
Puutavaraliikkeessä tiheällä teollisuusalueella räjähdysmäisesti syttynyt palo ai
heutti suurpalohälytyksen Tampereella maaliskuussa. 

Kuivan puun palamisesta aiheutunut säteilylämpö oli niin suuri, että n. 30 
metrin päässä olevan tiiliseinäisen varastorakennuksen peltikatto kuumeni 
nopeasti punahehkuiseksi ja sytytti allaolevat rakenteet tuleen. 

Alkuvaiheessa koko laaja teollisuusalue oli uhattuna. 

Miljoonavahingot 
teollisuusalueella 
Tampereella 

Varhain tiistaiaamuna 27 .3. klo 6.05 
sai Tampereen palokunta hälytyksen 
A. T. Sirenin puutavaraliikkeeseen 
Nekalan teollisuusalueella. Kun palo
kunta parin minuutin ajon jälkeen ehti 
sillalle, josta on hyvä näkyvyys noin 
kolmen kilometrin päässä olevaan hä
lytyskohteeseen, saattoivat palomiehet 
todeta olevansa tekemisissä mittavan 
tulipalon kanssa. Yli Viinikan ja Neka
lan matalan omakotia lueen katsottuna 
liekit näyttivät kohoavan usea mpien 
kymmenien metrien korkeuteen. 

Olen ollut Tampereen palokun
nassa yli 25 v., mutta en ole koskaan 

nähnyt korkeampaa tulimerta, kertoo 
ykkösautossa o llu t rui skumestari Eino 
Ojala. 

Koko teollisuusalue uhattuna 

Kärkiautossa kulki myös sammutus
työn johtaja, palomestari Karl Lundin. 

- Sorin si ll alla o li jo selvä, että 
tarvi tsemme lisävoimia, vaikka olim
mekin heti liikkeelläpääaseman täys
lähdöllä, neljällä auto lla. Pyysin hälyt
tämään Messukylän ja Pispalan sivu
asemat ja Tampereen VPK:n. Kello o li 

Palokuntien tOlI11I11la kesk itt y i lähi
rakennusten suoj eluu n. 

Teksti: 
Juhani Katajamäki 

614.841.45 

tällöin 6.08. 
- Kun saavuimme paikalle, paloi 

3-kerroksinen höy lätyn puutavaran 
avovarasto arviolta 30 metrin korkui
sin liekein . Samoin oli tulessa tuulen 
yläpuolella oleva konttori rakennuksen 
pääty, kertoo palomestari Lundin . 

Palo oli syttynyt räjähdysmäises ti. 
Eräs vuokra-autoi lija oli ohittanut pai
kan klo 5.45 eikä ol lut havainnut sen 
pare mmin savua kuin tultakaan. Juuri 
klo 6:n tienoilla työpaikalleen kiiruh
tanut, paloilmoituksen tehnyt ohikulki
ja kertoi rakennuksen hulmahtaneen 
liekkeihin hetkessä . 
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Palomes ta ri Lundin kiersi palo
a luee n saadakseen kuvan tilanteesta, 

A vovaraston ja konttorirakennuksen 
piiiidyn lisäksi tuulen a ll a o lcva uu si 
va lmiin puutavaran varas to (tu kirak~n
te ina liilllapuupalki t, sein ät kevytbeto
nic lemen re istä, hllopakatc) oli jo sytty
nyt , samoin kontto rirakenl111ksen jat
keena o llu t höyläämö- ja kui vaa mora
kcn nus , 

- Hcti alusta alkaen o li se lväii, et 
tä koko Siren in varastoalue on mcn c
tetty. To iminta oli keskit ettävä teoll i
suu sa lueen muiden rakennusten suo
jaamiseen . 

Varas to josta palo a lkoi, s ijai tsee 
Mäntyhaanticn e teläpuolella , Ka tu on 
kymmenkunta mctriii leveä j a sen poh 
joispuolella juuri varas ton kohdalla on 
Karjakunnan iso 2-ke rroks inen lih an
jalostu stehdas, Tuul en alla o livat 
Tammcr-Tukun 2-kerroks inen varas
lorakeJl llus, Autokauppa ja tehtaan tc
latehdas j a kaksi pi encmpää rakennus
ta, Uhattu na o livat myös H ämeen pus
site hdas ja O ul u Oy: n varastoraken
nukset, jo issa yhdessä oli mm. tärpät
tiä. Kaukana eivät myöskälin o lleet ve
sijoh to lii kc Huber Oy: n ko lme raken 
nusta . Kaik cn kaikkia an korue li n 
a lu ee lla o li toistakymmentä rakennu s
ta. 

- Pah immalta t ilanne näytti Kar
j akun nan kohdalta. Vaikka rakennus 
olikin tuulen yläpuolel la, vai n n . 10 
metrin päässä riehuva tuli meri kehitti 
se ll a iscn kuumuuden, että KaIjakun
nan muutama ikku na särkyi ja raken 
miksen seinällä k iCl11un eleva köynnös 
syttyi tuleen. Tilantcen vakavuutta li
säsi rak ennuksen ullako ll a oleva, kyl
mälilojel1 jäähdytykseen tar vit ta van 
ammo niak in varasto, sanoo palo mesta
ri Lu ndin, 

Suurpalohälytys 

Paloa lueen ympäri Icviltynect vak in ai 
nen palokunta ja Y PK o liva t kovilla. 
Kelio 6.25 pai ka lle saa punut palopääl
likkö /:,'jnar V Nurmi mliäriisi hälytet
täväksi vapaavuoroiset palo miehe t sc
kii suoritettavaksi suurpa lohälytyksen. 
T ämä leht iin klo 6.3 2. Yapaavuorois
ten ja VPK:n miehicn li s liksi pa ika ll e 
tuli Valmet Oy: n j a Lielahden te hdas
pa lokuntien miehistöä. Suurimmillaan 
sammuttajien määrä o li 120:n tienoil
la. 

Kello 8: n jälkeen, jolloin sammutus
voimat oli vat suurim mi llaan , ol ivat 
ka ikk i lähistön palopostit käytössä. 
Sc ilst:l11iistä postista o li pa lon sammu
tukseen ja sen leviämisc n es tämiseen 
selvitetty 9 pääjohtoa, Pliäosa sui h~ 

kuista ol i 3":ia, osa slIojallsla varten 
sd vite lyistä suihku is ta I 1/2 ja 2": ia. 
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Valtaisa säteilylämpö 

Sal11J1lutllstakt i Il isest i palo o li lo ppujen 
lopuksi helppo. Kyseessä oli laaj a avo
palo, jossa vettä saat to i käyLtää rajatto
mas ti, Kun kriittinen til anne Karjak un
n<ln kohdall a lauk esi, ja miehiä ja ka
luslOa ol i suurpaloh älytykscll jälkeen 
pa ika ll a rii ttävästi, vo itiin muutk in 
uha ttun a olleet rakennukset suoje ll a. 

Ei kuitenkaan ka ikkia . Puutavara
liikkeen rakennustcn j a Ka rjakunnan 
ohe lla pahiten u ha ttuna o li T amlller 
Tukun iso 2 -kerroksincll varastoraken
IlU S, Scn seinät o li vat tiilcsläja sillä oli 
peltikatto, Rakennuksessa ol i vain 
muutama pieni ikkuna , nekin ullakol
la. Rakennuksen etäisyys varas tosta, 
j os ta pa lo alkoi, oli kolm isenkymlllentä 
Ille tri ä, 

Palavan varastorakennuksen Ja 
Tammer Tukun viiliin oli jo heli a lussa 
selvitetty 3" :1'1 suih ku, Sillä kastclti in 
Tammer T ukun räystäitä, suoj eltiin ul 
lilkkoikkunoi ta j a sam a lla 1l1Yö::, "'''lll
mutcttiill puutavaraliikkec n uu tta V(l-

Sätei ly lämpö sytytti n , 30 metrin 
pää.<.;sä olleen Tammer-Tukun ~ pcl 
tikahm läpi! 

rastou. ·T ammer Tukull ullakolla käy
tiin e ikii havaittu mitään hä lyttävää. 

Yhtäkkiä tuli kuitenkin puhkaisi 
pe lti katon - alapuolel ta! Säteilyläm
pö maan tasa ll a o li kova, mutta ei niin 
valtava e tte ivä tkö miehet o lisi voineet 
j uuri j a juuri roimia rakennusten välis
sä. 

Kaks ikerroksi sen varaston ka ton ta
solla kuumuus oli toista luo kk aa, Pa lon 
a iheuttama imu nosti kuumuud~n kor
keuks iin, loikkasi palomiesten yli j a 
kuumensi pdtikaton punahehkuisek si, 
Seu rau ksena oli pe liin a lla olc vic,n 
puu rakente iden syttymineJl . 

Kääl/nä 

Puolen korttel in laajuinen alue oli 
kauttaa ltaan liekkien val1<1ssa, 



UllakIm varastona 

Ullakolla palo levisi nopeasti. Ullakko 
ei suinkaan ollut tyhjä niin kuin pitäisi, 
vaan myös sitä käytettiin varastona. 
Tästä olivat palotarkastajat tehneet 
huomautuksen. Ullakkovarastolle ei 
kuitenkaan vielä ollut tehty mitään, 
vaan se oli täynnä muovilelujaja erilai
sia vapputavaroita. . 

Betoninen välipohja ensimmäisen 
kerroksen ja ullakon välillä rajoitti tu
len uliakolle ja piti vettäkin melkoisen 
hyvin. Täryporalla ullakon seiniin lat
tiatasolle tehdyt reiät poistivat vettä te
hokkaasti. 

- Palo oli tyypillinen avo palo kun
nes Tammer Tukun varasto syttyi, sa
noo palomestari Lundin. - Vaikka 
sen uhanalaisuus tiedettiin ja raken
nusta suojeltiin, yllätti säteilylämmön 
suuruus. On huomattava, että rakennus 
syttyi varsin nopeasti paikalle tulomme 
jälkeen, jolloin ensi lähdön miehistö ja 
kalusto oli jo levittäytynyt laajalle pa
loalueelle eikä lisäapua ollut saatavilla 
juuri niillä sekunneilla kuin olisi kii
reesti tarvittu. Tässä vaiheessa oli vielä 
Karjakunta uhattuna ja sen suojelemi
nen oli ensisijainen työ. 

Tammer Tukun syttyminen toi välit
tömään vaara vyöhykkeeseen vain kym-

STV :stä saatte molempia. Yli 600 asiakastamme 
osoituksena meitä kohtaan osoitetusta 
luottamuksesta ja palvelujemme tehokkuudesta. 

menen metrin päässä olevan Oulu Oy:n 
varastorakennuksen tärpätti varas toi
neen. Se onnistuttiin suojelemaan. 

Avovaraston välittömässä läheisyy
dessä, ei kuitenkaan tuulen alla, oli 
Tammer Tukun pienempi varasto, jos
sa säilytettiin mm. ilotulitusvälineitä. 
Ne kannettiin heti alussa ulos turvaan. 

Nostolava-auto ja työkoneet apuna 

Kevytbetonielementeistä rakennettu 
valmiin tavaran varasto aiheutti han
kaluuksia sammutukselle kun sen sei
nät pysyivät itsepintaisesti pystyssä. 
Varasto oli täynnä lastulevykasoja, joi
ta ei päästy tehokkaasti sammutta
maan. 

Palokunnan nostolava-autolla las
kettiin vaijeriin kiinnitetty harus ra
kennuksen sisäpuolelle ja vedettiin ele
menttiseinä rivi riviltä kumoon. Laval
ta suoritettiin myös sammutusta. 

Paikalle oli jo palon alkuvaiheissa 
kutsuttu kaupungin kuljetustoimistosta 
2 kauhakuormaajaa ja 1 caterpillari. 

- Työkoneilla lyhennettiin sam
mutusraivausta ties kuinka monella 
tunnilla, toteaa palomestari Pertti Syr
jä, joka klo 8:n jälkeen toimi sammu
tustyön johtajana. - Miesvoimin suo
ritettu raivaus olisi jatkanut jälkisam-

mutusta pitkälle seuraavalle vuorokau
delle. Hankalat lastulevykasat saatiin 
mukavasti hajalle ja voitiin sammuttaa. 
KoI' ~t olivat paikalla jo' en nen klo 
9: ää ja raivasivat aluetta palon vielä 
kestäessä. 

2,7 milj. litraa vettä käytettiin 

Noin klo 10 aikaan tulen valta oli ra
joitettu ja sammutusmiehistöä irroitet
tiin. 

Yhteensä sammutustyöhön osallistui 
päivän aikana 142 miestä neljästä pa
lokunnasta. Paloautoja paikalla oli 
parhaaseen aikaan 15 . Pääjohtoa käy
tettiin 2,5 km ja työjohtoa 1,4 km. Ve
silaitoksen ilmoituksen mukaan palo
kuntien suihkut suolsivat yhteensä 
2700000 I vettä. Vesilaitokselle oli 
heti palon alkuvaiheissa ilmoitettu ra
justa veden tarpeesta, joten se lisäsi pai
netta Nekalan alueella. Vedenkulutus 
oli sitä luokkaa, että Nekalan ja Viini
kan asukkailla oli varmasti vaikeuksia 
saada edes kahvivettä aamulJa. 

Surutta letkujen yli 

- Palon alkuvaiheissa tuli monta ker
taa mieleeni, kuinka voimaton isonkin 
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Lohdutonta jälkeä. Oikealla näkyvä T ammer-Tukun pienempi varasto onnistuttiin suojele
maa n. Rakennuksessa oli mm. ilotuli tusrake tteja, jotka het i a lkuvaiheessa kuljetettiin tur
vaan. Vasemmassa alakulmassa näkyvä räystäs kuuluu Karj akunnan lihanjalostuste htaaseen, 
joka ensimmäisten kymmenien minuuttien aikana o li myös vaarassa syttyä. Alkuvaiheiden 
säteil ylämpö särki rakennuksista ikkunoita. 

palokunnan ensi lähtö on silloin, kun 
on suoritettava 3":n sammutusta, muis
telee palomestari Lundin. - Laaja lla 
alueella parikymmentä miestä on ko
vin vähän, kun jo yhden kovapaineisen 
3":n suihkun käsitteleminen vie aina
kin kaksi miestä. 

N eka lan teollisuusalueella työsken
telee kymmeni ä, ehkä satoja henkilöi
tä. Heistä monet kulkevat työmatkat 
omi lla au toill aan. Taas kerran sa i näh
dä' kuinka vähän ihmise t välittävät tai 
ymmärtävät varoa letkujen yli ajamis
ta . E nnen klo 7:ää, jolloin työhön tulo
ruuhka oli suurimmillaan, risteili teol
li suusalueella 2,5 km pääjohtoa. 

- Letkusiltoja oli käytössä niin 
paljon kuin palokunnastamme löytyy, 
mutta on selvää, että nä in isolla a luee l
la ei niitä riitä joka pa ikkaan. J a kun 
autoilijoiden tyyli on vielä sellainen, 
että letkun ilmaantuessa eteen kiihdy
tetään vielä vauhtia, ei o le ihme, että 
nastarenkaat tek ivät pahojaan. 

Pelti- vai huopakatto? 

Sirenin palo oli kolmas paha puutava
raliikkeitä kohdannut tulipalo Tampe
ree lla muutaman vuoden sisään. Nais
tenlahden puussa raivosi palo ta lvella 
1968 j a Messupuussa 1970. Edelliseen 
annettiin myös suurpalohälytys. 

Messupuussa palon kehittämä imu 
nosti palavia laudankappaleita kor
keuksiin, lennätti niitä pitkänkin mat-
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kan taa ja sytytti puolen kilometrin 
päässä olevan jätepaperivaraston. Nek
lassakin kipinäsade oli melkoinen. 
Tuulen alla o levat rakennukset saivat 
osansa j a muutama reikä paloi huopa
kattoihin. Mitään isompaa ei kuiten
kaan päässyt tapahtumaan, koska heti 
a lussa oli palokunta määrännyt varas
tojen omasta henkilökunnasta katoille 
ki pi nävartiot. 

Mielenkiintoista oli si tietää, kuinka 
Tammer Tukun katto olisi kestänyt, 
jos se olisi o llut huopaa eikä pe ltiä. 

- Suurimmassa osassa uhatuista 
rakennuksista oli huopakatto, sanoo 
palomestari Lundin. - Huopakatto 
kes tää lämpöä, mutta on altis kekäleil
leo Pelti e i o le kekä leistä moksiskaan , 
mutta johtaa lämpöä hyvin . Melkein 
väittäisin, että huopakatto olisi Tam
mer Tukun tapauksessa ollut parempi. 

Vahingot 2 miljoonaa markkaa 

Palon vahingot ovat n. 2 milj . mk . Yl
lättävää kyllä, tukkuliikkeen kärsimät 
vahingot ovat puutavaraliikkeen vahin
koja suuremmat. Vaikka Tammer Tu
kun ullakkovarasto sisälsi lähinn ä 
muovi leluja ja vappu tavaraa, olivat va
hingot vakuutusyhtiön arvion mukaan 
yli miljoona markkaa. Puutavaraliik
keen vahinkoarviointi on vielä kesken, 
mutta summa jää alle miljoon an . 0 

Tampereen kaupunki 
ja Tampereen VPK 

Kaupungin palveluksessa olevien 
asemasta VPK:n sammutustehtävis
sä noudatetaan Tampereella kau
punginhallituksen ja kaupungin so
pimusluontoisena varapalokuntana 
toimivan Tampereen VPK:n kanssa 
tehdyn sopimuksen muka isesti seu
raavaa menettelyä: 

että kaupungin palveluksessa 
olevat Tampereen VPK:n sam
mutusmiehistöön kuuluvat saa
vat jättää hälytyksen tullessa työ
paikkansa, 

saavat jäädä ilmoittamatta pois 
työstä, mikäli hälytys jatkuu 
työajan alkaessa ja 

mikäli sammutustyö ja siihen 
oleellisesti liittyvä kaluston kun
nostus kestää yli puolet heidän 
normaalista työajas taan, heidän 
ei enää sinä päivänä tarvitse pa
lata työhön, ja 

että heidän paikkaansa ei pois
saoloajalta pidätetä. 

Mainittu päätös on ollut voimassa 
maa li skuun puolivälistä alkaen. Ai
kaisemmin on käytetty samansisäl
töistä, ei kuitenkaan yhtä täsmen
nettyä menettelyä. Uutta menettelyä 
pyritään soveltamaan myös kaik
kien muiden työnantajien kanssa. 




