Pietarsaaren murheellinen loppukesä:

Kaksi
al a ka e
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• Pietarsaaren maalaiskunnan historiallisesti arvokas kivikirkko tuhoutui pahoin tulipalossa myöhään elokuun
21. päivän iltana. Yli 500
vuoden ikäinen kirkko oli vakuutettu noin 20 miljoonasta
markasta.
• Huolimatta lähes sadan
miehen ja puolenkymmenen
palokunnan
ponnisteluista
paloivat kirkon korkea torni ja
katto. Myös sisäosat kärsivät
pahoja savuvahinkoja.
• Vajaan kahden viikon kuluttua eli elokuun 3. oli Pietarsaaren kaupungin puukirkossa uhkaava palonalku. Ainoastaan kahden aamuyöllä
liikkeellä olleen naisen tekemä ripeä palohälytys todennäköisesti pelasti kirkon. Savuhälyttimet nimittäin kielivät palosta vasta 20 minuutin kuluttua varsinaisesta palohälytyksestä.
• Yksin jo nämä palot olivat
kova isku sekä Pietarsaaren
kaupungille että sen palo- ja
pelastustoimelle. Iskun lujuutta kuitenkin lisää se, että
molemmat kirkkopalot ovat
tuhopolttoja.
• Maalaiskunnan kirkon palo on jo varmistunut tuhopoltoksi ja kaupungin kirkon palonsyy puolestaan viittaa hyvinkin vahvasti tuhopolttajan
tekosiin.
• Pietarsaaressa ei poliisi
laajoista
tutkimuksistaan
huolimatta ole vielä onnistunut tavoittamaan tuhopolttajaa - tai tuhopolttajia. Kaupunkilaisten keskuudessa nyt
vain arvaillaankin mikä saattaisi olla seuraava kohde ...
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Pietarsaaren maalaiskunnan palavaa kivikirkkoa oli sammuttamassa puolenkymmentä palokuntaa liki sadan miehen voimin. AilI!
voimina oli myös paikallisia asukkaita, jotka auttoivat mm. kirkon arvokkaan irtaimiston pelastamisessa. Kuva: Rafael Söderbol{l

Pietarsaaren maalaiskunnan
kirkkoon asennettu automaattinen savuhälytin reagoi paloon myöhään sunnuntai-iltana kello 23.17,
jolloin pärähti myös Pietarsaaren aluehälytyskeskuksessa. Pietarsaaren palolaitokselta kiirehti ensimmäinen lähtö matkaan minuuttia myöhemmin. Jo menomatkalla palomestari Tapani Kuusniemen johdolla lähteneet miehet havaitsivat
kirkon tornin savuavan ja
saman tien hälytettiinkin II
lähtö eli vapaavuorolaiset,
koskapa tilanne vaikutti vakavalta.
Palopaikalla oli kirkon talonmies valmiina availemassa lukkoja ja palomiehet
tekivät sammutushyökkäyk-

sen kirkon oven ja ikkunan
kautta. Muistikuvien mukaan suurikokoinen ikkuna
oli jo tuolloin rikki; oliko se
särkynyt lämmön vaikutuksesta vai oliko tuhopolttaja
sen rikkonut, sitä ei vielä
tiedetä varmasti.
- Ensi alkuun luultiinkin
palon olevan hallinnassa,
mutta kun kirkon länsipäädyn puoleinen ovi avattiin,
huomattiinkin palon edenneen jo kirkon korkeaan torniin. Eteisen ja tornin välisessä katossa ollut luukku
oli auki ja palo pääsi lähes
esteettä etenemään tornin
puurakenteisiin saakka. Sen
sijaan kirkon sisällä palo oli
jo tuolloin lähes sammunut,
kertoilee öisistä tapahtumista Pietarsaaren palopäällik-

kö Rafael Söderberg.
Sam aisena sun nuntai-i lt I
na oli palopäällikkö Södrl
berg viettämässä kesälol1ll1
päiviään kotosalla, kun ko
mentopuhelimen
kaull ll
kantautui tieto kirkkopal o.
ta. - Lähdin siitä istumaltll
pihalla olevaan autoonl
kuuntelemaan radioliikcn
nettä, huomattuani tilantecn
vakavuuden vedin vaattc ' t
niskaani ja saavuin palopai
kalle kello 23.39.

Palo leviää torniin ja
kattoon
Päästyäni palopaikalle
huomasin tulen jo levinneen
tornin katon läpi huolimatta
PALONTORJUNTA 1985:6- /

'['eksti:
luha Heikkinen
Kuvat:
lliha Heikkinen
Rafael Söderberg

jonka yläpuolella puolestaan
sijaitsee palanut, korkea torni.
Kirkon sisusta vaurioitui
pahoin ainoastaan urkuparven lähistöltä, mutta savuja nokivahingot ovat kirkon
sisällä huomattavat.
Pietarsaaren maalaiskunnan kirkon sammutukseen
osallistui yli puolenkymmentä palokuntaa; Pietarsaaren VPK, Oy Wilho
Schauman Ab Pietarsaaren
TPK, Luodon puolivakinainen palokunta sekä Uudenkaarlepyyn, Ähtävän ja Pietarsaaren
maalaiskunnan
palokunnat.
- Kirkon sammutustöihin otti osaa kaikkiaan satakunta henkeä eikä kaikille
oikein löytynyt töitä palon
aikana, Söderberg kertoo.
Mukana oli myös runsaasti yksityishenkilöitä, jotka auttoivat mm. kirkon irtaimiston pelastamisessa.
Maalaiskunnan
kirkon
sammutustyöt sitoivat Pietarsaaren
yhteistoimintaalueen palokunnat moneksi
tunniksi ja tänä aikana päi,vystivät Purmon ja Jepuan
palokunnat.
- Yhteistoiminta-alueellamme on kaikkiaan kymmenen palokuntaa ja kaikki
saadaan liikkeelle alle puolessa tunnissa. Niinpä esimerkiksi Uudenkaarlepyyn
palokunta sai hälytyksen
sunnuntai-iltaiseen kirkkopaloon kello 23.4 1 ja he olivat paikalla jo kello 00.04
yli 20 kilometrin ajomatkan
jälkeen.

iihen ja kirkon kattoon
lIunnatusta vesitykistä. Silloin vielä otaksuttiinkin, etI vain torni tuhoutuu, Söd rberg jatkaa.
Niin suurinpiirtein kävikin ja torni putosi maahan
Ii ieman ennen puoltyötä.
S n jälkeen palo eteni edelken kirkon ullakolle. Miten,
t ei ole selvillä, mutta otaklIttavasti tomin ja kirkon
Il lIakon välinen palo-ovi oli
It)ko auki tai aukaistu.
- Sammutustöiden alkuvaiheessa ei vesitykeille saa111 riittävästi vettä, koska
pa ine oli alhainen. Tästä tiedotettiin kaupungin vesilailökselle, joka käynnistikin
k Ime ylimääräistä pumppua ja tilanne parani.
Palopäällikkö Söderberin mukaan kirkon katto ranteita koetettiin avata
Itloottorisahoilla. Työtä kuit nkin vaikeutti tuntuvasti
, että kirkon sisäpuolinen
kiviholvi oli rakennettu lähes kiinni puiseen ulkokatloon. Niinpä sahat tahtoivat
Ifl tkuvasti osua kivisiin holvirakenteisii n.
- Jos sammutustyössä
olisi käytetty ylenmäärin
v ltä, olisi sisempi kiviholvi Maalaiskunnan
ilmeisesti sortunut alas, sa- kirkon paloturvallisuus oli
11 0 0 Söderberg.
Niinpä komeat holviku- tyydyttävä
po lit nokeentuivat pahasti,
Palopäällikkö Rafael Söder111 utta ovat todennäköisesti
bergin
mukaan jo 1980'hjät. Ne tullaan kuitenkin
vielä tarkastamaan kirkon · luvulla keskusteltiin kirkon
edustajien kanssa paloturk rjaustöiden yhteydessä.
Palo alkoi talttua kahden vallisuusasioista ja niistä
likoihin yöllä, mutta kirkon tehtiin saman ,tien mustaa
i lkisammutus jatkui aina valkoiselle erityisen paloturpi tkälle aamuyön tunteihin vallisuuslistan muodossa.
Ennen tätä palaveria eivät
aakka.
esimerkiksi maalaiskunnan
kirkon kokoushuoneasiat olleet aivan kunnossa.
- Saman tien kierrettiin
Palo alkoi
läpi kaikki Pietarsaaren seuurku parven alta
dun kirkot ja hoidettiin kunMyöhemmissä tutkimuksis- toon esimerkiksi poistumissa tulipalon todettiin alka- tiet ja automaattihälytysjärneen kirkon urku parven al- jestelmät. Alunperin toivoin
kirkkoon
Ia. Tästä paikasta on vain maalaiskunnan
muutama metri eteiseen, kuivasprinklerijärjestelmää,
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Palo sytytettiin url<uparven alta vasemmalta puolelta. Tällä paikalla ovatkin palovahingot suurimmat. esimerl<iksi yläpuolella olevat puolentoista miljoonan marl<an arvoiset
urut tuhoutuivat.

Vain muutaman metrin päässä syttymispaikasta on et\linen. jonka katossa näkyy aukko. Sen peitteenä ollut luukku oli palon alkaessa ' joko auki tai aukaistu ja näin palo . .
pääsi esteettä leviämään korl<ean tomin puisiin rakennelmiin.
..
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hän tulee nyt vaatimaan sinne kuivasprinklausjärjestelmää samoin kuin osastointiakin.
Pietarsaaren maalaiskunnan kivikirkon hälytyslaitteet oli viimeksi tarkastettu
syksyllä 1983 ja ne olivat
kunnossa. Laitteita oli myös
kokeiltu aina kerran kuussa
eikä niiden toiminnassa ollut moittimista. Myöskään
vikahälytyksiä ei ole ollut.
joka olisi maksanut seurakunnalle
noin
100 000
markkaa. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, mutta sen
sijaan laitettiin kuntoon
mm. poistumistiet, merkkivalaistukset sekä savuhälytysjärjestelmä, jatkaa Söderberg.
Seurakunta myös hieman
laski kirkon pääportin pohjaa niin, että palolaitoksen
kalustollakin saattoi ajaa aivan kirkon viereen. Maalaiskunnan kirkko on kauttaaltaan ympäröity jykevällä
kivimuurilla ja ennen portin
pohjaan laskua ei palolaitoksen kalustolla ollut asiaa
kirkon pihamaalle. Samalla
anottiin aitaan laitettavaksi
paloauton mentäviä läpiä,
mutta siihen ei suostuttu.
- Joka tapauksessa pidin
kirkon
paloturvallisuutta
ennen paloa tyydyttävänä.
Tosin, jos kirkko olisi ollut
kuivasprinklattu ja osastoitu, olisivat palovahingot olleet varmasti huomattavasi
pienemmät.
Palopäällikkö Söderberg
jatkaakin, että kirkon kunnostustöiden
yhteydessä

Kahden viikon
kuluttua uusi
kirkkopalo
Vain vajaan kahden viikon
maalaiskunnan
kuluttua
kirkkopalosta paloi Pietarsaaressa jälleen - tällä kertaa oli vuorossa aivan kaupungin keskustassa sijaitseva vuonna 1731 rakennettu
puinen ristikirkko.
E ivor
Pietarsaarelaiset
Liljestrand ja Disa Nylund
olivat sulkeneet grillinsä aamuyön tunteina lauantaina
3. 8. Naiset olivat autollaan
liikkeellä autiossa keskustassa, kun he kello 4.30 aikoihin huomasivat kirkon nurkasta kohoavan savua. Mentyään hieman lähemmäksi
he huomasivat myös liekkien nousevan nurkasta.
Onni onnettomuudessa
oli se, että paloasema sijaitsee aivan kirkkoa vastapäätä noin 50 metrin päässä ja
naiset kaarsivat välittömästi
a utollaan suoraan paloaseman pihaan tekemään hälytystä. Palokunta olikin paikalla jo noin minuutin kuluttua hälytyksestä eli noin

Tämä ovi johti kirkon tomista edelleen ullakkotiloihin. Sen otaksutaan myös olleen
avoinna; siksi nopeasti palo levisi tornista ullakolle. Kuva: Rafael Söderberg.
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Pietarsaaren kaupungin puukirkko sytytettiin "hyvästä" paikasta. sillä nurkka on lä·
hes täysin suojassa sivullisten katseilta. Piha·alueen puolelIekaan ei nurkkausta juuri
näy - varsinkaan kesäaikaan. Laudoitusta on jo ehdittu tilapäisesti korjailemaan syt·
tymiskohdasta. Keskusrikospoliisi vahvisti palon tuhopoltoksi syyskuun 6. mutta oli
hyvin vaitelias yksityiskohdista.

kello 4.35. Silloin liekit nuoleskelivat jo puukirkon keltaiseksi maalattua seinälaudoitusta.
- Miehet olivat olleet sa-

Tästä yleiskuvasta on nuoleIla osoitettu
ullakon ja tomin välinen ovi. Ullakon kato
to oli rakennettu aivan kiinni torniin.

maisena yö nä noin kello
02.00 aikoihin sammuttamassa mopopaloa ja olivat
töin tuskin ehtineet käydä
uudestaan nukkumaan, kun
hälytys tu li, kertoo palopäällikkö Söderberg.
- Palo saatiin nopeasti
suihkulla hallintaan, joskin
seinää jouduttiin hieman
avaamaan. Kirkon sisällä oli
runsaasti sav ua ja myös sisäpuolista sei nää avattiin.
Tällöin huomattiin, että tuli
oli jo edennyt vanhojen hirsien läpi sisäpuolelle ja seinässä oli noin kymmenen
sentin läpimittainen reikä.
Maali oli myös kupruillut sisäpuolelta lämmön vaikutuksesta.
Kyse oli nyt vain minuuteista, sillä samaisella kohdalla mistä palo alkoi, on ullakolle asti ulottuva tuuletuskanava, jota pitkin palo
olisi levinnyt nopeasti aina
ullakolle saakka.
- Ullakolla olisi ollut
huomattava
palokuorma
PAlONTORJUNTA 1985:6-7

maalattu vuonna 1780 ollen
maamme vanhimpia. Kirkon kattokruunut ovat peräisin 1690-luvulta ja seitsenhaarainen, yli kahden
metrin korkuinen kynttilänjalka on puolestaan 1700luvun alkuvuosilta.

Molemmat
kirkkopalot
tuhopolttoja

sinne varastoitujen tavaroiden muodossa. Ullakolla on
edelleen mustuneita ja osittain hiiltyneitä hirsiä muistuttamassa kirkkoa vuonna
1933 vaurioittaneesta tulipalosta. Tuolloin palo sai alkunsa lämpökaminasta ja
kirkko tuhoutui pahoin, kertoo Söderberg.
Hälyttimet toimivat
- vaikkakin myöhään

Pietarsaaren
kaupungin
vanhaan kirkkoon oli asennettu savuhälyttimet ja ne
oli aika-ajoin tarkastettu ja
toimiviksi havaittu. Pietarsaaren palolaitokselle tuli
automaattinen hälytys kuit nkin vasta kello 4.55, jolloin kirkon sammuttaminen
olisi varmasti ollut oleellisesti vaikeampaa. Hälyttil11iä on kirkossa parisenkymmentä.
Myös Pietarsaaren kaupungin kirkon irtaimisto on
verrattain arvokasta: alttaritaulu on Frans Gabriel W esterbergin käsialaa ja se on

,

" tarsaaren patopäättikkö Rafael Söder"org sanoo, että kirkkopalot ovat olleet
kova isku sekä itse kaupungille että
myös palo· ja pelastustoimelle.
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Pietarsaaren kaupungin kirkon palo vahvistui melkein
heti todennäköiseksi tuhopoltoksi, koska syttymiskohdassa ei ole edes minkäänlaisia sähkö laitteita.
Kaupungilla levisi välittömästi palon jälkeen huhu,
jonka mukaan kirkko olisi
sytytetty puhalluslampulla.
Tätä teoriaa tukisi myös kirkon seinään syntynyt kymmenen sentin kokoinen reikä.
Poliisi ei kuitenkaan vielä
ole vahvistanut puhalluslampputeoriaa.

Pietarsaaren maalaiskunnan kirkkopalo vahvistui tuhopoltoksi lauantaina 24.
elokuuta. Keskusrikospoliisin antaman tiedotteen mukaan palo sytytettiin tahallaan palavan nesteen avulla.
Pietarsaaren poliisi oli jo
aiemmin pidättänyt pietarsaarelaisen miehen, jolla
epäiltiin olevan tietoja kirkkopaloista. Mies vapautettiin kuitenkin parisen viikkoa jatkuneiden kuulustelujen jälkeen.
Kova isku kaupungille
ja sen palo- ja
pelastustoimelle

- Yleisesti ottaen nämä
kirkkopalot ovat aika kova
isku sekä palo- ja pelastustoimelle että myös itse kaupungille. Nyt ovatkin täällä
Pietarsaaressa vallalla ajatukset siitä, onko mahdollisia pyromaaneja yksi vai
useampia ja mikä olisi seuraava kohde, tuumaa Söderberg.

- Palolaitoksella ovat jatkuvasti päällä 1. ja 2. asteen
hälytykset eli vapaavuorolaiset kutsutaan heti mukaan palon sattuessa. Maalaiskunnan kirkkopalon jälkeen ovatkin lähiseutujen
seurakunnat
järjestäneet
kirkkojensa
vartioinnin.
Luodon kirkko on paraikaa
korjaustöiden alla ja myös
sinne on lähetetty toimintaohjeita, Söderberg kertoo.
Elokuun alussa pidettiin
Pietarsaaressa palopäällikön
johdolla palaveri, jossa olivat läsnä mm. poliisi, kaupungin tekninen lautakunta,
seurakunnat ja Museovirasto. Tässä kokouksessa pohdittiin esimerkiksi kirkkoj en
vartiointia sekä tulevaisuuden toimenpiteitä eli selvitettiin lähinnä arkoja kohteita sekä niiden suojelemista.
Myös Pietarsaaren palolaitoksella on useaan kertaan kokoonnuttu keskustelemaan kaikista palovaarallisista kohteista ja niiden
sammutustoimista.
pt

Ainutlaatuinen
kivikirkko
Pietarsaaren maalaiskunnan
- eli Pedersören - uusklassista tyyliä noudatteleva kivinen ristikirkko on rakennettu
vuosina 1380-1400. Kirkon
omistaa Pietarsaaren maaseurakunta ja se sijaitsee vain
reilun kilometrin päässä Pietarsaaren torilta.
Erikoisinta on kirkossa sen
58 metrin mittainen torni, se
on tutkijoiden mukaan ainutlaatuinen maassamme.
Tulipa losta saati in pelastettua kirkon lähes koko arvokas irtaimisto . Rahallisesti
kallein esine eli taiteilija Pekka Halosen vuonna 1896
maalaama alttaritaulu joudut.tiin leikkaamaan puukolla irti
kehyksistään ja lisäksi se oli
ehtinyt jo hieman vaurioitumaan palossa . Museoviraston tutkijoiden mukaan taulu
pystytään kyllä entisöimään,
mutta aivan entisen veroista
siitä ei koskaan enää saada.
Taulu oli vakuutettu 400 000
markan summasta.
Niin ikään palosta saatiin
pelastettua Madonna-aiheinen puuveistos, muutama
pienempi veistos sekä kivestä ja kuparista valmistettu
kastemalja. Veistosten maalit olivat jo ehtineet kärsiä
kuumuudesta, mutta ne selvi-

Pietarsaaren maalaiskunnan kivinen ristikirkko on asiantuntijoiden mukaan ainutlaatuinen. Erikoisinta kirkossa on - tai oli - sen 58 metrin mittainen uljas tomi. Kuvassa
etualalla näkyy portti. jonka pohjaa laskettiin jokunen vuosi sitten palolaitoksen yksik- ...
köjen sisäänpääsyn helpottamiseksi. Kuva: Rafael Söderberg.
...
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t.
Pietarsaaren
palotoimi

sivät silti suuremmitta vaurioitta.
Kirkon alttari ja saarnastuoli suojattiin palon aikana
muoveilla, mutta kuumuus
kuitenkin vaUrlOlttl
niiden
maalausta. Sakasti, jossa olivat mm . kirkkotekstiilit ja
-hopeat, säästyi kokonaan
tulelta samoin kuin kellotapu likin. Kirkon penkeistä tuhoutui noin neljäsosa.
Kirkon maan kuulut. vuon na 1966 valmistuneet urut
paloivat käyttökelvottomiksi.
Urkujen varsinainen puukaappi säilyi tosin verrattain ehjänä, mutta kaikki urkupillit sulivat . kuumuudessa. Urut oli
vakuutettu 1,5 miljoonasta
markasta mutta uusien urkujen saaminen kestää kolmisen vuotta. Tuhoutuneissa
uruissa oli kaikkiaan 36 äänikertaa.
Heti palon jälkeen totesivat Museoviraston tutkijat
kirkon kuitenkin säilyneen palossa hämmästyttävän hyvin.
Kirkon runko, seinämuurit ja
holvit ovat ehjät lukuunottamatta länsipäätyä, jonka seinä on vaurioitunut. Savuvahinkoja kirkko kärsi runsaasti, mutta toisaalta vesivahingot olivat pienet.
Pietarsaaren maalaiskunnan kirkko oli tunnettu konserttipaikka. Etenkin kirkon
urut ja akustiikka saivat kovastikin kehuja sekä esiintyjiltä että yleisöltä .
Kirkko oli tapuleineen vakuutettu 19,5 miljoonasta
markasta. Itse kirkon osuus
vakuutussummasta oli noin
17 miljoonaa markkaa.
Museovirasto on kuitenkin
kaikeksi onneksi - lähinnä
kirkon iän ja erikoisuuden ta kia - tallentanut piirroksin ja
kuvin sekä kirkon että myös
tuhoutuneen tornin rakenteet . Tarkkojen jäljelläolevien
piirustusten mukaan kirkko
pystytäänkin torneineen korjaamaan ja se on myös Pietarsaaren
maa seurakunnan
aikomus . Myös kulttuuriministeri Gustav Björkstrand on
luvannut myötävaikuttaa korjaustöiden rahoitukseen ja
asiantuntevien korjaajien saamiseen.
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Pietarsaari on pienehkö noin
20 000 asukkaan kaksikielinen kaupunki Pohjanlahden
rannalla noin 80 kilometriä
Vaasasta pohjoiseen.
Aivan kaupungin keskustassa sijaitseva paloasema
lienee niitä tyylikkäimpiä tässä maassa. Vuonna 1912
valmistunut
rakennus
on
ruotsalaisen arkkitehdin käsialaa . Tarinan mukaan arkkitehti laati piirustukset ensin
Ruotsinmaalle rakennettuun
kivikirkkoon ja sen jälkeen
lahjoitti samaiset piirustukset
Pietarsaaren uutta paloasemaa varten . Niinpä ei pidäkään hämmästyä, jos jossainpäin Ruotsia törmää kirkkoon, joka on aivan Pietarsaaren jyhkeän paloaseman
näköinen ...
Palo- ja pelastustoimi työllistää Pietarsaaressa nelisenkymmentä henkeä. Tähän
määrään kuuluvat mm. palopäällikkö, palotarkastaja, 2
paloesimiestä, 4 palomestaria, hälytysmestari, 2 sairaankuljettajaa sekä 6 hälytyskeskuspäivystäjää.
Miehistöön kuuluu parisenkymmentä miestä, vuorossa on
kerrallaan 7 miestä.
Sairaankuljetus on palolaitoksen suurin työllistäjä. Keskimäärin kertyy kyytejä vuoden mittaan parisen tuhatta.
Tosin tänä vuonna arvioidaan
luvun
kohoavan
jo
2 300:aan. Sairaankuljetusautoja on käytössä neljä.
Pieneksi epäkohdaksi on
Pietarsaaressakin
havaittu
pitkähköt, lähinnä Vaasaan
suuntautuvat potilaiden siirrot. Nämä ajot onkin jouduttu
hoitamaan vapaavuorolaisten
avulla ylitöinä, sillä muutakaan ratkaisua ei vielä ole
keksitty.
Palopäällikkö Rafael Söderbergin mukaan palolaitoksen kalusto on tällä hetkellä
aika iäkästä, mutta parannusta on lähivuosina tuntuvastikin luvassa. Nykyiseen kalustoon kuuluvat kaksi sammL!tusautoa, säiliöauto tilavuudeltaan 11 000 litraa, uudehko raskas pelastusauto, yli
20-vuotias tikasauto, johtoauto sekä huoltoauto.

:

"

Pietarsaaren palolaitoksen toimitilat ovat jykevien kiviseinien suojaamat. Rakennus on
valmistunut vuonna 1912 ja tarkemmin katseltuna löytyy rakennuksesta hieman kirk·
komaisia piirteitä.
Uusi sammutusauto lienee tavaksi vuonna 1990.
paloaseman hallissa jo ensi
Palopäällikkö
Söderberg
vuonna ja sen jälkeen tullee sanoo, että paloaseman ahuusia yksiköitä yksi ja vuosi taat tilat ovat suurin ongelma
vauhdilla . Myös erityinen Pietarsaaren palo- ja pelasmetsäpaloyksikkö kuuluu ka - tustoimessa . Nykyinen vanha
lustohankintasuunnitelmiin ja - joskin erittäin hyväkuntoiHägglunds Carrier modulijär- nen - paloasema on aivan
jestelmineen on ollut vakavan liian pieni. Kalustohalli on hypohdinnan alla. Uusi nosto- . vinkin täyteen pakattu ja
lava-auto on kaavailtu hankit- osaa kalustosta joudutaan

Näihin maisemiin tulee Pietarsaaren palo- ja pelastustoimi muuttamaan vuonna 1988 ..
uuden paloase l11 an valmistuttua. Samaisella tontilla toimii jo Pietarsaaren AHK.
,
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Tiettävästi budjettikirja sisältää kuitenkin kuudennen kanto~
~.Rw<1-=-+-: 8rkykyluokan kuntien palo- oelas ..------------------------~--~-~
tustoimen valtionapujen Ivkkäämi!

sen.
Sisäministeri Kaisa R a a t i •
kai n e n (sd) on asettunut jo
vastustamaan Iykkäyshanketta.
HS 15.8. 1985

Paloministeri kukisti rahaministerin
Sisäasiainministeri Kaisa Raatikaisen tomerat otteet paloministerinä toivat heti ensi
kerralla poikkeuksellisen torjuntavoiton valtiovarainministeriöstä, joka jälleen kerran
kaavaili palo· ja pelastustoimen käyttökustannusten valtionosuuksien lykkäämistä.
Näin ei käynyt, vaan ensi vuoden talousarvioesitys pitää uutena sisällään 6. kantoky·
kyluokan kunnat.

ilyttämään kylmissä t iloisympäri vuoden. Talvisaian joudutaan turvautumaan
h täratkaisu ihin ja niinpä esimerkiksi sä iliöauto ja yksi
Imbulan sse ista
talvehtivat
vuokratussa lämpimässä tal-

li sao
- Uusi paloasema valmisuu vuonna 1988 ja kustannusarvio on noin 15 miljoon a markkaa . Samaisella tontilla toimii jo nyt Pietarsaaren
luehälytyskeskus, jonka ymr äri ll e uusi paloasema raken netaan, kertoo Söderberg .
Yhteydenpito paloaseman ja
AHK :n välillä hoidetaan nykyisin kovaäänisi llä, pikapuhelimiIla sekä radiolla ilman
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suurempia ongelmia.
Pietarsaari on perinteikäs
satamakaupunki, joten palolaitoksen
venekalustonkin
täytyy olla hyvää ja t ehokasta. Täl lä hetkellä on palokunnan "Iippu laivana" viiden
vuoden ikäinen ja 7,5 metrin
pituinen öljyntorjunta- ja palovene. Lisäks i on 4,5 metrin
alumiinivene ja kumivene.
Talvella ta ittuu taival myös
moottorikeikalla .
- Luvassa on jo suurempi
F-Iuokan öljyntorjuntavene,
jonka määräraha-as iat ovat jo
kunnossa . l'ietarsaaressa on
esimerkiksi ' sukellu stoiminta
vilkasta ja venekalustoa tarvitaan , sanoo Söderberg.

Pietarsaaren satamaan on
myös sijoitettu öljyntorjuntaka lu stoa, joka on nopeasti
saatavissa käyttöön, jos tarve vaatii.
Palolaitoksen
t ilastojen
mukaan oli viime vuonna lähtöjä kaikkiaan 398, joista 74
ol i tulipaloja . Sa iraankuljetuk sia kertyi noin 2 000 . Vikahälytyksiä oli runsaasti; esimerkiksi Oy Wilh. Schaumanin
Pietarsaaren
tehtaille
asennettu uusi hälytysjärjestelmä aiheutti 40 kertaa turhan lähpön . Nyttemmin on
järjestelmä jo saatu toimimaan, eikä vikahälytyksiä ole
ollut.
Luodon - eli Larsmon -

kunta kuuluu myös Pietarsaaren palolaitoksen operointialueeseen , joskin siellä on
myös oma puolivakinainen
palokuntansa kaksine sammutusautoineen. Palopääll ikkö Söderberg in mukaan on
Pietarsaaressa ja Luodossa
kesämökkejä arviolta 5 000.
Mökkipaloja on vuodessa pari - kolme.
Sopimuspalokuntia
on
kaksi : Pietarsaaren VPK sekä
parhaimmillaan yli 40 miehen
vahvuuteen yltävä Schaumanin Pietarsaaren tehtaiden
TPK kaksine sammutusautoineen.

401

