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Palo nsammul'us v aal'ii raskail'a uhreja
Heinäkuun 12-13 päivinä Helsingissä Ti lgmannln
Kirjapainossa sattunut tulipalo, jossa kolme parhaassa miehuuden iässä ol lutta palomiestä äkkiä
temmattiin keskeltämme, työpaikaltaan, heidän ol lessaan juuri suorittamassa jokapäiväistä, suurta taitoa ja rohkeutta vaativaa t yötään, osoitti jäl leen
järkyttävällä tavalla, kuinka vaarallista ja uhan alaista

sa vaarallisia aineita säl lytetiiän1 Ei voido ennen kun
työhön saadaan lisää voimia! Eri teollisuuslaltoksilla on mon ia erikoistarpeita Ja aineita, joiden vaa·

palonsammutustyö jatkuvasti on. Voitanec sanoa,

taan pur nataan, jopa ni itä pyritään kier tämäänkin.
Kuiten kin saman kaltainen vaarallinen tilanne voi

että tämä t yö on t ullut yhä vaarallisemmaksi,
koska erityisesti viime sotien jälkeen tapahtuneen
valtavan, sanoisimme mullistavan kehityksen mu-

rall isuudesta eivät esim. laitoksen työntekijät eikä

usein johtokaan o le täysin t ietoisia. Ei myöskään
liene harvi naista, että annettuja paloturvallisuusmääräyksiä pidetään lllolteltulna ja että niitä vas-

toistua monessa teollisuuslaitoksessa ja työpajassa

koska tahansa. Ai ne ksia suoranaiseen katastrofiin,
meillä ennen kokemattomaan su uron nettomuuteen,
jossa Ihm ishengen menetykset eivät o lisi suin kaan
rajolttunect ko lmeen, o li tässäki n onncttomuus-

kana on tullut markkinoille uusia työ- ja tarveaineita ja kemiallisia ainekokoomuksia, joiden palonja räjähdysvaarall isu utta ei toistaiseksi edes rl lttävän
hyvin t unneta. Erityisesti kemiallisella alalla tapah-

t apauksessa kauhistuttavan paljon. Onneksi palo-

tunut kehitys on tuonut mu kanaan vaaroja, jotka -

kunta onnistui rajoittamaan palon suhteellisen pie-

jos olosuhteet sattuvat o lemaan tulen irtipääsylle ja

nelle alalle. Valitettavasti an karat ponnistukset eivät
kuiten kaan voi neet enää pelastaa kolmea hyökkäyksen kärjessä ol lutta miestä, joilta räjähdys ol i kat-

palon levenemisclle suotuisat -

voivat aiheuttaa

mitä järkyttävämpiä ja kauheampia seurauksia. Erityisesti tämä vaara uhkaa sammutusmlehlä.
Nyt kysymyksessä o levan on nettomuustapauksen
syytä ei vielä o le selvitetty, tutkimukset ovat kesken. joka tapauksessa tiedetään, että talossa ol i pal-

kaissut pelastustien.
Tässä onnettomuudessa, joka vaati, kuten sanottu,

jon vaarallisia aineita. Haluamatta sui nkaan miten-

kolmen palomiehen hengen ja aiheutti lisäksi useita
erittäin vakavia loukkaantumisia, ko lme perhettä
menetti huoltajansa, viisi lasta isänsä. Tämä onkin

kään heittää varjoa palotarkastusviranomalsll n, he-

onnettomuuden kaikkein murheellisin seuraus, seik-

rää uusien vastaavanlaisten onnettomuustapausten

ka, jota eivät mitkään sosiaaliset toimenpiteet pysty

torjumismielessä ajatus, eikö palosuojelumääräysten
noudattamisen valvontaa olisi pyrittävä tehosta·
. maan ja yleensäkin ennakolta ehkäisevään palontor-

täysin korjaamaan. Kuit enkin on välttämätöntä, että
surmansa saaneiden palomiesten perheiden toimeen-.

Juntaan kiinnitettävä entistäkin suurempaa huo-

tulo turvataan n iin, etteivät nämä Joudu tämän raskaan Ja korvaamattoman menetyksen lisäksi v ielä

miota! Suoritetaanko Ja voidaanko yleensä missään

taloudellisi in vaikeuksi in. Yhteiskunnan velvollisuus

maassamme suorittaa palotarkastuksia riittävässä

on keventää niiden taakkaa, joita tämä onnettomuus

laajuudessa! Voidaanko niitä ulottaa esim. jokaiseen

kaikkein raskaimmin on koetellut ja jatkuvasti koettelee.

sellalseen kohteeseen, varastoon ja komeroon, jois-
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Hautaussaottue ohiuamossa $Urullpuieu.uo caloo, )otso polo-onnettomuus sauul.

l{olmen palomiehen surina Tilgmann Oy:n
ki1•japaiuotalou palossa Helsingissä
H einäkuun 12 piiivfinä 1960 klo 19.48 tuli paloilmoitus Helsingin piiäpaloaseman hiilytyskeskuksccn
Tilgruann Oy :n kirjapainotalosta, Annankatu 18.
Palopaiknlle lähetettiin piiiipaloascmaha p:iivystäv>in
palomestari 0. KantMnran johdolla hyökkäys-, pioneeri- ja ruiskuyksikkö. Saavuttuaan Annankatu 18
portille ilmoitti portinvartija palopaikan olevan
LönnrotinkAdun puoleisella sivustallo, jonne osasto
välittömä.'1i jatkoikin matkaansa. Tultuaan LönnrotinWun puolelle havailtiin portin lähellii olevista

kclJarin ikkunoista rulevan savua. Samaten tuli savua porttikäytäväiln sen seinässä olevasta ilmanvaihtoaukosta. !Iyökkiiys1yhmiin seuraamana palo-

mestari Karuvaara lähti ticdustclc.inaan sisäänpH;t.sytietä kellariin, nntaen s.imalla miiäräyksen hyökkiiysauton korkcap•inesuil>kun selvittämiseen l>ihan puolelle. Kellariin johtavat ponnnt olivat rakennuksen
nurkas.u, jota kautta cnsiticdusLclu suoritettiin. Tällöin havaittiin kell:ui.ssa olevan savu~1, n1u1t..' ei tulta.
Tultuaan takaisin pihamanllc, oli Karuvaaralle osoitettu rakennuksen keskiosnssa olevaa tavarankuljctusaukon ovea, josta p1iä.<i lähemmäksi lllllokohdctta.
Kun ovet avattiin tuli kellarista sakeaa savua. Koska
savun rnuoclostus oli hyvin vahva oli Karuvaa1·n esittänyt palopäälliköllc savutuulcttimcn käyttämistä, johon palopäällikkö olikin antanut suost11muksen. Pio-

Vas. Hy1Jkk6yrvounu on saapunut polopolkalle Jo kolustoo oletoon

s<}y/ttll~.

Nlo: Sommututfyl on k8ynnissä.
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Selitykict.
1. SclluJoid.ivarasto.
2. HyUyk(;t, julM<i illilytcttiin
scJJuJoidi- jn (UelanttUevyjli.
3. l'cllitclty ovi,
4. Varastobuone, jonk« ihua.
tilas.sa vaninainen räjl•hdys
l3pahtui. Seinien kaa1u1ni.Jsuunnat 0$0ilcttu nuolill.:a.
Katossa oleva mu.rtu1u.;11koh·
ta ympiraity blkovihaU~.
5-G. Pahvisciuil.lä 1>3pe.riV11nS1osta eroitetul .,•ar:utohuo..

ncct.
1. Paperivara.sto.

8. Palon alkaessn luS!:ittuo:& olhat ovi,
!>. Lakkavarasto.
10. Hiui.
11 . jlhepaperikuilu,

12. Paper-ijxl:llcja.
13. Pihamuha kellariin joh1:1va
i:iv:.r:snkuljetu_1luiska,

kautt:t p:tlomichct
l'uivat kdl:iriin.

•

• •

joi:&

tun1ccu-

14. Paikka, josta surmans:a JaA·
ncct palomiehet löydcuiin,
15. Selluloidivarastosta jobtavftn
ihn.'lnvaihiokanavao aukko.
IG. YQvart:ijan huone.
t 7, Sähköhälytti1nct.

neeriauto, joka oli kadunpuolelln, siirrcltiin pihalle.
Samalla al\lleltiin määräys kndunpuoleisten kelfariikkunoiden särkcmiscstU. SrunannikaL~ti selvitti ruiskuauto, joka oli jäiinyl Annnnkadun ja Lönnrotinkadun kulm3-"a olevalle p.ilopostille, 3" syönöjohdon
palopostista pumpun kautta palopaikalle.
Saan1aan surnmittaisct ohjeet ctenemistiestä olctenuun palokohteescen, joka savun pen1steella arveltiin olevan varastokcllarin äärimmäir.essä s.opessa,
TavoronkuljetusaukJc.o, jonlco lcauuo hy~lduJys ('ololcohteeseen tO•
pohcul. Eruatoffo räjöhdyks,ssä murdcoon1unten raskaan betoni·
kacolC$tn /61Jnn6kslll.

=cc•
lähti hyökkäyoryhmä, johon kuuluivlll palokcrsanni
K. llai11amäki sekä palomiehet A. Valkcme11 ja A.
Ruolsalai11en kellariin. Miehet olivat v.trusletut pair1cilmalaincin sekä vannistel!u pcla.!lusköydcllä, mulmnaan he veivät myös korkeapain~lrtkua. PalokohtccS<.'(:n johtava åe kulki ensin p..'1perip;iarcn rcunusta·
inaa käytävää varastohuoneesec-n (piirrobcssa N:o
6), jossa oli lukittu puuovi, ja 1ämii11 jälk<'Cn olisi
virlä pitän)'t 1nennä kahden ov~n kauna päfistäksccn

iise kohtccsccn. llyökkäysryhmiin liihlic-.;; mvettiin
selvitt.ä1nlilin tuulctinta kellarin oviaukkoon ja palomestari Karuvaara lähti scuraamonn hyCSkkiiysryhn1ää.

Ko~kti

letku) jossa ei vielä ollut vettä, oli la-

kc1·tunu1 roriaiclcn alaosaan käytaviin kulmnan, jäi
l{aruvaarn silli "lappaamaan°. 'l'ällöin h:in Lun.si,
cltä vc,,i oli lttlossa, mutta s.-unalla tapahtui valtava
riijähdys, jnnka voimasta ltän paiskautui laniaan loukaten kylkensä. Liikuntakyvyl!ömän:i oli h*n vetäytynyt pitkin lasmusluisl<aa ylös oviaukolle, johon oli
jä~inyl 1nak::tamaan siksi kunnes hänet iiitä auteltiin
pois. llyökkäysryhmän kohtalosta ei t:illöin ollut mitiiiin lictoa. Räjähdys tapahtui klo 20.04. T!illöin
tuli uusi hälytysilmoirus Tilgmannin h:ilytyslaiucesla.
pää1>alo.iscmallc.
Räjiihclyshctkcllä oli palomic$ /\ , Valkoncn va·
rruaohuonccssa N:o 6, palokei>anlli K. Jlnutmnäki
ja palomiC$ A. Ruotsalainen e1n. huonc.. 'Cn ulkopuolella paprrip;wlicn rcunustamas.<La kiiylliv:US:i ( ruumiiden löytöpaikal). Ruwniinavau•pöyt:ikirj(ljcn mukaan ov:.it Hauta1näki ja RuotsaL'lincn s.·uu1cct iskun
päähäruä niin, että olivat mcncuänttt uajunt..'lJ1'2.
Lisäksi he olivat jiiänt'Ct papcripaalicn puristukseen.
Vallr.osclla oli sääriluun murtwna ja hä11 oli toden-
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naköi..,ti 1ajut1omana. Hän oli 1xilanut kokona.>n.
Tapahtumahctkcll~ oli'"'' kellarioviaulr.oo edessä pihamaolla palopliillikkö Tor Sundquist, palokorproali
T. V. Jii1•1n1n, palomieo F. &/i1one11 sch vuosilomaJijaim R. Jiippi11e11,
Kuirma, M. Viikki, P.
Sainio, A. Si1ke ja V. Pnril.kn, jotka kaikki loukkaantuivnl paineaallon vnikutuk~es1a. V~i11Un sivum ..
malta olleet pa lokcrsantti L. Miikiun, palokorpmali
C. St1ombergiti ja palomies P. /,aJsilon oli paineaalto hcitt~yt nurin ja huumannut heidät hetkeksi.
lluumoulucnun toivuttuaan ja nähtyään pihamaalla
mamva1, tiedouoana.... tilam ole\-at, olivot he tarbsancct uhrien tilan ja todenuaan 1ilantccn oli
MikiMn vanhimpaM paikalla oll"Vana antanut määr:iymn suorittaa "kat:mrolihälytylorn". 'l:unän jlilkccn ja ticliien, rttä kellariin oli monnyt palomichili,
olivat he pyrkintct kellarissa oltvi•n uhrien luo. 1le
dv!it p1iiissccl kuitenkaan pitcmm!ille kuin kellarin
wantccllc, sillä uen tukkivat poperip:i.1lit •ckä voimakkaat liekit. Ollen ilman suihkua heidän oli peräänn) lhov:l, sillä h)ökkäyuyhmän mukanann viemä
lciku oli j;Wny1 paperipaalicn alle.
Kun rioijihd)'SOnnCtlOmuudcsu oli rndiopuhclimiuc
1iedoittt1u pu.palo:ucman bälyt)Ut•lmk>ecn, l.Jtcm1iin onncuumuuspaikallc heti p.Upal~man upa1unna-auto 1ekä annettiin Kallion s.air:uautoascmallc
määräys l•hcuaä kaikki ..,ir:tnnkuljemsautot tapahlumnpaikalle ja kchoiteuiin ilmoiunmoan sairaaloille
u~pnl1 kscs13, jotta ne oli.sivat va1tnnnnttovalmiina.
Sai rnnnk ulj.iusau1u1 lähete11iin onneuomuuspailcnlle
klo 20.06. Kun oli lullut uu;i ticdoitus tapaluumapnikahn, jolloin ilmoi1ettiin, elia palopfiiillikkö ja
palomcstari srkd suurin ns.'\ wnmutum'lit:histöstä
ovat loukkaantuneet ja ttt:& t:uvitaan apuvoimia11
hiil)1clliin Kallion paloasema paikalle. Sielli lähtikin klo 20.12 kolme amoa scki le1ku:1uto paibllc,
samanaikaisesti ticdoitcttiin tapahtuncesca onncuomuudtsta allclurjOiuancclle. Titdon saatuani l.lhdin
ht1i onnc11oinuu!paikalle yhde"" palomesutrin v.s :na

toiminocn apubispaloutrkastaja
Paikalle 111h11ani totesin,

Willingin

kanssa.

tltii toimitalon kaikki kadunpuoleistt ikkunat en·

simmliscslit kerroksesta olivat rikki ja ilckunaaukoista tuprusi s:i.vua,

r:.
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ttlä tuli
OS..'\l.lln,

oli valloilJnan ensi1nm:iiscn kerroksen itä·

että v.irastokcllarissa. ri,hui tuli,
<ttii pihamaan alla oleva laaja paptrivaras10 oli

tulct.U ja
tllÖ

pihalla oleva letku oli lt.l.yt1ökclvo1on.

Sa,uu:ini p.1lokersan11i Mäkisclti tietä:!, euä varastokellnriu.1 mahdollisesti oli kolme pak>mitstii, joi1a ho olivat yriuiinc'CI pclasia:t, 1>ä1bcm!ittli kuilenkaan t.~ltidtn ja liekkien takia elecnpliin, saivat Kai·
lion ttunmu1usyksikö1, jo1ka olival s11npunee1 paikalle, tehtäväkseen sclviuää lisää knkti palopo<tia toisen Va.nhnn kirkon kohdalta ja toisen DulcvardinAnnankodun kulrnasu. S3n1nnoikaiscsli j>rjcS1e11iin
osa michist5 pelasuutöihin, johon koko huomio
aluksi kiinnit~ttiin. Kutsututin virlä lll...\'oimia pai·
kallc. Klo 20 25 lähtivät Käpylän, M unkkiniemen ja
Pi1 ..jiinm5cn ummutusyksiköt asMna1>.1ikoihaan .eli
vöh:in myöhemmin 7 VPK :aa.
Pclasiustyö oso11au1ui kuitenkin hyvin vnikcaksi,
sillii uhrien luo ei päästy cnnrnkuin esteet oli raivatt..u ja tulen vaha saatu taln1teluksi. Kellarin oviaukc>n tukki pninava bc1onika1os, jonk" rautaiset kannatintuct uli kaasulrikkaulaella ka1kaistava. 'lamän
jälktrn papcripaalintccl vedettiin mirsvoimin ylös.
RunsaM iunnin l)Ukentclyn J~l~ttn suliin esteitä
podttlubi niin paljon, cuä piiilliin uhrien luo,
mutta apu tuli liian myöMän. Pel.uluil)'Ön aikana oli pdättävi...:i uusia rijähdyksi., ailli kclla,;...,. oli ln)ÖS lakka- ja väriaincvnrastot. Llsävoimirn luhua voitiin ryhtyä 1uorittan1aan sa.m·
mutuslyötä täydellä teholla. PihamMn alla olcva:tn
pnperivnrosioon suunnatliin kahta eri tietä suihkut,
joillti onnilluuiinkin katkalsc1nonn 1>:ilon lcvUilnincn
Annankadun puolelle. Samaten cnsikcrro"-s.1 oleva
palo .aatiin sammutetuksi. S.-unmut1aja1 joutuivat
koko ajon lyiisltentclcmään pulr.cutuncinn paincilmalaiucisiin, jonka takia p.•ikallc perustouiin pullojen
vaib1oe..cma. Tyhj•t pullot lähcteuiin 1>liäpaloucmalle 1ayte1täv~k<i, jossa palon ail.:lna täytcuiin 200
pulloa. Vanmaincn palo saatiin sammutetuksi klo
1.00 mcnneull, multa jälkisammullls kesti klo 6.00
:\.llli.

Aiko1isc11unin mainjttujen loukkn.antuuclclen Idäksi
joudutciin 1nyöhe111n1äls!L V!liheeUit l:lltcu;huään vif'lä
sa.iraal.t.Ul G mie-~tä1 jotka olivnt S.'l.Ulrtt pienempiä
vammoja räjähdykstn aikana t!li tun-.j,·at itsensä J)tl·
hoinvoivilcsi Palomieucn lisäksi nli, poliisin ilmoi1uk$en mukaan, viety sairaaloihin 17 henkilö>., jorka
olivo1 saan•~·• nmmoja kadulb pähsi.1ua lasimirpalcisin, lukuunott:unalla erästä pikku 1yuö!i, joka
oli •-aikt••ti loukkaan1unu1 pih:uru..>lla
Lukijat 1ir1cnlr.in haluavat tietää mi.t.i nain val1ava riij<ihdys johtui. ·1ähän en voi vieli antaa Jo-
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Aato Ruotsalainen
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Antti Volk.onen

Pcalo-onnet:t:omuuden uhrit::
P alo kersantti K auko H a u ta mäki oli syntynyt Peräseinäjoella 25. 1. 1917 ja tullut palola itoksen palvelukseen v. 1946. Palokorpraaliksi
hänet nimitettiin v. J 954 ja kcrsantiksi 1959. Ammatlialansa tie toja hän täydensi m onilla kursseilla, mm. palopäällystökou lussa. Palo kersantli
Hautamäki oli 1-lclsingin kaupungin palolautakunnan jäsen. J:Iän toimi mm. palomiesten ao :n toimi·
k unnan jäsenenä ja pääluottamusmiehenä v. 1958.
Viimeksi hän kuului Hclsingh1 P alolaitoksen esimiehet r.y:ccn, o li HPU:n johtokunnan jäsen
1956-59 ja palolaitoksen matkustussetu"an rahastonhoitaja sa1noina vuosina. Hän oli ma::urune parhaita joushunpujia ja alan uranuurtaj ia palo1niestcn piirissä. Ansioistaan hänelle o li myönnetty
VM I lk ja II lk sekä paloristi päivämäärällä
23. 7. 1960. H äntä jäi suremaan vaimo.
Palomies Aai·o R ti o t s a 1 a i n e n oli syntynyt
4. 8. 1931 Varpaisjärvellä ja t ullut Helsi11gin papullista v:i:stausLa, koska po1iisituLkin1ukscl ovat kesken. ·r;iyclellinen selostus voidaan antaa sitten kun
tutkimukseL 0~1at päättyneeL 'f ähän asti e.~ille tulleiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että palo
oli alkallttl varastosta N:o !,, jossa .räilytetliiu 1n1n.

Jolailoksen palvelukseen kesälomasijaiseksi 1955
ja nimitetty vanhemmaksi palomicheksi 1957. Hän
suoritti e1·äitä alan kursseja, oli tunnettu palomiesurheilija, mm. palomiesten Suomen n1estari
painonnoslossa v. 1959. Hiihto oll myös hänen
miclihanastu ksiaan. Palomies Ruotsala ista jäivät
suremaan vaimo j a 3 pientä lasta.

.

·~

Palomies Antti Valko n en oli syntynyt;'>:.?9.
11. 1926 H_a nkasalmclla, tullut Helsingin palo!aitoksen palvelukseen 1950 ja nimitetty vanhemmaksi palomichcksi v. 1953. Palomies Valkonen
oli rohkea j a ri uska palomies, joka sumeilematta
kävi tulen kimppuun. Niinpä hiinclle jo vuosikausia oli uskottu hälytyksissä vaativa, hyj:ikkäys-

ryhmiin kärkimiehen tchtiivä. P;tlomies Valkosta
jäivät suremaan vaitno ja 2 pientä lasta. ,- Myös
Aaro Ruotsa laiselle ja Antti Valkos6Ue myönnc~
tiin paloristi 23. 7. 60.

setlrtloidilev)'jä (määrästä ja kokoomuksesta ei ole
vicli-i. täyttä selvyyttä) , joissa oli todennäköisesti llzpahtunut itsesylytyJ. Koska varastossa oli ainoa'itaan
pieni scinäventtiili eiväL kaasut päässeet tätä kautta
purkautumaan ulos1 vaan olival ne tunkeutoneet varasto~osastoon N:o 4 :än, jonka tiiliseinä erotti varsinaisesta papcrivarastosca. 'tässä osastossa tapahtui
räjähdys. R iijähdykscn voimasta m u rtui 18 sm paksuinen be toni.katto piirroksen osoitt:una1ta a lt1eelta1
t.iiliscinät hajosivat ja papciipaa1ij1inot kaatuivat laajalta alueelta. Samalla tuli levisi paperivarastossa ja
koska sallllnutustöihin ei ollul heti tilaisuus i;1htyä
piUisi palo lcvcncrnään laajaksi. Lisäksi oli talori 4''
vc.;ijoh toputki katkennut} joka vika havaittiin vasta
rny8he1nn1ässä vaihct..,"SSa, ja vettä oli valunut runsaasii palokohlccn ulkopuolella olevaan varastokclla1'iin a.ihcullacn l1uo1nattavat vcsivahingot.
1vfainittakoon, että uarasloketlari11 tämä osa, jossa
f1alo .ruttui, ei ollut sprinklattu, vaan se oli varustettu
Palok. Ve rner j(Jrvlrien }o polomfes Jäppinen seuroovot poorellcoot'l
surukutkueen ntenoa-.
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ainoastaan sShköh!ilyuimillä. Annnnkadun puoleiset
varastotilat ovat \~arustetut sprinklervcrkostoUa. Todettakoon vielä Jopuksi, että " unmutustöihin osallistuneet, huolimatta siltä, <:ufi kolme heidän tovc·
riaan oli saanut järkyttävän lopun vclvollisuuttann
täyttäessään ja että oli oltrnassa uusien räjähdysten

va.aro, yrittivät vaaraa uhmaten

k3ikk~n.sa

$0ti.dak·

iccn tulen vallan rajoitetuksi, jonka johdosta Si1ä·
tuiainniinisteri on myihitän)'l sauim.ulusl)'Ön aikana

osoitetusta urheude.<tn paforistm palokersanlli !Ao
Mäkiselle, palokorpraa/i Gu1111ar Strömbergille ja
palomiu Paul Ltt<rilalle. - Vakavasti loukkaantu·
necn palopliäll. Sundquistin toipuminen on edistynyt
suotuisasti. Palo ko'l'r. Verner järvisen täydelli>esW
toipumisesta on toivcitn. Palomestari Karuvaara ja
m\IUt loukkMntunect ovat jo palarmcet palvelukseen.
Nlon Home

l.
MujstorJlaisuudesro f#]öpotooscmon voim,stdusotissa. Vos. rouvat
ltuouolol11e11, Ho1J<omifkl, Volkoncn jo )auros.

MIELllNPAINUNUT SURUJUHLA

SlunoutriloiJuus Joltonneluen k.lrltosso,
Halllruislhtc-trl Arno Hannus. jo polotork. ). Umon laskevat siJIJoslcl•
mlninetllifl

seppeleen.

'l'ilgmanuin paloun järkyttävli:llå u1.valla ~urnuuua saaneet p:ilokcnant11 Kauko H11utau1äki 1 paloruic1 Antti Valkoncn ja prlloruics 1-\l'\ro Ruol$:i.laincn •iunauiin viunciseen
lepoon \~ikutti.vin n1cnoin Johunnekttn lcirkona sunnun·
ta.ina 23. 7. lc.lo 14 alkant't"SJR J.iu1'1Auslil:a '1uuthaa. Kirkko
oli liukin, kynuilGin j:t l ~~\erein f;!lltettu JuruoaJuun. 1 ..llai·
suut alkoi musiikkitir. T. Äikä.1in tohUunalla J, S. Bachin
urkuS.orulill(I. ..Oi rBkkain JccJu\scni'.. rnin\i jälkeen p;ilokunn::1n soittokunta JOicti kapellirnt.ttari T. Lchtdin johdoHr. \'on Kothrn'in llymnin. Kuo oli vcii.sauu virrestä 362
bbi siilceistOä, suoritti p:illori Pai..,•o Kiuru nauna.iina;u..
nt1ukstn.. P:1•tori Kiun.1 oH 0Unnu1 1iunnuipuhccns~ lihtö-kohda)ai Pietarin L kirjeen 5 :nnen luvun ? :nncn jukecn
$3ntn " Heittäk4a kaikltl murheenne hRncn p.:Hi.Ucru::i, sillä
h:ln pit:-i teistä huolen'', Puhujn totesi, t::tlN tänl päivinä
on johannckten kirkko t:iyttynyt suruvilest:l. T;illii Amalia
tienoolla, jossa kir\ko kohottaa tAivaaUe torninsa, kohoaa
myös suruliptncttu p.a.lototni. Utcin olemme kulkeneet tuon
torr:Un ohi ja ~ydån1e1nme on 1yk3ht;inyt. kun olt.nnne 1ja·
tc11~t: tuolla ovar. miehet Uihtövahuiin.a heti kun tWy1ys..
kello soi, Se aitanaa 1oid:a. p!iivi'illK tai yöllä, aina on lähdcu.!iv~. l.ihtiieuään miehet dctävtit, euä on kiituhdct-

Suomen PorMuojtfuyhdfstylt.sen cdus.tojor, lok.it.lls. Öhman jo dlp/.;ns.
Antmon fosJtcntosso sepPtfetc6.

PALONrORJUNTA
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tnva, 1illii ih mi.scHimä Ja:ltt~a o lin va::l r;l.$..'I:\, T :.\nii5n on
kirkkomme kuorissa kohnc arkkua. Nämä miehet täyttivät
vclvollisu utcnsa 1 he

nhrn!livnt

hcnlccn.$ii

cui.-...ssiiiin S..'lkean

savun tilpi tul:pC'.säkcu ä . ffc snival S.'lnkarikuo1cman lähdettyälln cnsimm:iislnli 11uorinamaa.n tcht:ävii:ins!i. - O lcmutc saapuneet osoiuamnnn heille kiitoHisuutt:t t iitä, n1itä he
Q\tat tehneet hyv;ikscrnmc. Olc:mme saapuneet myös siksi,
<:ttä muistai.sim1nc ne kolme pcrhcn5, joihin p uoliso ei enää
palaa, ne lapset, jotka turhaan odottavat i.sföi. - Ticdä.rn1uc, cltil ihmisen lohdutus on voimato n, Himpöisin\dn sydän ja parhai1~kin sann jää kylmäksi, kun ihminen n1urhetla kattt<m. ·r;uvitaan jumalaa ja Hänen sanaansa, jossa
kehoile.taan heiuä1nään kaikki 1nurhcct Hänen pä.äUCn$ä.
P\1hee,)sa pliälteeksi hän suoritti vifruci.sc11 paJvd ukscu
näille .sJ.i.nkareilJe, jotka elil1nånså uh.ratcn vartiopaikaUcen
kantuiv:u, siunasi heidät.
\ 1il'rcn 5A2 jiilkeen la$kivat ou1aisct kukkatcrvchdyks.cnsä
arkulle. K:lpellimettari 'f. tehtelä soitti sellolla Il.:aebJo
Arioson. 1nink5 jälkeen l:ukeuiln uun. Helsingin kaupunginh allituksen, 1>3lolnutakunnan ja palolaitoksen gcppele,
jonka to~va1 kaupunginha11huksen varapuhe.:ojohtaja Yrjö
Rantala, p3lofo.u ta kunnan pvhcenjoh.taja Onni V:ulhala ja
apulai!>palopä.ällikkö flar-ri Virrnnne) ri\kennusmesta.ri Vai\·
halan puhuessa. vainajien muistolle. Pnlolautakunnu.u jäsenten .seppeleen to ivat tnutakunnnn jä$e.llCt 1-lopeavuori, Wilk1nan ja $.antanen, sisä:uininn1inisteriön seppeleen ha.llitUS·
neuvos Aruo Jlannu11 ja p:llotarknlltaja J. Lirnoni Uuden.•
n:iaan l?iäninhallitul(llcn 11cppc1ccn poliisitarkt'l.s1aja Caven ja
15åninJ)<llotarkastaja A, f larnc. Rdellccn laskettii11 sep1>eleel
työtovereiden, HcJsin.gin p3lomiestcn amn1;lttiosaston, Hel11in.gin palolaitoksen e11in1ichct r)' :n ja p..'llokunnnn ul'heilijoidcn puolesta. Palossa loukkaantunut p:llomcJt.1ri Oi\!a
Kan.1v:i.'\rtt toi ornan kukkatcrvchdyksc1uä jokai~lle llrk11llc.
Tilgmannin Kirja1>«1inon .seppclcc:n laskivat 1oin1i1usjohtaja
1-1, 0. Ylikangas, johtajrt 1'. Lindman ja teknillinen j ohtaja C-1. Dr5;kenhiel111, tnsiksirnainitun puhucs.s.1.
Seppeleitä l:Hckeujio vielä mrn. Suomco Palosuojcluyhdistyksc:n, Palokuntien Keskusliiton, Vaa!>an kaupungin p~ lo
kunnan, Turun kaupungin p~llokunnan henkilökunn:ln, Tn.n1percen palolautakunn:tn ja vo.kirU'liscn palokunnan, 1-Tangon
palokunnan, l•fel.singin mlk :u paJolautakun nan, Ko tkan

Helsingin kaupungin Ja P<Jloloucakunnon sekä palololcokten eduscojoc
suorluomosso viimeistä cervthdystöän. Oik. koupunglnvol1uuston
voropuheenjohcojo, sosloolijohcojo Rantala, po/oloucok. pj, Vanhala
jo opulaispclctö .'llik! ö Virranr.e.
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vakinaislCn p:tlorniestcn, Jfe1singin VPK :n 1 Imatran vakinaisen palokunnan ja Puistolan VPK :n 11ckä H cbingiu
Käaityö. ja PicntcollisuusyhdistykM:n puolesta.
Virren 600 jälkeen surumarssin soidessa kantoivat työtoverit arkut palomicuc:n muodostamaa kunniakujaa myöten autoihin, Juhlava hautaus.saatto lähti Hipi kaupw1gj1i
Läntiselle hautausmaalle edessä p1tJokunnan s.oiuokun ta,
jota s.curasi\l'ill ruu.1nisauto t~ ornaistcn autot, palolaitoks.e11
p äällystö, ku11ni:1osa&tO palomeslari A, \Vinqvistin johdolla,
seppcletu kantajat sekä kohtalokkaassa palossa avustanet'!t
koln1e paloauton. Kulkue o hitti pääpalOOlttl'nan. jonka pi·
bulla päivystävä wasto teki kunniaa, jatkoi sitten Ko rkeavuotenk.alt1a Pobj. Esphu1aadille ja Lönn rotinkadulle ohjf.
taen suruliputctuu 1"iJgu1anuin kirjal>ai11otalo11 sek5 edellten
h:lUtausn1olnlle, 1niu;i arkut laskelLiin yhtei.sh au taan.
R.iiJ>aise\1;\ uri11.y oli ruu1nissaauueeu saaputs3a haotuurnaa11e, ku n 1'.iaria1l sairilalaasa hoidettavana parhail·
la:ln olleel, s~tr)tas.sa onnetto1nuude$$a loukka.antu11eel palo1niehet, palokor1>raali Verner J 5.rvinen ja palornies R auno
j i'ippinen olivat rullatuoleiua .sairaaJao koh d:dls I.apinla hdcnkad ulla jäniilnässä vii1ncisiä jäl\hyväisiä surmanS<'l saa·
neiUc 1overcilleeu. Monet silmäl kastuiv:tt heidän seuratet;Saan :t:liraala-asuihin p ukcotuneidcn J ärvisen ja Jäppisen
korutonta 1ervchdys1ä, ja vnikc:tta n1iylli olevan n;iidc.n
jä1ncricn palomic:11te.nkin pidättää kyynddtään.
Runlatuti saattoväkeä. oli kcr:Hinr.ynyt myös bautausm:tal.
lc. Vaikuttavan ja kauniin surujuhlan päl.ittccksi soitti pa·
lokunnan soittokunt:l kukkamerc;k,j muodouuneiden h autakumpujen äärcll!i.
Vain ajien muistohetkc:ii siirryttiin vieuämään p ääpa1oaseman suojiin. TMsä tilnisu11dc:ssa annettiin sisäasiainminis·
teriön 1nyöntätuät paloristit haudan lc:poon kätkctyillc 1 1.au.
taoiäelle, VaJkosellc ja R uotsalaiselle, joille myönnctyL pa·
lori1tit jäti.väl p31olaitokscn h altuun. Sisäasiainminilit<'.r·iön
puolesta ojensivat h allitusneuvos Arno tlan n us ja p alotnr·
.l<anaja J. l.i1:non paJorlsLit lisäksi palokcrsantti Leo ~1 ä .
kisdle, p.'l.l okorpr~ali Guruutr Strö1nbergillc ja palo1niea
P:iol La.uilalle, jotka o livat orut\n henkensä vaarantaen
yrittäneet. pelastaa n1enehtyne.it:i tovereitaan. Vainajien
muistolle: puhui tiJai,iuudc::ssn ap1.11.p:i.lopäällikkö Harri Virr~n n c:.

Ty6rovcrclden, Hefsingin Patolaitokscn htnl<ll~kunnon seppeleen
laiktvot opulcispolomestcrl Erkki Sok.so, polokersonui Hei~ Valve
(vosemollo) Jo palomies ReJno Helin.
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PAL ON T O RJ U N T A

Keräys surmansa saaneiden
palomlesten perheiden hyväksi
Helsingin Sanom at 1oimttnpani kcräykllen T ilg·
mann Oy: n palossa su1m ansa saaneiden pnloruicsten
perllcidcn hyväksi. llclsingin p>äpaloascmalla 6. 9.
60 järjestetyssä tilaisuudessa Sanoma O y :n apulai•·
toimitusjohtaja Aatos Erkko luovuui keräyksen tuoton 1.637.776 markkaa Helsingin kaupungin palokunnan rah:utolle jaettavaksi cdclle.:n k.o. perheille.
Rahaston p uolesta su11u:n an ottivat. vastaan ::apuJais.
palopäällikkö /J arri Virra1111e, t>louspäällikkö N .-C.
11ärkäpää ja palomcstari Olli Lyly. Apul. palo1>iiäl·
likkö Virrannc kiitti satijicn puolesta llcl&ingin S:t·
nomia ja kaikkia lahjoittajia, joita osalliltui keräykseen aina ulkon,nilta. saakka. Summa koituu huo1nattavaksi avuksi on1aisille vaikean aj~1n yli siirryt·
täcssä ja samalla se on kaunis tunnustus sille työlle,
jota palokwuun suorittavat.
Suurln1n1ist:.\ lahjoitubista umininalr.oon scur11avat:
VakuuCutOU.kcyhtlö Pohjola ••• , , , , , • •• ,
1relsiogin Sanotn:n ••••• . .•.•••••• . ••.•
Viikkoi.'ln<un~a t

Oy. . ..... . . . .......... .

11ta-Sanorn.'\t •. .... , , ..•••..• .... • , , , ••

Valitu t Pal.tt ...... ... . . ............. . .
Pohjoiunniden Yhdyapankki , . . . . .. , .... .

Oy. Scodm>nn llb. . .......... .. ...... .
S~1 omen Kirjatyönrekjjä in t.iitto .••• . ••.•
Colonlbiun Kahvi Oy. . , •. .. .••...•....•
Suomen ~1 criva k uu t us Oy. . . ...... , . • , , •
C corgc Angus &: l.td., Lontoo •.. . . .. ...

• Palokunn:\t ja p:ilok untoh1l•ct ker!isivät
tCUr.\a\.'at iumu:i.al:

200.000: 100.000:100.000:-

50.000 :25.000:100.000:50.000:-

50.000:25.000:-

25.000 :20.000:-

kttlcuud('.1t.un
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Vn!tsan Palomiehet 50.000:-. Tikkurilan Silkin VPK
5.000:-, Pukinmäen VPK 5.000 : -, luatran kaupp.'\lan V:\·
kin. palokunta 17.775:-. lnlteroi-'l!'ll VPK 1.000:-, PaJo.
n:tisten leiri Varn.la 3.650 :-. ).fikldin kfnap. p.'llOltunta
9..900: ., Porin \l:altin. P"looilesttn yhdUtyt 5.000: ·, Tuomarilan VPK 1.000:·, Rai•ion tchtl\illen palokunt." 8.550:- 1
Karhulan kauppal:tn p:1Jomiehet r.y. 5.000: ., j l n'eftpiilin
puollvnk.inai1\en pa.lokunt.'l 6.000: -, Noki:itn v.ik i n~isel p.--.lomie.hct 5.000 :-, HyvinWn K one Oy:o palo1niehct
2.150: -1 POl"\'OOn vakinaintn palokunta 5.900:, Oulun
VP K~ii ti ö 6.000:·, Pakinkylän VPR r.y. 2.000: -1 Kristincstacb 8rnnd kt1nklubb 2.000:-, Kcr:ivan kauppalan p.'\IC>k.
hcnkilöatö 7.000 : -, R iihimäen kaupungin palomiehe t
15.000:-, Salon Kalkkiteht:t:tn ,,..,.101tu nta 2.200 : •• Jrcinolan
Palomiehet 10.000:-, Asolan VPK - Liekki.siskot 2 .000:-,
H.o\•antemm \':t.kin.aiJct ja vapaaehtoillcl palomiehet 8. 700 :-,
Lappccnrdnn3n Palolaitok1t.n henkil6kunu• 7.000:-, lfillrjun3lmtan VPK , ,000:·, K uopion ltl\up. pa.1okunn rtn hcnkilökunla 6.700:-, K:ajaanin vak. palok. henkil<lkunta
10.000:·, Himccnlinn:tn VP K ).000~-, Lauritsalan VPK
4.000:·, Marjnnicmcn V PK poikaosasto 500: -, Kantul{lln
\ 'PK 5.000:•, l·fyvhlkNiin bupungin VJ>K 2.000: -, Säteri
Oy:u
tehdup.11okuntn 20.000:-, ?\tarjaniemen VPK
1.500: -, O ulun kaup. p.1.lokunnan hrnkilökunli\ 11.100:-,
l itin \ 1PK Kau.s:tfon osasto 1.000:·, TAmpercen vakin:iiset
p.'\lornjehcl 16.000:-, L'\11tta1uren. VPK:11 j:hiene1 10.000: .,
(.:ur.u.uin kk :n VPK 1.000 :-, S:\vonlinn3n Vnk. Pnloinicsten
yhdiJt)'S 2.000 : ., Keuruu.n VPK 5.923: ., Oulaisten ku n ~
nan VPK 3.000: ·, KoU\'OJan [tQJ<>l.ahoksen hcnlilökuntn
6.500: -, Pulcaron VPK 10.000:-, Vark:tudc.n PnloJnichel
5.000:-, T ornion VPK 3.000: ·, lirandmanna Föreningcn
i J nkob.-tad 10.000 :·, Rant;1.aalmcn V PK 2.000: ·, i\Jkolan

VPK 5.000:·, H:gin wlk:n p>lo-osut. henkilökunta 2.500:·.
Täruln keråyk1«'.n kokonai.S!lulo oli, kutrn cdcllä jo mainittiin, 1.637.776 ntarkkaa.
rrcbingin kaupungin vnlcinailt'n palokunnan ht:11kilökunt.'
on k.tsk uudcstaan kerännyt J:tmaan 1.1rkoituksccn mk
311.707: -. Nlidcn Ha:tJ1.1i on saatu joit:tkin yksityisiä fnh joituksia j~ Johanneksen j:. Keski-Helsingin seurakuntien
jumalanpalvclubim hnncttuja kofthtituloja.

Merkittävä uudestljårjestelysuunnitelma Ruotsin paloalalla
Uu m ajnssa 11iime ke.räktwn 14 pnä pidetyssä Ruoi,irc paloruojtluyhdistyk.<•11 ja pnlokuntie" unlta·
kunntuiliito" ,,Jrteise.stä vuosikokouk1~J1a nudnittujcn jäTjcstöjen yht~inen puhec-11johtaj4, rnaahertn
,,.,.4 JI ~.n .. N Q r d e tt 1 ta n1 atdoi avajaispuhee1sa11n julkisuule#:n nu1rkittävän uud,•stijärjt1tely1uun·
t~'1iit~Jp'1 n11, joka 1oli1J on o/ltit vireillä jo pitemmän aikfu1, 1nutla vasta nye viraUisr.sli saotetliitt jul., kisuutee1l. ftlfoahura Nortlatt.ftam näet ibnoitti, että mainittu jen järje11öjt" jolitokro1nat ovat päätlii·
1.,poet 1/ileisesti .!11tkituttaa malido//i.ruuk;ia liiUiiä p.t>. järjtstöt ylitec11 ja täten saavuuoa sekä keski·
~,tylt(i_:"i>•ÖsJä että taloudellisia ttli1ja. Prilitö.ftii fltrustellarni mrn. sill/i, että joskin stturiu piirtein 1'0idaaiJ niii'äritellä }tlai11ittuje11 järjestöjen työktJnttie-n uälhlen raja, 011 1nyö11u11lläuä, että ~hkäi.seuällä
ja san1111utt01Jalta :-palont61ju111u1lla nyl.-ypäivi1u1 on tavattoman f1aljo11 yht)'ntäkohtia ja moniell ott·
C.e/tnic~ ~äsille/ysiå ja råJkaisuria OPI somanaikai.Jesti /11101nioittU1a tll)IÖS "toisen l)'ÖJårau" ruikemyk·
UI ja. edtl()•tykset. Myöskin johtokunllllt taitavat, tttä kmmnanJ.in järjtstön aktiiviut jolitohmkilnt
ja tnlo'!_dtllii8l. kannaJtajat "seasia tapauksessa ouat samoja, jolan ei t11n11u tarkoitukttnmukai.selta
jalkuuaJfi l1ajoiltaa varoja ja voitnia kahden tri jt'irjestön )-iläp;tän1isc1'1.
f.'dellä 1tdo1tetru päätös ti siis toistaireksi tarkoita niuuta, kuin yhttt111iittä1nisniahdollisu11ksitJ11 selvittämUtci, 1nutta jo 1ämiikin on suuniaa osoittava ja to1ili/a11teeste11 fJtrUstuua ennakkolu11Joto11
toinrci1pide tiirk11iis.sä kysymyksessä.

