Palopäällikkö Pentti Hiltunen

Yli 300 ihmisen työpaikka maan tasalle
614.841.47

Uimaharjun sahapalosta
noin 15 miljoonan marka palovahingot
D Noin 15 miljoonan markan palovahingot aiheutti Oy Enso-Gutzeit Ab:n Uimaharjun sahalla
helmikuun 28. päivän iltana raivonnut tu li palo.

D Runsaassa kahdessa tunnissa oli 337 ihmi sen työpaikka palanut maan tasalle.
D Noin 15 miljoonan markan palovahinkojen li säksi palosta aiheutu u jo kuukauden aikana
noin 5 miljoonan markan keskeytysvahingot.
Pa lon aiheuttajana epäillään vahvasti hitsausta -

o

Hälytys klo 18.24

Eletään helmikuun viimeistä päivää 1975 .
On alkamassa johtosääntöni edellyttämä
vapaa viikonloppu. 005 :stä, Joensuun kaupungin palolaitok selta annetaan palohälytys. Kello on 18.24. Asunnoltani on matkaa paloasemalle 60 metriä. Tulin paloasemalle, jossa ensimmäistä autoa ajetaan
ulos. O n navakka tuuli ja vähän pakkasta.
Kuulin poji lta, että palo on Uimaharjun
144

jälleen kerran!

sahalla. Tiesin kohteen palon arkuuden.
Syntyi liikettä. Annoin käskyn tulla koko
kalustolla. Lähdettiin. Lähtö vahvuutemme
oli 1 + 5, yksi nykyaikainen hyökkäysauto, jossa 2000 litraa vettä, nokkapumppu
2000 l/min, moottoriruisk u 1000 l/min.
Ajettiin joku minuutti Uimaharjun suuntaan. Joensuu- Lieksa tie nousee maastossa melko korkealle. Näköaistilla saattoi
tehdä havainnon , että Uimaharjun sahalla
todell a palaa. Ja voimakkaasti. Annoi n ra-

dioll a aluehälytyskesk ukselle määräyksen
suorittaa suurpa lohälytys. Kello oli silloin
18.29 ja matkaa Uimaharjun sahalle vielä
12- 13 km. (Kirkonkylän ja Uimaharjun
väli 15 km).
Sain radiolla yhteyden Uimaharjun
TPK:n Ford-paloautoon, joka on TPK:n
II:n lähtö ja jonka radioasema toimii palokuntien taajuuksilla. Sain tiedon, että saha
ja purusiilo ovat kokonaan tulessa, ja että
tuulen alle ei näytä olevan menemistä.
PALONTORJUNTA 1975:3
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Uimaharjun
sahapalo

Palalla heti alkuun
raju voima

Pojat tekevät työnjakoa autossa. Näkyy
valtavat liekit Uimaharjusta. Saavumme
Uimaharjun taajaman reunaan, josta on
järven yli suoraan näköyhteys sahalle. Palo on valtava. Sieltä ei voi päätellä, mitkä
kaikk i rakennuk set palavat. Ei voi myöskään arvioida sahalle johtavan oikotien
käyttökelpoisuutta. Ajamme kylän ohi
kohti teollisuusalueen porttia. Kylälle tulee
valtavasti kipinää ja kaikenlaista palavaa.
Saavumme sahan portille, jossa on opas.
Aj amme ohi. Opas jää paikoilleen. Saavumme sahalle tuulen yläpuolelta. Palo on
voimakkaimmillaan. Sahan katto, ainakin
tulosuunnastamme, on romahtanut. Purukuljettimet ovat romahtaneet. Siilon palo
on voimaikkaimmillaan, ranko on näkyvissä. Käyttämättömänä seisovan tiilirakenteisen vara voima-aseman ylin osa palaa
voimakkaasti.
Ford on selvitetty pasongille ja sammuttaa höyläämöä ja romahtanutta sahaa.
TPK:n ensimmäinen lähtö, vanha LandRower, on Fordin vieressä. Siitä ei ole tehty selvityksiä. Yritän saada radioyhteyttä
TPK:n sen hetkiseen sammutustyön johtoon. T uloksetta.
Rajo itukseen

Oli heti täysin selvää, että tuulen päällä
oli jo kaikki vahinko tapahtunut, ja että
palon leviämisvaara tuulen suunnassa oli
itsestään selvä. Tuulen alla oli pala mista
eniten. Kuvan osoittamassa järjestyksessä
kuivaamo ja rimoituslaitos rinnakkain, kuivan puutavaran varastot, niiden vieressä
pituuspaketointilaitos ja lautatarha, jota oli
osittain myös tuulen sivusuunnassa molemmilla sivuilla. Toimintojen painopiste oli
saatava rajoitukseen tuulen alapuolelle. Ja
nopeasti. Havaintoni oli aivan sama, kuin
tulomatkalla olin saanut kuulla. Näytti todella siltä, että tuulen alapuolelta ei pääse
paloa lähestymään. Ei myöskään voinut
varmuudella todeta, mitkä kaikki rakennukset tuulen alapuolella jo palavat. Ei ollut mitään syytä selvittää kalustoa tuulen
yläpuolellakaan .
Oli otettava riski. Tiesin aiempien käyntieni perusteella, että tuulen alta johtaa pituuspaketointilaitoksen
rakennus aikainen
silta rakennusten ja rannan väliselle alueelle (aiemmin mainitsemani "oikotie"). Annoin käskyn Enon 1:n lähdön pojille yrit146

tää päästä kylän kautta tuulen alle ja selvittää sinne, mikäli se on mahdollista, katkaisu kaikella kalustolla.
Jäin pois autosta. Saapui Enon lähtö II,
Land-Rower ja 3 miestä. Määräsin yhdelle
miehelle tiedustelutehtävän. Roverin laitoin
takaisin kylälle tehtävänään tavoittaa kunnan kaiutinauto, joka oli tulossa, ja järjestää se varoittamaan tuulen alla 01evaa asutusta, jonne tuli kaiken aikaa erittäin voimakkaasti kaiken laista palavaa. Sen j älkeen II:n lähdön, jossa ei ollut merkittävää
sammutusvarustusta, oli käsky jäädä pituuspaketointilaitoksen
rakennusaikaisen
tien risteykseen opastamaan kaukoapu joukkoja. Ilmoitin radiolla kaikille, että
johtopaikka on toistaiseksi tuulen yläpuolella tukkikasojen päällä.
Purusiilo romahti. Sain yhteyden Eno
1:n vanhimpaan, jolta sain ensimmäisen
kuvan palon laajuudesta ja sammutusedelIytyksistä : vain saha on tulessa. Palonalut
muista rak ennuk sista ja tarhalta on toistaiseksi onnistuttu pitämään kurissa. Enson
TPK:n väkeä on sahan ja kuivaamon välis sä sammutustyössä. Siihen yritetään katkaista. Vartiointia on järjestetty. Oman kalustömme saamme pian selvitetyksi. Caterpillari j a trukkeja on käytettävissä.
Pari TPK:n palo miestä tuli luokseni. He
saivat tehtävän selvittää TPK:n Rower
tuulen alle sammutustyöhön. Tässä vaiheessa oli pulaa letkukalustosta. Sitä ajettiin lisää samalla teollisuusalueella olevalta
selluloosatehtaalta.
Sain radioyhteyden TPK:n päällikkö
Arvi Terävään , joka kertoi olevansa katkaisulinjalla ja informoi tarkemmin tilanteesta.
Oma tiedustelijani antoi tilanneselvityksen.
Pian siilon romahdettua palo alkoi suu rimmalta osalta rauhoittua. Tilanne saha n ja kuivaamon välillä oli silloin vielä
kriittinen. Sillä suunnalla paloi kauimmin
voimakkaasti ja sillä suunnalla palon leviämisuhka oli suurin. Tosin lähes kaikki
voimatkin oli keskitetty sinne.
Kaukoapu saapuu

Opastukselle an noin käskyn ohjata
kaikki saapuvat sammutusyksiköt, joissa
on säiliövettä 5.000 litraa tai enemmän,
ruokalan ja trukkitallin väliin, jossa oli vielä leviämisvaara palonarkaan rimoituslaitokseen . Autoja ohjattiin myös sähköverstaalle, jossa paloi vara voima-aseman yläkerta, ja jossa ei ollut vettä käytettävissä.
Yksiköt, joissa oli pienemmät säiliöt, piti
ohjata Terävän käyttöön tuulen alle.
Trukit evakuoivat puutavaraa sahan ja
kuivaamon välistä.
19.12 saapui Joensuun VPK. Opastus
ohjasi Terävä n käyttöön.
19. 13 saapui Lieksan puoli vakinainen,
joka tuli toisen opastuksen kautta suoraan
ruokalalle ja käytti vähäisen säiliövetensä
voima-asemalle.
19.16 saapui Kontiolahden VPK mukanaan 1 säiliöauto (6.000 litraa vettä) ja
1 + 9 miestä. Se sammutti palonalut sähköverstaalta ja vartioi voima-aseman alakertaa, johon valui ajoittain palaavaa pu-

Runsaassa kahdessa tunnissa tuhosi tuli
337 ihmisen työpaikan .

rua j a jossa oli tiivis teräksinen 14 m 3 :n
polttoöljysäiliö.
19.20 saap ui Joensuun palokunta.
19.21 saapui Pankakosken TPK j a sen
jälkeen Ilomantsi, Liperi, Ylämyllyn var uskunta, Outokumpu oy:n TPK, Onttolan
Rajavartiosto ja Kontiorannan var usk unta.
Ka lustoa ryhmitettiin alkuperäisen määräyksen sisältämän periaatteen mukaisesti.
Yksiköitä pidettiin jo reservissäkin. Varusku ntien joukkoja käytettiin pääasiassa vartioi ntitehtäviin. Järjestettiin polttoainehuolto .
19.30 mennessä alkoi olla täysin selvää,
että palo on varmasti hallinnassa, eikä leviämisvaaraa enää ole. Sammutusta jatkettiin reserviä lukuunottamatta kaikella kalustolla. Tein tutustumiskäynnin rajoituslinjalle.
Voima-aseman yläkerrassa aiem min voimakkaasti riehunut palo oli rauhoittunut.
Sieltä tippui kuitenkin pienissä erissä palavaa purua alakertaan, jossa ei ollut muuta
palamista kuin säiliössä oleva öljy. Sahan
väki kertoi , että siilo on tyhjä ja kokemuksesta ti esin, ettei siellä ole kuin vähäisiä
puu rakenteita, joiden oletin jo palaneen.
Voi ma-aseman yläkerran sammutukseen ei
lainkaan ryhdytty, sillä uskottiin siellä palavan aineen olevan pian lopussa ja toisaalta pelättiin kastella kuumia muurauksia, joiden rikkoontuessa olisi öljysäiliö
taas tippuvista kappaleista rikkoontunut.
PALONTORJUNTA 1975:3

Jälkeen päin sain tietää, että voima-aseman purusiilo oli jossain vaiheessa täytetty
ja siellä oli kymmeniä kuutioita purua, joka paloi hitaasti vain purukerroksen pinnasta. TPK:n pojat olivat seuraavana päivänä käyneet sisältäpäin toteamassa ja
kastelemassa.
20.30 pidettiin laitoksen johdon ja sammutustyön johdon kesken palaveri. Sovittiin jatkotoimenpiteistä, kuten valaistuksen
pysyväisemmästä järjestämisestä, sammutusväen huollon järjestämisestä, jälkivartioinnin järjestämisestä jne...
Kahvitarjoilu alkoi pelata ennen klo
21.00. Ruoka saatiin 02.00.
Palaverin jälkeen annettiin koko kalus tolla vielä tehokas isku koko paloalueelle
ja järjestettiin tilapäisvalaistus paloautojen
valaistusvälineillä.
Laitoksen sähkömiehet saivat pian valaistuksen toimimaan lautatarhalla, tukkitarhalla ja kohdevaloja paloalueelle.
Sammutusvoimia alettiin vähitellen ko tiuttaa.
337 ihmisen työpaikka oli käytännöllisesti katsoen kokonaan haihtunut savuna
ilmaan.
Palon alku ja
sammutustyön alkuvaiheet

Jälkeenpäin pidetyissä kritiikkitilaisuuksissa ja keskusteluissa sammutustyöhön osallistuneiden TPK:n palontorjuntahenkilöiden kanssa selvisi joukko tapahtumua, joita oli tapahtunut ennen omien joukkojeni
saapumista. Seuraavassa esitän niitä pääpiirteittäin aikajärjestyksessä.
PALONTORJUNTA 1975:3

Palo lienee havaittu sahan asuntoalueelta siinä 18.12- 18.14 maissa. Tällöin hakkurin katon kerrotaan olleen tulessa. Paloilmoituksen teko ei aluksi ole onnistunut,
sillä aivan palon alkuvaiheessa on sahan
puhelinjohtimet, jotka kulkivat kuljetintunnelissa, vaurioituneet.
18.23 tehtaan oma hälytys. Saman aikaisesti tehtiin TPK:n II:n lähtö oli jo liikkeellä saatuaan hälytyksen tehtaan työvuorossa olevalta väeltä.
Samoihin aikoihin sahan asuntoalueelta
oli kerääntynyt sammutusmiehiä trukkitallin päässä olevalle paloasemalle, jossa on
TPK:n ensimmäisen lähdön asemapaikka.
Toimenpiteitä johti aluksi palomestari
Martti Pietarinen, joka havaitsi itse palon
samoihin aikoihin kuin se oli asuntoalueeItakin havaittu. TPK:n ensimmäinen lähtö
ensin voima-asemalle, jossa silloin oli vielä
paineet paloverkosiossa. Myöhemmin pasongille.
Sahan palovesiverkostossa on 3,5 kp:n
paine, joka tulee selluloosatehtaan ylävesisäiliöstä. Vara voimalaitoksen alakerrassa
on palovesipumppu, jolla paine sahan alueen palovesiverkostossa saadaan nostetuksi
7,5 kp:n. Se käynnistettiin. TPK selvitti
paloposteja sammutukseen. TPK:n II:n
lähtö selluloosatehtaalta saapui ja havaitsi
tullessaan purukuljettimen ylä- ja alapään
olevan tulessa. Auton ajoivat pasongille.
Miehet tekivät selvitykset sahalle, siilolle ja
höyläämölle. He havaitsivat siilon olevan
tulessa ja järjestivät katkaisua kuivaamon
ja sahan välille sekä vartioinnin rimoituslaitokselle, kuivaamoille ja lautatarhalle.
Pietarinen käski caterpillarin D7 saapumaan palopaikalle.
Paikalle saapui myös TPK:n päällikkö
Arvi Terävä, joka jatkoi rajoituksen johtoa. Palavassa sahassa vauroituneet sähkölaitteet katkaisivat sähkön syötön palovesipumpulle. Paine putosi. Pietarinen yritti
käynnistää polttomoottoripumppuja sahan
kyljessä olevalla betonirakenteisella pumppuasemalla. Hän sai yhden käyntiin mutta
kuumuus ajoi ulos. Saha romahti ja rikkoi
romahtaessaan palovesiputkistoja. Paine
hävisi kokonaan. Caterpillari määrättiin
puskemaan maastosta puutavaraa ja puun
jätettä kohti palavaa sahaa. Useita palonalkuja tuulen alapuolelta tarhalta ja rakennusten läheisyydestä sammutettiin. Suojelujohtaja Kurki saapui paikalle. Sahan
trukit määrättiin evakuoimaan sahatavaranippuja kuivaamon ja sahan välistä sitä
mukaa kuin niitä syntyi.
Sahan palo henkilöstöä oli työssä yli 20.
Sammutustoimiin osallistui myös asuntoalueen väkeä.

korkeutensa (15 ,5 m) (rakennusala 390 m 2
ja tilavuus 6.000 ml) ja palokuormansa
vuoksi, sekä siksi, että se oli alapäästään
täysin avonainen Uunan vaunut, joita palohetkelläkin oli roikka paikalla, ajettiin siilon pohjakerroksen läpi), eikä siilon ylempiin osiin ollut muuta pääsyä kuin tikkaat
rakennuksen sisällä ja kuljetintunneli.
Tuulen ollessa tällainen, lienee siilon palamisen aiheuttamaa kuumuutta vastaan
toiminut hyvänä suojana tiilirakenteinen
vara voimalaitos.
Sahan ja kuivaamon välistä lämpösäteilyä ja kipinöintiä vastaan lienee märkä
puutavara antanut hyvän suojan. Tuntui
uskomattomalta, että kuivaamo olisi kestänyt syttymättä muuten niitä lämpötiloja,
sillä kuivaamon pinta on peltiä ja ranko
puuta. Kuivaamon ullakolle levitetty lekasorakerros lienee tässä palossa lunastanut
hintansa.
Saha oli vanha osastoimaton E-luokan
rakennus, jonka korkeus oli 9-10 metriä,
rakennusala 2.913 m 2 ja tilavuus 17.500
ml. Tasot olivat puuta. Käsiteltävä tavara
oli puuta. Sosiaalisten tilojen seinät ja välipohjat olivat puuta. Öljyvarasto ja pumppuasema olivat omana 2-4 tunnin paloosastonaan. Siis palokuormaa oli erittäin
paljon ja se oli estottomasti tulelIe tarjolla.
Palon syttymissyyksi arvelee keskusrikospoliisi hitsausräiskeitä.
Syytä lienee palomiesten turha lähteä
arvailemaan. Sensijaan voidaan opin kannalta todeta, että palon leviämisnopeuteen
on täytynyt vaikuttaa Sen, että vaikka saha seisoi tyhjänä ilman työntekijöitä, joiden varaan alkusammutuksen kannalta oli
aina paljon laskettu, olivat hakkuri ja kuljettimet käynnissä. Kun hakkurihuoneesta
lähtevässä kuljetintunnelissa muutenkin
käy ilmavirta siiloon päin, jolloin kipinöiden leviäminen palotilanteessa on todennäköistä, kuljettaa pyörivä kuljetin lisäksi
myös kekäleet ja palavan tai kytevän hakkeen siilolle.
Palon leviämisnopeuteen on tietysti merkittävällä tavalla vaikuttanut rakenteiden
laatu ja myöhemmin kun palo tuli ulos,
myös navakka tuuli.
Onnekkaana sattumana lienee pidettävä
sitä, että palo sattui tällasena vuodenaikana. En jaksa uskoa, että palon leviäminen
oltaisiin kyetty estämään näinkin pienelle
alueelle kuin nyt tapahtui, jos palo olisi
sattunut kuumana kesäpäivänä. Silloin olisi
ympäristö ollut moninkertaisesti herkemmin syttyvä ja todennäköisesti myös vuosilomien takia sammutusvoimaa vielä vähemmän .
Opiksi otettavaa

Kokemuksia ja palon kulkuun
vaikuttaneita tekijöitä

Palo oli ennen havaituksi tuloaan saanut
erittäin suuren voiman. Palaminen tapahtui
erittäin nopeasti. Palon havaitsemisen ja
siilon sortumisen välinen aika lienee ollut
enintään 45 min. Vähät sammutusvoimat
lienevät tulleet alusta alkaen oikein sijoitetuksi.
Sammutustyön kannalta oltiin siiloa aina pidetty vaikeampana kuin sahaa suuren

Suurissa teollisuuslaitoksissa on syytä harjoitella myös pitkälle ehtineen palon sammutusta. Uimaharjun sahalla oli pidetty
palokuntien yhteisharjoituksia, joissa palo
lavastettiin aina liian pieneksi. Vaikka
sammutustyössä onnistuttiinkin parhaalla
mahdollisella tavalla, uskon suurpaloharjoituksen joukkoja rutinoivaan vaikutukseen.
Tällaisella alueella tulisi olla ainakin osa
paloilmoituslaitteista niin rakennettu, ettei
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Uimaharjun
sahapalo
Sammutustyöhön osallistuneet yksiköt

Enso-Gutzeit Oy:n Uima~
harjun TPK
Enon puolivakinainen

ne periaatteessa voi lainkaan vauroitua palossa.
Palovesijohtojen tulisi olla niin sijoitettu,
että niiden vaurioitumismahdollisuus olisi
vähäinen, ja että jokainen rakennus voitaisiin venttiileillä riittävän helposta paikasta
erottaa nopeasti rakennuksen tuhoutuessa.

Palovesipumpuille tulisi järjestää riittävän helppo pääsy. Uimaharjun palossa,
vaikka putkisto ei olisi rikkoontumltkaan
ja vaikka pumppuhuone jossa polttomoottoripumput ovat, säilyi lähes ilman vaurioita, ei pumppuja voinut ainoan oven huollOn sijainnin vuoksi käynnistää.
Kannettavia radiopuhelimia tarvitaan
tällaisessa palossa paljon. Niitä ei Uimaharjun palossa ollut alussa riittävästi.
Teollisuuspaikkakuntien palokalustoon
tulee kuulua säiliöautoja, joissa on paljon
vettä. Tämän palon toinen sivu, jos leviäminen olisi jatkunut, olisi jouduttu hoitamaan ajovedellä jo alussa.
Avustavien sammutusyksiköiden, joille
Uimaharjun palossa mallikkaasta avustamisesta annan vilpittömän kiitokseni, tulisi
vastaisuuden varalta ottaa koulutuksessaan
huomioon eräs asia: Niin kauan kuin ollaan palopaikalla, järjestetään aukoton radion kuuntelu ilman eri kehoitusta. Myös
reservissä oltaessa.
Palon vaikutuksista
kunnan elämään
Uimaharjun sahan koko henkilökunnasta
337 :stä henkilöstä on Enso Gutzeit Oy
toistaiseksi työllistänyt yli 200 henkeä, joten palon takia työttömäksi jäi n. 100 henkeä.
Työttömäksi jääneiden määrää on pidettävä huolestuttavan suurena normaalimmissakin oloissa. Nyt asialla on vielä suurempi merkitys, sillä paikallisen työvoimaviranomaisen kertoman mukaan työllisyystilanne muutenkin oli laskusuunnassa. Olihan vähän ennen Uimaharjun sahan paloa
mm. Ukkola Oy:n sahalta lomautettu menekkivaikeuksien takia useita kymmeniä
työntekijöitä.
On selvää, että sahan palo tulee erittäin
voimakkaasti heikentämään kunnan maksuvalmiutta, sillä veroäyrien kertymä laskee voimakkaasti. On puhuttu jopa veriäyrin hintaan kohdistuvasta erityisestä paineesta.
Kokonaan oma lukunsa on se, millaisia
henkilökohtaisia vaikeuksia joutuvat kokemaan työttömiksi jääneet, jotka ovat suunnitelleet elämänsä pysyvän työpaikan varaan.
0
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kalusto

miesvahvuus

Yksikön nimi

1 + 24
1 + 12

1+ 5
1+ 5
1+9

Joensuun VPK
Lieksan puolivakinainen
Kontiolahden VPK
Joensuun vakinainen
Pankakosken TPK
Ilomantsin puolivakinainen
Liperin kunta
Outokumpu Oy:n TPK
Ylämyllyn varuskunta
Onttolan rajavartiosto
Kontiorannan varuskunta

1+7
1+ 6

1+6
1+6
1+9
1 + 13
1 + 25
1 + 10

2 paloautoa
2 paloautoa, I kaiutinauto
ja 1 sairas auto
1 paloauto
I paloauto
1 paloauto
1 paloauto
1 paloauto
1 paloauto
1 paloauto
1 paloautoa
1 paloauto
1 linja-auto
Ei palokalustoa

150

Yhteensä
Siviilejä ja Uimaharjun
Tehtaiden väkeä, jotka
eivät kuulu sammutusvoimiin, oli parhaimmillaan

150

Kaikki yhteensä

n. 300

Tietoja Enon kunnasta
ja sen palotoimesta
Enon kunta sijaitsee Pohjois-Karjalan läänissä. Kunnan keskustaajamaan, Enon kirkonkylään on matkaa Joensuun kaupungista Lieksan suuntaan 35 km.
Kunnan asukasluku on n. 9.500. Kunnassa on kaksi voimakasta taajamaa,
Enon kirkonkylä ja Uimaharju, joissa molemmissa asukkaita on 3000:n paikkeilla.
Kuntaa pidetään läänin teollistuneimpana
maalaiskuntana. Teollisia työpaikkoja on
n. 1100. Merkittävimpiä sahalaitoksia on
3, joista Enso Gutzeit Oy:n Uimaharjun
saha on Suomen suurimpia. Vuosituotanto
190.000 m 3 • Henkilökuntaa yksistään tällä
sahalla on 337.
Kaksi voimakasta taajamaa samassa
kunnassa on aiheuttanut myös kunnan palotoimen järjestelyille erityisvaatimukset.
Kunnan hallinnollisessa keskuksessa, Enon
kirkonkylässä on puolivakihainen palokunta, jonka hälytysvahvuus on 1 + 2 ja kokonaisvahvuus 30.
Uimaharjun taajamassa sijaitsevan Enso
Gutzeit Oy:n TPK:n kanssa kunta on tehnyt samm utussopimuksen, jonka nojalla

TPK:n ensimmäinen lähtö lähtee hälytyksen saatuaan myös oman laitoksensa ulkopuolelle ilman viranomaisen määräystä.
TPK:n hälytysvahvuus on 1 + 4 j a koko naisva hvuus 33.
Lisäksi kunnan alueella on eri laitoksiin
perustettuja ja pienempiä sammutusyksiköitä 5 kpl. Niiden kanssa kunta ei ole
tehnyt sammutussopimuksia.
Kunta kuuluu Joensuun kaukoavustusalueeseen. Aluehälytyskeskus on toiminut
kunnan paloilmoitusten vastaanottajana ja
hälytysten suorittajana vuoden 1975 alusta
lukien.
Kunnassa on ollut palopäällikön päävirka 1. 10. 1067 alkaen. Myöhemmin perustettiin palotarkastajan virka ja 3 vakinaisen palomiehen virkaa.
Vaik ka kunnassa onkin olosuhteisiin
nähden melko runsaasti teollisuutta, josta
valtaosa palonarkaa, eivät palot yleensä
ole päässeet muodostumaan kovin tuhoi siksi.
Vahingoiltaan
huomattavimmista
paloista takavuosina voisi mainita Enon
sairaalan palon vuonna 1960 ja Ukkolan
sahan kuorimon palon vuonna 1973.
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