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Sammutusmiehen hengen vaatinut siltapalo Torniossa
Huhtikuun 16. päivä valkeni Torniossa kauniina
ja aurinkoisena. Ensimmäinen todella lämmin kevät
päivä,
+ 24° C.
Tornionjoen yli mantereelta Suensaarelle johta
valla, 252 m pitkällä, uusimis- ja levitystyön alai
sena olevalla sillalla työskenneltiin kiireisesti silta
kaarien ulkopuolelle rakennettavien jalkakäytävien
valmistumiseksi.
Jäätie, joka ylitti joen parisataa metriä sillasta
etelään päin (Kuva N:o 2), oli jo veden vallassa,
ja liikennepukein suljettu. Korjattava silta oli sen
vuoksi jouduttu ottamaan käyttöön ennen sen val
mistumista.
Niittipoika kuumensi sillalla olevassa ahjossa niit
tejä, kiikuttaen niitä pihdeillä niittaajille. Ruoka
tunnin jälkeen, kun aurinko oli korkeimmillaan ja
kun uuden kansirakennelman puuosien kyllästysaine
oli soplvlmmin kaasuuntunut, tapahtui klo 12.37
onnettomuus:
niittipojalta lienee (Tätä kirjoitet
taessa ei poliisitutkintopöytäkirjat ole vieläkään käy
tettävissä!) pudonnut juuri ahjosta ottamansa heh
kuva niitti sillan kannelle, joka syttyi tuleen. Paloa
lienee heti yritetty vesisangon avulla sammuttaa,
mutta tuli levisi räjähdyksenomaisesti, ja hetkessä
oli tuli ja voimakas savunmuodostus estäneet sillan
ylitysmahdollisuuden noin 40 m päässä Suensaaren
puoleisesta maapenkasta lukien. Tuli levisi samalla
sillan pituussuunnassa. Syttymispaikasta noin 150
m:n päässä sijaitsevalta paloasemalta suoritettiin heti
palon sytyttyä hälytys, jolloin palokuntalaisia ja
muuta san'imutusväkeä läheisiltä rakennustyömailta
riensi palopaikalle. Palopäällikkö ja ruiskumestari oli
vat palotarkastuksella hälytysmerkin kuullessaan. Saa
puessaan viipymättä autolla palopaikalle, oli palo
kunnan auto N:o 1 pysähtymässä sillalle, auto
N:o 2 Hallituskadulla sillan maapenkan länsipäässä
ja autoa N:o 3 ajettiin juuri ulos paloaseman hal
lista. Auto N:o 2 sai välittömästi käskyn ajaa jää
tien kautta sillan itäpäähän, tehtävänään 4.000 l:n
vesisäiliönsä turvin estää .palon leviäminen itään.
-

Sillalle pysähtyneen auto N:o l:n luokse ehdittyään
he saattoivat heti havaita, että palo oli raju, liekit
olivat verrattain matalia ja levisivät ikäänkuin kiep
puen ja väreillen sillankannen pinnassa. Niinpä ruis
kumestarin ensimmäiseksi tehtäväksi tuli peruuttaa
auto sillalta maapenkalle. Tämä toimenpide ei suin
kaan johtunut siitä, että vielä tällöin olisi käynyt
mielessäkään sillan sortumisvaara, vaan ajatuksena
oli se, että auton siirtäminen myöhemmässä vaiheessa,
kun se olisi keskuksena syöttö- ja sammutusletkui
neen, olisi vaikeata, kuten toista kuukautta aikaisem
min oli eräässä toisessa palossa saatu kokea. Sam
mutus pääsi heti alkuun auton säiliövettä (1.500 1)
käyttäen. Esa-20 m-ruiskun selvitys jäälle alkoi sa
manaikaisesti tarkoituksella syöttää lisävettä keskuk
seksi muodostettavalle auto N:o 1 :lle, joka on lä
hinnä raskasta luokkaa edustava hyökkäysauto Esa100 kiintopumppuineen. Tässä vaiheessa ajoi pai
kalle auto N:o 3, mukanaan 1.500 1 säiliövettä. Se
sai käskyn selvittää syöttöjohdon auto N:o l:n vent
tiilillä varustettuun nokka-aukkoon.
Palopäällikkö
siirtyi tässä vaiheessa suihkumiesten mukana sillalle.
Tällöin oli autossa N:o 1 toimiva ruiskumestari to
dennut Esa-20 m-ruiskun ja siitä autolle tulevan
syöttöjohdon selvityksen jäälle tapahtuneen varsin ri
peästi ja hän odotti lisäveden saapumisen autolle
tapahtuvan välittömästi. Tästä johtuen auto N:o 3:n
(joka tällöin seisoi ykkösen takana maapenkalla)
saamaa käskyä muutettiin sikäli, että se ajatettiin
ykkösen viereen, tehtävänään ryhtyä sammutustyö
hön itsenäisesti säiliövetensä turvin. Auton kuljettaja
nousi lavalle, käynnisti säiliöön kytketyn Jehu-ruis
kun ja kaksi suihkumiestä käsittävä ryhmä ryhtyi
sammutustyöhön sillan ajoradalla, samalla kun au
tosta N:o 1 selvitettyjen suihkujen avulla sammutet
tiin sillan kaarien ulkopuolilla olevia jalkakäytäviä.
Tällöin oli todettavissa, että palo ei ollut pureutu
nut suuremmasti puuhun, vaan se sammui varsinkin
ajoradan pinnalta kuin lakaisten suihkulla. Käsikä
dessä sammutuksen kanssa ryhdyttiin avaamaan jal-

Silta palaa! Kuva on otettu Haaparannan tullista.

N:o

4/1962

PALONTORJUNTA

kakäytävien lankutusta tarkoituksella estää tulen le
viäminen Suensaarelle päin. Hetken näyttikin sam
mutustyö edistyvän hyvin, kunnes voitiin todeta tu
len leviävän myös ajoradan alapuolella (joka oli
noin 30 sm jalkakäytävälankutusta alempana). Sen
avaaminen käytettävissä olevin raivausvälinein ei ol
lut mahdollista (syrjällään toisiinsa naulatut 1�" X 7"
lankut). Autosta n:o 1 alettiin nyt nopeasti selvittää
pääjohtoa sillan pohjoispuolelle jäälle. Tätä käskyä
antaessaan saattoi palopäällikkö todeta, ettei jäällä
oleva ruisku kovasta äänestä huolimatta vieläkään
syöttänyt autolle vettä. Rientäessään maapenkalle
hän lähetti ruiskulIe toisen konemiehen ja erään pa
lokuntapojista hakemaan moottorisahaa sillan ajo
radan avaamiseksi. Sen jälkeen hän oli menemässä
penkan eteläpuolista rinnettä alas ottaakseen selvää
missä vesi viipyi. Tällä välin oli auto N:o 1:n suih
kuryhmä päässyt varsin reippaasti etenemään sam
muttamaansa ajorataa itäänpäin ja pyytänyt lisää
letkua. Auton vierellä olleet palokuntalaiset lienevät
harkinneet nopeimmaksi letkun jatkamistavaksi ajaa
säiliövetensä turvin sammuttavaa autoa N:o 3 eteen
päin paikalla olleiden miesten vetäessä ja oikaistessa
auton liikkuessa jälkeenjäävää letkua. Auton päästyä
juuri maapenkalta sillan kannelle, sortui silta muu
tamaa hetkeä myöhemmin, pudoten 5-6 m alem
pana olevalle jäälle auto ja sammutusmiehet muka
naan. Pudotessaan 15 palokuntalaista ja 14 muuta
(letkunvetäjät!) sammutustyöhön osallistunutta louk
kaantui, ja kaiken lisäksi lähti pudonnut poikkirun
koinen auto vyörymään muodostunutta alamäkeä
kohti miehiä, lennättäen lavaltaan ruiskun, letkulaa
tikoita ym. irtotavaraa miesten joukkoon. Useimpien
onnistui tavalla tai toisella väistää autoa, mutta yksi
miehistä jäi sen alle hänen jo tiettävästi auton etu
puskurista saamansa otteen hellitessä.
Maapenkan reunalle seisomaan jäänyt yleisö la
maantui ikäänkuin voimatta uskoa, että vahvojen te
räskaarien kantama silta oli noin 8 min. kestäneen
palon rasituksesta menettänyt jännityksensä ja pu
donnut alas. Hetkessä lamaannus muuttui kuumei
seksi työskentelyksi loukkaantuneiden auttamiseksi.
Kullakin uhrilla oli pian auttajansa ja potilaiden kul
jetus lähellä olevaan sairaalaan tapahtui kiitettävällä
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Järkyttävä onnettomuus on tapahtunut I Puun kyllästysaineiden
palamisen aiheuttama kuumuus oli liikaa vahvojen teräspalkkienkin
kantavuudelle. N. 8 min. kuluttua silta sortui ja kaupunginpuo
leinen jänne putosi jäälle. 1 sammuttaja kuoli, n. 30 loukkaantui.

nopeudella. Havaittuaan yksinäisen kintaan pudon
neen auton vierellä, kurkisti palopäällikkö auton alle
ja näki kauhukseen miehen olevan puristuksessa au
ton katkenneen rungon ja sillan kannen välissä.
Kovapuhujalla paikalle kutsuttujen auttajien onnis
tui ruiskumestarin johdolla saada loukkaantunut no
peasti auton alta ja edelleen maapenkalla odottavaan
ambulanssiin. Sairaalaan tuotuna palomies Kulju
kuitenkin menehtyi saamiinsa vaikeisiin vammoihin.
Onnettomuuden uhrien pelastustyön aikana sammu
tustyö jatkui - mm. savumeren itäpuolella toimiva
yksikkö jatkoi työtään ilman taukoa, vaikka myöskin
keskimmäisellä toistasataa metriä pitkällä kaarella
oli ensimmäisen jännevälin putoaminen tuntunut
niin voimakkaana, että sillalla seisova auto oli pon
nahdellut kolmisenkymmentä senttiä koholle kaikilla
pyörillään! Yksikön johtaja, VPK:n päällikkö, oli
tällöin nopeasti alkanut vetää autoa taaksepäin sel
vittäen samalla lisäletkua suihkumiehille.
Pian palokunta saikin palon ensin rajoitetuksi ja
vihdoin kokonaan sammumaan.
Sillan itäpäässä työskennellyt auto N:o 2 onnistui
työssään VPK:n päällikön ja 1. varapäällikön joh
dolla kiitosta ansaitsevalla tavalla. Kun auton säiliö
vesi oli loppunut, oli sen ruisku nopeasti siirretty
jäälle, ja suihkumiesten työ saattoi näin jatkua sekä

Etualalla näkyy mantereelle johtava jäätie, joka oli suljettu liikennepukeilla ajoneuvoliikenteestä (vasen kuva). Oikealla: sammutustoimen
piteet alkavat vaikuttaa.
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Veikko Kulju

Huhtikuun 16 päivänä häLytettiin
Tornion VPK Tornionjoen siLLaLLe,
jonka uusimistyön aLaisena oLeva
puinen kansirakenne oLi syttynyt
tuLeen. SamnwttLstyön aikana siL
Lan katLpungin puoLeinen kaari yl
Lättäen sortui, pudoten noin 5-6
metriä
aLempana
oLevaLLe
joen
jääLLe sammuttLsmiehet mukanaan.

Sattuneen onnettomuuden seu
rauksena jouduttiin kiireUisesti toi
mittamaan sairaalaan 15 paLokun
taLaista ja 14 muuta auttamassa oL
Lutta
henkiLöä,
kuka
enemmän,
kuka vähemmän Loukkaantuneena.
Sammutustyön
vielä
jatkuessa
levisi pa/.opaikaLLe SU1'1LSanOma, jo
ka tiesi kertoa, että Tornion VPK:n
jäsen,
maaLarimesta7'i
V e ikk 0
K u L j u oLi sairaaLaan tuotuna me
nehtynyt onnettomuudessa saamiin
sa vakaviin vammoihin.
Viimeiseen
saakka
veLvoLLisuu
tensa paLok1wtamiehenä täyttänyt
Veikko KuLju oLi syntynyt Tornios
sa 23 päivänä ma7'raskuuta 1932.
Häntä jäi Lähinnä SU7'emaan vaimo
ja kaksi pientä Lasta Tornion VPK:n
riveihin hän oLi Liittynyt 19. 2. 1945.
VPK-harrastuksensa
oheLLa
hän
harrasti kuo7'oLauLua, kuuluen usev
ta
vuosia
Tornion Mieskuoroon.
Poismennyt tunnettiin paLokunta
tovereiden keskuudessa reippaana
ja rohkeana paLomiehenä, joka oLi
avuHaisuutensa, vaLoisan eLämän
katsomuksensa ja hiLLityn huumo7'insa vuoksi ympä7'istönsä ja Laa
jan toveripii7'insä pitämä ja kun
nio'ittama lähimmäinen. Kotikau
punkinsa hyväksi uhranneen paLo
miehen muisto tuLee säiLymään va
Loisana Tornion VPK:n histo7'iassa.
*

Veikko Kuljun hautaustilaisuus
muodostui Torniossa vaikuttavalksi
surujuhlaksi. Oman palokunnan li
säksi osallistui surujuhlaan Kemin,
Veitsiluodon, Kemi Oy:n, Tervolan
ja Rovaniemen palokuntien eduS'
tajat lippuineen.

sillan kannella että sen alapuolella. Ruiskun siirto
jäälle oli juuri suoritettu palopäällikön saapuessa
sillan keskikaaren kohdalle jäälle. Tällöin häntä va
roitettiin myös tämän kaaren sortumavaarasta, mistä
johtuen sillan kannella jälkisammutusta suorittavat
miehet kutsuttiin jäälle.
Kohtalokas siltapalo oli näin sammutettu ja po
liisipäällikön paikalle kutsumat läänin rikospoliisin
miehet aloittivat välittömästi palonsyyn tutkinnan.
Sillan sortumisen aiheuttamat tappiot alkoivat pian
näkyä. Sillan alustaa kulkeneet puhelinkaapelit kat
kesivat sillan sortuessa, joten puhelimitse muun Suo
men yhteyteen päästiin Torniosta vain Ruotsin kaut
ta. Suoranaiset aineelliset tappiot olivat alustavan
arvion mukaan noin 150 milj. mk. Kulkuyhteys joen
yli oli järjestettävä tilapäisesti jäätien kautta, jolle
rakennettiin jalankulkijoita varten lankkutie. Kanta
vuus jäätiellä oli 6 tonnia. Jää kuitenkin heikkeni
nopeasti, mistä johtuen heti onnettomuuden jälkei
sinä päivinä ryhdyttiin Suomen ja Ruotsin väliselle
rautatiesillalle rakentamaan kiireellisesti kansilanku
tusta ja tarpeellisia maapenkkoja ajoteineen. Saman
aikaisesti tuhoutunut sillankaari korvattiin pukkisil
lalla ja sillan keski kaari vahvistettiin.
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HautauslSaatto palokunnan aset
tamien kunniavartioimiehineen läh
ti kinkonkellojen soidessa Suomen
ja palokuntien l�put saaton kärjes
sä vainajan kotoa kohti kil'kkoa.
PalokUTIJtien asetuttua k=iaku
jaksi kirkolla, kantoivat palokunta
toverit arkun surumarssill soidessa
kynttilöin ja kukkasin kaunistet
tuun kirkkoon, joka täyttyi saat
toväeS'tä ääriään myöten.
Alkuvirren jälkeen toimitti ro
vasti H. Ahti ruumiinsiunauksen
johdantonaan I. Piet. kirjo 5 luvun
6-7 jaikeet: "Nöyr:t)"kää JUJmalan
väJkevän käden alle, että Hän ajal
lansa teidät koroHaisi ja heittäkää
kaikki murheenne Hänen päällen
sä, sillä Hän pitää teistä huolen".
Siunauspuheessaan
rovasti
Ahti
asetti kysymyksen niin tavallisten
S'alIlojen "kohtalo ja sa,ttuma" oikeu
tU!ksesta. Hän lausui mm.: "Paikka
jossa nyt olemme, on Herran huo
ne, toimitus, jota olemme suoritta
massa, on Veikko. Olavi Kuljun
siunaustilaisuus, ja paikka johon
hänet saatamme, on siunattu pyhi
tetyksi maaksi. Niinpä minulla ei
ole tällä paikalla lupaa puhua sat
tumasta ja kohtalosta. Ihmisen elä
män johdattaja on Jumala, Juma
lan väkevä käsi. Käsi, joka ei salli
varpusenkaan pudota maahan Hä
nen tahtomattaan. Se on iankailk
kisen rakkaud€lIl. käsi. Päätteeksi
rovasti Ahti lohdutti Jumalan sa
nan todistuksella surevia omaisia,
sekä suoritti siunauksen lippujen
laskeutuessa
kunniantekoasenrtoon.
Vainajan omaisten laskettua ar
kulle seppeleensä, lauloi poismen
neen oma kUOTO, Tornion Mies
kuoro tri Kaiharjun johdolla: "Kuin

Nyt tapahtuu joen ylitys jalankulkijoiden ja pyörä
miesten osalta yli entisen sillan - viiden metrin vä
lein jonossa! Ajoneuvoliikenne taas Haaparannalta
Suomeen johtavan rau'tatiesillan kautta s�lloin kun
vilkas junaliikenne sen sallii.
Matka esim. paloasemalta rautatieasemalle on au
tolla ajaen 7 km, välillä neljä tulliasemaa, jalankul
kijoille sensijaan 350 m.
Heikkojen ja epävarmojen kulkuyhteyksien vuoksi
on palolaitos joutunut sijoittamaan palokunnan to:
sen auton joen itäpuolelle sillan päähän rakennet
tuun tilapäiseen suojaan.
VPK:n lähtö tulipaloon Putaan puoleisiin kau
punginosiin ja Alatornion kunnan alueelle tapahtuu
kin noin 300 metrin "alkupyrähdyksellä" yli pukki
sillan, mutta Suensaarella sattuviin paloihin pääs
tään entiseen tapaan.
Vaikka tämä selostus on pitkä, ei siinä ole tarkem
min puututtu varsinaiseen palonsyyhyn, enempää kuin
sillan kansirakennelmissa käytetyn puutavaran kylläs
tysaineeseenkaan siitä yksinkertaisesta syystä, ettei
käytettävissä vieläkään ole lopulliset ja viralliset tut
kintatulokset.

L. Jousmaa
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BRUNO LOUHENKILPI t
12,5.1962 kuoli Reposaaren VPK:n
kunniapäällikkö
B l' U n o
L 0 uhen k i l P i. Hän oli syntynyt Reposaarella
16. 7. 1887. Vuosisadan alusta lähtien
hän kuului VPK:n riveihin ollen eri
tehtävissä ja viimeiset 25 vuotta hän
oli palokunnan päällikkönä ja hallin
non jäsenenä. Viime vuonna hänet kut
suttiin Reposaaren VPK:n kunniapääl
liköksi ja samalla hänelle ojennettiin
VPK:n kultainen ansiomerkki ja Suo
men Palopäällystöliiton ansioristi.
Nuoruudessaan oli Louhenkilpi inno
kas ja hyvä voimistelija ollen mm. sii
nä joukkueessa,
joka toi Reposaaren
VPK:lle voimistelun joukkuemestaruu
den C-sarjassa 1907 Helsingissä.

Palolautakunta suorittamassa seppeleen laskua.
painuva palva, yön sarnmuva täh
ti", jonka jälkeen muut lähiomai
set laskivat seppeleensä. Tornion
VPK:n seppeleen laskivat VPK:n
päällikkö Jarl Ols,son, naisosaston
puheenjohtaja
Mirjam
Junes
ja
joukkueenjohtaja
Ilmari
Johans
son. Lisäksi laskettiin T'Ornion kau
pungin ja paIlola.utaJkunnan, TVH:n,
Palokuntien Keskusliiton ja La
pin läänin Palokul1Jtaliiton, Kemin
ja
Tornionseudun
Palopäällystö
kerhon,
Kemin,
Veitsiluodon
ja
Rovaniemen
VPK:n
Kemi
OY:n
TPK:n, Alatormion kunnan ja pa
lolautakunnnan seppelet.
Lauluveljien
seppeleen
laskun
jälkeen lauloi mieskuoro: "Niin kor
keana taivas kaartuu yli kaupun
' sku }aJtkui ja
gin".
Seppelten la
al'�u peittyi kauniiseen kukka
kumpuun. Viimeisen seppeleen las
kivat 'Onnettomuustoverinsa arkulle

palokul1Jtalalliet Ta'pio Nummi ja
Teuvo Karppanen, joka oli tilaisuu
teen voinut saapua kainalosauvojen
turvin.
Siunaustilaisuuden jälkeen kan
nettiin arkku viimeiseen leposijaan
sa, johon ar�ua laskettaessa li
put ja palokuntalaiset tekivät kun
niaa ja kuoro lauloi.
Yhteisesti
veisatun virren jälkeen siirryttiin
VPK:lle
viettämään
muistotilai
suutta.
VPK:n sali oli kauniisti
koristettu, ja tilaisuudes,sa puhui
rovasti Ahti ja mieskuoro esitti
laulua.
Tornion VPK oli näin saattanut
hauta-an vastuuna1ttiin JasEmensä,
joka poismenolla1an osoitti pal�kun
taJtyön vaarallisuuden. Menetys kos
ki raskaasti vainajan omaisia ja
Tornion
VPK:ta.
K!aipauksemme
on vilpitön.
L. J.

RAPIDEX
m ootto ri palo rui skuja
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Reposaaren VPK perusti Bruno Lou
henkilven nimeä kantavan muistorahas
ton,
jota useat yksityiset ja yhteisöt
ilahduttavan runsaasti kartuttivat.

v. v.

Werner Söderström
Osakeyhtiö

Tapaturma-,

palo-,

lasi-,

vesivahinko-,

kone-, murto-, takuu-, luotto- ja vas
tuuvakuutuksia

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ LOUHI

Valmet Oy. Linnavuoren Tehdas

Fredrikink. 51 - Helsinki - Puh. 13606

Pääkonttori: Kaivokatu 10, Helsinki

Keskinäinen Henkivak. yhtiö POHJA
Keskinäinen

Hänet
siunattiin
viimeiseen lepoon
Reposaaren kirkossa 19. 5. 62, jonne
VPK oli asettanut lippu_ ja kunniavar
tion, Täältä VPK:n miehet kantoivat
vainajan hautaan omaisten ja palokun
muodostaessa
saattojoukon.
talaisten
Ihana kevätilma kehysti harrastunnel
mallista tilaisuutta, joka päättyi virteen
"Sun haltuus rakas Isäni". Tämän jäl
keen
vietettiin
muistojuhla
vainajan
kotona.
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