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Kohtalokkaat kunnialaukaukset Uudessakaupungissa 

lähes 300 vuotta sitten koko kaupunki paloi 

Laivanrakennustoiminta oli · Uudessakaupungissa 1800-lu
vtilla huomattavan vilkasta. Tässä uljas kuva v. 1867 ra

. kennetusta "Ruhtinas" -nimisestä parkkilaivasta. 

' 
_ Uute,enkaupunkiin oli · syyskuussa 1685 saapu~ut 

tarkastusmatkalle Turun ja Porin läänin silloinen 
maaherra, kreivi Lorentz Creutz. Kun korkean vi
ranomaisen tarkastus- ja vierailumatka oli päätty
mässä, kaupungin porvarikaarti piti hänen kunniak
seen paraatin ja ampui useita kunnialaukauksia. 
Maaherran lähtö tapahtui syyskuun 14 pnä, jolloin 
sää oli ollut varsin tuulinen. Kunnialaukausten · 
ampuminen lienee tapahtunut jollakin tavalla hiu
kan huolimattomasti, sillä eräs niistä osui nk. Bel
zarin talon yhteydessä olevaan heinävajaan, joka syt
tyi palamaan ja · tartutti tulen koko taloon. · Voima
kas itätuuli levitti nopeasti tulta ja liekkejä ympäri 
kaupungin, niin että viidessä tunnissa paloi siitä 
suurin osa, mustaksi tuhkaläjäksi, Kaikkiaan 80 ta
loa oli joutunut kohtalokkaasti alkaneen palon uh
riksi. Tulliportista salmea myöten aina kaupungin 
torille asti oli kaikki tuhkana ja kekäleinä. Ei edes 

Yleiskuva U udcstaka.upungista vanhan kirkon tornista 
nähtynä. 

_ kaikkea karjaa ehditty pelastaa hurjalla vauhdilla 
levinneiden liekkien edestä. 

Eräät senaikuiset tiedot kertovat, että ihmiset yrit
tivät pelastautua palavasta kaupungista veneillä me
relle. Tällöin oli tapahtunut useita onnettomuuksia, 
kun veneet olivat tarttuneet kiinni rantamutaan tai 
kaatuneet. Jokunen lienee tällöin hukkunutkin. Pa
lavassa kaupungissa olivat monet, jotka yrittivät pe
lastaa omaisuuttaan, suuressa vaarassa ja usea sai 
palohaavoja, mutta liekkeihin lienee menehtynyt ai
noastaan yksi kaupungin asu~as. 

Tulen voima oli ollut niin raju, ettei ihmisvoima 
ollut kyennyt estämään sen leviämistä. "Tämä tuli

. palo oli Jumalan vitsa ja syntien rangaistus, jota ku
'kaan ei voinut hillitä", kertoivat siitä aik~kirjat. 

Maaherra oli jo ehtinyt poistua kaupungista, kun 
palo alkoi. Mutta hän huomasi palon kauaksi leviä
västä savusta ja l~orkealle kohoavista liekeistä ja 
palasi takaisin kaupunkiin ryhtyen johtamaan · sam
mutuspuuhia. Sammutusvälineet olivat siihen aikaan 
niin alkuperäisiä, ettei niistä ollut juuri mitään apua 
näin valtavassa tulipalossa. Silloinen kaupunkilaki, 
joka on vuodelta 1618, määräsi tulipalojen varalta; 
että jokainen kaupunki on jaettava neljään osaan, ja 
jokaisessa osassa oli vuosittain valittava 2 päämiestä 
ja 6 apumiestä sekä näille palon sattuessa vielä lisäksi 
miehen joka talosta kirveellä, ämpärillä, tikapuilla 
ja sangoilla varustettuna. Jokaisella talonomistajalla 
piti olla seitsemän kyynärän pituiset tikapuut, kah
dentoista kyynärän pituinen tanko, tulikirves, äm
päri sekä talonsa pihalla tynnyri vettä. Vuosittain 
oli viranomaisten pidettävä tarkastus, että kaikki oli 
kunnossa. Vuonna 1809 sai Uusikaupunki oman pa-

Portti Uudessakaupungissa - kauniitten porttien 
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lojärjestyksen. Siinä oli muuten pykälä, jossa kiel
lettiin jokaista kolmen taalarin sakon uhalla omin 
luvin .ampumasta pyssyillä kaupungin kaduilla ja 
kujilla. Mahdollisesti tämä oli jälkikaikua niistä kun
nialaukauksista, jotka aikoinaan olivat aiheuttaneet 
kaupungille tässä .puheenaolevan onnettomuuden. 

Uudenkaupungin raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa 
vuodelta 1.685 tapaa erikoisen kertomuksen kaupun
gin palosta. Siinä sanotaan lopuksi : 

"Koko kaupunki itkien valitti tätä suurta onnet
tomuutta ja kärsittyä vahinkoa, tietäen itsessään, että 
ei ollut mitään apua eikä lohdutusta paitsi - lähin
nä Jumalaa - langeta polvilleen Hänen Majesteet
tinsa Kuninkaamme valtaistuimen edessä, näin nöy
rimmästi anoa armoa, apua, avustusta ja kuule
musta." 

Turhaan eivät uuskaupunkilaiset vedonneetkaan 
suuressa onnettomuudessaan "valtaistuimenarmoon''. 
He saivat suuria helpotuksia ja huojennuksia. Kaarle 
XI · allekirjoitti ·v. 1686 asetuksen, jossa Uudenkau
pungin asukkaat vapautettiin kolmen vuoden ajaksi 
kaikista veroista ja rasituksista. Myöskin muilta hel
potuksia · tuli . kaupungin osaksi. Kaupunkilaiset sai
vat ostaa ympäristön talonpojilta 'puita rakennusai
neiksi uusia talojaan varten. Eräänä helpotuksena oli 
myös kaupungin raatimiesten lukumäärän vähentä
minen kuudesta neljään. Siten vähenivät palkkame
not kahden raatimiehen kohdalta. Näin tarkoin oli 
vähennettävä kaupungin menoja yleisen verorasi
tuksen helpottamiseksi. 

-Ensimmäinen sataluku näyttää koetelleen monilla 
onnettomuuksilla tätä 1600-luvulla perustettua kau
punkia. Tuskin oli kuusi vuotta kulunut edelläker
rotusta suuresta tulipalosta, kun jo vuonna 1691 sat
tui jälleen tulipalo. Se alkoi pormestari Zach. Boe
liuksen talosta Torikadun varrella. Tällä kertaa ei 
palo ollut seurauksiltaan niin tuhoisa kuin ensim
mäinen, mutta kolme korttelia sekin hävitti maan 
tasalle. 'Sitten tulivat kaupungin osaksi muut onnet
tomuudet. Vuonna 1697 vallinneessa nälänhädässä 
kuoli paikkakunnan asukkaista 105 henkeä nälkään, 
eikä Uudenkaupungin asukasluku siihen aikaan pal
jon suurempi ollutkaan. Vuonna 1710 vainosi rutto 
monien onnettomuuksien koettelemaa kaupunkia ja 
vaati sen asukkaista uhrikseen 77 henkeä, joiden 
joukossa olivat kaupungin varakkaimmat porvarit. 
Kerrotaan, että kokonaiset perheet kuolivat tämän 
kauhean taudin kohtaamina. 

A.R. 
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- 21. 5. 55 nuohoojamestari Konstantin Lindström 
Helsingissä. Hän on syntynyt Porissa ja $uori ttanut am
mattioppinsa Pietarsaaressa. H elsinkiin hän siirtyi v. -1915, 
toimien täällä eri nuohouspiireissä ammattiinsa kuuluvissa 
tehtävissä. V. 1939 hänet nimitettiin piirinuohoojamesta
riksi Helsingin II nuohouspiiriin, mitä piiriä edelleenkin 
hoitaa. Mestari Lindström . on innolla ja tarmolla osallis
tunut ammattikuntansa rientoihin, toimien · mm. Suomen 
Nuohoojamestarien _Liiton puheenjohtajana vuosina 1940-
45. Helsingin Nuohoojamestariyhdistyksen puheenjohtajana 
hän on ollut 1940-45 ja edelleen vuodesta 194 7. Helsin
gin Käsi- ja Pienteollisuusyhdistyksen valtuustoon hän on 
kuulunut vuodesta 194 7, Helsingin Palolautakuntaan v. 
1937- 43 . Lisäksi hän on kuulunut useihin nuohouskysyc 
mystä käsitteleviin komiteoihin. 

P alontorj urita onnittelee!_ 

· Kymen lääninhallitus on määrännyt Imatra~ kauko; 
avustusalueen aluepalopäälliköksi . 1. 5 .. 1955 .. lukien . Imat
_ran kauppalan palopäällikön J. V. Korhosen sekä aluepalo
päällikön sijaiseksi palomestari Yrjö . Piipposen samasta 
palokunnasta. 
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