
Suomi 75 vuotta 

Suomi julistautui itsenäiseksi vuonna 1917. 
Historiallisesti tärkeätä tapahtumaa juhlitaan tänä vuonna laajasti. Myös Palontorjunta

lehti käsittelee aihetta oman alansa kannalta. Sarja alkoi lehden ensimmäisen päätoimitta
jan eversti evp Bertil Heinrichsin ajatuksilla itsenäisyytemme varhaisilta vuosilta ja jatkui 
Pohjoismaiden ensimmäisen paloalan lehden, raati mies Oskar Ekmanin julkaiseman ja toi 
mittaman Palotorvi-Brandluren kirjoituksilla vuodelta 1917. 

Tässä numerossa esittelemme kaikkien syvästi kunnioittaman ja pitämän 90-vuotiaan 
palokuntaveteraani Vilho Pesäiän mietteitä aina sortokauden ajoista nykypäivään saakka. SUOMI 75 VUOTTA 

Sortokaudesta Koivistoon 

Palokuntaveteraani Vilho Pesälä 
virkeä 90-vuotias 

-

Saimaan kanavan aukaise
minen 1800-luvun puolessavä
lissä toi Lauri tsalaan Oy Kau
kas Ab :n puunjalostusteolli
suuden. Tehdaslaitosten ym
pärille kehittyi nopeasti tiheä 
asutus, jonka kasarmeissa näki 
ensimmäistä kertaa päivänva
lon myös Vilho Bernhard Pesä
lä. Tämä tapahtui heinäkuun 6. 
1902, noin puolitoista vuotta 
ennen kuin Orwille Wright on
nistui pysymään moottori lento
koneella ilmassa ennätyksell i
set 12 seku ntia. 

Tarpeeksi vartuttu aan Pesälä 
aloitti opinahjonsa teh1aan 
omassa kansakoulussa. Heti 
ensim mäisellä välitunnilla kou
lutoverit huomasivat hänen 
reppu unsa kiinnitetyt nimikirjai
met VP, ja ristivät hänet enteel
lisesti "vapaapaloku ntalaisek
si". Kirjainyhdistelmä oli heille 
tuttu tehtaan makasiinin seinäl
tä, jonka sisällä toimi vuonna 
1896 perustettu Kaukaan VPK. 

- Palokunnan vakinaiseen 
kalustoon kuului isot palohaat, 
joilla rakennuksia revittiin tuli
palojen aikana alas. Palopum
put olivat käsikäyttöisiä, ja nii
den teho oli sen mukainen, 
Pesälä muistelee . - Ei sitä to
sin tuhansia litroja vettä olisi ol
lut varaa panna menemään
kään, koska silloin sitä kuljetet
tiin suippopohjaisilla paloämpä
reillä. Ensimmäinen vesijohto 
Lappeenrannan keskustaan 
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Palokuntaveteraani Vilho 
Pesälä täytti heinäkuussa 
90 vuotta. Palontorjunta
lehti nousi Lappeenran
nan junaan ja kävi tapaa
massa virkeää päivän
sankaria, joka kertoi ko
kemuksiaan ja mielipitei
tään aina sortokauden 

ajoista 
saakka. 

nykypäivään 

Pitkä on ollut miehen 
tie, sillä oheisen tyyppi
sellä otsikolla on tässä 
lehdessä yleensä esitelty 
palokuntia, eikä merkit
täviä ihmisiä. 

Haastattelu ja kuvat: Risto K. Järvinen 

Vilho Pesälä muistetaan Lauritsalan kauppalan Uoka liitettiin Lappeenrantaan 1967) 
entisenä palopäällikkönä ja Suomen Palopäällystöliiton pitkäaikaisena toiminnanjoh
tajana. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön perustamisesta hänellä on omat ennak
koaavistuksensa, jotka eivät palokuntaväelle hyvää lupaa. 

vedettiin vasta vuon na 1927. 

"Kuin puserrus 
olisi lakannut" 

Ajan tyylin mukaan Pesälä 
erosi koulusta 9-vuotiaana 
mennäkseen vanhempiensa 
tavoin tehtaalle töihin . Reilun 
kahden vuoden päästä si itä 
lauotti in Sarajevossa asetta sii 
hen malliin, että syttyi I maail
mansota. 

Autonomista Suomea hallitsi 
Venäjän kei sarin tsaari Nikolai 
lI :n nimittämä kenraalikuver
nööri Seyn, joka julisti maam
me sotatilaan. Rintamalle suo
malaiset eivät joutuneet, mutta 
sortokaudelle tyypillisiä rajoi
tuksia annettiin kuitenkin lisää. 

- Muuten ei sota täällä pa
hemmin tuntunut. Ikkunat mää
rättiin pimentämään, vaikkei 
si lloin montaa lentokonetta ol
lut . Ei niitä ainakaan täällä nä
kynyt, Pesälä naurahtaa. 

Sitten vuonna 1917 tapahtui 
Venäjällä helmikuun vallanku
mous maaliskuussa. Tsaari 
joutui eroamaan ja sortokau
den säädökset Suomessa ku
mottiin. Venäjästä tuli yhdessä 
yössä kommunistinen valtio 
marraskuussa tapahtuneessa 
lokakuun vallankumouksessa, 
ja sekavassa tilanteessa Suomi 
antoi itsenäisyysjulistuksen. 
Ensimmäisenä valtiona sen 
tunnusti Venäjä. 
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- Muutos oli suuri. Oli kuin 
puserrus oli si lakannut. Työvä
ki järjesti suuria juhlia lippukul
kueineen, Pesälä kertoo. 
-Mutta itsenäisyyden jälkeinen 
kansalaissota oli si tten ikävää ' 
aikaa, kun joudu imme taistele
maan toinen toisiamme vas
taan. Puolueeton ei voinut olla. 
Oli val ittava punaiset tai valkoi
set, omatuntonsa mukaan. 
Tehtaalaiset olivat luonnollises
ti punaisia. 

Sota-ajan 
sammutuskomppaniassa 

Penisi lliinin keksimisvuonna 
1928 koko ajan tehtaan ki rjoi lla 
ollut Pesälä liittyi Oy Kaukas 
Ab:n palokuntaan toimien aluk
si palokersanttina ja sen jäl
keen harjoituspääll ikkönä. La
puan liike ja Mäntsälän kapina 
riehuivat itsensä loppuun, ja 
Pesäiän alkoi tehdä mieli teo ll i
suuskouluun Viipuriin . Sinne 
päästäkseen hän joutu i suorit
tamaan kansakoulun . päästötut
kinnon 35-vuotiaana. Teolli
suuskoulusta hän ei kuiten
kaan koskaan valmistunut , si llä 
sekin jäi kesken kun Mainilas
sa mukamas lauottiin asetta sii
hen malliin , että Neuvostoliiton 
ol i pakko hyökätä Suomeen. 

- Istuin luentotunnilla Viipu
ri ssa kun talvisodan ensimmäi
set pommit tulivat alas, hän 
kertaa tapahtuneita. - Olin re
servin pioneerialikersantti ja 
sen sekä palokuntaan kuu lu mi
sen perusteella sain komen
nuksen sammutusjoukkoihin 
koko sodan ajaksi. Pääasiassa 
toimimme paljon pommitetus-
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sa Lappeenrannassa, mutta 
kävimme myös muun muassa 
Nuijamaalla metsäpaloja sam
muttamassa. 

Sodan loppuvaiheessa 
15. 2. 1940 Pesälä nimitettiin 
Kau kaan tehtaan palopäälli kök
si entisen päälli kön menetettyä 
hermonsa ja ammuttua itsen
sä. 

Talvisotaa seurasi jatkosota. 
Päämaja julkaisi ylipäälli kkö 
Mannerheimin kuuluisan päivä
käskyn ja Palontorjunta- Iehden 
ensimmäisen päätoimittajan 
Bertil Heinrichsin veljen Erikin 
johtama Karja lan Arm eija aloitti 
hyökkäyksen Neuvostoliittoon. 
Lau ritsalan kauppalan palo
pääll ikkö kaatui rintamalla ja 
hänen tehtäviään jatkamaan 
valittiin Vilho Pesälä 1. 1. 1942 
alkaen. Sodan loppuun asti 
hän toimi Lauritsalassa sijaitse
van sammutuskomppanian 
päällikkönä. 

"Jäätyivät 
kiinni penkkiin" 

Sota-ajan sammutusjoukois
sa toimiminen oli raskasta ja 
vaativaa pommien paineen ri e
potellessa samm uttajia mielen
sä mukaan, pakkasen jäädyt
täessä vaatteet pystyyn ja sam
muttajien oll essa kuukahtamai
si llaan unen puutteeseen. Vi l
ho Pesälä kertoo kirjassa 
" Pommit putoavat - Lappeen
ranta liekeissä 1939-1944" 
(Åke Nordström, 1985): 

"Kun sammutustyö rullateh
taan ainevarastoilla runsaan 
kahden vuorokauden jälkeen 
päättyi, palasivat paloautot 
miehistöineen paloasemalle. 
Miehet olivat märissä ja jäisissä 
varusteissaan kuin muumioita 
ja erittäin väsyneitä. Vanhim
mista miehistä Otto Myyryläi
nen ja Otto Väkeväinen istahti
vat palopaikalta lähdettäessä 

Juhlakalua kyyditettiin Lappeenrannan VPK:n museoautolla. Kyydittäjinä toimivat 
kaupunginjohtaja Kölhi ja Lappeenrannan VPK:n Heikki Aapro. Juhlakuvat: Jouni 
Häkkinen. 

Pesäiän syntymäpäiviä vietettiin lap
peenrannan satamassa. Päivänsankarin 
lisäksi suihkunäytöstä katsomassa ja 
juhlapuheita kuuntelemassa olivat va
semmalta SPTL:n toiminnanjohtaja Ris
to Manninen, 1- ja II-jaostojen puheen
johtajat Alpo Lehtonen ja Jouko AIlin
niemi, kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi, 
palopäällikkö Pentti Kittelä, paloIauta
kunnan puheenjohtaja Kauko Luostari
nen, pelastustarkastaja Einari Kapiai
nen, palotarkastaja Kalevi Horppu, palo
lautakunnan jäsen Veijo Partanen ja pa
lokunnan päällikkö Leevi Frilander. 

avopaloauton penkille. Auton 
tultua paloasemalle huomattiin, 
että molemmat kaverukset oli
vat nukahtaneet matkalla ras
kaaseen uneen. Lisäksi olivat 
heidän haalariensa takamukset 
jäätyneet kiinni penkkiin. Autot 
ajettiin sisään lämpimään ka
lustohalliin ja kaverukset irro
tettiin penkistä leikkaa malla 
heidän haalarinsa saksilla irti, 
jonka jälkeen nukkuvat miehet 
kannettiin petilleen. Mainitta
koon vielä, että matkaa palo
paikalta paloasemalle ei ollut 
kuin runsas puoli kilometriä. " 

"Nuorena jaksaa" 

Sotien välissä Pesälä oli ollut 
perustamassa Lappeenrannan 
alueen palopäällystökerhoa, ja 
vuonna 1945 hän osallistui ko
koukseen, jossa Paloupseeri
liitto muutettiin Suomen Palo
päällystöliitoksi Hänet valittiin 
II -jaoston johtokuntaan ja vuo
desta -57 saman jaoston pu
heenjohtajaksi, jota postia hän 
hoiti yhteensä 14 vuotta. Liiton 
hallitukseen hänet valittiin 
vuonna -50 ja toiminnanjohta
jaksi vuonna -54, jota tehtävää 
hän hoiti eläkkeelle jäämiseen
sä vuoteen -77 asti . Tänä aika
na hän kehitti ansiokkaasti kou
lutustyötä ja kiersi väsymättö
mästi kaikissa lääneissä suun
nitellen ja hoitaen opintopäiviin 
liittyvät asiat. 

- Siihen aikaan oli vaikea 
löytää luennoitsijoita. Ei ollut 
kuin muutama koulunkäyny1 
opettamaan kykenevä mies, 
kuten esimerkiksi Esko Karhu, 
Pertti Hallio ja Einar V Nurmi, 
Pesälä sanoo. 

Hän to imi myös Kymen lää
nin palokuntaliiton hallitukses
sa vuodesta -52, Suomen Pa
losuojeluyhdistyksen ja myö
hemmin Suomen Palontorjun
taliiton valtuuskunnassa vuo
desta -56, Valtion palokoulun 
ja si ttemmin palo-opiston joh-
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tokunnassa vuodesta -58 ja va
kuutusyhtiö Teollisuus-Palon 
palonvaarantorjunnan säätiön 
hallituksessa ja varapuheen
johtajana vuodesta -61. Lisäksi 
hän toimi tehdasyhtiönsä Ly
Iyn , Saimaan soutupiirin ja ur
heiluseura Visan puheenjohta
jina niinkuin myös Lauritsalan 
erämiesten, Kaukaan riista
miesten ja Kaukaan työnjohta
jakerhon varapuheenjohtajina 
sekä Osuusliike Onnin johto
kunnan jäsenenä, Lauritsalan 
kauppalan palo-, urheilu- ja 
vss-Iautakunnissa ja Tirilän 
VPK:ssa. 

Hänelle on myönnetty palo
risti , Suomen urheilun hopei 
nen ansiomitali, Palopäällystö
liiton ansioristi ja suurristi, Pa
lokuntien Keskusliiton ansioris
ti sekä II luokan vapaudenmitali 
ja talvisodan muistomitali. Hä
net on kutsuttu Palopäällystölii
ton kunniajäseneksi sekä teol
lisuusjaoston kunniapuheen
johtajaksi sekä Tirilän VPK :n ja 
eri urheiluseurojen kunniajäse
niksi. 

- Nuorena sitä jaksoi, hän 
selittää hengästyttävää Iistaan
sa. - Kun palokuntatyö ja -tou
hu oli tullut omaksi ammatiksi, 
menivät hommat omalla luon
nollaan. 

- Lähinnä sydäntäni olivat 
hiihto talvella ja keskimatkojen 
juoksu kesällä, sekä tietysti 
voimistelu. Nykyisin harrastan 
lähinnä pieniä kävelymarsseja. 

Urheiluseurojen toimintaan 
Pesälää veti niiden ja palo kun
tatyön jonkinlainen samanlai
suus. - Lisäksi urheilu pitää 
kunnossa, antaa hyviä ystäviä 
ja tekee elämän muutenkin va
loisaksi, Pesälä sanoo ja todis
taa omalla olemuksellaan lau 
seen todeksi. Säännöllisesti 
tupakkaa tupruttavalla toimitta
jalla oli täysi työ pysyä hänen 
perässään kerrostalon portaita 
noustessa. 

"Väestönsuojelumiehet 
karkasivat" 

Nykykehitystä Pesälä on 
seurannut haikein mielin, kun 
palokuntanimitys on jäämässä 
kokonaan pois käytöstä. 

- Palontorjuntaliitosta tulee 
Pelastusalan Keskusjärjestö, 
Palontorjunta- Iehdestä Pelas
tustieto ja palopäällikkökin voi 
nykyään olla jokin kumma pe
lastuskomentaja. Mikä se sel
lainen on? hän kysyy. 

- Histo riaa lukemalla selviää 
kuinka arvokkaat perinteet pa
lokuntasana lla ja kaikella sillä 
toiminnalla, mitä se edusti ko-

"Liikkukaa pojat!" Pesälä seuraa palo- ja pelastusalan tapahtumia aktiivisesti vielä 9O-vuotiaanakin. Ku-
vassa hän "antaa ohjeita" keväällä "vasta" 60 vuotta täyttäneen Suomen Palopäällys

Urheilumiehenä Pesäiän ter- töliiton puheenjohtajalle Sakari Lehtiselle liiton juhlatilaisuudessa Hämeenlinnassa. 
veys on aina ollut hyvä. Kuva: Juhani Katajamäki. 
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Kotinsa työhuoneessa Lappeenrannan 
keskustassa Pesäiällä on useita muisto
ja pitkän palokuntauransa varrelta. Siel
lä hän on eläkepäivinään naputellut 
myös Lappeenrannan palotoimen, Lap
peenrannan VPK:n, Lauritsalan VPK:n ja 
Lappeenrannan alueen palopäällystä
kerhon historiikil. "Työ on ollut suhteel
lisen helppoa, koska olen saanut seura
ta kyseisten yhteisöjen toimintaa mel
kein koko niiden olemassaolon ajan", 
hän sanoo. 

meine kulkueineen, kesäjuhli
neen ja kilpailuineen, kuitenkin 
on. Tietysti on muistettava, että 
maailma muuttuu ja asiat sen 
mukana. Ymmärrän, että väes
tönsuojelu ja palokuntatyö liit
tyvät välittömästi yhteen, mutta 
minulla on näistä touhuista 
omat ennakkoaavistuksen i. 

Pesälä kertoo talvisodan ai
kaisesta tapahtumasta, kun rä
jähdyspommi vaurioitti yhtä 
Kaukaan tehtaan suu rta sellu 
loosavarastoa, joka lisäksi syt
tyi palopommista tuleen. Va
raston sisälle olivat työntekijät 
tehneet se lluloosapaperista 
sirpalesuojan, johon pommi
tuksen alkaessa meni yhdek
sän miestä. Pommin paineesta 
osa massapaaleista putosi 
suojan sisäänmenoaukolle ja 
tukki sen miltei kokonaan. Kuin 
ihmeen kaupalla pääsi pienes
tä aukosta kolme miestä tun 
keutumaan ulos ja turvaan. 
Kuusi miestä jäi palavaan va
rastoon loukkuun ja menehtyi 
rakennuksen tuhoutuessa tuli 
palossa täyde llisesti. 

- Sammuttamiseen olisi tar
vittu paljon voimaa, mutta kaik
ki väestönsuojelumiehet lähti 
vät lipettiin , eikä paikalle jäänyt 
kuin palokuntalaisia. Toista 
vuorokautta sen palon kanssa 
sitten rymyttiin viholliskonei
den tulittaessa meitä vähän vä
liä. 

- Ja noinhan kävisi nykyi 
sinkin . Ei väestönsuojelujou
koilla ole vieläkään mitään yh
tenäistä harjoitustoimintaa, ka
lustoa tai mitään. Ja silti näistä 
eläkkeelle jääneistä upseereis
ta tullaan tulevaisuudessa ni 
meämään johtoporras erilaisiin 
tehtäviin, koska heillä on niitä 
aikaa hoitaa. 

- Silloin ei ihmisten kykyjä 
kysytä. Palokuntamiehet jäävät 
varmasti sivuun. Tämä on hy
vin ikävää, Pesälä hiljenee ~ 
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