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TIIVISTELMÄ 
 
Suomalainen kaupunki on juuriltaan puukaupunki. Puu myös palaa. Toisaalta suomalaisilla on syvä kulttuurinen 
suhde puumateriaaliin, jota on aina ollut lähellä saatavilla. Tässä ainekset yhtälöön, joka on vaikuttanut 
merkittävästi suomalaisen kaupunkirakenteen muodostumiseen. Kaupungit ovat historian saatossa tuhoutuneet 
tulen lieskoihin likimain kerran sukupolvessa. Pitkiin aikoihin ei kaupunkipaloja ole sattunut, mutta keskustelu, 
jossa painottuu puumateriaalin ongelmallisuus tiiviisti rakennettujen puukaupunkimiljöiden ongelmana, nousee 
edelleen ajoittain esiin. Pelko on edelleen sisäänkirjoitettu moneen rakentamisen reunaehtoja määrittävään 
säädökseen. 
 
Pitkä puukaupunkiperinne alkoi murtua 1800-luvun loppupuolella. Uusien kaupunkisuunnittelun aatteiden ja 
uusien materiaalien ihannoinnin lisäksi on lukuisat kaupunkipalot nähtävä taustalla merkittävänä syynä 
vaikuttamassa kaupunkimaisen puurakentamisen katoamiseen. Kirjallisuuslähteiden perusteella on Suomen 
puukaupungeissa tapahtunut ainakin 150 kaupunkipaloksi luokiteltavaa suuronnettomuutta, joista valtaosa oli 
tapaturmaisia. Palot katsottiin saadun hallintaan 1800-luvun lopulla katutilaa leventämällä ja kaupunkien tiiviyttä 
vähentämällä vuoden 1856 kaupunkien yleisen rakennusjärjestyksen hengessä, joka samalla rajoitti voimakkaasti 
puurakentamista. Huolimatta useista eri vuosisatojen aikana annetuista määräyksistä säilyi rakentamistapa monin 
paikoin ennallaan ja palonsammutus tehottomana. Tästä huolimatta on Suomessa säilynyt vanhoja 
puukaupunkimiljöitä kapeine katuineen ja lähekkäin sijaitsevine puurakennuksineen.  
 
Puurakennukset eivät tuhoutuneet viime sotien pommituksissa keskimääräisesti useammin kuin kivirakennukset. 
Toisaalta sodankäynti löytää aina tarvittaessa omat keinonsa niin kivi- kuin puurakennuksienkin tuhoksi. Silti 
kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi esimerkiksi nykyisten kaupunkikeskustojen valtavien lasirakennusten 
vaarallisuutta mahdollisessa uhkatilanteessa. 
 
Aluepalojen teorioiden ja käytännön kokemuksen välillä vallitsee nykyisin ristiriita. 1800 ja 1900 -lukujen 
vaihteessa tapahtui nopeita teknisiä muutoksia rakennusmateriaalien sekä sammutuskaluston kehityksessä. 
Kaupunkipalojen tarkastelu osoittaa, että tulipalo levisi yleensä kaupunkipalon mittoihin palokohteesta muille 
palavasta materiaalista tehdyille katoille lentäneiden kipinöiden kautta. Etäisyys saattoi olla useita satoja metrejä. 
Säteilylämmöllä ja kadun leveydellä ei yleensä näyttäisi olleen ratkaisevaa merkitystä palon leviämiseen. 
Palonsammutusvälineistön kehitys ei riippunut pelkästään tekniikan kehitystasosta vaan siihen näyttäisivät 
vaikuttaneen myös tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Esimerkiksi merenkäyntiin tarkoitetuissa laivoissa oli 
aina käytössä kehittynyt ja tarkoituksenmukainen pilssipumppu, koska tämä katsottiin välttämättömäksi 
merenkulun harjoittamiselle. Kaupungeissa ei muilla aloilla kehitettyä tekniikkaa sovellettu toden teolla 
palonsammutukseen ennen kuin kiinteistöjen taloudelliset arvot nousivat niin merkittäviksi, että se katsottiin 
tarkoituksenmukaiseksi. Vaatimukset parempien kaupunkikohtaisten palonsammutuskuntien ja -laitteistojen 
saamiseksi kaikkiin kaupunkeihin kasvoivat vasta vuoden 1827 Turun palon jälkeen. Tätä edelsi kahden suuren 
vakuutusyhtiön konkurssi Turun palon seurauksena. 
 
Katemateriaalin merkitystä palon leviämiselle sekä paloruiskujen kehityksen hyppäystä palonsammutuksen 
mahdollistavalle tasolle ei ole riittävästi otettu huomioon arvioitaessa puukaupunkien paloturvallisuutta. Pelko 
historiallisten puukaupunkipalojen toistumisesta säilyneiden puukaupunginosien uhkana ja uusien puumiljöiden 
syntymisen esteenä tarvitsee uudelleenarviointia. 
 
Avainsanoja: kattomateriaali, kaupunkipalo, puukaupunki, palonsammutus, paloruisku 
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ALKUSANAT 
 
Tämä teos liittyy perinteisten suomalaisten puukaupunkien ominaispiirteitä käsittelevään 
väitöskirjatyöhöni, joka saa vuoronsa tämän teoksen julkaisemisen jälkeen. Kaupunkipalona 
tunnettuun ilmiöön törmätään väistämättä tarkasteltaessa suomalaisen kaupunkirakenteen 
historiallisia ulottuvuuksia. Puukaupunkipaloista muodostui työssäni niin merkittävä 
sivuhaara, että aihe vei jossakin määrin minua mennessään. Aineistoa kertyi sen verran, että 
pelkästään sen pohjalta olisi voinut tehdä oman väitöskirjan. Kansallisissa sekä 
kansainvälisissä tutkijayhteyksissä aihe herätti aina laajaa kiinnostusta ja kannusti syvempään 
perehtymiseen. Lisäksi kaupunkipalojen sekä alueellisen paloturvallisuuden arviointi tuli 
1990-luvun lopulta lähtien uudelleen ajankohtaiseksi, koska uusia kaupunkimaisia 
asuntoaluehankkeita alettiin toteuttaa myös puurakentamisen keinoin. Rakentamisen 
säännökset ja todellisuus näyttivät olevan monessa kohdin ristiriidassa. Tälle työlle syntyi 
sosiaalinen tilaus, ja sellaiseen haasteeseen on vastattava.  
 
Tässä teoksessani haastan keräämäni aineiston pohjalta joitakin vallitsevia näkemyksiä ja 
kirjoituksessani voidaan nähdä kritiikkiä joitakin kaupunkihistorian tulkintoja sekä aiemmin 
kirjoitettua palonsammutuksen historiaa kohtaan. Kritiikki kohdistuu kuitenkin aina 
substanssiin, ei henkilöihin tai ammattikuntaan. Suuri haaste ja mieleenpainuva kokemus oli 
esiintyminen Palotutkimusraadin järjestämillä palotutkimuksen päivillä 2001 – kuin profeetta 
vieraalla maalla keskellä täyttä salillista paloalan ammatti-ihmisiä. Palaute seminaarista oli 
rohkaiseva. 
 
Merkittävä osuus kaupunkipaloja käsittelevästä työstäni on kokoamani luettelo kaikista 
suomalaisia kaupunkeja kohdanneista kaupunkipaloista ja niissä vallinneista olosuhteista. 
Luettelo perustuu lukuisiin kirjallisuus- sekä arkistolähteisiin. Uskallan väittää, että tämä 
luettelo on tällä hetkellä laajin ja tarkin tilasto suomalaisista kaupunkipaloista. Tähän 
aineistoon perustuen olen käsitellyt kaupunkipaloja useissa seminaareissa, konferensseissa 
sekä suppeahkoina artikkeleina. Tätä aineistoa on minulta usein kysytty, mutta en ole sitä 
aiemmin tuonut koko laajuudessaan julkisuuteen. Aineisto on nyt luettelona tämän teoksen 
lopussa. Palvelkoon se jatkossa myös muita tutkijoita ja avatkoon ovia uusiin ulottuvuuksiin 
ja tulkintoihin. 
 
Perheeni pitkämielisyyden lisäksi kiitän työni esitarkastajia, professori Jouni Koiso-Kanttilaa 
sekä professori Aarne Tarumaata, työhöni paneutumisesta ja hyödyllisistä neuvoista. 
Tutkimustyön aikana olen kohdannut myös lukuisia muita henkilöitä sekä kotimaassa että 
ulkomailla, joilta olen saanut tukea ja kannustusta. Erityiskiitokset haluan antaa 
valtakunnallisen Moderni puukaupunki -tutkijakoulun kollegoille ja professoreille sekä Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osaston omalle puututkijaryhmälle lukuisista mieltä avartavista 
keskusteluhetkistä. Lämpimät kiitokset myös kieliasun tarkastaneelle suomen kielen lehtori 
Jari Sivoselle rakentavasta paluusta koulun penkille. 
 
 
Oulussa 25.10.2007 
 
Risto Suikkari 
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PALOTURVALLISUUS JA KAUPUNKIPALOT SUOMEN 
PUUKAUPUNGEISSA – HISTORIASTA NYKYPÄIVÄÄN 

 
 
1. JOHDANTO 
 
Tulen olemus koetaan usein mystisenä ja pelottavana. Tulipaloilla on ollut suuri vaikutus 
rakentamista säätelevään lainsäädäntöön kaavoituksesta aina rakennusosiin asti – esimerkiksi 
siihen, että julkisten rakennusten ulko-ovet määrättiin avautumaan ulospäin. Tämän taustalla 
olivat 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa kirkoissa sattuneet pakokauhutilanteet, joissa 
joku oli huutanut tulen päässeen irti vaikka näin ei tosiasiassa ollutkaan tapahtunut. Ihmisiä 
tallautui kuoliaaksi sisäänpäin aukeavien ovien edustalle.  
 
Edellä mainitun kaltaisia tapauksia tunnetaan Suomessa ainakin viisi: Kuopion ”rytyjoulu” 
1760, Lammin kirkon jouluaamu 1813, Juvan kirkon jouluaamu 1829, Sortavalan maa- ja 
kaupunkiseurakunnan kirkon jouluaamu 1843 ja Kokemäen kirkon tapaus 1882. Näissä 
viidessä onnettomuudessa menetettiin yhteensä 97 ihmishenkeä. Juvan kirkon vuoden 1829 
jouluaamun jälkeen kenraalikuvernööri määräsi kirkkojen ulko-ovet muutettavaksi ulospäin 
aukeaviksi.1 Määräys rakennusten ulko-ovien avautumisesta poistumissuuntaan on voimassa 
edelleenkin tietyin edellytyksin.2 Edellistä ilmiötä laajakantoisempi merkitys on ollut 
vuosisadasta toiseen toistuvilla kokonaisia kaupunkeja tai kaupunginosia tuhonneilla 
kaupunkipaloilla, joissa aineelliset vahingot olivat suuret mutta ihmishenkiä menetettiin 
harvoin. 
 
 
Kaupunkipalot ilmiönä – katsaus kaupunkipalojen kokonaismäärään 
 
Kaupunkipaloksi katsotaan tässä tutkimuksessa vähintään korttelin laajuisen tuhon 
aiheuttanut aluepalo, joka lisäksi on levinnyt viereiseen kortteliin kadun yli. 
Kirjallisuuslähteiden perusteella on Suomen puukaupungeissa tapahtunut ainakin 150 
kaupunkipaloksi luokiteltavaa suuronnettomuutta. Näistä sotien aiheuttamia tarkoituksellisia 
kaupunkien hävittämisiä on yli kolmekymmentä kappaletta. Tällainen oli muun muassa 
ensimmäinen aikakirjoissa mainittu Suomen kaupunkeja koskeva kaupunkipalo, joka kohtasi 
Hämeenlinnan edustalle syntynyttä asutusta vuonna 13113. Kertoman mukaan venäläiset 
polttivat tällöin Vanajan kaupungin linnan piirityksen yhteydessä. Ensimmäinen tiedossa 
oleva tapaturmainen kaupunkipalo sattui Käkisalmessa syksyllä vuonna 13604, jolloin 
kaupungin mainitaan palaneen yllättäen. Tämä on säilyneen tiedon mukaan myös ainoa 
kaupunkipalo 1300-luvulla, jonka lopulla Suomeen tosin oli perustettu vasta 5 kaupunkia. 
 
1500 ja 1600 -luvuilla tapahtuneiden palojen lukumäärä on merkittävä suhteutettuna 
kaupunkien lukumäärään – kaupungit paloivat keskimäärin kaksi kertaa vuosisadan aikana. 
Kirjallisuus- ja arkistolähteistä saatavan tiedon valossa 1600-luvulla sattui Suomen 
kaupungeissa lukumääräisesti eniten kaupunkipaloja – kaikkiaan 46. Näistä vain kolme 
aiheutui sodista. 1700-lukua hallitsivat jatkuvat sodat, minkä seurauksena useat kaupungit 
tuhoutuivat (19 sodassa tuhoutunutta kaupunkia ja 18 tapaturmaista kaupunkipaloa). 1800-
                                                      
1 Mäntylä 1987, 118–119. Oulun Wiikko-Sanomia nro 4, 23.1.1830, 2. Finlands Almänna Tidning nro 6 9.1.1844, 22–23, ”Inhemska 
nyheter”. 
2 Rakennusten paloturvallisuusmääräyksissä edellytetään, että poistumisovet aukeavat poistumissuuntaan, jos niiden kautta poistuvien 
henkilöiden määrä on yli 60. RakMK E1 kohta 10.6. 
3 FMU I, nro 265, 104–105. 
4 Kuujo 1958, 17. 
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luvulla sattuivat laajimmat ja tuhoisimmat kaupunkipalot (kaikkiaan 37 kaupunkipaloa). 
Näistä tuhoisin oli vuoden 1827 Turun palo, joka on jäänyt historiankirjoihin myös 
Pohjoismaiden suurimpana kaupunkipalona. 1900-luvun ainoaksi ja viimeiseksi (määritelmän 
mukaiseksi) tapaturmaiseksi kaupunkipaloksi voidaan katsoa Oulussa vuonna 1916 
tapahtunut palo, jossa yöaikaan syttyneessä palossa kortteli paloi kokonaan ja rakennuksia 
kadun toisella puolen vaurioitui. Tämän jälkeen jotkut kaupungit vielä kärsivät sotatoimien 
seurauksena syttyneistä tulipaloista kansalais-, talvi- ja jatkosodassa5. 
 
 

 
Vuosisata 

Tapaturmaisten 
kaupunkipalojen lkm 

Puukaupunkien lkm 
vuosisadan lopulla 

1200-luku  3 
1300-luku 1 5 
1400-luku 5 7 
1500-luku 17 9 
1600-luku 43 23 
1700-luku 18 30 
1800-luku 33 39 
1900-luku 1 40 
2000-2007 - 20 

 
Taulukko 1. Tapaturmaiset kaupunkipalot Suomen kaupungeissa. 

Taulukossa on vertailtu kaupunkipalojen määrää ja kaupunkien määrän kehitystä. Tiivis puurakentaminen 
leimasi kaikkia ennen itsenäistymistä perustettuja kaupunkeja. Näistä viimeinen oli Lahti, joka sai 
kaupunkioikeudet vuonna 1905. Tämän jälkeen seuraavat kaupungit perustettiin vasta 1950- ja 1960-lukujen 
vaihteessa ja ne erosivat merkittävästi aiemmista sekä rakennustavaltaan että tiiviydeltään. Ennen itsenäisyyttä 
perustetuissa kaupungeissa on nykyisin jäljellä laaja puukaupunkikokonaisuus tai -kaupunginosa enää vain 
parissakymmenessä kaupungissa. Puukaupunkirakenne on kadonnut kaupunkisaneerauksen myötä – ei 
tulipalojen takia. Taulukossa ei ole huomioitu uusia niin sanottuja moderneja puukaupunkialueita, joita on 
nykyisin syntymässä eri puolille Suomea. 
 
Nämä historian saatossa puukaupunkeja usein kohdanneet tuhoisat kaupunkipalot ovat 
merkittävästi vaikuttaneet taustalla kaupunkimaisen puurakentamisen katoamiseen, mutta ei 
niinkään todellisten tulipalojen vuoksi, vaan pitkän aikaa palojen jälkeen vaikuttaneiden 
asenteiden takia. Pyrkimys paloturvalliseen ympäristöön oli yhdenmukainen funktionalismin 
kaupunkisuunnittelun aatteiden ja uusien materiaalien ihannoinnin kanssa. Nämä pyrkivät 
väljentämään katutilaa ja asuttamaan ihmiset korkeisiin kivitaloihin avoimelle pihalle. 
Kaupunkipalojen aiheuttama kaupunkikuvaa sekä fyysisesti että mielikuvissa voimakkaasti 
muokannut prosessi voidaan käsittää myös puukaupunkien negatiiviseksi ominaispiirteeksi. 
 
”…Entisaikojen kaltaiset suuret kaupunkipalot ovat kivitalojen rakentamisen ja rakennus-
määräysten myötä vähentyneet lähes olemattomiin…”6

 
Yleisesti ajatellaan, että palot saatiin hallintaan 1800-luvun lopulla kaupunkirakennetta 
harventamalla – leventämällä katutilaa ja sijoittamalla rakennukset kauemmas toisistaan. 
Osuutensa katsotaan olevan myös kaupunkitaloissa käytetyn rakennusmateriaalin 
vaihtamisella puusta kiveksi. Nämä seikat sisältyivät vuonna 1856 vahvistetun kaupunkien 
yleisen rakennusjärjestyksen (KYRJ) henkeen, joka pitkälti perustui aluepalopelkoon. Nämä 

                                                      
5 Keväällä 1918 useita kortteleita paloi Tampereen Kyttälässä ja Tammelassa sekä Viipurin Kolikkoinmäellä. Viipuri vaurioitui pahoin ja 
paloi osaksi myös talvi- ja jatkosodassa. Hangosta sekä Oulusta tuhoutui useita kortteleita jatkosodan pommituksissa. Tarkemmat tiedot 
löytyvät Suomen kaupunkipalot -luettelosta. 
6 Palo- ja pelastustoimen alan kuvaus Työministeriön internetsivuilla: http://www.mol.fi/webammatti.cgi?ammattialanumero=901&kieli=00 
(15.4.2007). 
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näkemykset näkyvät edelleen muun muassa yleisessä palonsammutustointa käsittelevässä 
historiankirjoituksessa7. Suomessa on kuitenkin säilynyt tiiviisti rakennettuja 
puukaupunkimiljöitä, joissa ei ole sattunut tapaturmaisia kaupunkipaloja aikoihin. Joissakin 
kaupungeissa kaupunkipaloksi katsottavaa onnettomuutta ei ole sattunut koskaan (Kaskinen, 
Jyväskylä, Joensuu, Iisalmi, Heinola, Maarianhamina). Kaupunkipalon jälkeen kaupungit 
rakennettiin puusta kuten ennenkin. Vain muutamien suurimpien kaupunkien keskustoihin 
ehti syntyä suppea kivikaupunkikeskusta ennen Suomen itsenäistymistä. Ovatko vanhat 
säilyneet puukaupunkimiljööt tikittäviä aikapommeja? Nykyään puurakentaminen on virinnyt 
uudelleen ja maahamme on syntymässä useita tiiviitä niin sanottuja moderneja 
puukaupunkimiljöitä. Koskeeko uhkakuva näitäkin alueita?  
 
Suomalaisilla on syvä kulttuurinen suhde puumateriaaliin. Se on yleensä ollut muita 
materiaaleja edullisempaa, ja sitä on aina ollut saatavilla. Vanhoista säilyneistä 
pienimittakaavaisiksi katsotuista puukaupungeista pidetään ja niin vanhojen kuin uusienkin 
asuinalueiden asukkaat arvostavat puuta rakennusmateriaalina esteettisessä mielessä paljon8. 
Jos puumateriaalin käyttöä pyritään rakentamisessa rajoittamaan, tulee siihen vaikuttavien 
syiden olla loogisesti perusteltavissa. 
 
Kaupunkirakentamisessa tapahtui 1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa ajallisesti nopeita teknisiä 
muutoksia vesikatoissa käytetyissä rakennusmateriaaleissa sekä sammutuskaluston 
kehityksessä. Näiden merkitystä puukaupunkien paloturvallisuuden kannalta ei ole riittävästi 
otettu huomioon arvioitaessa aluepalon uhkaa tämän päivän säilyneissä 
puukaupunkimiljöissä.  
 
 
Keskeisiä palontorjunnan käsitteitä 
 
Palontorjunta (tai tulentorjunta9) on yleiskäsite, joka sisältää kaikki paloturvallisuuden 
ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävät toimet mukaan lukien varsinaisen 
palonsammutuksen. Palontorjunta voidaan jakaa palovaaran passiiviseen ennaltaehkäisyyn tai 
palosuojeluun sekä aktiiviseen palonsammutustoimintaan. Edelliseen kuuluu 
paloturvallisuuden parantaminen paloja mahdollisesti aiheuttavia tekijöitä poistamalla 
esimerkiksi erilaisin kielloin ja määräyksin sekä suorittamalla tarkastuksia ja palovartiointia. 
Myös rakenteellinen paloturvallisuus kuuluu passiiviseen ennaltaehkäisyyn. Aktiiviseen 
palonsammutustoimintaan kuuluvat toimenpiteet palon sattuessa. Tällaisia ovat 
palohälytysten tekeminen, varsinainen palonsammutustyö vesihuoltoineen sekä 
sammutusvälineistön kunnossapito. Onnistuneen sammutustoiminnan kannalta on ratkaiseva 
merkitys sillä, että kaikista osatekijöistä on huolehdittu. Tehokaskaan palosammutusvälineistö 
ei hyödytä, jos sitä ei osata käyttää tai sen käyttämiseen ei saada riittävästi vettä. 
 
Palonsammutusvälineistö käsittää kaikki välineet, jotka ovat apuna sammutustilanteessa. 
Sammutusvälineistö voidaan jakaa varsinaiseen palokuntien käyttämään sammutuskalustoon 
(esimerkiksi paloruiskut) sekä kiinteistöissä asukkaita varten säilytettävään 
alkusammutuskalustoon.  
 
Palotoimella tarkoitetaan kunnan ja valtion vastuulla olevaa organisoitua palontorjuntaa. 
Perinteisesti kaupunkien palotoimeen ovat kuuluneet yhteisten sammutusvälineiden hankinta 
                                                      
7 Mm. Hautala 1976, 246; Nuoreva 1980, 8: Juuti 1993, 14 sekä Grönros 1995, 101. 
8 Esim. Suikkari & Reinikainen 2005, 179–182. Suikkari & Reinikainen 2006, figure 5. 
9 Esim. Tolppi 2001 käyttää nimitystä tulentorjunta palopäälliköiden ammattikunnan kehitystä kuvaavassa väitöskirjassaan. 
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ja kunnossapito, sammutustyön johtaminen, palotarkastukset ja nuohous. Tämänkaltaisella 
toiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Ennen käytännön toiminnasta vastasi kaupungin 
palomestari, nykyisin palopäällikkö. Palotointa johtivat entisaikoina pormestari ja palomestari 
sekä heidän avukseen tehtävään valitut raatimiehet, myöhemmin erityinen palolautakunta. 
Paloruiskujen tultua käyttöön nimettiin kullekin ruiskulle laitteiston kunnosta ja käytöstä 
huolehtiva ruiskumestari. 
 
Valtion toiminnan osuus ja merkitys palotoimessa on tullut mukaan vasta varsin myöhään. 
Yksi kulmakivi tässä oli vuonna 1934 voimaan astunut palolaki, joka velvoitti kunnat 
perustamaan ja ylläpitämään palokuntia10. Useiden lakimuutosten kautta palotoimen sisältö 
on jatkuvasti laajentunut erilaisten pelastustehtävien suuntaan ja yhteistoiminnan 
kehittämiseen muiden julkishallinnollisten toimialojen kanssa11. Palolaissa valtion 
viranomaisten palotekninen asiantuntijapalvelu, koetoiminta sekä palopäällystön koulutus 
uskottiin vuonna 1922 perustetulle Suomen palosuojeluyhdistykselle12. Nykyisin tätä 
toimintaa jatkaa vuonna 1993 toimintansa aloittanut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK.13 Valtio järjestää paloalan koulutuksen ja lääninhallitusten palotarkastajan valvoo 
kunnallisen palontorjunnan valmiuksia. Lääninhallitukset myös koordinoivat palokuntien 
yhteistoimintaa mahdollisissa suurpaloissa. 
 
Suurin ero nykyisen ja aiemman organisaation välillä on itse sammutustyön suorittajissa. 
Ammattimaiset palokunnat perustettiin vasta 1800-luvun suurien kaupunkipalojen jälkeen. 
Tätä ennen sammutustyöhön osallistuminen oli kaupunkilaisista koostuvan pakollisen niin 
sanotun yleisen palokunnan varassa. Yleinen palokunta oli jaettu kaupunginosittain ruotuihin, 
joiden johtoon nimettiin erityinen ruotumestari. 
 
Palojärjestyksellä (ennen käytettiin myös termiä palosääntö) tarkoitetaan yleensä 
kaupunkien viranomaisten virallisesti hyväksymiä painettuja ohjeita palokunnan toiminnasta 
ja palonsammutuskaluston käytöstä sammutustilanteessa sekä välineistön ylläpidosta ja 
harjoituksista. Ensimmäiset ohjeistukset palosuojelun organisoimiseksi olivat suppeampia 
palosääntöjä (palo-ohjesääntö tai ohjesääntö). Palosääntönä voidaan myös pitää yhteen 
koottuja palontorjunnan tehostamiseen ja palokunnan toimintaan liittyviä erillisiä maistraatin 
päätöksiä. Maaherra tai hallitsija saattoi vahvistaa palosäännön koskemaan myös kaikkia 
läänin kaupunkeja. Nykyään palolaki edellyttää, että joka kunnalla tulee olla oma 
kunnallisvaltuuston hyväksymä palojärjestys, joka sisältää tarkemmat määräykset kunnan 
palotoimesta14. 
 
Rakennusjärjestyksellä (ennen käytettiin myös termiä rakennussääntö) tarkoitetaan 
yleensä kaupunkikohtaisia ja viranomaisten virallisesti hyväksymiä painettuja määräyksiä 
kaupunkien tieverkoston, tonttien ja rakentamisen järjestämiseksi. Rakennusjärjestysten 
vaatimuksilla oli ennen usein yhteys paloturvallisuuspyrkimyksiin. Myös rakennusjärjestys 
                                                      
10 Palolaki 22.6.1933 (202/1933). Laki uusittiin palolailla 2.12.1960 (465/1960), jossa täsmennettiin kuntien ja läänien vastuita. Läänien 
vastuuksi tuli valvoa palotointa alueellaan. 
11 Laki palo- ja pelastustoimesta 4.7.1975 (559/1975) kumosi palolain. Merkittävin muutos olivat aluehälytyskeskusten perustaminen ja 
yhteistyö sisäasiainministeriön kanssa. Pelastustoimilaki 30.4.1999 (561/1999) kumosi lain palo- ja pelastustoimesta. Väestönsuojelu otettiin 
uuden lain alaisuuteen ja samalla kumottiin erillinen väestönsuojelulaki (438/1958). Uudessa pelastustoimilaissa määrättiin mm. 
palovaroittimien hankkimisvelvoitteesta. Nykyään voimassa oleva 13.6.2003 hyväksytty pelastuslaki (468/2003) kumosi pelastustoimilain. 
Uudessa laissa määritellään tarkemmin yhteistoiminnasta ja pelastustöiden vastuiden jakaantumisesta eri toimialojen kesken. 
12 Palovakuutusväki perusti Suomen palosuojeluyhdistyksen, jonka tarkoituksena oli paloturvallisuuden kehittäminen, 
www.spek.fi/100vuotta/sata.html (15.5.2007). Järjestö muuttui vuonna 1951 Palontorjunnan keskusjärjestöksi ja edelleen 1968 Suomen 
palontorjuntaliitoksi, Nuoreva 1980, 12. Tällöin Suomen palontorjuntaliittoon yhdistyi myös 1906 toimintansa aloittanut palokuntien 
yhteistyöelin Palokuntien keskusliitto (alkujaan Suomen yleinen palokuntaliitto), http://www.spek.fi/100vuotta/sata.html (15.5.2007). 
13 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön internetsivut: http://www.spek.fi/spek/ (15.5.2007). 
14 Palolaki 2.12.1960 5 §. 
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saatettiin palojärjestyksen tapaan vahvistaa koskemaan kaikkia läänin kaupunkeja. Nykyään 
rakennusjärjestyksessä annetaan kuntakohtaisia paikallisista oloista johtuvia 
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottavia 
sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä15. 
 

 
 
Kuva 1. Esimerkkisivu kaikille Oulun läänin kaupungeille vuonna 1823 vahvistetusta rakennusjärjestyksestä16. 
IV. Art. §. 2 määrää uusien katujen minimileveydeksi kahdeksantoista kyynärää (10,7 metriä) ja kujien 
kaksitoista kyynärää (7,2 metriä). Kujilla tarkoitettiin korttelien välisiä poikkikatuja, sillä saman 
rakennusjärjestyksen V. Art. §. 11 määräsi eri tonttien väliseksi palokaduksi vähintään 2 kyynärää (1,2 metriä). 
 
 
Tutkimuksen viitekehys 
 
Puukaupunkien kaavoituksesta, rakennushistoriasta ja rakennuksista on tehty aiemmin sekä 
inventointeja että tutkimuksia, mutta niissä on vain niukasti pohdiskeltu puukaupunkien 
paloturvattomuuden taustoja. Tämän kannalta on nähty tarpeelliseksi tarkastella käytettyjen 
materiaalien, katutilojen leveyden ja kortteleiden tilanmuodostuksen lisäksi myös 
kaupunkipalojen sattuessa vallinneita yleisiä olosuhteita ja niiden suhdetta 
sammutustoimintaan. Näin tarkastellen on mahdollista päästä hahmottamaan niitä syitä, jotka 
johtivat kokonaisien kaupunkien tuhoutumiseen kaupunkipalojen seurauksena ja 
suhteuttamaan niitä nykyajan olosuhteisiin. 
                                                      
15 Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §. 
16 Rakennusjärjestys Oulun läänin kaupungeille (Oulun rakennusjärjestys) 1823. Hans Kejserliga Majestäts nådigst faststälde byggnads-
ordning, för städerna I Uleåborgs län, Gifwen den 18 Augusti 1823. Wasa, 1824.  
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Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli niiden vanhojen puukaupunkien ominaisuuksien 
selvittäminen, mitkä edesauttoivat niissä tapahtuneiden tulipalojen leviämiseen toistuvasti 
aluepalon mittoihin, sekä vaikuttivat siihen, että kaupunkipalot saatiin myöhemmin 
hallintaan. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä ominaisuudet liittyivät rakennettuun 
ympäristöön ja mitkä vallitseviin toimintatapoihin. Tarkoituksena oli siis selvittää 
materiaalisidonnaisuuden osuutta puukaupunkien paloturvattomuuteen liitettävistä 
ominaisuuksista sekä arvioida mitä havainnoista on hyödynnettävissä nykyaikaisessa 
kaupunkimaisessa puurakentamisessa. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään nykyisten 
puukaupunkirakentamiseen kohdistuvien pelkojen ja asenteiden taustaa ja aiheellisuutta 
suhteessa nykyajan elinolosuhteisiin, tekniikkaan ja tietämykseen. 
 
Tutkimuksen tärkeimmät menetelmät ja käytetty aineisto 
Tutkimuksen metodia voi luonnehtia grounded theory -tyyppiseksi lähestymistavaksi17. 
Kaupunkipalot tunnettiin aluksi ilmiönä, joka on toistuvasti aiheuttanut suurta tuhoa ja 
merkittävästi vaikuttanut rakentamista säätelevään lainsäädäntöön. Tähän vaikuttaneita 
tekijöitä ei ole kuitenkaan ollut kootusti saatavilla. Se, mitä oli löydettävissä tämän ilmiön 
taustalta, ei ollut niin selvästi ennakoitavissa, että tutkimuksen kulun olisi voinut ennalta 
strukturoida. Aineiston kokoamisessa analyysia varten on edetty induktiivisesti eli grounded 
theory -toimintamallin mukaisesti.  
 
Lähdeaineistona ovat kirjallisuus- ja arkistolähteiden historialliset kuvaukset 
kaupunkipaloista, suomalaisten vanhojen puukaupunkien kartat sekä kaupungeissa tehdyt 
inventoinnit. Näiden avulla on koottu kattava luettelo Suomen kaupunkipaloista, jossa on 
tarkasteltu sekä kaupunkipalojen laajuutta että niiden tapahtuessa vallinneita olosuhteita. 
Tästä aineistosta nousi esiin kaupunkipalojen leviämiseen toistuvasti vaikuttaneita seikkoja. 
Aineiston perusteella on tehty yhteenveto tärkeimmistä kaupunkipalojen leviämiseen ja 
laajuuteen vaikuttaneista syistä. Vertailuaineistona on käytetty myös muiden pohjoismaiden 
puukaupungeista ja niitä koskeneista kaupunkipaloista saatavia kirjallisuuslähteitä. 
Analyysissa on hyödynnetty tietokoneavusteista Excel taulukko-ohjelmaa. 
 
Tutkimuksen merkitys 
Tutkimuksen tuloksena saadaan uutta tietoa paloturvallisuuden kannalta tärkeistä 
kaupunkitilan ja puurakentamisen ominaisuuksista. Tutkimuksella tuodaan esiin tietoa 
perinteisissä puukaupungeissa vallinneista olosuhteista, jota voidaan hyödyntää sekä vanhoja 
puukaupunkeja täydennysrakennettaessa tai laajennettaessa että myös erityisesti 
suunniteltaessa ja rakennettaessa uusia moderneja puukaupunkialueita. Tutkimus auttaa myös 
arvioimaan kriittisesti sitä perussäännöstöä ja viranomaismääräyksiä, mitä asetetaan 
nykyaikaiselle kaupunkimaiselle puurakentamiselle tiiviissä miljöössä. 
 

                                                      
17 Barney, Glaser & Strauss, Anselm. 1967. The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. 
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2. PALONTORJUNNAN JUURET 
 
Aina kun ihmisen omaisuus tai terveys on ollut uhattuna jonkin katastrofin takia, voidaan 
olettaa olleen jonkinlaista toimintaa tilanteesta selviämiseksi, vaikka siitä ei olisikaan jäänyt 
dokumentteja jälkipolville. Ihmisen käyttäytyminen vaaran uhatessa toistaa samankaltaisia 
malleja. Esimerkiksi puulaivojen aikakauden haaksirikoista hengissä säilyneiden kertomusten 
mukaan uppoavassa laivassa ponnisteltiin yhdessä aluksen pelastamiseksi aina siihen asti, kun 
oli aivan ilmeistä, että tilanne on menetetty. Vasta tämän jälkeen heittäydyttiin korkeamman 
armoille18. Kaupunkimaisessa tiiviissä asutuksessa on organisoidun, yhteistoiminnallisen 
palontorjunnankin tarve varmasti tiedostettu jo varhain, vaikkei siitä olisikaan säilynyt 
kirjallisia dokumentteja jälkipolville.  
 
Vanhimmat palontorjuntaan liittyvät säädökset, joihin palotointa käsittelevissä historiikeissa 
yleensä viitataan19, ovat Hammurabin laissa. Tämä noin vuonna 1760 eaa. Babyloniassa 
laadittu lakiteksti koostuu 282 pykälästä, joista on säilynyt 248 (pykälät 66–99 ovat 
kadoksissa)20. Lakiteksti ei kuitenkaan ota kantaa sammutustoimintaan tai sen organisointiin. 
Itse asiassa ainoa kohta, jossa viitataan tulipaloon, on tekstin pykälä nro 25, jonka mukaan jos 
paloa sammuttamaan saapunut henkilö kajoaa talon isännän omaisuuteen, tulee varas itse 
heittää liekkeihin21. Pykälä ei oikeastaan kerro itse palonsammutuksesta mitään muuta kuin 
sen, että jo tuolloin oli yhteisöllä tapana osallistua aktiivisesti sammutustyöhön. Hammurabin 
laki käsittelee oikeudenkäyttöä erilaisissa arjen ristiriitatilanteissa, ei palolainsäädäntöä. 
Koska selvästikin jo tuolloin sammutustöihin osallistuttiin aktiivisesti, 
palonsammutustoiminnassa oli todennäköisesti oma käytäntönsä, jonka tarkemmat 
yksityiskohdat eivät ole säilyneet jälkipolville. On myös olemassa viitteitä siitä, että vanhassa 
Assyriassa ja Egyptissä sekä vanhassa Kiinassa ja Japanissa oli käytössä alkeellisia 
sammutusvälineitä jo ainakin 800-luvulla eaa.22

 
Antiikin Kreikassa tiedetään olleen paikka paikoin käytössä kehittynyt pumpputekniikka, jota 
todennäköisesti käytettiin myös palonsammutukseen. Paloruiskun keksijänä pidetään 
aleksandrialaista mekaanikkoa Ktesobiosta (englanniksi Ctesibius of Alexandria, 285–222 
eaa.), joka oli suunnitellut kaksisylinterisen imu- ja paineventtiilillä varustetun mäntäpumpun 
noin 250 eaa. Pumpussa oli kääntyvä kiinteä suihkuputki ja yhtenäisen suihkun mahdollistava 
ilmakello suihkuputken varressa.23 Ktesobioksen oppilas Hero (noin 200–150 eaa.) kehitti 
pumppua edelleen. Heron kuvaamassa ruiskussa ei enää ollut ilmakelloa, vaan sen tilalla 
nivel, jonka avulla suihkuputken pystyi suuntaamaan myös sivusuunnassa (ks. kuva 3). Tietoa 
siitä, kuinka organisoidusti palonsammutusta näillä laitteilla Kreikassa harjoitettiin, ei ole 
säilynyt. Koska kreikkalaisilla oli tehokas ja kurinalainen sotaväki, voidaan olettaa, että 
sammutustoiminta saattoi olla osa sotaväen velvollisuuksia.  
 
Esimerkiksi Roomassa Keisari Augustus (31 eaa.–14 jaa.) perusti aluksi korttelivahdit sekä 
hieman myöhemmin legioonankokoisen 10 kohorttia käsittävän kaupunkivartioston (cohortes 
vigilium24). Tästä vartiostosta 7 kohortin joukko muodosti palokunnan, jonka tehtäviin 
                                                      
18 Oertling 1996, 7-9. 
19 Esim. Tolppi 2001, 64. 
20 Hammurabi´s Code of Laws. Kääntänyt L.W. King. Löytyy internetistä: http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm (30.4.2007). 
Laissa käsitellään erilaisia oikeudenkäyttöön liittyviä tilanteita teemoittain, joten on todennäköistä, että puuttuvissa pykälissäkään ei enää 
palata tulipaloteemaan. 
21 Kirjoittajan vapaa suomennos Hammurabin lain pykälän nro 25 englanninkielisestä käännöksestä. 
22 Hornung 1958, 56. 
23 Hornung 1958, 56. Vitruvius on kuvannut tämän pumpun teoksessaan De architectura libri decem vuodelta 100 jaa. mutta ei mainitse 
mitään sen käytöstä paloruiskuna. Vitruvius, 100 jaa., 298 (Book X, Chapter VII, The pump of Ctesibius). 
24 Vigiles = yövartio. 
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kuuluivat palosuojelu ja öisen järjestyksen pito.25 Näistä yksi kohortti oli tarkoitettu kutakin 
kaupunginosaa kohden. Kohortti jakaantui edelleen seitsemään centuriaan sijoitettuna yhtä 
monelle asemalle. Kaupunginvartion johdossa oli prefectus vigilum, ja jokaisessa centuriassa 
oli ruiskumestari (siphonarius), jonka alaisuudessa oli yksi tai useampia sammutuskoneita 
(siphoneja) miehistöineen sekä vedenkantajia (aquarii). Sammutuskoneet olivat 
todennäköisesti Ktesiobioksen ja Heron paloruiskun tapaisia laitteita. Näiden laitteiden lisäksi 
oli käytössä kevyempiä käsiruiskuja sekä häränsuoliletkuun yhdistettyjä nahkasäkkejä, jotka 
toimivat pumppuina niitä puristeltaessa.26 Vettä sammutustarpeeseen toimittivat suuret 
akveduktit.  
 
Rooman valloitusten mukana heidän keksintönsä levisivät muualle Eurooppaan. Jäänteitä 
vastaavanlaisista pumpuista on löydetty myös Italiasta ja Englannista.27  
 
 
Pumpputekniikan kehityspiirteitä ja sovelluksia 
 
Aleksandrialaisen Arkimedeksen (287–212 eaa.) tiedetään kehittäneen erilaisia teknisiä 
ratkaisuja veden nostamiseksi. Sovellutusta hänen kehittämästään niin sanotusta 
Arkimedeksen ruuvista28 käytettiin muun muassa suuren Aleksandrialaisen sotalaivan 
Syracusan pilssipumppuna29. 
 

               
 

Kuvat 2 ja 3.  
Arkimedeen ruuvi toiminnassa sekä sen rakenne.  Ruuvia pyörittämällä vesi nousi laudoista tehdyssä vanteilla 

vahvistetussa putkessa spiraalin avulla. Kuvat ovat vuodelta 1511.30 Keksintöä käytettiin myös pilssipumppuna. 
 
 
Ktesobioksen ja Heron pumppu, jonka myös roomalaiset omaksuivat käyttöönsä, oli 
kaksisylinterinen mäntäpumppu, jonka sylintereissä oli imu- ja paineventtiilit. Mäntien varret 
oli yhdistetty keinuvivuilla toisiinsa siten, että männät toimivat vuorotellen ja saivat aikaan 
tasaisen virtauksen. Vesi imettiin sylinterien pohjassa olevien venttiilien kautta. Poistoputket 
yhdistyivät keskellä laitetta pystysuoraan putkeen, jonka päässä oli käännettävä suutinosa. 
Arkeologisten löytöjen perusteella tiedetään, että pumput on yleensä valmistettu pronssista, 
mutta roomalaisten tiedetään käyttäneen samankaltaisia puusta tehtyjä pumppuja laivoissa 
                                                      
25 Esim. Bruun 1984, 195. Tästä on useita lähteitä, joissa vartioston koko vaihtelee. Esimerkiksi Waldenin 1951 mukaan cohortes vigiliumin 
koko oli 2 000 miestä. Bruunin 1984 mukaan kaupunkivartiosto käsitti 10 000 miestä, josta 7 000:n joukko oli palokunta. 
26 Walden 1951, 9, 44. 
27 KET-opetussivut: http://www.dl.ket.org/latin3/mores/techno/fire/index.htm 
28 Vitruvius on kuvannut Arkkimedeen ruuvin toimintaperiaatteen teoksessaan 10 kirjaa arkkitehtuurista. Vitruvius 100 jaa., 296–298 (Book 
X, Chapter VI, The water screw). 
29 Esimerkiksi MacIntosh Turfa & Steinmayer 1999, 109, 119. Syracusan on arveltu olleen yli 60 metriä pitkä, 106. 
30 Vitruvius 100 jaa., 297. Kuva on alkujaan Fra Giocondon Venetsiassa vuonna 1511 toimittamasta Vitruviuksen teoksesta. 
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pilssipumppuina.31 Jäänteitä samankaltaisista pumpuista on tavattu ainakin kahdesta Ruotsin 
rannikolta löydetyistä laivanhylyistä, jotka on ajoitettu 1500-luvulle.32

 
Arvioiden mukaan roomalaisten käyttämien pumppujen paine pystyi nostamaan vesipatsaan 
yli 10 metrin korkeuteen.33 Tämä riitti saamaan aikaan kohtalaisen tehokkaan vesisuihkun 
pumppua paloruiskuna käytettäessä.  
 

   
 
Kuvat 4 ja 5. Kreikkalainen ja roomalainen mäntäpumppu. Vasemmalla kreikkalaisen Heron Pneumatica-
teoksessaan esittämä paloruisku ajalta noin 150 eaa.34 Oikealla samaan periaatteeseen perustuvan roomalaisen 
100-luvulta peräisin olevan mäntäpumpun halkileikkaus. Vastaavanlaisia pumppuja käytettiin myös kaivoksissa 
ja laivoissa. 
 
 
Perinteinen puulaiva vuotaa aina. Vesi tulee joko ylhäältä kannen aukoista tai alempaa rungon 
liitoskohdista ja kylkilautojen väleistä. Ammattitaidolla veistetyssä aluksessa pohja vesirajan 
alapuolella turpoaa vettä pitäväksi, mutta ylemmät kylkilaudat rakoilevat ilman lämpötila- ja 
kosteuserojen vaikutuksesta. Merellä aallot nuolevat näitä kylkiä. Kovassa merenkäynnissä 
laivan runko myös elää, ja vuotoja saattaa tulla tämän takia. Matalakylkiset laakeapohjaiset 
saariston suojassa kulkevat veneet saattaa vielä pystyä äyskäröimään tyhjäksi, mutta 
suurempien syvempirunkoisten ja kannellisten merenylitykseen tarkoitettujen laivojen 
kehittyessä oli jonkinlainen pumppujärjestelmä välttämättömyys ja elinehto35. 
 

                                                      
31 Esimerkiksi vastaavanlainen Madridin museossa oleva Valverdestä kuparikaivoksesta vuonna 1889 löydetty pronssinen, paloruiskuksi 
arveltu pumppu. Laures 1986, 251. 
32 Oertling 1996, 23. 
33 Laures 1986, 252. 
34 Kuva Heron Pneumatica-teoksen englanninkielisestä käännöksestä: Woodcroft, Bennet (toim.). 1851. The Pneumatics of Hero of 
Alexandria. Section 27. 
35 Oertling 1996, XV. 
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Kuva 6. Kolme erilaista jo ainakin 1500-luvulta lähtien käytössä ollutta laivojen pilssipumppujen 
toimintaperiaatetta. Vasemmalla nostopumppu (engl. burr pump), keskellä mäntätoiminen imupumppu (suction 
pump / common pump) ja oikealla englantilaisissa sotalaivoissa yleistynyt ketjupumppu (chain pump).36

 
 
1500-luvulta 1800-luvun lopulle on puulaivoissa ollut käytössä ainakin kolme erilaista 
pilssipumpun toimintaperiaatetta – nostopumppu, imupumppu ja ketjupumppu. 
Nostopumppu37 oli näistä varhaisin ja teholtaan heikoin. Pumppu muodostui puunrungosta 
kaiverretusta sylinteriputkesta, joka ulottui kannelta laivan pohjalle, ja jossa nahkainen kartio 
liikkui edestakaisin varren päässä. Putken alapää kiinnittyi laivan pohjassa olevaan puuosaan, 
jossa oli virtauksen vain ylöspäin päästävä imuventtiili. Nahkakartio supistui kasaan varren 
painuessa alas ja laajeni täyttyessään vedellä kartion noustessa. Pumpun heikkoutena oli, että 
imuventtiilin tukkeutuessa tai rikkoutuessa täytyi koko sylinteriputki poistaa ja liitoskohta jäi 
veden alle.38 Myös se, että roomalaisten kehittämät mäntäpumput jäivät pois myöhemmistä 
syvärunkoisista puulaivoista, saattoi johtua samankaltaisesta ongelmasta. – niiden 
tukkeutuessa tai männän rikkoutuessa oli korjaukset tehtävä veden alla. Pumpun rakenne oli 
lisäksi sellainen, että sen purkaminen ja kokoaminen vaati suurta tarkkuutta. Tämä oli suuri 
ongelma kriittisessä tilanteessa kuten myrskyssä, jolloin pumpun tarve oli suurin. 
 
Kaivopumpputyyppi jäi vähitellen pois laajasta käytöstä imupumpun yleistyessä Euroopassa. 
Imupumpusta, joka oli edellistä kehittyneempi laite, löytyy kuvaus jo 1400-luvun Italiasta, ja 
sitä tiedetään käytetyn yleisesti 1500-luvulla Saksassa kaivosteollisuudessa sekä laivoissa 
pilssipumppuna. Imupumpun sylinterin liikkuvaan varteen oli kiinnitetty mäntä, jonka 
keskellä oli virtauksen vain ylöspäin päästävä venttiili. Alempi imuventtiili pääsi nousemaan 
sylinteriputkessa vapaasti männän imutahdin aikana (varren noustessa ylös). Imupumppu oli 
tehokkaampi ja helppo huoltaa ylhäältäpäin irrottamatta sylinteriputkea. Teoriassa laitteella 
oli mahdollista nostaa noin yhdeksän metrin korkuinen pystysuora vesipatsas.39 1600-luvun 

                                                      
36 Oertling 1996, 17, 24, 65. Kuvat Oertlingin piirtämiä. 
37 Nostopumppu on kirjoittajan nimitys tälle pumpputyypille, koska sen toimintaperiaate muistuttaa veden nostamista kaivosta. 
Englanninkieliselle termille Burr pump ei löydy suoraa kotimaista vastinetta. 
38 Oertling 1996, 16–21. 
39 Oertling 1996, 22–24, 79. 
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sotalaivoissa oli yleensä vähintään kaksi pumppua.40 Englantilaiset kehittivät imupumpusta 
1700-luvun lopulla myös tehokkaamman version, jossa oli kaksi samassa varressa toimivaa 
mäntää.41

 
Ketjupumpun toimintaperiaate tunnettiin jo antiikin aikana. Pumpun toimintaperiaatteena oli 
ketju, joka kulki akseloidun kehän muodostavassa putkikanavassa, ja johon oli kiinnitetty 
määrävälein kanavan läpimittaa vain vähän pienempiä laippoja. Ketjua veivattaessa syntyi 
jatkuva imu, joka nosti veden putkessa.42

 
Ketjupumppu yleistyi 1800-luvun englantilaisissa sotalaivoissa. Pumppu oli tehokas, mutta 
sitä jouduttiin usein korjaaman, sen hyötysuhde oli huono, ja sen käyttöön tarvittiin paljon 
miehistöä. Pumpputyypeistä imupumppu oli laajimmassa käytössä, ja sitä on varmuudella 
käytetty myös palonsammutukseen laivoissa. Pumppujen määrä kasvoi suuremmissa 
laivoissa, ja ainakin jo 1700-luvulta lähtien niitä kytkettiin myös keinuvipujen avulla 
pareittain toimiviksi, jolloin pumppu sylki vettä jokaisella vivun vedolla.43 Imupumpun 
toimintaperiaate on hyvin lähellä ensimmäisiä Euroopassa käyttöön otettuja viputoimisia 
paloruiskuja. Myös Ruotsi-Suomen laivoissa oli pilssipumput44, mutta tätä tekniikkaa ei 
jostain syystä sovellettu kaupunkien palontorjunnan tarpeisiin. 
 
 
Palonsammutustoiminnan kehittyminen Euroopassa  
 

 
 

          Kuva 7.  Delftin keskiaikainen kaupunki paloi 
          kivimuurien sisällä lähes kokonaan vuonna 1536.45

 
Noin tuhatluvulta lähtien on säilynyt hajanaista tietoa erilaisista palosuojelupyrkimyksistä 
Euroopassa. Varhaisimmat näistä tunnetaan Englannista. Alfred Suuri kielsi vuonna 900 
Oxfordin asukkailta tulenteon öiseen aikaan. Vilhelm Valloittaja laajensi käskyn koskemaan 
kaikkia valtakunnan kaupunkeja vuonna 1068. Varhaisia määräyksiä, joita 
kunnallisviranomaiset ovat laatineet palokalustoa ja asukkaiden sammutukseen osallistumista 
varten, löytyy ainakin vuodelta 1189 Lontoosta. Lontoon ”palosäännössä” talonomistajat 
                                                      
40 Esimerkiksi vuonna 1718 Rügenin lähelle uponneessa Tanskassa 1679 rakennetussa Mynden-fregatissa oli vähintään kaksi imupumppua, 
Auer 2004, 217. 
41 Oertling 1996, 47–48. 
42 Oertling 1996, 56–58, 65. 
43 Oertling 1996, 46, 56–60, 80. 
44 Mm. vuonna 1628 uponneen Wasa-laivan pumppuloki ja osia imupumpuista on säilynyt. Niitä säilytetään Wasa-museossa Tukholmassa. 
45 Internetsivu: http://www.hhit.hsholland.nl/delft/delftmeta/tx371.htm (10.4.2007). 
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velvoitettiin hankkimaan kahdet tikkaat ja, kaivon puuttuessa, pitämään kesäaikaan täyttä 
vesitynnyriä lähettyvillä. Kaupungilla tuli lisäksi olla palohakoja, köyttä ja ketjua varattuna 
käyttöön sekä kunnollinen torvi palohälytyksen antamista varten. Yövartiot otettiin käyttöön 
Lontoossa vuonna 1268, ja vuonna 1285 käytäntö laajeni koskemaan kaikkia Englannin 
kaupunkeja. Exeterissä palkattiin vuonna 1472 erityinen ”huutaja” hälyttämään asukkaita 
palon sattuessa. Samanlainen vahti mainitaan Lontoossa vuonna 1556. Exeterin palokalustona 
mainitaan vuonna 1558 nahkaämpäri, tikkaat ja palohaat, mutta ei ruiskuja.46

 
Ensimmäinen tunnettu palojärjestys Manner-Euroopassa otettiin käyttöön Augsburgissa 
vuonna 127647. Wienissä tiedetään annetun määräyksiä palokalustoa ja asukkaiden 
sammutukseen osallistumista jo vuonna 127848. Pariisissa tiedetään olleen jonkinlainen 
palojärjestys jo 137149. Saksalaisissa kaupungeissa palojärjestyksiä tiedetään olleen ainakin 
Zwickaussa vuosina 1348 ja 1549, Erfurtissa 1429, Lyypekissä 1461, Wienissä 1534 ja 
Stettinissä 1546.50 Hornungin mukaan myös Nürnbergissä vuonna 1449.51  
 
Maininnat Euroopan ensimmäisistä paloruiskuista ovat 1400-luvulta. Ilmeisesti joidenkin 
kaupunkien palojärjestykset edellyttivät niin sanottujen käsiruiskujen hankkimista (vrt. kuvat 
13 ja 27). Niitä tiedetään olleen käytössä ennen 1400-luvun puoliväliä ainakin Nürnbergissä 
ja Frankfurtissa52.  
 

            
 

Kuvat 8 ja 9. 
Vasemmalla kuva mahdollisesti Platnerin konstruoimasta paloruiskusta 1500-luvulta.53 Oikealla Hautschin 
ruisku käytössä Aachenissa 1600-luvun lopulla.54 Kuvat on tyylitelty. Ruiskujen käyttäminen vain parin miehen 
voimin oli mahdotonta. 
 
Modernin paloruiskun isänä pidetään Augsburgilaista kultaseppää Anton Platneria, joka 
kehitti suurikokoisen liikuteltavan paloruiskun vuonna 1518. Ruiskun väitetään perustuneen 
roomalaisten kehittämään mäntäpumppuun.55 Mahdollisesti juuri tästä ruiskusta on säilynyt 
kuvia (ks. kuva 8). Kuvassa esitetyn 1500-luvun paloruiskun suuri sylinteri täytettiin vedellä 

                                                      
46 Ahlström 1879, 28. 
47 Lippischer Landeskalender 1928, Lippen maakuntakirjastossa 4.8.–12.9.1997 pidetyn näyttelyn Brand und Katastrophe, Alte Bücher zum 
Feuerlöschwesen internetsivut: http://www.llb-detmold.de/ausstellungen/feuerloeschwesen.pdf (15.2.2007). 
48 Selldén 1927, ”Brandskyddet i Stockholm under äldsta tider”, 22. 
49 Ahlström 1879, 29. 
50 Die geschichtliche Entwicklung des Feuerschutzes der Stadt Aachen, Aachenin palolaitoksen internetsivut www.feuerwehr-aachen.de 
(22.2.2007) 
51 Hornung 1960, 14. 
52 Ahlström 1879, 30. Frankfurtissä käsiruiskuja (tai käsivoimaruiskuja) mainitaan olleen 11 kappaletta vuonna 1439. 
53 Kuva: Seagrave Catalogue No. 5, 1926, Saskatoon internetsivut: http://www.city.saskatoon.sk.ca/org/clerks_offic /archives/ exhibit/ 
history.htm (30.4.2007). Myös Ahlströmillä 1879 on kuva samasta ruiskusta, 223. Ahlströmin mainitsema alkuperäislähde: Besson J. 1628. 
Theatrum instrumentarum et machinarum. Lyon. 
54 Die geschichtliche Entwicklung des Feuerschutzes der Stadt Aachen, Aachenin palolaitoksen internetsivut http://www.feuerwehr-
aachen.de (30.4.2007). 
55 Mm. Ahlström 1879, 30, Juuti 1993, 55. Juutin mukaan paloruisku keksittiin tuolloin uudelleen. 
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ämpärien avulla etuosasta läheltä kiinteää suutinta. Tämän jälkeen ruiskua voitiin käyttää 
jonkin aikaa yhtäjaksoisesti ruuvattavaa männänvartta kiertämällä kunnes sylinteri oli tyhjä. 
Tämän jälkeen täytyi mäntä ruuvata uudestaan taka-asentoon sylinterin täyttöä varten. 
Ruiskussa oli korkeuden säätö, mutta sivuttaissuunnassa vesisuihku piti suunnata kohteeseen 
kääntämällä koko ruiskua jalustoineen. Kapeilla kujilla tämä oli mahdotonta. 
 
Nürnbergiläinen Hans Hautsch -niminen tehtailija konstruoi 1655 suurehkon liikuteltavan 
paloruiskun. Ruiskun toimintaperiaate perustui isoon päältä täytettävään ammeeseen, jonka 
päällä oli miesvoimalla vipuvarsien avulla toimiva mäntäpumppu ja parimetrinen kiinteä 
sivusuunnassa kääntyvä suutinputki. Suuttimella avulla vesisuihku voitiin suunnata 
kohteeseen (kuva 9). Hautschin ruiskua käyttämään tarvittiin 28 miestä. Ruiskulla sai aikaan 
peukalon paksuisen vesisuihkun, jonka väitetään ulottuneen jopa 30 metrin korkeuteen56. On 
mahdollista, että kuvan 9 esittämä rekimäinen alusta on asennettu talvikäyttöä varten ja sen 
tilalle oli asennettavissa myös pyöräteli. Joidenkin tietojen mukaan Hautschin ruiskussa olisi 
ollut ilmakello57. Tätä ei kuitenkaan esiinny myöhemmissä Hautschin kehittämän ruiskun 
kaltaisissa konstruktioissa, jotka olivat käytössä Euroopassa 1700-luvulla. 
 
 

 
 
Kuva 10. Iso ruisku käytössä jossakin Saksan kaupungissa, maalaus 1750-luvulla58. Kuva antaa edellisiä kuvia 
realistisemman kuvauksen ruiskun toiminnasta palonsammutustilanteessa. Ruiskun alla näyttäisi kulkevan 
imuletku. 
 
Suuret kiinteäsuuttimiset paloruiskut olivat kömpelöitä palonsammutustilanteessa. Ne täytyi 
tuoda lähelle tulta ja niiden siirtäminen oli työlästä. Usein ruiskut tuhoutuivatkin tulipalossa. 
Parannuksen tähän kehittivät hollantilaiset Heiden veljekset, jotka ottivat käyttöön 
sammutusletkun vuonna 1672. Joidenkin tietojen mukaan Heiden veljekset keksivät myös 
ilmakellon 1685.59 Ensimmäiset letkut ommeltiin purjekankaasta, mutta materiaali vaihdettiin 
pian nahkaan. Nahka oli kestävää mutta vaati hoitoa. Heikoin kohta olivat saumojen 
ompeleet. 1800-luvun alusta lähtien alettiin nahkaletkuja valmistaa niittaamalla. Saumattomia 
hampusta kudottuja letkuja alettiin tuottaa Leipzigissä vuonna 1720. Näin valmistettujen 
letkujen päällystäminen kumilla yleistyi 1800-luvun puolivälissä.60 Sammutusletkujen 
yleistyminen toi kaupunkeihin uuden rakennustyypin – paloaseman, jossa oli korkea torni. 
Tornia käytettiin sekä palovartiointiin että sammutusletkujen kuivaukseen. 
                                                      
56 Ahlström 1879, 236–237. Ruisku oli Ahlströmin mukaan yksi vanhimmista modernien paloruiskujen joukossa. 
57 Lippischer Landeskalender 1928, Lippen maakuntakirjastossa 4.8.–12.9.1997 pidetyn näyttelyn Brand und Katastrophe, Alte Bücher zum 
Feuerlöschwesen -internetsivut: http://www.llb-detmold.de/ausstellungen/feuerloeschwesen.pdf (15.2.2007). Joidenkin tietojen mukaan 
ilmakello keksittiin vasta 1685 hollantilaisten Heiden veljesten toimesta, jotka ensimmäisinä ottivat käyttöön sammutusletkun, Meijer 1905, 
1490. 
58 Kuva: Die Entwicklung der Ausrüstung, Geran kaupungin palokunnan internetsivut: http://www.feuerwehrgera.de/86.html#231 
(30.9.2007). 
59 Meijer 1905, 1490. 
60 Ahlström 1879, 32. Toinen veljeksistä, Jan van der Heide, toimi tuohon aikaan Amsterdamin palomestarina. 
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Richard Newsham kehitti Englannissa 1700-luvun alussa pienehkön ketterästi pyörillä 
liikuteltavan paloruiskun (niin sanottu parish fire pump), jota pidettiin aikansa tehokkaimpana 
(kuva 10 ). Sen väitetään pystyneen 400 litran minuuttitehoon ja yltämään vesisuihkullaan 40 
metrin päähän. Nimensä paloruisku sai Englannissa vuonna 1708 säädetystä laista, joka 
velvoitti kaikki kunnat hankkimaan käyttöönsä paloruiskun (parish = kunta, pitäjä). Vuonna 
1721 Newsham oli kehittänyt suuremman version, jota käytti 16 henkeä. Vastaavanmalliset 
ruiskut olivat käytössä 1930-luvulle asti.61 Newshamin pumppukonstruktio muistuttaa 
englantilaisissa sotalaivoissa käytettyä, pareittain toimivaa pilssipumppua. Newshamin 
ruiskut yleistyivät Pohjois-Amerikassa, mutta Pohjoismaissa niitä ei tunneta. Ruiskun 
ongelma oli pieni vesiamme ja ämpärein tapahtuva vesihuolto. 400 litran minuuttiteho 
edellyttää noin 40 ämpärillisen kaatamista ammeeseen minuutissa. 
 
 

 
Kuva 11. Englantilainen niin sanottu parish fire pump -paloruisku vuodelta 1720.62

 

                                                      
61 The Parish Fire Pump, http://uktv.co.uk/index.cfm/uktv/History.item/aid/577530 -internetsivut (11.4.2007). 
62 Kuva: Ibid. 
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3. PALONTORJUNTA RUOTSINVALLAN AIKANA 
 
”Guds härliga milda och mäcktiga hand, bevare vår Stad för Eld och Brand”63

 
Perehdyttäessä puukaupunkien historiaan, rakennustapaan ja kaupunkipalojen aikaisiin 
olosuhteisiin nousee esiin yksiaineisen rakennustavan (puurakentamisen) ja 
kaupunkirakenteen tiiviyden lisäksi useita muita tärkeitä tekijöitä, joilla on ollut suuri 
merkitys tulipalojen leviämiseen “kaupunkipalon” mittoihin.  
 
Palonsammutustointa käsittelevät historiankirjoitukset tuovat yleensä esiin näkemyksen, että 
aikalaiset uskoivat kaupunkien välttymisen tuhoisalta palolta olleen ”korkeamman kädessä” 
eikä siihen uskottu voitavan ihmisvoimin juurikaan vaikuttaa64. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että asukkaat tulen irtipääsyn nähdessään olisivat pysyneet täysin toimettomina. Tämä ei 
välttämättä pidä paikkaansa. Esimerkiksi havainnot haaksirikkotilanteissa osoittavat, että 
korkeamman johdatukseen turvauduttiin yleensä vasta sitten kun oltiin sen tosiasiallisen 
tilanteen edessä, että käytettävissä olevilla keinoilla ei mitään ollut enää tehtävissä65. Yksilöt 
käyttäytyvät tilanteissa eri tavoin ja parhaan tuloksen saavuttamiseksi on jonkun otettava 
toimintaa johtava rooli. 
 
Historiasta löytyy esimerkkejä, jotka osoittavat, että pienilläkin yksilöiden ripeillä 
toimenpiteillä saattoi olla suuri merkitys uhkaavalta näyttäneen tilanteen pelastamiselle. 
Viipurissa vuonna 1677 hollantilainen merimies esti palon leviämisen vanhaan kaupunkiin 
kiipeämällä yksin suomalaisen kirkon kellotorniin pelastaen sen syttymiseltä66. Toisaalta 
pienikin palonalku saattoi kasvaa suurpalon mittoihin. 
 
Vaikka tavallisilla ihmisillä olisikin ollut tahtoa ja toimintatarmoa, niin palotorjunta Suomen 
kaupungeissa Ruotsinvallan aikana oli erittäin puutteellista sekä välineiden että 
organisaatioiden osalta nykykriteereihin verrattuna. Voidaan perustellusti sanoa, että 1500-
luvun lopun ja 1600-luvun alun kaupungeissa palontorjunta oli sattumanvaraista. Esimerkiksi 
Turussa parhaassa tapauksessa saattoi asukkailla olla talonsa luona tynnyri täynnä vettä67.  
 

 
 

Kuva 12. Tulentorjuntaa 1500-luvulla Olaus Magnuksen mukaan teoksesta Pohjoisten kansojen historia 
vuodelta 1555. Katon palavia osia revitään alas palohaoilla. Muina perusvälineinä näkyvät nahkaämpärit ja 
tikkaat. Vastaavilla välineillä pärjättiin Pohjoismaiden kaupungeissa 1700-luvun puoliväliin asti ja joissain 
yksittäisissä kaupungeissa kauemminkin. 

                                                      
63 Tämä tuli Tammisaaren palovahtien huutaa kellonlyömän lisäksi joka kadunkulmassa tai vähintään 200–300 kyynärän (noin 120–180 
metrin) välein. Tammisaaren palojärjestys 2.3.1801, painettu 1806. 
64 Esimerkiksi Tolppi 2001, 66. Nokiherroista palopäälliköiksi, akateeminen väitöskirja, Tampere. 
65 Esimerkiksi Oertling 1996, 7–8. 
66 Lagus 1893, 115. Kiivaaksi luonnehdittu palo syttyi 23.6.1677 Vallin kaupunginosassa. Lähteet eivät kerro tarkemmin palon lopullisesta 
laajuudesta. Palo saattoi jäädä ns. korttelipaloksi. 
67 Nikula Oscar & Sigrid 1987, 89. 
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Ennen varsinaisia palokuntia perustui sammutustyö kaupunkilaisten yhteiseen 
velvollisuuteen, niin sanottuun ”yleiseen” tai ”pakolliseen” palokuntaan, johon 
kaupunkilaisten tuli osallistua sakon uhalla. Palovartijoiksi saatettiin palkata vähäväkisiä 
laitapuolen kulkijoita, joiden motivaatio paneutua annettuun tehtävään oli jo alun alkaenkin 
heikko. 
 
Perinteisen talokohtaisen alkusammutuskaluston (vesitynnyri sankoineen) lisäksi vaadittiin 
1700-luvulla joka kiinteistöön hankittavaksi suurta lääkeruiskua muistuttavia niin sanottuja 
käsiruiskuja 68. Manner-Euroopassa nämä olivat tulleet käyttöön jo ainakin 1400-luvulla. 
 

 
 
Kuva 13. Vasemmalla taittuvakärkinen käsiruisku vuodelta 1450. Oikealla suurempi kolmen miehen käsiteltävä 
ruisku vuodelta 1669.69

 
 
Kaupunkien varhainen palotoimi 
 
Suomen kaupunkeja koskevia eri aikoina annettuja palomääräyksiä (palosäännöt ja 
palojärjestykset) vertailemalla voidaan löytää tiettyjä, omalle ajalleen tyypillisiä 
sammutustoimen kehityspiirteitä.  
 
Alkujaan Ruotsin valtakunnan kaupungit kuuluivat sen maakunnan oikeuspiiriin ja 
maakuntalakien alaisuuteen, jossa sijaitsivat. Varhaiskeskiajalta tunnetuissa maakuntalaeissa 
(Skånelagen ja Östgötalagen) varoiteltiin tulen vaaroista ja määrättiin rangaistuksia 
huolimattomasta tulen käsittelystä70. Olojen kehityttyä varsinkin kaupan ja käsiteollisuuden 
alalla, syntyivät kaupunkeja varten erikoiset kaupunkilait.71 Näistä varhaisimmassa, 1200-
luvulta peräisin olevassa Björköa-laissa, oli määräyksiä sammutusvälineistä ja tulen 
kuljettamisesta suojaamattomana72. Samankaltaisia määräyksiä annettiin myös muun muassa 
Jönköpingissä vuonna 1288.73  
 
1350-luvulla annettu Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki (22. luku) sisälsi tulen käyttöä, 
sammutustointa ja varomattomien tulen käsittelijöiden rankaisemista koskevia määräyksiä. 

                                                      
68 Esimerkiksi Maaherra Piperin Palo-ohjesääntö Pohjanmaan ja Kajaanin läänien kaupungeille vuodelta 1750. 
69 Ahlström 1875, 222. 
70 Lagar och ansvarsförhållanden i det svenska brandväsendets historia, Hässleholmin kunnan internetsivut: http://www.hassleholm.se/ 
2835. (20.3.2006) 
71 Forsman et al. 1926, 410. 
72 Härkäpää 1961, 9. 
73 Lagar och ansvarsförhållanden i det svenska brandväsendets historia, Hässleholmin kunnan internetsivut: http://www.hassleholm.se/ 
2835. (20.3.2006). 
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Kaikkien asukkaiden oli tulipalon sattuessa osallistuttava sammutustyöhön (niin sanottu 
yleinen palokunta -periaate, joka säilyi aina 1800-luvun lopulle), ja jokaisessa talossa oli 
oltava talon edessä vedellä täytetty tynnyri. Kaupungissa oli yleisenä ”sammutusvälineenä” 
iso palohaka. Kaupunki oli jaettava neljään osaan – kortteliin (vastaa kaupunginosaa), joista 
jokaisesta valittiin vuodeksi kerrallaan kaksi miestä sammutustyön johtajiksi. Tulipalon 
sattuessa palavan korttelin johtajat komensivat korttelin sammutusväestä koostuvaa 
pelastusosastoa, jonka tehtävänä oli irtaimiston pelastaminen tulen alta. Tulelta säästyneiden 
kortteleiden johtomiehet toimivat sammutustyön johtajina. Ylimpänä johtajana toimi yleensä 
pormestari, läänien pääkaupungeissa maaherra. Säästyneiden kortteleiden jokaisesta talosta 
oli yhden miehen tultava sammutusmieheksi mukanaan palokirves, 12 kyynärän (7,2 metrin) 
pituinen palohaka, 7 kyynärän (4,2 metrin) pituiset palotikkaat ja vesisanko (vrt. Olaus 
Magnuksen piirros 1500-luvulta). Sammutusmiehistöllä oli oikeus raivata myös naapuritaloja 
palon leviämisen estämiseksi. Velvollisuuksien laiminlyömisestä oli määrätty 
sakkorangaistuksia.74 Kaupunkilaki oli voimassa vuonna 1734 annettuun Ruotsin valtakunnan 
lakiin saakka. 
 
1600-luvulla useille Ruotsin kaupungeille vahvistettiin palo- ja rakennusjärjestyksiä tai -
sääntöjä. Ruotsin ensimmäisenä varsinaisena palojärjestyksenä pidetään yleensä Tukholman 
vuoden 1661 palojärjestystä (kuva 14). Siinä annetaan määräyksiä tulisijojen tarkastuksesta ja 
savupiippujen nuohouksesta kahdesti vuodessa sekä velvoitteita nuohoojan ammatin 
harjoittamisesta. Joka kaupunginosaan määrättiin palomestari ja kaupunginosat jaettiin 
edelleen kortteleihin ja ruotuihin. Korttelikohtainen ruotumestari oli velvollinen huolehtimaan 
tarkastuksista vastuualueellaan.75 Turun vuoden 1664 palojärjestys oli sisällöltään 
samankaltainen.76

 

 
 

Kuva 14. Tukholman vuoden 1661 palojärjestys, painettu 1703.77 Palojärjestys oli hyvin suppea – kaikkiaan 
vain kolme sivua, ja sen sisältö ei oleellisesti eroa Ruotsi-Suomen kaupungeissa tuohon aikaan annetuista 
vastaavista maistraatin määräyksistä. Pääpaino oli ennaltaehkäisevässä palosuojelussa ja erityisesti nuohouksesta 
huolehtimisessa. 
 
Suomessa pyrkimys paloturvallisuuden tehostamiseen oli maaherrojen aktiivisuuden ja 
kaupunkien omatoimisuuden varassa. Oulussa mainitaan annetun määräyksiä 
sammutusvälineistön hankinnasta ja savupiippujen kunnon tarkastamisesta pitkin 1600 -
lukua. Jokaisen porvarin tuli varustautua 7 kyynärän pituisilla tikapuilla, 12 kyynärän 
                                                      
74 MES (Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki) 1350-luku. 
75 Tukholman nuohoojien ammattikunnan internetsivut: http://www.stockholm-3.skorstensfejare.se/pub47.asp (23.2.2007). 
76 Ranta 1975, 597. Se, että Turku sai oman palojärjestyksensä näin varhain heti Tukholman jälkeen, kuvastaa Turun erityisasemaa Suomen 
kaupunkien joukossa. Turussa väitetään myös olleen varhaisempi palojärjestys 1630-luvulta, mutta asiakirja ei ole säilynyt, Dahlström 1929, 
267. 
77 Tukholman nuohoojien ammattikunnan internetsivut: http://www.stockholm-3.skorstensfejare.se/pub47.asp (23.2.2007). 
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keksillä, tulikirveellä, ämpärillä ja vesitynnyrillä. Nämä käskettiin määräysten mukaan asettaa 
milloin talon seinustalle, milloin portille. Kaupunki kustansi näistä keksit ja palokirveet.78 
Pohjanmaan maaherrana 1654–1668 toimineen Johan Granin ansioksi mainitaan, että 
Pohjanmaan kaupunkien palotarkastus olisi tehostunut 1600-luvun puolivälissä79. Annettujen 
määräysten lukumäärän perusteella ei voi kuitenkaan tehdä tämänkaltaista johtopäätöstä. 
Määräyksiä ei useinkaan noudatettu, koska niiden rikkomisesta annettiin muistutuksia ja 
varoituksia lähes joka vuosi yleisissä raastuvankokouksissa80. Myös tilastojen perusteella 
1600-luvulla tapahtui määrällisesti eniten kaupunkipaloja, erityisesti vuosisadan 
loppupuolella81. 
 
Suomen kaupungeissa 1700-luvulla annetuissa määräyksissä korostuvat sammutusveden 
tonteilla varastoinnin tärkeys ja pyrkimys ensimmäisten talokohtaisten alkeellisten 
sammutusvälineiden hankintaan. Näitä olivat saavit ja sangot, tikkaat ja pellistä valmistetut 
putkimaiset käsiruiskut.82 Tulen irtipääsyn mahdollisuutta pyrittiin rajoittamaan vuosittaisilla 
tarkastuksilla sekä kieltämällä erilaisia varomattomaan tulenkäsittelyyn liittyviä tilanteita, 
kuten tupakointi, tulen ”lainaaminen” naapurista ja kulkeminen palavan päreen kanssa83. 
Useinkaan huomautuksista ei välitetty, vaikka tulipalot syttyivät herkästi ja levisivät nopeasti 
puutteellisen sammutuskaluston ja tulenarkojen materiaalien vuoksi. Kuvaava on 
Tammisaaressa vuonna 1747 sattunut tapaus, jossa seppä harjoitti ammattiaan sisätiloissa 
kiviliedellä ilman savupiippua. Kämnerinoikeus vapautti sepän turvallisuuden 
laiminlyöntisyytteestä vedoten siihen, että seppä oli mieleltään yksinkertainen84. 
 
Palon syttymisen riskitekijöitä olivat muun muassa liian matalat ja huonosti rakennetut 
savupiiput tai jopa niiden puuttuminen, tervan ja pien polttaminen tonteilla sekä 
suorahormisten leivinuunien käyttö tuulisella säällä kesäaikaan. Suurin riskitekijä alueellisen 
paloturvallisuuden kannalta oli kattopalon vaara. Kipinöitä ja palavia puunkappaleita saattoi 
levitä tuulen mukana yhtä aikaa useampaan taloon tai kortteliin sytyttäen useita alkavia pieniä 
kattopaloja laajalla alueella. Tulen leviämisen estämisessä tärkein apuväline oli märäksi 
kasteltu palopurje, jolla yritettiin suojata ympäröiviä rakennuksia ja estää kipinöiden 
leviämistä. Kun tämän lisäksi käytettävissä oli vain muutama nykyaikaiseen 
palonsammutuskalustoon verrattuna alkeellinen ruisku tai ei välttämättä edes niitäkään, ei 
palon leviämiselle yleensä voitu mitään. Tuhojen laajuus riippui tuulen suunnasta ja 
voimakkuudesta. Monesti palossa menetettiin myös sammutusvälineistö. 
 
Erityisaseman omaava Turku sai ensimmäisenä Suomen kaupunkina ”oikean” metallisen 
paloruiskun vuonna 1687. Ruiskun säiliöön mahtui neljä tynnyriä vettä.85 Ruisku oli 
luultavasti Hautschin tyyppinen kiinteällä suuttimella varustettu laite (vrt. kuva 9). Turun 
vuoden 1728 palon jälkeen hankittiin kaupunkiin ensimmäinen ”moderni” letkullinen 
paloruisku.86 Muihin Suomen kaupunkeihin alkeelliset mekaaniset paloruiskut alkoivat 
ilmestyä yleisemmin vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla. Tällainen mainitaan olleen 
Helsingissä vuonna 176187. Oulussa mainitaan olleen kaksi paloruiskua vuonna 1776. 
                                                      
78 Virkkunen 1953, 148–150. Varhaisin määräys annettiin jo vuonna 1629. Sen mukaan kahden porvarin piti tarkistaa kaupungista 
huonokuntoisia savupiippuja, jotka määrättiin korjattavaksi rangaistuksen uhalla (Tk 24/4 1629). 
79 Halila 1943, 52. 
80 Virkkunen 1953, 149. 
81 Vrt. taulukko 1: Tapaturmaiset kaupunkipalot Suomen kaupungeissa, sekä kaavio 4: Kaupunkipalojen aikajana. 
82 OMA, A. H. Virkkusen kokoelma E:13: Palonsammutuslaitos 1782–1784. 
83 Esimerkiksi Tammisaaren raastuvanoikeus julisti 1788, että asukkaat eivät saa kulkea tontillaan palavan päreen kanssa. Cederlöf 1955, 
435. 
84 Cederlöf 1955, 429 (kämnärsprotokoll 29/4 1747). 
85 Dahlström 1929, 277. 
86 Ibid. Letkun pituudeksi mainitaan 60 kyynärää (36 metriä) vuonna 1749. 
87 Cederberg 1950, 81. Paloruiskun mainitaan olleen ”suuri ja kallis”. 
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Oulussa ei tuolloin vielä ollut varsinaista palojärjestystä vaan yleisiä määräyksiä (“almänna 
författningarne”), joissa määrättiin palokalustosta. Kahden ruiskun lisäksi Oulussa oli viisi 
isoa palohakaa sekä hankinnan alla 5 palopurjetta, 12 kevyttä venehakaa ja 8 nahkaämpäriä. 
Lisäksi talonomistajat velvoitettiin hankkimaan käsiruisku, puuämpäri, vesisaavi (”stäfwa” = 
kiulu), hyvä palokirves, saaviin sopiva luuta ja riuku sekä suuremmat ja pienemmät tikkaat. 
Vähempivaraiset talonomistajat saivat tyytyä luutaan ja vesisaaviin.88 Koska varustuksessa ei 
mainittu mitään ruiskujen letkuista ja niiden pituudesta, voidaan olettaa, että laitteet olivat 
edelleen kiinteällä suuttimella varustettuja ruiskuja. 
 
Kaupungit saivat yleensä ensin palojärjestyksen ja rakennusjärjestyksen vasta paljon 
myöhemmin. 1800-luvun alun ensimmäisissä palojärjestyksissä kiinnitettiin huomiota myös 
rakennustapaan. Rakentamisen korkeutta rajoitettiin ja muun muassa Oulussa sekä 
Tammisaaressa kiellettiin kaksikerroksiset talot tietyin ehdoin89. Tähän saattoivat olla syynä 
kokemukset siitä, että kattopaloja oli vaikea sammuttaa heikkotehoisilla ruiskuilla, jotka 
useinkaan eivät yltäneet suihkuttamaan vettä katoille asti. 
 
Katujen leveydelle ei uusissa palojärjestyksissä enää asetettu vaatimuksia90, mutta tonttien 
väliin pyrittiin jättämään niin sanottu palokuja, joka saattoi olla hyvinkin kapea, paikoin jopa 
vain 0,9 metriä91. Palokaluston hankintaan, rakennusten tulipesien ja savupiippujen 
rakentamistapaan, nuohoukseen sekä tulen käsittelyyn kiinnitettiin huomiota92. Määräykset 
toistivat näiltä osin jo 1600-luvulta lähtien annettuja maistraatin kehotuksia. 
 
Palojärjestyksissä määrättiin yleensä kaupungit hankkimaan vähintään kaksi paloruiskua 
muun kaluston lisäksi. Oulussa kaupungin ylläpitämä palovarustus oli vuoden 1801 
palojärjestyksen mukaan seuraava: 
 
– kaksi mekaanista paloruiskua, suurempi ja pienempi 
– 4 suurempaa palohakaa liinojen kera 
– 4 nahkaämpäriä ja 4 palokirvestä 
– 2 suurimman sorttista luutaa 
– 4 suurempaa ja 2 pienempää lasilyhtyä 
– 4 vedenheittoämpäriä 
– 2 palopurjetta93

 
Lisäksi suurempien talojen omistajien tuli Oulussa hankkia 2 käyttökelpoista kuparista, 
messingistä tai rautapellistä tehtyä käsiruiskua, 2 tikkaat talojen korkeuden mukaan, 1 suuri ja 
1 pieni palohaka, kannettava vesiamme, luuta, heittoämpäri ja 2 nahkaämpäriä. Pienempien 
talojen omistajien tuli hankkia 1 käsiruisku, 1 nahkaämpäri sekä heittoämpäri, amme tai suuri 
saavi, 1 palohaka ja 2 tikkaat, yhdet suuremmat ja pienemmät. Pienimpien tontin- ja 
talonomistajien tuli hankkia yksi paloruisku, puusaavi, kunnollinen ämpäri sekä tarpeelliset 

                                                      
88 OMA, A. H. Virkkusen kokoelma E:13: Palonsammutuslaitos 1782–1784 (Oulun tuomiokirjat 15.2.1776: Maaherra C. M. Jägerhornin 
kirje Tukholmaan?). 
89 Sekä Oulun että Tammisaaren palojärjestykset vuodelta 1801. Oulun ja Tammisaaren palojärjestykset ovat sisällöltään monin osin 
identtiset. 
90 1800-luvun ensimmäisissä rakennusjärjestyksissä katutilaa pyrittiin leventämään, jos siihen tarjoutui mahdollisuus. Usealle kaupungille 
vahvistettiin rakennusjärjestys vasta pitkän aikaa palojärjestyksen jälkeen, jolloin väliajalla tällaista velvoitetta ei ollut. Oulu sai 
rakennusjärjestyksen vasta vuonna 1823 (Rakennusjärjestys Oulun läänin kaupungeille). 
91 Tätä edellytti mm. Oulun palojärjestys vuodelta 1801, Art. I. §.1. 
92 Esimerkiksi Oulun ja Tammisaaren palojärjestykset vuodelta 1801. 
93 Oulun palojärjestys 1801, Art. II. §.1. Tammisaaressa riitti kaupungin pienehkö yksiletkuinen ruisku ja vain yksi käsiruisku kullekin 
talonomistajalle. 
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tikapuut.94 Oulun kaupungin kaksi ruiskua olivat todennäköisesti samat kuin aiemmin 
mainitut vuonna 1776 hankitut ruiskut.  
 
Palotoimen järjestelyistä huolehti Oulussa palomestari pormestarin ja kahden raatimiehen 
valvonnassa. Kaupungin ruiskujen hoitoon voitiin nimetä tarpeelliseksi katsottu määrä 
ruiskumestareita. Kaupungissa tuli olla vähintään yksi nuohooja sekä palovartija.95 
Tammisaaren järjestely poikkeaa tältä osin Oulusta. Vaikka Tammisaari oli kaupunkina 
paljon pienempi, se oli jaettu 4 osaan (kvarter), johon kuhunkin nimettiin tunnollisista 
porvareista valittu palomestari. Tämän lisäksi nimettiin muita laajempaan eteläkortteliin 
erityinen ruotumestari.96

 
1800-luvun alkupuolen suuret kaupunkipalot osoittivat, että tämä varustus ei suinkaan ollut 
riittävä. Osasyynä heikkoon paloturvallisuudesta huolehtimiseen saattoi olla se, että ihmisillä 
oli akuutimpia huolia kuin aikaa ja vaivaa vaativa, mahdollisen tulipalon varalta jatkuvasti 
ylläpidettävä, kohennettava paloturvallisuustaso. Taudit ja muut onnettomuudet veivät 
enemmän ihmishenkiä kuin kaupunkipalot, joissa kuolonuhrien lukumäärä on pieni (vrt. 
Suomen kaupunkipalot -luettelo). Esimerkiksi Turussa vuonna 1710 riehuneen ruton 
mainitaan yksistään vieneen jo 2000 henkeä97. Uudenkaupungin mainitaan menettäneen 
merionnettomuuksissa suuret määrät laivoja ja lastia vuosien 1697 ja 1715 välillä98. 
Laivalastin ja perheen elättäjän menettäminen olivat paljon suurempi katastrofi 
kaupunkilaisperheelle kuin yksinkertaisen hirsikehikon tuhoutuminen tulipalossa ilman 
henkilövahinkoja. 
 
 
Rakentamistapa kustavilaisella ajalla  
 
Kaupungeissa harjoitettiin kaupankäynnin lisäksi maataloutta. Eläminen perinteisessä 
puukaupungissa oli siten hyvin maaseutumaista, mutta vain fyysisesti tiiviimmin pakattuna. 
Asuin- ja piharakennukset muodostivat pihapiirin kuten maallakin. Hirsirakenteisen 
päärakennuksen lisäksi oli tonteilla vieri vieressä useita pieniä rakennuksia – hirsiaittoja, 
karjasuojia ja vajoja. Halkoja ja heiniä varastoitiin tonteille yleisesti. Katot oli tehty palavista 
materiaaleista. Naapureiden välissä ei ollut kuitenkaan peltosaraa vaan kapea kuja. Pellot 
sijaitsivat kaupungin tulliaidan ulkopuolella. 
 
Kaikki Suomen kaupungit olivat rakentuneet vesireittien varrelle. Kaupungit rajautuivat 
yleensä tiiviisti rantaan ainakin yhdeltä sivultaan. Tätä kaupungin vesistöön avautuvaa 
julkisivua hallitsivat porvarien aittarivit. Suljettu ranta haittasi vedensaantia tulipalon 
sattuessa.  
 
Ruotsin valtakunnan kaupungit olivat suuren Pohjan sodan99 jälkeen 1720-luvulla erityisen 
huonossa kunnossa pitkään jatkuneen sodankäynnin rasittamina. Rakennukset olivat 
hoitamatta, ja kaupunkien yleinen järjestys oli huono. Aikaisemmin perustetut organisaatiot 

                                                      
94 Oulun palojärjestys 1801, Art. II. §.3. Talonomistajat jaettiin täten kolmeen eri velvoiteluokkaan varallisuuden mukaan. 
95 Oulun palojärjestys 1801. 
96 Tammisaaren palojärjestys 1801. 
97 Wasström 1749, § 3. 
98 Hoeckert 1987 (1753), §.4. Tuona aikana menetettyjen laivojen ja lastin kokonaisarvon mainitaan olleen 633 000 kuparitaaleria. 
99 Ruotsi-Suomen ja Venäjän vuosina 1700–21 käymä sota. Venäjän valloitusretkestä Suomeen ja Suomen miehitysajasta 1713–21 käytetään 
nimitystä isoviha. 
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eivät enää toimineet. Kaupungeissa huono järjestyksenpito näkyi erityisesti kriisitilanteissa, 
kuten tulipalon sattuessa, jolloin esiintyi usein ryöstelyä100. 
 
Ammattimiehistä ja erityisesti muurareista, joita tarvittiin kellareiden holvaukseen sekä 
uunien ja savupiippujen muuraukseen, oli pulaa varsinkin kaupunkien synnyn alkuaikoina.101 
Keskiaikaisperäinen savuhormittomalla uunilla lämmitettävä savupirtti (tai savutupa) säilyi 
pitkään kaupunkien rakennustyyppinä, vaikka niistä aika ajoin pyrittiinkin pääsemään eroon 
nimenomaan paloturvallisuussyistä. Savutupien esiintymistä kaupungeissa voidaan seurata 
niitä koskevien määräysten ja kieltojen avulla – kiellon perusteella voidaan päätellä, että 
kyseistä rakennustyyppiä vielä esiintyi kyseisessä kaupungissa. Erityisen runsaasti näitä 
kaupunkikohtaisia kieltoja näyttää esiintyvän 1700-luvun alussa heti isonvihan jälkeen. 
Sisäänlämpiävät savutuvat kiellettiin muun muassa Turussa vuonna 1723 ja uudestaan 1729, 
Haminassa ja Tammisaaressa 1725. Helsingissä kiellettiin savusaunojen rakentaminen vuonna 
1728. Annettuja ohjeita ei kuitenkaan aina noudatettu.102 Kuvaava on Oulussa vuonna 1740 
sattunut tapaus, jossa kaupunginviskaali huomautti erästä porvaria siitä, että tämä oli 
korjannut keittiön sortuneen savupiipun sahatulla tynnyrillä, joka olisi voinut syttyä 
pienestäkin kipinästä.103 Turun ja Porin maaherran valtiopäiväkertomuksen mukaan suurin 
osa läänien asuinrakennuksista oli vielä vuonna 1755 ”näölle ja terveydelle haitallisia” 
savutupia104. Savupiiputtoman tai suorahormisen uunin vaarallisuus piili siinä, että niiden 
kautta saattoi kipinä herkästi kulkeutua katolle ja tarttua kattorakenteiden paloturvattomiin 
osiin. Katon syttyminen kipinästä mainitaan silti harvoin palon nimettynä alkusyynä, mutta 
usein leviämisen syynä. 
 

 
 
Kuva 15. Vuonna 1649 perustettu Kristiinankaupunki 1800-luvun lopulla.105 Kuvassa näkyy useiden erilaisten 
katemateriaalien kirjo. Puukatteet ovat yleisimpiä. 

                                                      
100 Vrt. Suomen kaupunkipalot -luettelo. 
101 Muuraripulasta kaupungeissa mainitsevat mm. Gardberg 1957, 90, ja Virkkunen 1953, 159. 
102 Ahonen 1988, 191–192. Kyseisten kaupunkien tuomiokirjat ja raastuvanoikeuksien pöytäkirjat. 
103 OMA, A. H. Virkkusen kokoelma E:13: Palonsammutuslaitos 1782–1784 (Maistraatin pöytäkirja 3.5.1740). 
104 Turun ja Porin läänien maaherran kertomus §. 13. Cederberg 1950, 201. 
105 Kuva: C. U. Nordlund, Museoviraston kokoelmat. Julkaisusta: J. Koivula, 1998. Kristiinankaupunki, rakennustapaohjeisto. 
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Maaseutumainen elämäntapa näkyi pitkään kaupunkikuvassa. Esimerkiksi Kokkolassa oli 
vuonna 1742 121 navettaa ja 14 tallia (vain 15 % tonteista oli ilman navettaa).106 
Kuvauksessa Torniosta vuodelta 1797 mainitaan, että kaupungin rakennukset olivat siihen 
asti yleensä olleet tuohella ja malkapuilla katettuja yksikerroksisia savupirttejä, mutta viime 
aikoina oli alettu rakentaa kaksikerroksisia lautakattoisia asuintaloja.107  
 
Puukatteista pyrittiin kaupungeissa eroon yksinomaan toistuvin kielloin, joita annettiin 
paikallisissa rakentamista koskevissa määräyksissä ja myöhemmin rakennusjärjestyksissä. 
Myös näiden kieltojen avulla voidaan jäljittää erilaisten kattamistapojen käyttöä 
puukaupungeissa. Yleensä pyrittiin suosimaan tiilikatteita. Tuohikatot kiellettiin muun 
muassa Turussa 1770-luvulla108. Viipurissa kiellettiin vanhojen lautakattojen korjaus 1793109. 
Oulun vuoden 1801 palojärjestys suositteli käytettäväksi kattotiiliä tai kupari- tai rautapeltiä. 
Jos ei tähän ollut mahdollisuutta, suositeltiin katot katettavan mieluimmin laudoilla, mutta 
vähävaraisemman väen sallittiin edelleen kattaa talonsa turpeella, liuskekivillä tai malkapuilla 
päällystetyllä tuohella.110 Tammisaaren palojärjestys samalta vuodelta oli astetta tiukempi – 
malkakatot määrättiin purettaviksi ja korvattaviksi tiili-, turve- tai lautakatolla111, joiden siis 
katsottiin olevan merkittävästi tuohikattoja paloturvallisempia. Vanhemmiten lautakattojen ja 
heinää kasvavien turvekattojenkin turvattomuus lisääntyi. Viipuria kesällä 1793 koetelleen 
kaupunkipalon yhteydessä mainitaan, että monet lautakatot olivat lahoja ja syttyivät heti, kun 
kipinä osui niihin112. Turvekatot olivat yleistyneet Turussa vuoden 1775 kaupunkipalon 
sattuessa. Tuolloin mainitaan olleen kuivaa pitkään, mikä lisäsi heinää kasvavien 
turvekattojen vaarallisuutta113. 
 
Suomen ensimmäiset rakennusjärjestykset vahvistettiin aivan 1800-luvun alussa. Vaasan 
läänin kaupungit saivat yhteisen rakennusjärjestyksen 4.12.1800. Seuraava rakennusjärjestys 
vahvistettiin Porvoolle 7.1.1801. Näiden rakennusjärjestysten sisältö oli samankaltainen. 
Tonttien rajat määrättiin oiottavaksi tulipalojen jälkeen ja rakennusten fasadit määrättiin 
rakentamaan kadulle päin. Kadut pyrittiin saattamaan leveämmiksi ja ne tuli päällystää 
kivetyksellä. Uusien katujen leveydeksi määrättiin kahdeksantoista kyynärää (10,7 metriä) ja 
kujien leveydeksi kaksitoista kyynärää (7,2 metriä).114 Todellisuudessa olivat monet kadut 
kaupungeissa paljon kapeampia. 
 
 
Turun palo vuonna 1775 – esimerkki kaupunkipalon leviämisestä kustavilaisen ajan 
kaupungeissa 
 
Turun vuoden 1775 palo kuvaa hyvin kaupunkipalon leviämistä Kustavilaisen ajan 
kaupungeissa. Palon leviäminen on esitetty Jonas Brolinin laatimalla kartalla Svante 
Dahlströmin teoksessa Åbo Brand 1827, Studier I Åbo Stads Byggnadshistoria Intill År 184 
vuodelta 1929 (kuva 16). Palo sai alkunsa kuparisepän tontilta (a) 10.8.1775 kello 16.30. 
Vallitsi hiljainen etelätuuli. Oli ollut kuivaa pitkään. Tuli tarttui ensimmäiseksi rakennuksiin 

                                                      
106 Gardberg 1957, 106. 
107 Abraham Hülpersin kertomus, Gardberg 1957, 108. 
108 Dahlström 1929, 254. Brand-Ordning för Åbo Stad 1772 sekä Kungl. Maj:ts förklaring till Br. O. 1772, 7.2.1774. 
109 Ruuth (Kuujo) 1975, 82–83. 
110 Oulun palojärjestys 1801, §.5. 
111 Tammisaaren palojärjestys 2.3.1801. 
112 Ruuth (Kuujo) 1975, 82–83. 
113 Kostea heinä palaa huonosti, mutta palovaara lisääntyy kuivana kautena. Esimerkiksi Ruotsin pelastuslaitos varoittaa metsäpalojen 
vaarasta heti, kun vanha kuiva ruoho paljastuu lumen alta, Aktuellt från Räddningsverket nro 4 Maj 2002. Ruotsin pelastuslaitoksen 
internetsivut: http://www.raddningsverket.se (15.6.2002). 
114 Rakennusjärjestys Vaasan läänin kaupungeille 4.12.1800. 
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viereisessä korttelissa (b). Rakennukset syttyivät tonteilla (c) ja levittivät palon 
Aninkaisenmäelle. Mäellä syttyivät viisi tyylimyllyä sekä suuri varastorakennus (d). 
Seuraavaksi paloivat tullitupa (e) ja sen viereinen tontti kadun toisella puolella (f). Noin kello 
19.00 tuuli voimistui ja kääntyi itäiseksi. Palo levisi leveänä rintamana sytyttäen korttelit 
paloalueen itäpuolella (g). Palo sammui klo 02.00 seuraavana aamuna kohdassa (h). 
Kaikkiaan palossa tuhoutui 126 kaupunkitonttia rakennuksineen niittyjen tuulimyllyjen ja 
varastojen lisäksi.115 Kaupungilla oli käytössä kolme nahkaletkullista paloruiskua, vuonna 
1728 hankittu ”suuri” ruisku sekä Akatemialle 1770-luvun alussa ja Tuomiokirkolle 1772 
hankitut ruiskut. Lisäksi kaupungissa oli useita pieniä talokohtaisia käsiruiskuja.116 Ruiskujen 
varaan ei kuitenkaan voinut paljoa perustaa. 1700-luvun ruiskujen tehot olivat arviolta 
muutaman kymmenen minuuttilitran luokkaa parhaimmillaan. 
 

 
 
Kuva 16. Kartta vuoden 1775 Turun palon laajuudesta Jonas Brolinin kartan mukaan. Paksu musta viiva osoittaa 
paloalueen laajuuden. Palaneella alueella näkyy uusi tonttijako pisteviivana. Vinoviivoitettu alue on 
rakentamatonta niittyä.117 Mustat nuolet on lisätty havainnollistamaan palon leviämistä. 
 
 
Katujen leveys vuoden 1775 paloalueella vaihteli Jonas Brolinin kartasta mitattuna 12–18 
kyynärän välillä (7,2–11 metriä). Kaksi kujaa oli vielä kapeampia. Tuulen alapuolella ja 
sivulla riitti palon leviämisen estämiseen 7,2–11 metriä leveä Keskimmäinen Brahen 
poikkikatu (j-j). Tämä oli riittävä mitta estämään sen, että lämpösäteily olisi sytyttänyt 
julkisivun kadun toisella puolella. Tuulen yläpuolella tuli hyppäsi pitkiä etäisyyksiä eikä 

                                                      
115 Dahlström 1929, 160–161. 
116 Dahlström 1929, 277–278. 
117 Dahlström 1929, 161. 
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katujen leveyksillä ollut juurikaan merkitystä. Tuli levisi tuulen viemien kipinöiden avulla 
kattojen kautta.  
 
Turussa oli ennen paloa pyritty lisäämään tiilikattoja kieltämällä lautakatot 
uudisrakennuksissa. Vanhoihin rakennuksiin ne saivat jäädä. Käytännössä tämä johti tuohella 
vesieristetyn turvekaton yleistymiseen.118 Kaupungissa oli palon sattuessa edelleen runsaasti 
vanhoja lautakatteita. Näistä osa saattoi olla huonossa kunnossa, koska niiden korjaaminen oli 
kielletty vuonna 1774 annetun määräyksen mukaan.119 Huonokuntoisen katteen alta pilkistävä 
tuohi on erityisen palonarka kipinöille. Vasta vuoden 1805 palojärjestyksessä annettiin 
määräys huonokuntoisten lautakattojen korjaamisesta.120 Pyrkimys kielloin edistää 
tiilikattamista ja paloturvallisuutta johtikin päinvastaiseen lopputulokseen – paloturvattomien 
katteiden yleistymiseen ja siten paloturvallisuuden heikkenemiseen.  
 

                                                      
118 Dahlström 1929, 254. Turun palojärjestys 1772, Art. IV § 3. 
119 Dahlström 1929, 271. Lautakattojen korjaus kiellettiin 7.2.1774 annetulla määräyksellä Kungl. Maj:ts förklaring till Br. O. 1772. 
Alkuperäisasiakirja ei ole säilynyt. 
120 Turun palojärjestys 1805, Art. IV § 4. Palojärjestyksessä kiellettiin myös olkikatot, joten niitäkin lienee oli vielä tuolloin, Art. IV § 1. 
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4. PALONTORJUNTA KEISARIAJALLA 
 
Venäjänvallan ajan alku ei tuonut suuria muutoksia palotoimeen ja palontorjuntaan, vaikka 
kaupungeissa sattui useita tuhoisia tulipaloja. Lähes kokonaan paloivat Raahe (1810), Hamina 
(1821), Oulu (1822), Turku (1827) sekä Hämeenlinna (1831). Palotoimi perustui edelleen 
kaupunkilaisista koostuvan yleisen palokunnan varaan121 ja rakennuksia purettiin palohaoilla 
vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1871122. Oulun kaupungin historiankirjoittajana 
ansioitunut Aimo Hautala toteaa yleisestä palokunnasta Oulun osalta:  
 
”Tällainen palokunta, joka rangaistuksilla ylläpiti kuria ja järjestystä keskuudessaan, ei 
voinut herättää harrastusta ja innostusta palonsammutusta kohtaan. Sen jäsenyydestä 
pyrittiin pääsemään erilleen mahdollisimman pian.”123

 
Palontorjuntakalusto ei sekään aluksi suuresti muuttunut. 1700-luvulla hankittuja varusteita 
käytettiin pitkään. 1800-luvun puolivälistä lähtien yleistyivät huoneistokohtaisena 
alkusammutuskalustona käsisankoruiskut, joissa oli sankoon kiinnitetty pumppu ja noin 
metrin mittainen letku. Näiden hankkimisesta teki aloitteen Turun palon jälkeen vuonna 1832 
perustettu Yleinen Paloapuyhdistys, joka edellytti näiden käyttöä vakuutusehdoissaan. 
Käsisankoruiskut korvasivat vähitellen vanhat keskiaikaisperäiset yhden hengen käsiruiskut.  
 
 
Turun palo vuonna 1827 – pohjoismaiden suurin onnettomuus 
 
Turun vuoden 1827 palo oli Pohjoismaiden historian kaikkien aikojen laajin kaupunkeja 
kohdannut katastrofi, ja se on säilynyt ihmisten mielissä vielä nykyaikaan asti. Lähelle tätä 
yltävät vain Tukholman palo 8.6.1686, jolloin 1 800 rakennusta tuhoutui 646 tontilla, sekä 
Kööpenhaminan palo 1728, jolloin 1 650 rakennusta tuhoutui124. 
 

 
 

Kuva 18. G. W. Finnbergin kivipiirros Turusta vuoden 1827 palon jälkeen.125

                                                      
121 Näin määrättiin muun muassa Oulun palon jälkeen uusitussa vuoden 1840 palojärjestyksessä. 
122 Esimerkiksi Viipurissa syttyi 24.7.1871 kovan tuulen vallitessa tulipalo, jonka seurauksena kahden tontin rakennukset osaksi paloivat ja 
osaksi revittiin alas. Suomalainen Wirallinen Lehti nro 88 27.7.1871, 2. 
123 Hautala 1976, 399. 
124 Forstrand 1927, 9; Ahlström 1879, 434, 438 sekä Stora olyckor i Sverige -internetsivut. Ahlströmillä on virheellisesti Tukholman palon 
vuotena 1685. 
125 Kuvalähde: Lilius 1985, 65. 
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Kaikkiaan Turun palossa tuhoutui 2 543 rakennusta, joista kivirakenteisia oli 253 kpl. 780 
tonttia 1 126 tontista tuhoutui, mikä käsitti noin kolme neljäsosaa koko kaupungista.126 
Vähintään 17 kuoli, eräiden arvioiden mukaan jopa 27127 uhria menehtyi palon 
seurauksena.128

 

 
 

Kuva 19. Aninkaistenmäen asutusta 1800-luvun lopulta.129 Turun palo syttyi näiltä kulmilta, missä kaupungin 
vähävaraisemmat asuivat edelleen tiiviisti sulloutuneina. Palonjälkeiset toimenpiteet eivät olleet suuresti 
muuttaneet rakentamistapaa.  
 
Palo syttyi Aninkaistenkadun varrella lauta- ja tuohikattoisessa navetassa 4.9.1827 illalla noin 
klo 21.00 aikoihin. Palo sai alkunsa ilmeisesti naapurin savupiipusta singonneesta kipinästä. 
Syttyneessä pihapiirissä oli kolmen asuinrakennuksen lisäksi talli ja puuvarasto saman katon 
alla, karjasuoja ja leipomotupa. Piharakennukset oli varastoitu täyteen heiniä talven varalle. 
Samoin rakennuksen ullakko oli varastoitu täyteen heinää ja olkia talven varalta, kuten oli 
tilanne useimmilla tonteilla. Tuuli voimistui myrskyksi ja heitti palavia rakennusosia ympäri 
tuohella eristettyjä lautakattoja sekä kuivia turvekattoja. Sammutustyö takerteli – 
sammutusväestä oli pulaa, koska suuri osa miesväestä oli Tampereen markkinoilla ja 
opiskelijat olivat kesälomilla. Akatemian iso paloruisku saapui melko pian paikalle, mutta 
tukki ahtaan kadun, eikä siihen saatu tarpeeksi vettä. Näin se lopulta haittasi sammutustyötä. 
Kirkon suojaksi lähetetyn ruiskun miehistö oli vajaa eikä pystynyt toimimaan täystehoisesti. 
Sammutustyössä vallitsi sekasorto ja paikoittain esiintyi ryöstelyä.130  
 
Noin tunnin kuluttua palon havaitsemisesta syttyi joen takana ensimmäisenä kaksikerroksisen 
talon katto. Kun myös kirkon tervattu paanukatto syttyi katsottiin kaupunki menetetyksi.131  
 

                                                      
126 Dahlström 1929, 322–323. Palaneiden rakennusten määrä on yli kolminkertainen tonttien määrään nähden. Dahlström tulkitsee erotuksen 
merkitsevän sitä, että lukuisat tontit oli jaettu, 322. Tulkinta tarkoittaisi sitä, että määrä ilmaisisi vain asuinrakennukset ja piharakennuksia ei 
olisi lainkaan huomioitu. Tuon ajan palovakuutusasiakirjoissa oli kuitenkin tontin jokainen rakennus eritelty ja hinnoiteltu, joten mukana on 
piharakennuksetkin. 
127 Mm. Piela 1997. Suurempi luku (27) lienee liioiteltu perustuen vain yhteen Dahlströmin mainitsemaan lähteeseen, jota ei kuitenkaan 
löydy lähdeluettelosta (Lindman, Fennica?), Dahlström 1929, 322. 
128 Dahlström 1929, 322. 
129 Kuvalähde: Juuti 1993, 10. Alkujaan Nils Wirenin kokoelmasta. 
130 Dahlström 1929, 299, 301, 322–323.  
131 Topelius 1876, 451–452. Joen eteläpuolella syttyi ensin kaksikerroksinen prof. Hällströmin talon katto noin klo 10.00. 
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Turun vuoden palossa toteutuvat kaikki historiallisissa, tapaturmaisesti levinneissä 
kaupunkipaloissa esiintyvät tyypilliset piirteet132, joita ovat: 
 

• helposti syttyvät ja palavat katemateriaalit    (100 %)133 
• puutteellinen palonsammutusväen organisointi134   (n. 96 %) 
• puutteellinen vedensaanti ja/tai sammutusväen vähäisyys135  (n. 73 %) 
• kova tuuli       (n. 50 %) 
• myöhäinen tai varhainen syttymisajankohta (yöaika)    (n. 23 %) 
• sekasorto ja/tai ryöstelyä      (n. 5 %) 

 
 

 
 
Kuva 20. Johan Tillbergin kartta vuodelta 1808, johon vuoden 1827 palossa tuhoutuneet korttelit on merkitty 
tummemmalla.136

 
                                                      
132 Tiedot on koottu tämän tutkimuksen Suomen kaupunkipalot -luettelon tiedoista. 
133 Tarkoittaa piirteen esiintymisen prosenttiosuutta kaikista tässä tutkimuksessa kaupunkipaloksi katsotuista tapauksista. 
134 Tällaisiksi on katsottava tapaukset, joissa kaupungeissa ei ollut toimivaa vakinaista palokuntaa tai ammattitaitoista vapaapalokuntaa. 
135 Tällaisiksi on katsottava myös tapaukset, joissa kaupungeissa ei ollut paloruiskuja lainkaan, yhteensä 46:ssa 83 kaupunkipalosta. 
Tällainen tilanne vallitsi yleisesti kaupungeissa aina 1700-luvun puoliväliin asti. 
136 Kuvalähde: Kaupunkinimistön historiaa, Turku vuonna 1808. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 125. Internetsivut: 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/turku/turku_kartta_1827.shtml 
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Palosuojelupyrkimyksiä keisariajan Suomessa 
 
Keisariajan alku ei tuonut suurta muutosta kaupunkien rakennustapaan. Tuohikattoja oli 
Turun lisäksi edelleen muissakin kaupungeissa, koska ne kiellettiin muun muassa Haminassa 
vuoden 1821 palon jälkeen137. Heiniä ja polttopuuta säilytettiin yhä yleisesti tonttipihoilla. 
Vedensaanti sammutustilanteessa oli edelleen ongelmallista, vaikka palopumppuja alkoi jo 
olla käytettävissä. Väen osallistuminen vedenkantoon oli sattumanvaraista, ja ryöstely 
mainitaan edelleen ainakin vuoden 1827 Turun palon138 sekä 1882 Oulun palon139 
kuvauksissa. Palon leviämisen estäminen perustui edelleen palavaa kohdetta ympäröivien 
rakennusten suojaamiseen kastelluilla palopurjeilla tai rakennusten repimiseen tulen tieltä140.  
 

 
 

Kuva 21. Oulu palaa vuonna 1822. Jacob Wacklinin akvarelli.141

 
1800-luvun alkupuolen suurien kaupunkipalojen (Oulu 1822, Turku 1827) jälkeen ryhdyttiin 
kaupunkirakenteen uudelleenorganisointiin paloturvallisuuden parantamiseksi. Carl Ludwig 
Engelin vuonna 1828 laatima Turun asemakaava aloitti empire-kaavoituksen kauden. 
Perusajatus oli luoda paloturvallinen kaupunki kaupunkirakennetta väljentämällä. Tämä 
saatiin aikaan useilla keinoilla. Kadut määrättiin 30 kyynärän (noin 18 metrin) levyisiksi, 
jonka lisäksi kaupunki jaettiin osiin 40 kyynärän (noin 24 metrin) levyisillä puistokaduilla. 
Tonttikokoa suurennettiin ja osa kortteleista jätettiin aukioiksi. Korttelien sisäosiin tuli tontin 
yhdelle sivulle jättää leveä istutuskaistale palokujaksi. Ajatus oli, että puuistutukset 
katkaisisivat mahdollisesti leviämään päässeen tulipalon. Kerrosta korkeammat puutalot 
kiellettiin ja puurakentaminen sallittiin vain kaupungin reunavyöhykkeellä, jolle oli varattu 
pienempiä tontteja käsityöläisille ja vähävaraisemmille.142  
 

                                                      
137 Nordenstreng 1909, 602–605. Nordenstreng & Halila 1975, 234. Tuohikatot kiellettiin linnoituksen sisäpuolella.  
138 Dahlström 1929, 322–323. 
139 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 525. 
140 Vrt. Suomen kaupunkipalot -luettelo. Maininta palopurjeista ja/tai talojen repimisestä löytyy ainakin seuraavista palokuvauksista: 
Savonlinna 1812, Hamina 1821, Tammisaari 1821, Oulu 1822, Hämeenlinna 1831, Viipuri 1834, Pietarsaari 1835, Porvoo 1837, 
Uusikaupunki 1846, Viipuri 1846. 
141 Kuvalähde: Lilius 1985, 64. 
142 Lilius 1985, 30–31. 
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Kuvat 22 ja 23. Vasemmalla ote Engelin vuoden 1828 Turun kaavasta.143 Torin viereisissä kortteleissa näkyy 
esitys korttelin sisäiseksi jäsentelyksi palokujineen. Vuosisadan lopulla paloturvallisen asemakaavan tavoittelu 
johti äärimmäisyyksiin. Oikealla ote Oulun vuoden 1882 palon jälkeisestä asemakaavasta.144 Kaupunkirakenne 
muistuttaa valtavaa kasvitieteellistä puutarhaa. Kaavasta toteutettiin vain osa vasemmassa laidassa näkyvästä 
puistokadusta (nykyisin Kyösti Kallion puisto). 
 
Kaavoituksen lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin myös palonsammutustoiminnan 
yksityiskohtaiseen järjestelyyn, ruiskujen hankintaan, huoltoon ja koulutukseen ruiskun 
käsittelyssä palotilanteessa sekä sammutustoimintaan liittyvien henkilöiden vastuunalaiseen 
tehtävänjakoon145. Kaupunkien käytössä olleiden käsivoimalla toimivien paloruiskujen tehot 
olivat 1800-luvun puolivälissä noin 80–160 l/min ja vuosisadan lopulla noin 200 l/min (vrt. 
taulukko 4). Ruiskujen pumpputehon lisäksi oli tärkeää niiden vedensaanti. Suurimmat 
kaupungit saivat toimivan vesijohtoverkon vasta 1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa.  
 

   
 
Kuvat 24 ja 25. Vasemmalla Vanha Vaasa vuoden 1852 palon jälkeen, C. G. Hedmanin piirros. Oikealla kuvaus 
saman vuoden Porin palosta, J. I. Sillströmin maalaus.146

 
Hämeenlinna paloi vuonna 1831, Hamina 1840 ja Pori sekä Vaasa 1852. Tämä vauhditti 
paloturvallisen kaavan eteenpäin viemistä. Empirekaava sisälsi rakenteelliseen 
paloturvallisuuteen liittyviä rajoituksia rakennusten koosta ja rakennusmateriaalien käytöstä, 
tonttikoosta ja katuleveyksistä. Nämä määräykset koottiin vuoden 1856 Kaupunkien yleiseen 
rakennusjärjestykseen (KYRJ)147, joka koski kaikkia kaupunkeja. Tästä lähtien kaikki 
fyysisen rakennetun ympäristön paloturvallisuutta koskevat rakentamisen rajoitukset 
kuuluivat selvemmin rakennusjärjestykseen ja palonsammutustoimen järjestelyn ja 

                                                      
143 Kuva teoksesta: Lilius 1985, 65. 
144 Ote Oulun asemakaavasta 1882. Oulun kaupungin karttapalveluiden kartta-arkisto. 
145 Esimerkiksi Oulun vuoden 1840 palojärjestys. 
146 Kuvat teoksesta: Lilius 1885, 73 ja 98. 
147 KYRJ 1856. Keisarillisen Majesteetin Armollinen ASETUS, koskeva yhteisiä perustuksia kaupunkien järjestämiselle ja rakentamiselle 
Suomen Isoruhtinanmaassa. Annettu Helsinginkaupungissa 18 p. Maaliskuuta 1856. 
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sammutusvälineistön käytön sekä vastuualuejaon määräykset palojärjestykseen. Aiemmin oli 
esimerkiksi katemateriaaleista määrätty palojärjestyksissä. 
 
KYRJ:ssä kiellettiin muun muassa talojen kattaminen pyöreillä halkaistuilla puupaanuilla, 
päreillä, turpeella tai paperilla. Puutalot piti varustaa syttymättömillä aineilla, kuten messinki-
, rauta-, lyijy- tai sinkkilevyillä, liuskekivillä tai kattotiilillä.148 Tämä koski 
uudisrakentamista, sillä vanhoja palavista materiaaleista tehtyjä kattoja ei välittömästi 
kielletty, mutta ne määrättiin vaihdettavaksi palamattomaan materiaalin katon kunnostuksen 
yhteydessä.149 Lautakatot kuitenkin sallittiin edelleen myös uudisrakennuksissa erikseen 
pienille rakennuksille tarkoitetussa kaupunginosassa.150

 
Kehotuksista huolimatta lautakatto säilytti suosionsa kaupungeissa 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteeseen saakka. Lyhyeksi ajaksi tästä ”kompromissiratkaisusta” mentiin 
paloturvallisuusmielessä huonompaankin suuntaan pärekattojen ilmestyessä kaupunkitaloihin. 
Kaupunkipaloiksi katsottavia tulipaloja sattuikin edelleen Suomen kaupungeissa vielä 
KYRJ:n voimaantulon jälkeen 1800-luvun loppupuolella. Pahin näistä sattui 
Uusikaarlepyyssä vuonna 1858, jolloin tuhopoltosta alkaneessa palossa tuhoutui 102 
asuintaloa eli kaksi kolmasosaa koko kaupungista151. 
 
 
Palovakuutustoiminnan synty 
 
Tulipalon vuoksi kärsivän lähimmäisen auttamiselle on pitkät perinteet. Jo Maunu 
Eerikinpojan maanlaissa vuodelta 1347 ja kuningas Kristofferin maanlaissa vuodelta 1442 oli 
määräyksiä paloavun maksamisesta. Vuoden 1734 Ruotsin lain mukaan kihlakunnat 
maksoivat paloavustusta manttaaliluvun mukaan. Kaupungeissa rakennustoiminnasta 
vastasivat porvarit itse. Vahingon kohteeksi joutuneita ja heikompiosaisia autettiin 
yhteistoimin tarvittaessa. Onnettomuuden sattuessa kruunu helpotti jälleenrakennusta 
myöntämällä verohelpotuksia määräajaksi. 
 
Ruotsin ensimmäinen palovakuutuskonttori perustettiin Tukholmaan 18.3.1746. 
Liikelaitoksen intressissä oli suojella sijoituksiaan, ja siksi se hankki Tukholmaan muun 
muassa suuren proomuruiskun vuonna 1760.152 Vuonna 1782 perustettiin Ruotsissa Yleinen 
Palovakuutusrahasto, joka oli Ruotsin ensimmäinen kaikkia kaupunkeja koskeva 
palovakuutuslaitos. Sen osuus vakuutuskannasta Suomessa oli kuitenkin pieni. Venäjän vallan 
alussa ei Ruotsin Yleinen Palovakuutusrahasto enää ottanut vastaan uusia vakuutuksia 
Suomesta, mutta vanhat asiakkaat saivat jäädä osakkaiksi.153  
 
Vuonna 1816 perustettiin Suomen Palovakuutuskonttori. Vakuutukset myönnettiin vain 
kiinteistöille. Turun palon (1827) seurauksena palovakuutuskonttori joutui lakkauttamaan 
toimintansa.154 Turussa palovakuutettujen kiinteistöjen osuus oli 23 % koko 
rakennuskannasta155. Myös Ruotsin Yleinen Palovakuutusrahasto määrättiin suoritustilaan 
                                                      
148 KYRJ 24.§. 
149 KYRJ 25.§. 
150 KYRJ 26.§. 
151 Birck 1980, 557–574. Myrskyn aikana sytytetty palo saatiin hallintaan piharakennusriviin kahdeksi tunniksi, kunnes tuli syttyi yllättäen 
”kymmenessä paikassa yhtä aikaa”. 
152 Lundin & Strindberg 1882, 221. Kyseisen proomuruisku palveli pitkään 1800-luvulle. Vuonna 1842 sen mainittiin olevan huonossa 
kunnossa. 
153 Karppinen 1975, 9–12. 
154 Pore 1941, 16. 
155 Dahlström 1929, 295. 
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vuonna 1827 saman vuoden kesällä sattuneen Boråsin palon ja syksyn Turun palon 
seurauksena.156

 
Vuonna 1832 perustettiin keisarin myötävaikutuksella Suomen Yleinen Paloapuyhtiö 
(Almänna Brandstöds-Bolaget), joka myönsi vakuutuksia vain kaupunkikiinteistöille. 
Kaupunkeja pyrittiin sitouttamaan yhtiön päämääriin siten, että varakkaita porvareita 
houkuteltiin osakkaiksi yhtiöön.157 Uuden yhtiön ensimmäinen vakuutuskirja päivättiin 
4.12.1833. Toiminta lähti käyntiin hitaasti. Ensimmäinen Oulussa otettu vakuutus on vuodelta 
1836 ja se oli järjestyksessä vasta kuudes koko Suomessa.158 Uusikaarlepyyssä kasvoi 
palovakuutettujen kiinteistöjen määrä vuosien 1842 ja 1858 välillä 21:stä 27:ään.159

 
 

 
KAUPUNKI JA 
PERUSTAMISVUOSI 

%  
RAKENNUS-
KANNASTA 

EDELTÄNYT 
KAUPUNKIPALO 
(SOTA) 

 
HUOMIOITA 

HEINOLA 1839 - - juuri perustettu  
JOENSUU 1848 - - juuri perustettu 
KAJAANI 1651 alle 1 1807 pienehkö kaupunkipalo 
UUSIKAUPUNKI 1617 alle 1 1691  
RAUMA 1442 1 1682, (1713-15) (Isoviha) 
TORNIO 1621 3 1762  
NAANTALI 1443 3 1628  
KASKINEN 1785 4 -  
JYVÄSKYLÄ 1837 8 - juuri perustettu 
HAMINA 1653 9 1840 juuri palanut, jälleenrakennus käynnissä 
KÄKISALMI 1618 10 1679  
SORTAVALA 1632 10 (1705) (Isoviha) 
    
UUSIKAARLEPYY 1620 13 - Pietarsaari palanut 1835 
KOKKOLA 1620 13 1805  
LAPPEENRANTA 1649 14 1729 (1741)  (Pikkuviha). Hamina palanut 1840 
PORI 1558 14 1801  
KRISTIINANKAUP. 1649 18 - Pori palanut 1801 
LOVIISA 1745 19 - Porvoossa palo 1837, Hamina 1840 
    
TAMMISAARI 1546 22 1821  
PIETARSAARI 1652 23 1835  
KUOPIO 1782 24 - nuori läänin pääkaupunki 
SAVONLINNA 1639 26 1812  
RAAHE 1649 25 1810  
VIIPURI 1403 27 1834 läänin pääkaupunki 
PORVOO 1346 29 1837  
OULU 1605 36 1822 läänin pääkaupunki 
HÄMEENLINNA 1639 39 1831 läänin pääkaupunki 
TAMPERE 1779 41 - nuori kaupunki, paloja lähikaupungeissa 
VAASA 1606 43 - läänin pääkaupunki 
HELSINKI 1650 68 1808 pääkaupunki 
TURKU 1200-l. 70 1827 läänin pääkaupunki 

 
Taulukko 2. Palovakuutetut kiinteistöt kaupungeissa vuosina 1841–42. 

Taulukkoon on koottu Gyldénin kaupunki-inventoinnissa160 ilmoitettujen kiinteistöjen lukumäärän pohjalta 
laskettu palovakuutetun rakennuskannan prosenttiosuus kaupungin koko rakennuskannasta. Lisäksi on mainittu 
viimeisin inventointivuotta edeltänyt kaupunkipalo sekä muita huomioita, joilla saattaa olla merkitystä 
palovakuutusten määrään. 
 
Palovakuutetun rakennuskannan osuus vaihteli suuresti Suomen kaupungeissa 1800-luvun 
puolivälissä (vrt. taulukko 2.). Tarkasteltaessa palovakuutusten määrää Gyldénin vuosilta 

                                                      
156 Karppinen 1975, 9–12. 
157 Protocoll, hållit vid Comiterades för bildandet af ett Allmänt Brandstöds Bolag i Finland samt delägernes, inska Brandförsäkrings Verket, 
Allmänna Sammankonst, Helsingfors den 16 Januarii 1832. Perustamiskokouksen pöytäkirja. OMA HI:11. 
158 Pasi Kovalaisen haastattelu 3.9.2007. 
159 Vrt. Gyldénin 1845, 77 ja Helsingfors tidningar nro 7 27.1.1858, 1. 
160 Gyldén 1845. Historiska och Statistiska Anteckningar Om Städerna I Finland. 
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1841 ja 1842 keräämien tietojen valossa, voidaan tuon ajan kaupungit jakaa karkeasti 
kolmeen ryhmään:  
 

1. kaupungit, joissa palovakuutettujen kiinteistöjen osuus oli vain 0-10 % 
2. kaupungit, joissa palovakuutettujen kiinteistöjen osuus oli yli 10 % mutta alle 20 % 
3.  kaupungit, joissa palovakuutettujen kiinteistöjen osuus oli yli 20 % 

 
Ryhmiä vertaamalla havaitaan, että ensimmäinen ryhmä koostuu hiljattain perustetuista 
kaupungeista sekä kaupungeista, joissa ei ollut tapahtunut kaupunkipaloa yli sataan vuoteen. 
Poikkeuksina juuri (1840) palanut Hamina, sekä kooltaan vaatimaton Kajaani, jossa oli ollut 
pienehkö kaupunkipalo vuonna 1807. Toinen ryhmä muodostuu kaupungeista, joissa oli joko 
sattunut tuhoisa (lähes koko kaupungin polttanut) kaupunkipalo 40 vuoden sisällä tai 
vastaavanlainen palo oli hiljattain kohdistunut naapurikaupunkiin. Ensimmäisen ja toisen 
ryhmän kaupungit olivat kooltaan melko vaatimattomia. Kolmas ryhmä koostuu pääosin 
kaupungeista, joissa oli hiljattain tapahtunut tuhoisa kaupunkipalo. Myös suurimmat 
kaupungit, jotka yleensä olivat myös hallinnollisia keskuskaupunkeja, sijoittuvat tähän 
ryhmään. Kuopiossa, Tampereella ja Vaasassa ei kaupunkipaloja ollut sattunut. Näistä 
Tampere oli nuori erityisasemasta nauttiva teollisuuskaupunki, jonka naapurikaupungeissa oli 
sattunut tuhoisia paloja. Kuopio ja Vaasa olivat läänien pääkaupunkeja ja siten niiden 
hallinnossa oltiin tietoisia muissa läänin kaupungeissa sattuneista onnettomuuksista. 
Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että palovakuutustoiminnan alkuaikoina palovakuutus 
otettiin yleensä vasta kun tuhoisa onnettomuus oli sattunut omalle kohdalle tai osunut 
naapurikaupunkiin. Tuhoisan kaupunkipalon jälkeen oltiin herkempiä vakuuttamaan 
rakennukset. Turussa palovakuutettujen kiinteistöjen osuus koko rakennuskannasta, joka 
Turun palon aikaan ollut noin 23 %, nousi jo 1840-luvulla ennätykselliseen 70 %:iin. 
 
Palovakuutus yleistyi maassamme nopeasti 1800-luvun loppupuolella. Kesän 1852 tuhoisien 
Porin ja Vaasan palojen jälkeen Suomen Yleinen Paloapuyhtiö oli hetken taloudellisissa 
vaikeuksissa, mutta selvisi hallituksen lainarahan avulla161. Vuonna 1857 perustettiin Suomen 
maalaisten Paloapu-yhdistys maaseudulla olevaa omaisuutta varten.162 Vuodesta 1850 lähtien 
usea ulkomainen vakuutusyhtiö aloitti toimintansa Suomessa. Tällaisia olivat muun muassa 
pietarilainen Salamander vuodesta 1850, englantilainen Northern vuodesta 1852 ja Phoenix 
vuodesta 1856 sekä ruotsalainen Skandia vuodesta 1856.163 Ennen vuosisadan vaihdetta 
perustettiin maahamme myös useita kotimaisia palovakuutustoimintaa harjoittavia 
vakuutusyhtiöitä. Ensimmäinen osakeyhtiömuotoinen palovakuutusyhtiö Palovakuutus-
Osakeyhtiö Fennia perustettiin vuonna 1881. Yhtiön toiminta rajoittui pääasiassa ruotsia 
puhuvan kansanosan pariin. Palovakuutus-Osakeyhtiö Pohjola perustettiin vuonna 1891.164

 
Irtainta omaisuutta alettiin vakuuttaa vasta 1870-luvulla. Keisari vahvisti ohjesäännön 
irtaimiston vakuuttavalle yhtiölle 1871165. Kaupunkien Paloapuyhdistys Irtaimistoa varten 
perustettiin Turkuun seuraavana vuonna166. 1892 perustettiin maahamme vakuutustarkastus. 
1900 -luvun alussa toimi Suomessa jo parisenkymmentä kotimaista palovakuutusyhtiötä.167

 

                                                      
161 Suometar nro 12, 26.3.1853, 3. 
162 Karppinen 1975, 9–12. Suomen Yleinen Paloapuyhtiö omaisuutta varten maalla Poren 1941 mukaan, 16. 
163 Pore 1941, 17. 
164 Pore 1941, 16–17. 
165 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö irtainta tavaraa Suomenmaan kaupungeissa palovakuuttavalle yhtiölle, annettu 
Helsingissä 24 p:nä Lokakuuta 1871 (Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No 35/1871). 
166 Gunnar Berglöf & G. L. Zetterman (toim.): Suomen Vakuutus-Vuosikirja 1912. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1913. 
167 Ibid. 
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Kaupunkipalojen olosuhteiden tarkastelua 
 
Aikalaiskertomusten mukaan tuli ”hyppäsi” usein pitkiäkin matkoja ja syttyi useassa paikassa 
yhtä aikaa. Kaupunkipalon tiedetään levinneen joen tai vesistön yli ainakin Turussa vuosina 
1593, 1656, 1681, 1728 ja 1827, sekä Viipurissa vuosina 1628, 1652 ja 1690.168 Jos 
tarkastellaan 1800-luvun alun jälkeen sattuneita kaupunkipaloja, joista on kohtuullisen hyvin 
tietoa saatavilla, voidaan todeta, että kaksi kolmasosaa paloista syttyi pimeään aikaan (illalla, 
yöllä tai varhain aamulla) ja neljässä viidestä palosta tuuli edesauttoi palon leviämistä. Tuulen 
vaikutuksen yhteydessä mainitaan usein kattojen syttyneen ensin. Kahdessa kolmesta 
mainitaan sammutuksen puutteellisuuden vaikuttaneen palon leviämiseen. Puutteellisuudella 
tässä yhteydessä tarkoitetaan sellaisia puutteita sammutustyössä, jotka olisivat olleet 
hallittavissa senaikaisen tekniikan keinoin. Kaikissa tapauksissa suurin osa rakennuksista oli 
katettu palavilla materiaaleilla. Tiedot on koottu tämän tutkimuksen Suomen kaupunkipalot -
luettelosta. 
 

KAUPUNKI VIIMEISIN 
KAUPUNKIPALO

TAPAHTUI 
PIMEÄLLÄ 

TUULI 
VAIKUTTI 

PUUTTEELLINEN 
SAMMUTUS 

NAANTALI 1628?  ? ? 
RAUMA 1682  X  
TORNIO 1762  X X 
KAJAANI 1807  X  
RAAHE 1810 X X  
SAVONLINNA 1812  X X 
TAMMISAARI 1821  X X 
TURKU 1827 X X X 
HÄMEENLINNA 1831 X X X 
PIETARSAARI 1835 X X X 
PORVOO 1837 X   
VIIPURI 1846 X X  
PORI 1852  X X 
VAASA (vanha) 1852  X X 
UUSIKAUPUNKI 1855 X X  
LOVIISA 1855 X X X 
UUSIKAARLEPYY 1858 X X X 
KRISTIINANKAUPUNKI 1859 X X?  
KOKKOLA 1860 X  X 
TAMPERE 1865 X X X 
HELSINKI 1875  X  
HAMINA 1887 X X X 
KOTKA 1896   X 
OULU 1916 X  X 

 
Taulukko 3. Kaupunkipalojen olosuhteiden vertailua. 

Listaus puukaupungeissa viimeksi tapahtuneista kaupunkipaloista ja niihin vaikuttaneista olosuhteista. Viimeiset 
ovat laajuudeltaan korttelipalon luonteisia. Koonnut R. Suikkari. 
 
 
Kaupunkipalojen merkitys kaupunkirakenteen uudistamiselle ja uudelleenjärjestelylle 
 
Pohjoismaissa näyttää vallitsevan vakiintunut käsitys siitä, että paloilla oli ratkaiseva 
merkitys kaupunkirakenteen uudelleenjärjestelylle ja uudistamiselle (väljentämiselle). Tämä 
näkemys on liian yksioikoinen ainakin ruotsalaisten kaupunkien osalta. Ruotsin kaupungeissa 
1500-luvulta aina 1700-luvun lopulle asti kaupunkipalojen jälkeinen jälleenrakentaminen ei 
vaikuttanut merkittävästi kaupunkikaavan uudistumiseen. Toisaalta kaupungeissa toteutettiin 
likimain sama määrä uudistamis- ja laajentamishankkeita ilman, että niitä edelsi 

                                                      
168 Vrt. Suomen kaupunkipalot -luettelo. 
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kaupunkipalo.169 Kaupunkeja pyrittiin uudistamaan Ruotsi-Suomessa muista syistä, 
esimerkiksi edustavuuden takia. 1800-luvulla tilanne muuttui Ruotsissa jonkin verran. 1800-
luvun lopulla muun muassa Uppsala ja Uumaja rakennettiin uudelleen väljemmin niissä 
tapahtuneiden kaupunkipalojen seurauksena. 
 
 

 
 

Kuva 26. Lundin kaupungin paloruisku vuodelta 1869.170

 
 
Näkemykset ja painotukset kaupunkipalojen syistä ja seurauksista vaihtelevat jonkin verran 
Euroopassa. 90 % saksalaisesta keskiaikaisesta Aachenin linnoituskaupungista paloi 
tapaturmaisesti 2.5.1656 kovan tulen levittäessä paloa. Aachenin palolaitoksen 
internetsivuilla on historiallinen katsaus, jossa kyseisen kaupunkipalon hallitsemattomaksi 
pääsyn syyksi todetaan kevyen rakentamistavan (leichten bauweise = puurakentaminen) 
lisäksi pääasiassa sammutustoiminnan organisointi sekä sammutuslaitteiston ja vedensaannin 
puutteet.171  
 
Suomessa katsotaan, että nimenomaan tiheä puurakentaminen oli pääsyynä toistuville 
kaupunkipaloille ja että paloilla oli ratkaiseva merkitys kaupunkirakenteen 
uudelleenjärjestelylle ja uudistamiselle (väljentämiselle). Suomessa ajatellaan, että 
kaupunkipalot saatiin hallintaan 1800-luvun lopulla asemakaavallisin keinoin KYRJ:n 
hengessä rajoittamalla puurakentamista, leventämällä katutilaa ja lisäämällä puuistutuksia 
sekä väljentämällä kaupunkirakennetta172 – toisin sanoen jättämällä enemmän tilaa 
rakennusten väleihin. Tähän liittyi myös vahva pyrkimys kivirakentamisen edistämiseen. 
Kaavoituksen keinoin toteutettu kaupunkiuudistus on kuitenkin hidas prosessi, eikä se 
maassamme edes koskenut kaikkia kaupunkeja tai kaupunginosia. Tosin myös Suomessa 
esiintyi toisenlaisia näkemyksiä kaupunkipalojen hallintaan saamisesta, mutta ne ovat jääneet 
vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Kotkasta todettiin vuonna 1904, että vuosisadan vaihteen 
palokuntauudistus oli osoittautunut riittäväksi ja estänyt uudet palot173.  
 

                                                      
169 Ahlberg Nils 2000. Stadsplanereglering i Sverige 1550–1875. Licentiatuppsats, Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen, 
KTH Stocholm, 32–36 sekä liite 6. Vain noin yksi neljäsosa kaupunkipaloista johti kaupunkikaavan uudistamiseen. Pääosa uusista 
kaupunkisuunnitelmista ilman niitä edeltävää paloa ajoittuu 1700 -luvulle. Näistä noin puolet myös toteutettiin. 
170 Kuvalähde: Historiska bränder I Lund, internetsivut: www.193.14.213.98/brandkar/historia/1.htm (15.5.2004) 
171 Die geschichtliche Entwicklung des Feuerschutzes der Stadt Aachen, Aachenin palolaitoksen internetsivut: www.feuerwehr-aachen.de. 
172 Esimerkiksi Virtala 1947, 6-7; Hautala 1976, 246; Kirjakka 1982, 110. 
173 Hultin 1904, 154–156. Vuonna 1896 sattuneen palon jälkeen rakennettiin palotorni ja palokuntaa laajennettiin ruiskumestarilla ja 8 
palosotilaalla sekä tarpeellisella määrällä tarvikkeita. Kotka oli ensimmäisiä kaupunkeja, joihin perustettiin vakinainen palotoimi (1885), 
mutta alussa tähän kuului vain palomestari ja 2 palovahtia. Miehistö perustui edelleen ns. yleisen palokunnan varaan. Kunnollinen 
höyryruisku saatiin 1895. 
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Kaupunkipaloja oli tapahtunut Suomessa likimain kerran sukupolvessa satojen vuosien ajan 
ilman, että ratkaisevaa lääkettä niihin yritettiinkään löytää muuten kuin asettamalla aika ajoin 
vaatimuksia kivirakentamisen edistämiseksi – vaatimuksia, jotka eivät yleensä toteutuneet. 
Miksi miesmuisti oli näin lyhyt? Esimerkiksi Niclas Wasström muistaa vuodelta 1749 olevan 
väitöskirjansa Oeconomisk Beskrifning öfwer Åbo Stad Turun historiaa käsittelevässä 
luvussaan vain kaksi suurempaa paloa174 vaikka kaupunki oli tuohon ajankohtaan mennessä 
palanut jo ainakin yli kaksikymmentä kertaa. 
 
Kirjoituksessa Uusikaarlepyystä vuodelta 1814 todettiin että ”kaupunki ei perustamistaan 
lähtien ollut joutunut kaupunkipalon uhriksi eikä miesmuistiin yksikään talo ollut palanut 
perustuksiaan myöten”175. Kaksi kolmasosaa Uusikaarlepyyn kaupungista paloikin sitten 
12.1.1858 syttyneessä palossa. Tuolloin tallissa syttynyt palo saatiin myrskystä huolimatta 
rajattua kahden paikalle saapuneen paloruiskun avulla piharakennusriviin kahdeksi tunniksi, 
kunnes tulen kerrotaan syttyneen kymmenessä paikassa yhtä aikaa.176 Tuossa tilanteessa eivät 
kaksi ruiskua voineet tilannetta enää auttaa. Vain oman lähihistorian muistaminen kostautui 
myös siten, että vain pieni osa kaupungin rakennuskannasta oli palovakuutettu177. 
 
Vastaus siihen, miksi toistuvat palot pääsivät aikalaisilta unohtumaan, liittynee sen ajan 
tiedonvälityksen tasoon ja tiedon saatavuuteen. Vaikka lukutaito oli maassamme kehittynyt 
huimasti Ruotsinvallan lopulla, tietokirjallisuus ja ajankohtaisten asioiden tiedotettavuus 
olivat vielä lapsenkengissään. Tieto kulki suullisesti ja sattumanvaraisesti. Palomääräyksiä ja 
maistraatin ohjeita, mikäli niitä ylipäätään oli, ei painettu ja jaettu asukkaille suuria määriä 
tiedonkulun varmistamiseksi. Ajankohtaisia asioita julkaisevat sanomalehdet yleistyivät 
kaupungeissa 1800-luvun puolivälissä ja näissä luonnollisesti käsiteltiin myös kaupungeissa 
tapahtuneita tulipaloja. Sanomalehtiartikkeli vuodelta 1855 kirjoittaa kaupunkipaloista 
seuraavasti: 
 
 
”Suomen kaupungit ovat usein palaneet joko kokonansa taikka suuremmaksi osaksensa. 
Wiimisempinä aikoina ovat seuraavat palaneet, nimittäin:  
Pori 1801 ja 1852 
Brahe 1810 
Eknäsi 1821 
Hamina 1821 ja 1840 
Helsinki 1761 ja 1808 
Kokkola 1805 
Pietarsaari 1835 
Kuopio 1817 
Uusikaupunki 1793, 1846 ja 1855 
Hämeenlinna 1831 
Oulu 1773 ja 1822 
Vaasa 1852 
Turku 1775 ja 1827 
Savonlinna 1849 
Lovisa 1855 
                                                      
174 Wasström 1749, § 3. Mainitut palot olivat kesällä vuonna 1728 sattunut kaupunkipalo, joka tuhosi noin puolet kaupungista, sekä 
18.9.1738 salaman iskusta syttynyt palo, joka tuhosi kirkon tornin vaurioittaen myös koulurakennuksen kattoa ja akatemian kirjastoa. 
175 "Någon hufvudsakelig eldsvåda hafver ifrån stadens anläggning densamma icke öfvergått, och hafver i mannaminne något hus i staden 
icke blifvit till grunden afbrändt”, Birck 1980, 16. 
176 Birck 1980, 574. Kiinteistöistä vain 27 (noin 13 %) oli palovakuutettu, Helsingfors tidningar nro 7 27.1.1858, 1. 
177 Gyldénin 1845 mukaan vain 21 taloa pihapiireineen (gårdar) oli palovakuutettu kaikkiaan 160 talosta vuonna 1842, 77. Palovakuutettujen 
talojen määrä vuoden 1858 palon sattuessa oli lisääntynyt vain 27 kappaleeseen, Helsingfors tidningar nro 7 27.1.1858, 1. 
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Wanhempia kaupungeita, jotka eivät tietääksemme ole palaneet, ovat Tornio, Kajana, 
Pohjamaan Joensuu, Kristiina, Rauma, Tampere ja Viipuri. Karjalan Joensuu, Heinola, 
Mikkeli ja Jyväskylä ovat vasta muutamia vuosia olleet kaupunkina. Miten on Kaskisten, 
Porvoon, Käkisalmen, Sortavalan ja Lappeenrannan palamisen laita, emme tiedä.”178

 
 
Tuoreimmat 1800-luvun alussa sattuneet palot tiedostettiin, mutta aiemmin sattuneet vain 
satunnaisesti. Jos asioista työkseen selvää ottava sanomalehtimies ei oikein tiennyt, mitä 
missäkin kaupungissa oli tapahtunut, niin arjen askareiden kanssa kamppaileva asukas tiesi 
siitä vielä vähemmän. 
 
Toinen kiinnostava havainto liittyy siihen, että vaikka erilaiset mäntäpumppuun perustuvat 
vedensiirtotekniikat olivat olleet jo satoja vuosia tiedossa muun muassa laivanrakennuksen 
kautta, ei tekniikan kehittämistä palonsammutuksen apuvälineeksi nähty elintärkeänä. 
Mekaaniset, usean hengen käsivoimalla toimivat paloruiskut yleistyivät kaupungeissa vasta 
1700 ja 1800 -lukujen vaihteessa ja olivat käytössä pitkälle 1800-luvulle. Monesta näistä 
puuttui jatkuvan vedensaannin kannalta tärkeä imuletku. Keskiajalta 1800-luvun lopulle asti 
yleisin käytössä ollut ”paloruisku” oli käsiruisku. 
 
 

 
 

Kuva 27. Niin sanottu käsiruisku, joita vaadittiin taloihin muun muassa maaherra Piperin Palo-ohjesäännössä 
Pohjanmaan ja Kajaanin kaupungeille 1750. Kuvan ruiskun on kirjoittaja hankkinut Gävlestä 1990-luvulla. 
Ruisku on arviolta 1800-luvun loppupuolelta. Kokonaispituus on 90 cm ja sinkkipellistä juottamalla tehdyn 
putkiosan sisähalkaisija on 6,5 cm. Ruiskun vetoisuus on noin 2 litraa. Mäntä ja sen varsi ovat puuta. Männän 
tiivisteenä on käytetty tappuraa. Koekäytössä ruiskulla pystyi sylkemään vettä noin 5 m:n korkeuteen ulottuen 
puolitoistakerroksisen talon räystäälle mutta ei pitemmälle katolle. Arviolta puolet vedestä saavutti räystään, 
loput valuivat pitkin seinää. 
 

                                                      
178 Sanomia Turusta nro 34, 21.8.1855. 
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5. 1800 JA 1900 -LUKUJEN VAIHDE JA OLOSUHTEIDEN NOPEA MUUTOS  
 
Tapaturmaiset kaupunkipalot lisääntyivät 1700 ja 1800 -lukujen aikana likimain seuraillen 
kaupunkien väkimäärän kasvua, mutta vähenivät äkillisesti ja loppuivat lopulta kokonaan 
1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa (kaavio 1). Tämä viittaa pikemminkin nopeasti 
kehittyneiden teknisten ratkaisujen vaikutukseen kuin pitkälliseen asemakaavalliseen 
kaupunkiuudistusprosessiin. Varsinkin kun tiedetään, että merkittävin osa 
puukaupunkirakenteesta tuhoutui vasta 1960 ja 1970 -lukujen kaupunkisaneerauksissa. 

KAUPUNKIPALOT SUOMESSA 50 VUODEN PERIODEISSA

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

1400-
1450

1451-
1500

1501-
1550

1551-
1600

1601-
1650

1651-
1700

1701-
1750

1751-
1800

1801-
1850

1851-
1900

1901-
1950

PA
LO

JE
N

 L
U

K
U

M
Ä

Ä
R

Ä

 
 

Kaavio 1. Kaupunkipalojen määrä jaettuna puolen vuosisadan periodeihin. 
Kaaviossa ei ole mukana sotien tarkoituksellisia kaupunkien tuhoamisia. Kaupunkipaloksi on katsottu vähintään 
katujen rajaaman korttelin tuhonnut palo, joka lisäksi on levinnyt kadun yli. Kaavio on laadittu tässä 
tutkimuksessa kootun Suomen kaupunkipalot -luettelon aineiston pohjalta. 
 
 
Katteiden merkitys kaupunkipalojen kannalta 
 

 
 

Kuva 28. Talvinen kuva Kuopiosta 1920 luvulta.179 Tiivis puumiljöö on saanut suojaavan, kattoja peittävän 
lumikerroksen. 
 
                                                      
179 Kuvalähde: Rosberg J. E. et al. (toimituskunta) 1927. Suomenmaa osa VIII, Kuopion lääni. Wsoy, Porvoo. Kuva 185. 
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Tilastollinen tarkastelu osoittaa, että puukaupungit paloivat Suomessa yleensä kesäaikana, 
jolloin katoilla ei ollut suojaavaa lumikerrosta. Taloja jouduttiin talvella lämmittämään 
ankarammin, mutta se ei suinkaan olennaisesti lisännyt kaupunkipaloriskiä. Paikallisia 
tulipaloja varmastikin syttyi, ja niistä löytyy mainintoja kaupunkien palokuntien 
historiikeista. Kaupunkipalojen tilastollisessa tarkastelussa toukokuu nousee esiin 
”vaarallisimpana” kuukautena Suomen puukaupungeille (kaavio 2). Palokertomuksissa 
mainitaan monesti tuulen edesauttaneen palon leviämistä ja rakennusten syttyneen kaukana 
toisistaan useassa eri paikassa yhtä aikaa. Monesti palo levisi myös leveän joen yli. 
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Kaavio 2. Kaupunkipalot vuodenajoittain jaoteltuina. 
Kaaviossa on taulukoitu 95 suomalaisissa kaupungeissa tapahtunutta kaupunkipaloa, joiden laajuus ja 
tapahtuma-aika ovat selvillä. Kaavio osoittaa toukokuun vaarallisimmaksi kuukaudeksi puukaupungeille. Noin 
23 % paloista on syttynyt yöaikaan tai aikaisin aamulla (pimeän vallitessa). Yli 50 %:ssa mainitaan kovan tuulen 
levittäneen paloa. Kaavio on laadittu tässä tutkimuksessa kootun Suomen kaupunkipalot -luettelon aineiston 
pohjalta. 
 
Vaikka kattopalojen ongelma nousi jälleen kerran esille Porin vuoden 1852 palon jälkeen180, 
puukatteet säilyivät yleisinä kaupungeissa 1800-luvun lopulle asti. Jopa pärekatto sai joksikin 
aikaa suosion kaupungeissa. Pärekattojen kauden alkaminen voitaneen ajoittaa vuoteen 1849, 
jolloin Suomen yleinen paloapuyhtiö päätti vuosikokouksessaan hyväksyä pärekattoisten 
rakennusten vakuuttamisen kaupungeissa kuudennessa taksoitusluokassa181. Kaupungeissa oli 
edelleen myös malkakattoja. Uusikaarlepyyssä näitä oli suurin osa katteista vielä 1830-
luvulla. Malkakatot määrättiin vaihdettavaksi koko maassa keisarillisella määräyksellä 
vuoden 1838 alussa, mutta luvanvaraisesti sai vanhat katteet tietyissä tapauksissa säilyttää 
kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Helsingissä ja Turussa.182 Kajaanissa reagoitiin samaan 
määräykseen siten, että kaupunkitalot pyrittiin ”kaunistamaan” vaihtamalla malkakatot 
pärekatoiksi. Myöhemmin päreen käyttö pyrittiin rajoittamaan ulkorakennuksiin, mutta 
                                                      
180 Borgå Tidning nro 52 30.6.1852, 1. Lautakattojen ongelmaksi mainitaan se, että kuivan kesän aikana laudat rakoilevat ja niiden alla 
vedeneristeenä oleva tuohi tulee näkyviin kunnes laudat taas turpoavat. Lisäksi lautakattojen sanottiin 15–18 vuoden kuluttua olevan niin 
lahonneita, että ne pitää uusia. 
181 Åbo Underrättelser nro 31 20.4.1949, 1. Finlands Almänna Tidning nro 85 13.4.1949, 1–2. Pohdinta pärekattojen turvallisuudesta 
kaupungeissa nousi esiin uudelleen vuosikokouksessa 1.3.1855, jolloin niiden kiistattomaksi eduksi katsottiin hinta, mutta kunnollisia 
kokemuksia niiden käyttäytymisestä palotilanteessa ei vielä ollut, Helsingfors Tidningar nro 17 3.3.1855, 2–3. Sanomia Turusta nro 10 
6.3.1855, 1: ”Pärekatot”. 
182 Birck 1980, 550 
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vuonna 1872 kuitenkin annettiin lupa kattaa kaikki rakennukset päreillä, jos ne oli ensin 
kastettu Viktriol -liuokseen.183 Vihtrilli-käsittelyn (rautasulfaatti) kuviteltiin vähentävän 
pärekattojen palonarkuutta ja sitä suositeltiin myös lautakatoille184. Käsittelyllä ilmeisesti 
myös pyrittiin vähentämään lautojen kosteuskäyttäytymistä ja siten estämään tuohen esiin 
tuleminen laudan alta. 
 
Pärekattojen suosio perustui niiden hyväksi havaittuun vedenpitävyyteen, edullisuuteen, sekä 
uskomukseen niiden paloturvallisuudesta185. Sanomia Turusta vuodelta 1855 kirjoittaa 
pärekatoista muun muassa näin: 
”…Se nähtiin näinä vuosina Turun lähellä, jossa rakennus paloi, waan ei lähellä olewa 
pärekattoinen rakennus syttynytkään, waikka walkia makasi sen päällä ison aikaa. Se katto 
pelasti rakennuksen. Pärekattoa ei siis koskaan tarvitse tulipalossa repiä maahan…”186

 
Pärekatot korvasivat malkakatot, ja siinä mielessä jonkinlaista hetkellistä parannusta 
paloturvallisuuden suhteen tapahtuikin. Ne osoittautuivat kuitenkin myöhemmän kokemuksen 
kautta vaarallisiksi tulipalon kannalta187. Pärekattojen määrä vaihteli eri kaupungeissa ja 
väheni vuosisadan loppua kohden lautakattojen vallatessa takaisin menettämäänsä asemaa. 
Oulussa oli vuonna 1882 palovakuutusasiakirjojen mukaan lautakatto 85 prosentissa 
rakennuksista ja pärekattojen osuus oli 7 %. Tiili ja peltikate olivat vielä harvinaisia. Osassa 
päärakennuksia oli niin sanottu paperikatto, jossa vesieristeenä oli käytetty tervalla 
kyllästettyä lumppupaperia.188 Paperikatot eivät koskaan yleistyneet Suomen kaupungeissa. 
 

 
Kuva 29. Pärekaton rakenne. Antti Pihkalan piirrostulkinta kiskopärekaton rakenteesta vuonna 1856 annetun 
selostuksen pohjalta. 189

 
                                                      
183 Ahonen, 1961, 5. Asukkaat pyysivät malkakattojen vaihtoon lykkäystä vuonna 1843, joten Kajaanissa oli malkakatto käytössä lienee 
pisimpään Suomen kaupungeista. 
184 Esimerkiksi Ahlström 1879, 37, 104. Jo ainakin 1700-luvun puolivälistä lähtien oli Euroopassa kehitelty erilaisia puun palonkestävyyttä 
parantavia käsittelymenetelmiä. Tällaisina pidettiin mm. puuaineksen sivelemistä veteen sekoitetulla alunalla, keittosuolalla, potaskalla, 
tuhkalla, vihtrillillä (vitriol) tai jopa salmiakilla, sekä erilaisilla näiden aineiden sekoituksilla. 
185 Ilmarinen, Notisblad för Österbotten nro 44 3.11.1855, 2. ”Om finska perttak”. Sanomia Turusta nro 10 6.3.1855, 1. ”Pärekatot”. 
186 Sanomia Turusta nro 10 6.3.1855, 1. ”Pärekatot”. 
187 1930-luvulla sattuneet useat niin sanotut kyläpalot sekä teollisuuspalot osoittivat pärekatot palovaarallisiksi tiheästi asutuissa 
yhdyskunnissa ja suurissa rakennuksissa. Tämän seurauksena kaikkien maassa toimivien vakuutusyhtiöiden yhteissopimuksella evättiin 
palovakuutus yli 300.000 mk suuruisilta puisilta pärekattoisilta rakennuksilta. Määräystä tiukennettiin 1.1.1940, jonka jälkeen valmistuneita 
yli 200.00 mk:n pärekattoisia puurakennuksia ei enää hyväksytty vakuutukseen. Aikaisemmin rakennetut pärekatot velvoitettiin katettavaksi 
kovalla katolla 1.1.1945 mennessä. Samoin kiellettiin rakennussäännössä pärekattojen rakentaminen asemakaavoitetuille ja 
“rakennussuunnitelmallisille” alueille. .Pore 1941”, 112-113. 
188 Kovalainen & Vuojala 2000, 171. 
189 Kuvalähde: Pihkala, Antti. 1998. Paanu ja päre, Tutkimus suomalaisista puukatteista. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, julkaisu 
A26, 48. 
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Tiilikatteet olivat yleisiä Ruotsissa ja Norjassa, mutta ne eivät yleistyneet Suomen 
puukaupungeissa, vaikka niiden käyttöä yritettiin lisätä palo- ja rakennusjärjestyksissä 
annetuissa määräyksissä. Tiilikatteita esiintyi jonkin verran Raumalla ja Viipurissa 
linnoituksen muurien sisäpuolella sekä Raahessa, jonne ne olivat kulkeutuneet Englannista 
laivojen painolastina190. Tiilikatteiden paloturvallisuus perustui periaatteeseen, että tiilet ovat 
muuratut kiinni toisiinsa ja kate muodostaa yhtenäisen pinnan. Tämä ei aikakauden 
rakentamistekniikalla kuitenkaan onnistunut. Esimerkiksi Raahen vastauksessa vuoden 1853 
palo- ja rakennusjärjestysehdotukseen (vuoden 1856 KYRJ:n valmistelua) todetaan muun 
muassa, että tiilikate on kallis, ja että tiilikatteen saumalaasti irtoaa sateen ja kylmyyden 
vaikutuksesta, jonka takia alle tarvitaan lauta-alusta (underlag af bräder) 191. 
 
1800 ja 1900 -lukujen taitteessa kattohuopa ja peltikate yleistyivät nopeasti kaupungeissa ja 
syrjäyttivät paloturvattomat puukatteet kuten päre- ja lautakatot. Esimerkiksi Haminassa 
lautakattojen määrä väheni 44 prosentista 15 prosenttiin ja pärekattojen 15 prosentista 0,4 
prosenttiin vuosien 1890 ja 1900 välillä192. Tampereella puukatteet vähenivät kaupungin 
asemakaavoitetulla alueella vastaavana aikana 30 prosentista 2,4 prosenttiin193.  
 

          
 
Kuvat 30 ja 31. Näkymät Oulusta kirkon tornista ennen vuoden 1882 paloa (vasemmalla) ja vuodelta 1900 
(oikealla). Katteet ovat vaihtuneet lautakatoista huopa- ja peltikatoiksi. Kuvat: Pohjois-Pohjanmaan museo. 
 
 
Pohjoismaista vertailua 
 
Osana tätä tutkimusta on kerätty myös vertailuaineistoa muista Pohjoismaista, lähinnä 
Ruotsin ja Norjan kaupungeista. Kaupunkipalojen kehitys on niissä ollut samankaltainen 
pienin poikkeuksin. Kaupunkipalot ovat sattuneet niissä Suomea useammin aikaisemmin 
keväällä ja myöhemmin syksyllä (kuiva lumeton kausi alkaa aiemmin ja kestää pitempään), ja 
erityisen tuhoisia paloja sattui vielä suhteellisen myöhään 1800-luvun lopulla. Ruotsin 
eteläosissa oli olkikattoja käytössä hyvin myöhään ja pohjoisosissa pärekattoja. Norjassa on 
myrskysäällä ollut palon levittäjänä korostunut merkitys.194  
 

                                                      
190 Viita 1995, 155. 
191 KA, Komitens för uppgörande af endamånsenliga byggnads och brandordningar för städerne underdåniga förslag 21.5.1853, KD 34/495 
1853 II. 
192 Nordensträng & Halila 1975, 268–269. Prosenttiosuudet on laskettu teoksessa mainituista lukumääristä. 
193 SVT VI 39 1900 1908, 121. Kosken itäpuolen vähävaraisempien kaupunginosissa muutos oli dramaattisempi: puukatot vähenivät 67.9 
prosentista 4.8 prosenttiin. 
194 Lähteinä on Ruotsin ja Norjan kaupunkihistorioista sekä internetsivuilta kerätty vertailuaineisto. Ruotsin aineiston päälähteenä on 
hyödynnetty Värmlannin palohistoriallisen klubin ylläpitämää internetsivustoa Stora olyckor i Sverige 1100–1950, 
http://www.brandhistoriska.org/olyckor_se.htm. Norjan vertailuaineiston tärkein lähde on J. Ødegaardin toimittama kattava teos Brandvernet 
i Norge, bidrag til dets historie, Norges Brandkasse, Oslo 1935. 
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Kaavio 3. Kaupunkipalot Ruotsissa vuodenajoittain jaoteltuna. 

 
 
Tiilikatto yleistyi Ruotsissa ja Norjassa 1800-luvulla, mutta tuon ajan tiilikatot eivät katteen 
pinnan palamattomuudesta huolimatta tarjonneet suurta apua paloturvallisuuteen. Esimerkiksi 
Norjassa paloi neljäsosa Trondheimista vuonna 1842 talvimyrskyn vallitessa tiilikatteista 
huolimatta195. Tiilikatot eivät olleet vedenpitäviä ja vuotivat helposti tuulen ja viistosateen 
vaikutuksesta. Tämän takia alla oli aluskatteena yleensä vanha lauta- tai tuohikatto. 
Tulipalossa tuuli saattoi puhaltaa kipinöitä tiilikatteen alle ja sytyttää alla olevat puurakenteet. 
Tällaisen palonalun havaitseminen ja sammuttaminen oli vaikeaa.196 Näin kävi myös 
Tukholmassa vuonna 1822197, jolloin lähes koko Blasieholmen paloi, sekä Norjan Bergenissä 
vuonna 1916, jolloin 20 korttelia paloi pohjoismyrskyssä. Bergenissä myrsky tunki kipinöitä 
kattotiilten väliin ja sytytti paloja satojen metrien päässä syttymispaikasta198. Norjassa 
kiellettiinkin usein palojen jälkeen käyristyneiden kattotiilien käyttö, muun muassa 
Levangerissa vuoden 1897 palon jälkeen199 sekä Farsundin vuoden 1901 palon jälkeen200. 
 
Pärekatot yleistyivät Ruotsissakin 1800-luvun lopulla. Puukatteet olivat sallittuja muun 
muassa vuonna 1842 kaupunkioikeudet saaneessa Haaparannassa, joka oli rakennettu uusien 
paloturvallisina pidettyjen kaavoitusperiaatteiden mukaan201. Ruotsissa sattui vanhoissa 
tiiviisti rakentuneissa puukaupungeissa useita kaupunkipaloja 1800-luvun lopulla. Luulajassa 
11.6.1887, Uumajassa 25.6.1888 ja Sundsvallissa 25–26.6.1888 yöllä tapahtuneiden 
kaupunkipalojen seurauksena palovakuutusmaksuja nostettiin myös Haaparannassa, ja 
                                                      
195 Larsen 1989, 99. 
196 Larsen 1989, 197–198, 203. 
197 Rudbeck 1855, 27. Savupiipun kipinät sytyttivät kattolaudat tiilikatteen alla lautatarhan piharakennuksessa. Palon seurauksena 
Skeppsholmenin kirkko, silta, lähes koko Blasieholmen ja 12 laivaa tuhoutuivat. 
198 Ødegaard 1935, 180–182. 
199 Ødegaard 1935, 306. Levangerissa paloi 110 taloa (gårdar) yöllä syttyneessä palossa 26.5.1897. 
200 Ødegaard 1935, 238. Farsundissa paloi 250 taloa (gårdar) kovan tuulen vallitessa 12.8.1901. 
201 Vuonna 1844 vahvistettiin Haaparannan uusi asemakaava ja rakennusjärjestys, jossa turve-, olki-, tuohi- ja malkakatot kiellettiin. Katteena 
sai olla pelti, kattotiili tai laudat. Kaksikerroksiset puurakennukset olivat sallittuja. Kaavan mukaan (pää-)katujen tuli olla 24 kyynärän (14,4 
m:n) ja korttelien välisten sivukatujen 18 kyynärän (10,8 m:n) levyisiä. Näitä mittoja pidettiin paloturvallisina. Odencrants 1945, 102–105. 
Pärekatto ilmeisesti rinnastettiin rakennusjärjestyksen sallimaan lautakattoon. 
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pärekatot vaihdettiin kesän 1889 aikana paloturvallisempiin materiaaleihin.202 Mainittakoon, 
että Haaparannassa ei ole koskaan ollut kaupunkipaloksi yltynyttä tulipaloa. 
 
 
Palonsammutusvälineistön ja -organisaation nopea kehitys 
 
Toinen samaan ajanjaksoon (1800 ja 1900 -lukujen vaihteeseen) osuva tekijä on 
palonsammutusvälineistön ja -organisaation nopea kehittyminen. Yleisen palokunnan 
varustus ja toiminta sammutustilanteessa olivat olleet sattumanvaraisia jaa vaihdelleet 
tehokkuudeltaan suuresti eri kaupungeissa. Välineiden ja varusteiden kunnossapidosta ei 
välttämättä pidetty huolta, ja tämä kostautui tosipaikan tullen.  
 
 

 
 
Kuva 32. Paloruisku nro 3 1800-luvun puolivälistä Pietarsaaren museossa.203 Teho on arviolta noin 80 
l/minuutissa neljän miehen voimin. 
 
Vapaapalokunta-aatteen katsotaan syntyneen Yhdysvalloissa, missä Benjamin Franklin 
perusti ystäviensä kanssa vapaaehtoisen sammutusjoukon Philadelphiassa vuonna 1736. Tämä 
aate levisi hitaasti myös Eurooppaan, minne perustettiin ensimmäiset vapaapalokunnat 
Saksan Mühlhauseniin 1827 ja Ruotsin Göteborgiin 1830.204 Vapaaehtoisuuteen perustuva 
aate innosti Suomessakin joitakin valistuneita yksityishenkilöitä. Suomen ensimmäinen 
vapaaehtoinen palokunta (VPK) perustettiin Turkuun vuonna 1838, mutta seuraavia saatiin 
odottaa yli 20 vuotta. VPK:t perustettiin ensimmäiseksi suurimpiin kaupunkeihin aktiivisten 
yksityishenkilöiden aloitteesta ja yleensä noin 10 vuotta viimeisimmän kaupungissa 
raivonneen kaupunkipalon jälkeen. Ne hankkivat lahjoitusvaroin palonsammutuskalustoa, jota 
pidettiin harjoituksin toimintavalmiudessa. VPK:t toivat sammutustoimeen kolme ratkaisevaa 
parannusta: ne olivat harjoitettuja, ne hankkivat ajanmukaisia varusteita ja kävivät tulen 
kimppuun urheilumaisen sisukkaasti 205. Tähän eivät vanhat sakon uhalla toimineet 
pakkopalokunnat olleet pystyneet.  
 
Ensimmäinen vakinainen palokunta oli perustettu Helsinkiin jo vuonna 1861, mutta seuraava 
perustettiin Turkuun vasta vuonna 1869. Tällä välillä VPK:t olivat aloittaneet toiminnan jo 
seitsemässä kaupungissa. Valtiovalta heräsi paljon myöhemmin palotoimen organisaation 
kehittämiseen. Vuoden 1865 asetus kunnallishallituksesta maalla206 velvoitti kunnat 
                                                      
202 Odencrants 1945, 113–114. 
203 Kuva: R. Suikkari. 
204 Vapaapalokuntien synnystä löytyy useita lähteitä, esimerkiksi Juuti 1993, 47. 
205 Nuoreva 1980, 8. 
206 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla 6. helmikuuta 1865 (4/1865). 
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perustamaan tarpeellisiksi katsomiaan lautakuntia, ja vuoden 1873 asetus 
kunnallishallituksesta kaupungeissa207 kaupungit päättämään yhteisistä tärkeistä asioista 
raastuvankokouksissa, mutta tämä ei välittömästi johtanut palokuntien perustamiseen. Tämän 
sai aikaan vasta vuoden 1933 palolaki208, jossa yksiselitteisesti velvoitettiin kaupungit ja 
kunnat huolehtimaan palotoimen järjestämisestä. 1900-luvun alusta lähtien vakinaisten 
palokuntien perustaminen kiihtyi ja VPK-toiminta siirtyi vähitellen pääroolista vakinaista 
palokuntaa tukevaksi toiminnaksi.  
 

PALOKUNTA PERUSTAMISVUOSI ALOITE, PERUSTAMISEEN VAIKUTTANEITA SYITÄ YMS. 
Turun VPK (Suomen I VPK) 1838 Aloite vuoden 1827 kaupunkipalon jälkeen 
Helsingin vakinainen palokunta 1861 Korttelipalo 1858. Keisarillinen käskykirje 1856, jossa 

kehotettiin kaupunkeja uusimaan palojärjestykset 
Porin VPK (II VPK) 1863 Aloite vuoden 1852 kaupunkipalon jälkeen 
Helsingin VPK (III VPK) 1864 Korttelipalo 1858 
Uudenkaupungin VPK (IV VPK) 1866 Aloite vuosien 1846 ja 1855 kaupunkipalojen jälkeen 
Viipurin FBK (V VPK) 1867 Aloite Helsingin innostamana 1864. Alussa FBK, vuodesta 

1891– VPK  
Porvoon VPK 1867 Viimeisin kaupunkipalo 1840 
Vaasan VPK 1868 Viimeisin kaupunkipalo 1852 
Turun kaupungin palolaitos 1869 1867 uusittu palojärjestys, henkilöstönä edelleen ns. yleinen 

palokunta 
Tampereen VPK 1873 Aloite vuoden 1865 kaupunkipalon jälkeen 
Kotkan VPK 1876 Viimeisin kaupunkipalo 1855 
Kuopion VPK 1877 Aloite heti vuoden 1877 palon jälkeen 
Kotkan yleinen palokunta 1885 Vain palomestari ja 2 palovahtia. Lisäksi kaikki terveet miehet 

olivat velvollisia osallistumaan toimintaan kuten ennenkin 
Naantalin VPK 1885 Vapaaehtoinen palokuntatoimikunta yksityisten aloitteesta, 

varsinainen toiminta alkoi vasta 1930 
Haminan VPK 1888 Aloite vuoden 1887 kaupunkipalon jälkeen 
Reposaaren VPK 1891 Aloite 1875 Reposaaren sahan perustamisen jälkeen (1873) 
Haminan yleinen palokunta 1898 Haminan uusi palotoimen ohjesääntö 10.3.1898 
Tampereen vakinainen 
palokunta 

1898 Useiden teollisuus- ja korttelipalojen jälkeen 

Oulun vakinainen palokunta 1921 Aloite 1917 vuoden 1916 palon jälkeen 
Porin kaupungin palokunta 1926  

 
Taulukko 4. Ensimmäiset palokunnat Suomessa.  
Ensimmäisten organisoitujen palokuntien perustaminen Suomen kaupunkeihin. Koonnut R. Suikkari. 
 
Vaikeita poliittisia oloja pidetään yleensä syynä siihen, miksi kesti niin pitkään ennen kuin 
kunnallinen palotoimi saatiin järjestettyä ja asianmukainen palokunta organisoitua.209  
 
 
Höyrytoiminen paloruisku 
 
Kaupunkien 1700-luvun lopulta lähtien hankkimat ensimmäiset paloruiskut olivat teholtaan 
vaatimattomia. Niiden teho vaihteli muutamasta kymmenestä minuuttilitrasta alle 
kahteensataan minuuttilitraan. Tilanne ei paljoa parantunut seuraavan vuosisadan 
alkupuolella. Muun muassa Uudenkaupungin vuoden 1846210 sekä Porin vuoden 1852211 
palojen yhteydessä mainitaan, että paloruisku ei yltänyt suihkuttamaan vettä kaksikerroksisen 
talon katolle. Sama sammutusvälineistön tehottomuus näkyi edelleen Haminan vuoden 1887 
palossa, jossa ruiskun teho ei yltänyt edes yksikerroksisen talon katolle212. Paloruiskun 

                                                      
207 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kaupungissa 8. joulukuuta 1873 (40/1873). 
208 Palolaki 22.6.1933 (202/1933). 
209 Esimerkiksi Hautala 1976, 402 sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) internetsivut: http://www.spek.fi/100vuotta/sata.html. 
Sortovuosien aika vuodesta 1899 vuoteen 1905 sekä ensimmäisen maailmansodan sekava aika itsenäistymiseen asti eivät kuitenkaan täysin 
selitä tätä seikkaa. 
210 Kaukovalta 1930, 45. 
211 Ruuth 1899, 418–422. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 516. 
212 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 526–527. 
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puutteiden lisäksi tehottomuuteen vaikuttivat vesihuollon ongelmat. Näillä seikoilla lienee 
yhteys siihen, että kaksikerroksiset puutalot kiellettiin KYRJ:ssä213. 
 

 
Kuva 33. Ensimmäinen teollisesti tuotettu höyrykäyttöinen paloruisku oli Englannissa valmistettu Ericksson & 
Braithwaite vuodelta 1829. Ruiskussa oli ilmakello tasaisemman paineen aikaansaamiseksi.214

 
Käänteentekevää oli höyryruiskun yleistyminen kaupunkien palokalustona 1800-luvun lopulla 
ja siitä seurannut sammutustehon kasvu. Uranuurtajana toimi Ruotsissa vuonna 1803 syntynyt 
John Ericsson, joka siirtyi Englantiin 1826. Hänen päätoimensa oli sotalaivoissa käytettävien 
höyrykoneiden parissa215. Samalla hän työskenteli myös höyryveturien parissa sekä konstruoi 
ystävänsä John Braithwaiten kanssa maailman ensimmäisen höyrytoimisen paloruiskun 
vuonna 1829. Ruiskun tehoksi mainitaan 680 l/minuutissa 30 metrisen vesipatsaan 
paineella216. Palotoimen historiikit yleensä tähdentävät ilmakellon osuutta tässä keksinnössä, 
mutta varsinainen höyrytekniikan hyödyntämisen mahdollistava idea paloruiskussa oli 
peräisin laivanrakentamisessa syntyneestä ratkaisusta, joka mahdollisti höyryvoiman 
siirtämisen akselin avulla aiemmin käytetyn pyörän sijaan217. 
 
Wienin palokunta arvioi 1940-luvulla 25 vuoden kokemukseen perustuen, että jokaista 
rakennuksen palavaa neliömetriä kohden tarvittiin sammutustyössä 5 minuuttilitran 
vedenkulutus. Keskimääräinen kulutus oli ollut 2,2 l/min.218 Tämän pohjalta tarvittiin 100 
neliömetrin asuintalon (esim. pieni puinen asuinrakennus) sammuttamiseen yksi pääletku ja 
paloruisku, jonka tehon tuli olla vähintään 500 l/min, jotta jo kehittymään päässeen palon 
sammutus ylipäätänsä oli mahdollista palon syttymiskohteessa. 
 
1950-luvulla suositeltiin siihen asti kertyneiden kokemusten perusteella puurakenteisissa 
asuinrakennuksissa käytettäväksi tehoa 125–250 l/min. Kivirakenteisissa riitti 125 l/min. 
Ulkorakennuksissa suositeltiin käytettäväksi 250–500 minuuttilitran suihkutehoa. 219

                                                      
213 KYRJ 1856, 15.§. 
214 Ahlström 1875, 282. 
215 Starbäck C. G. & Bäckström P. O. 1886. Bärettelsär ur svenska historien, XI bandet. F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 191. 
216 John Ericssons ångspruta, http://www.brandhistoriska.org/ -internetsivut (15.5.2007). 
217 Starbäck C. G. & Bäckström P.O. 1886, 191. 
218 Pesonen 1944, 161. 
219 Soratie 1956, 228–230. 
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PALORUISKU JA HANKKIMISVUOSI RUISKUTEHO, lihasvoiman tarve ym. 
Turkuun 1687 hankittu Suomen ensimmäinen metalliruisku kiinteä ruiskutorvi 
Turkuun v. 1728 palon jälkeen hankittu letkullinen ruisku letku 60 kyyn? (n. 36 m) 
Turun paloruiskut 1782: iso, keskikokoinen ja pieni ruisku letkut 30–40 kyyn. (18–24 m) 
Turun VPK:n käsivoimaruiskut v. 1827 palon jälkeen  100 l/min n. 6–8 miestä  
Kaskisten v. 1838 hankkima iso paloruisku  n. 160 l/min (60 kannua/min) n. 8–12 miestä 
Kaup. yleisen paloapuyhdistyksen ruiskut 1840-l. n. 20–40 l/min (8-15 kannua/min) 1–2 miestä 
L.rannan tarkk`ampujaptl:n ruisku 1800-l. puolivälissä  n. 80 l/min (30 kannua/min) 4 miestä 
Pietarsaaren paloruisku 1850-luvulta (museossa) n. 80 l/min 4 miestä 
Tammisaaren kannettava ruisku v. 1867  n. 21 l/min (8 kannua/min) 1–2 miestä 
Kaskisten v. 1869 mainittu iso ruisku  n. 210 l/min (80 kannua/min) n. 12–16 miestä 
Oulun VPK:n I ruisku v. 1874  n. 220 l/min (85 kannua/min) n. 12–16 miestä 
Helsingin kaupungin iso höyryruisku v. 1876 1 385 l/min (2 pumppua) 
Turun VPK:n I höyryruisku 1883 n. 1 000 I/min (Ljusne) 
Uudenkaupungin imuruisku v. 1890 450 l/min (Aug. Hönig) 
Helsingin tynnyriruisku v. 1895 (miesvoimaruisku)  180 l/min (m. Vasenius) 4–6 miestä 
Helsingin kaupungin iso höyryruisku v. 1896 (4-pyör.) 1 500 l/min (Ludvigsberg) 
Tampereen VPK:n I höyryruisku v. 1899  1 500 l/min (2 pumppua) 
Helsingin kevyt höyryruisku v. 1900 (2-pyör. rattaat) 500 l/min (Ludvigsberg, 2-pyöräiset rattaat) 
Turun VPK:n pieni höyryruisku 1902 360 I/min (Ludwigsberg) 
Turun VPK:n iso höyryruisku 1902 1 040 I/min (Ludwigsberg) 
Mäntän VPK:n höyryruisku 1904 700 l/min (Ludwigsberg), aktiivitoiminnassa 25 vuotta  
Oulun VPK:n höyryruisku 1904 700 l/min? (Ludwigsberg) 
Suomen I moottoriruisku, Uusikaupunki 1907 600–800 l/min ("New Centaury"), kunnossa vielä 1980 
Suomen II moottoriruisku, Helsinki 1910 600–800 l/min 
Kannettavat moottoriruiskut n. 1920-l. lähtien 500–600 l/min (mm. Köbe) 
Pyörillä varustetut moottoriruiskut n. 1920-l. lähtien yli 800 l/min 
Uudenkaupungin II moottoriruisku 1929 1 100 l/min (A.P.I.) 
Suomen I paloauto, Helsinki 1916 (19?) 1 500 l/min (Scania Vabis) 
Paloautot yleensä 1920-luvulla 200–yli 1 000 l/min 
Paloautot yleensä 1930-luvulla n. 1 500 l/min 
Paloautot 1940- ja 50-luvulla 1 000–2 000 l/min + kannettava moottoriruisku  
Paloautot 1960- ja 70-luvuilla 2 000–2 500 l/min 
Nykyaikaiset säiliöautot 2 000 l/min, pumpputeho 6000 l/min 
Nykyaikaiset sammutusautot 3 000 l/min, 6 letkuhaaraa, letkut yhteen liitettäviä. 

 
Taulukko 5. Suomen kaupunkien paloruiskujen hankkimisaikoja ja ruiskutehoja. Koonnut R. Suikkari. 

 
1800-luvun loppupuolen isoimmilla käsivoimaruiskuillakin päästiin useamman sadan 
minuuttilitran tehoihin. Ongelmana niissä oli suuren koon lisäksi se, että niiden käyttö vaati 
valtavasti miesvoimaa. Esimerkiksi Turun VPK:n suurin miestoiminen ruisku vaati täydellä 
teholla toimiakseen 35 riuskaa metallimiestä220. Vasta höyryruiskun yleistyminen 1800-luvun 
lopulla antoi palokunnalle työkalun ja mahdollisuuden tehokkaaseen sammutustoimintaan. 
Höyrykäyttöinen ruisku mahdollisti 1850-luvun käsivoimapumppujen noin 100 minuuttilitran 
tehon kasvun yli 600 minuuttilitraan. Ruiskuihin kuului myös imuletku. 
Palonsammutustekniikka voitiin vasta nyt palavan kohteen repimisen ja ympäröivien 
kohteiden palopurjeilla suojaamisen sijasta kohdentaa syttyneen rakennuksen 
sammuttamiseen. Höyryruiskun ongelmana oli kuitenkin pitkähkö lämmitysaika. Kesti 15–20 
minuuttia ennen kuin ruisku oli käyttökunnossa. Höyryruiskut olivat aktiivikäytössä pitkälle 
1900 -luvun puolelle, kunnes samaan tehoon nopeammin yltävät ja varmatoimisemmat 
moottoriruiskut korvasivat ne vähitellen. Mainittakoon, että nykyaikaisen paloauton 
ruiskuteho on 2000–3000 l/min ja pumpputeho jopa 6000 l/min. Autoissa on myös oma 
vesivarasto alkusammutusta varten. 
 
Pelkkä tehokas paloruisku ei riitä, vaan myös sen vesihuolto täytyy järjestää. Ankarassa 
sammutustilanteessa ei tästä ämpärivoimin pystytty suoriutumaan. Sammutustilanteessa ei 

                                                      
220 Laaksonen 1995, 145. Laaksosen mukaan suuresta miesvoiman tarpeesta johtuen isoja käsivoimaruiskuja ei aina kyetty Turussa 
käyttämään. 
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ollut tavatonta, että ruiskut olivat aika ajoin toimettomina veden puutteen vuoksi221. Turussa 
jouduttiin 1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa käyttämään höyryruiskuja usein 
sammutustilanteessa imupumppuina veden saamiseksi käsivoimaruiskuille222. Tähän 
ongelmaan toi helpotusta vesijohtoverkko, joita alettiin saada käyttökuntoon vuosisadan 
vaihteessa. Ensimmäisenä vesijohtoverkko saatiin pääosin valmiiksi Helsingissä 1876, 
Viipurissa 1896, Tampereella 1901, Oulussa 1902 ja Turussa 1903223. Sammutustöissä nämä 
aiheuttivat aluksi yllätyksiä. Esimerkiksi Oulun vuoden 1916 palon yhteydessä (viimeinen 
kaupunkipalo) ei vesijohtoverkon paine riittänyt224. Nykyään sammutustyön onnistumisen 
kaupungeissa ei pitäisi enää riippua saatavilla olevan veden määrästä. 
 
 
Oulun palo vuonna 1916 – Suomen viimeinen kaupunkipalo 
 
Oulun vuoden 1916 palo sattui suhteellisen myöhään ja on siten esimerkki modernin 
aikakauden tilanteesta, jossa ajanjaksoon nähden jo olisi pitänyt olla edellytykset 
onnistuneeseen palontorjuntaan. Oulussa oli vesijohto ja palopostit, VPK oli perustettu 
vuonna 1874 ja käytössä oli kaikkiaan kolme uudehkoa höyrytoimista paloruiskua, joista oli 
saatu hyviä käyttökokemuksia aiemmissa tulipalotilanteissa225.  
 

 
 
Kuva 34. Näkymä Oulussa vuonna 1916 palaneesta korttelista nykyisen Albertinkadun suuntaisesti. Tuli on 
vaurioittanut myös rakennuksia 11,7 metriä leveän Albertinkadun toisella puolella (kuvan oikea reuna). Tässä 
mielessä palo täyttää nipin napin kaupunkipalomääritelmän. Hautalan mukaan palo oli luonteeltaan 
korttelipalo.226 Korttelin paikalla sijaitsee nykyään Mannerheiminpuisto. 
 
 
Palo tuhosi nykyisen Kirkkokadun, Sepänkadun, Isonkadun ja Albertinkadun välisen 
korttelin, joka nykyään tunnetaan Mannerheiminpuistona. Lähes kaikki korttelin rakennukset 

                                                      
221 Turussa syttyi kesällä 1840 uhkaava tulipalo, jolloin paloruiskut saatiin nopeasti paikalle mutta niiden mainittiin olleen usein minuutinkin 
ajan toimettomana veden puutteen takia. Palo saatiin tästä huolimatta sammumaan. Åbo Tidningar nro 58 29.7.1840, 1. 
222 Laaksonen 1995, 146–147. 
223 Kyseisten kaupunkien kaupunkihistoriat. 
224 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528–529. 
225 Westerlund, S. A. 1914. Oulun vapaaehtoinen Palosammutuskunta 1874–1914. Esimerkkejä höyryruiskun käytöstä mm. sivuilla 76–77, 
130, 135–136.  
226 Kuva: W. Dufwa. Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat. 
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paloivat ja lisäksi yksi rakennusryhmä viereisessä korttelissa vaurioitui niin pahoin, että se 
jouduttiin purkamaan. Lähes kaikki korttelia kadun toisella puolen reunustavat rakennukset 
kärsivät lievempiä vaurioita. Kaikkiaan 200 henkeä jäi asunnottomaksi227. 
 
Palo syttyi tyynellä ilmalla 19.7. vasten yöllä klo 24.00 varastona toimivassa osittain lauta- ja 
hirsirakenteisessa piharakennuksessa Kirkkokatu 39 pihan perällä (tontti nro 102 kuvassa 35). 
Varastossa säilytettiin halkoja ja sahajauhoja. Syttyneen varaston viereisessä 
ulkorakennuksessa majaili kolme henkilöä, jotka ensimmäiseksi havaitsivat tulen olevan irti. 
Syttymispaikka sijaitsi neljän tontin kulmassa keskellä korttelia paikassa, johon oli vaikea 
päästä. Yöllä klo 00.30 annettiin palovartiotornista hälytysmerkkejä ja soitettiin 
poliisiasemalle. Pian paikalle saapunut kaupungin käsivoimaruisku ei enää kyennyt estämään 
palon leviämistä.228  

 
 

Kuva 35. Kartta Oulun vuoden 1916 palon alueesta. Kartta on koottu palovakuutusasiakirjojen karttaliitteiden 
pohjalta. Palon syttymiskohta on rengastettu. Mittakaava on noin 1:2000. 
 
 
Kaupungin kolmen höyryruiskun saapuessa paikalle myöhemmin oli tuli jo ilmiliekeissä 
tonttien kulman neljässä piharakennuksessa. Lisäksi höyryruiskujen käynnistäminen vei 
kauan. Tontit ja korttelin sisäiset kujat oli aidattu, ja tonteille pääsi kadulta vain niiden omien 
porttien kautta, mikä vaikeutti vedenjakelua ja sammutusta käsiruiskuilla. Kun höyryruiskut 
saatiin toimimaan, havaittiin, että vesijohdon paine oli niin heikko, että suihku ei yltänyt edes 
yksikerroksisen talon katolle. Osasyynä oli se, että kaikki palopostien venttiilit avattiin yhtä 
aikaa. Tämän jälkeen korttelin rakennuksia ei yritettykään pelastaa vaan palokunnan huomio 
kohdistui korttelin ympärillä, kadun toisella puolella olevien rakennusten suojeluun. Näistä 
merkittävin oli J. W. Snellmanin kauppahuoneen suuri puurakennus.229 Tämä rakennus on 
edelleen jäljellä tänä päivänä (tontti nro 87 kuvan 35 yläreunassa). Palon syttymissyy ei 

                                                      
227 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932 mukaan 9 tonttia rakennuksineen paloi 13 tontin ryhmässä sekä 1 talo viereisessä korttelissa, 
528–529. Hautalan 1976 mukaan 9 tonttia tuhoutui ja 2 vaurioitui, 324–325. Palovakuutusasiakirjojen mukaan palaneessa korttelissa asui 12 
eri perhettä, joista 10 asuttamat rakennukset tuhoutuivat kokonaan, yhden lähes kokonaan ja yhden vahingoittuivat vain lievästi. Tämän 
lisäksi yhden asukkaan rakennukset vaurioituivat pahoin ja 12 asukkaan rakennukset lievemmin ympäröivissä kortteleissa. 
228 KA, vakuutusyhtiö Tarmon arkisto, poliisitutkintapöytäkirjan ote, liite palovakuutusasiakirjaan nro 32 159. 
229 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528–529. Hautala 1976, 324–325.  
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selvinnyt. Piharakennuksessa majaillut työmies oli käynyt varaston viereisessä ulkohuoneessa 
hieman ennen palon havaitsemista, mutta kielsi tupakoineensa230. 
 
Vuonna 1916 palanut kortteli oli aluetta, joka oli palanut vuonna 1822, mutta säästynyt 
vuoden 1882 palosta. Rakennukset oli rakennettu vuoden 1822 jälkeen. Kaikille tonteille oli 
otettu palovakuutus vuosina 1887–1914.231 Kaikki paitsi kaksi piharakennusta, olivat 
puurakenteisia. Ulkorakennukset olivat osin lautaa, osin hirttä. Yksi rakennus oli 
kaksikerroksinen. Muutamassa rakennuksessa oli rautalevykatto, suurimmassa osassa oli 
asfalttihuopakatto. Kahden tontin rakennusten katot olivat puusta (nro 104a ja 105) – näistä 
ainakin kolmessa rakennuksessa oli pärekatto. Korttelin sisäiset palokujat olivat noin kahden 
kyynärän levyisiä vuoden 1823 rakennusjärjestyksen mukaisesti232. Tontin raja kulki 
palokujan keskellä. Kujien leveys vaihteli 1,13–1,2 metriin, mutta toinen kivirakennuksista 
(tontilla nro 109 vasten tonttia nro 100) oli rakennettu rajaan kiinni keskelle palokujaa, 
kaventaen sen vain 0,6 metriin.233  
 
Palo sai aikaan aloitteen vakinaisen palokunnan perustamiseksi. Kaupunkien Yleinen 
paloapuyhtiö piti tätä ehtona sille, ettei vakuutusmaksuja nostettaisi. Vaikean 
yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi vakinainen palokunta perustettiin vasta vuonna 1921.234

 
Palon jälkeen Oulussa harkittiin katujen leventämistä paloturvallisuuden parantamiseksi:235

Albertinkatu 11,70 metristä 30 metrin levyiseksi 
Kirkkokatu 14,70 metristä 20 metrin levyiseksi 
Isokatu 14,70 metristä 18 metrin levyiseksi 
Sepänkatu 11,70 metristä 14 metrin levyiseksi 
 
Katujen varsien rakennusten lunastaminen katsottiin kuitenkin niin kalliiksi, että siihen ei 
ryhdytty. Lopulta palanut kortteli lunastettiin kaupungille ja jätettiin rakentamatta toimien 
nykyisin puistona. 
 
 
Epäonnistuneen sammutustoiminnan pohdintaa 
 
Palonalku oli pieni, mutta sammutus päästiin aloittamaan myöhään. Tällä kertaa palo levisi 
palokujia pitkin – kujia, jotka oli tehty palosuojelua varten. Korttelin sisäiset kujat olivat 
suurimmalta osin rakennusten rajaamia ja vain 1,2 metrin levyisiä – paikoin jopa alle. Tämän 
vuoksi ei suurten paloruiskujen kanssa päästy kujille ja lähelle palopaikkaa, joten ruiskuista ei 
olisi ollut suurta apua, vaikka vedenpaine olisi riittänytkin. Muunkin sammutuskaluston 
kanssa oli ahdasta. Kun rakennusten seinämät kujien molemmin puolin olivat tulessa, ei 
lähelle enää päässyt mistään. Palo osoitti aiheelliseksi tiiveimmissä vanhoissa miljöissä, muun 
muassa Porvoossa ja Raumalla, esitetyn näkemyksen siitä, että paloturvallisuudessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota toisiinsa kiinni rakennettuihin kevytrakenteisiin täynnä tavaraa 
oleviin piharakennuksiin. Muutamassa näistä oli puukate, mutta sillä ei nyt ollut ratkaisevaa 
merkitystä palon leviämiseen. 
 

                                                      
230 KA, vakuutusyhtiö Tarmon arkisto, poliisitutkintapöytäkirjan ote, liite palovakuutusasiakirjaan nro 32 159. 
231 Pasi Kovalaisen haastattelu 9.3.2007 sekä KA, vakuutusyhtiö Tarmon arkisto, tiedot palovakuutusasiakirjoista. 
232 Rakennusjärjestys Oulun läänin kaupungeille (Oulun rakennusjärjestys) 1823, V Art. §.11 
233 KA, vakuutusyhtiö Tarmon arkisto, tiedot palovakuutusasiakirjoista. 
234 Hautala 1976, 401–402. 
235 Oulun kaupungin kunnallis-kertomus v. 1916, 74–77. 
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Palon aiheuttama tuho on laajuudeltaan pieni siinä mielessä, että palavat piharakennukset 
kapeiden 1,2 metristen kujien varrella muistuttavat olosuhteiltaan Ruotsin vallan aikaista tai 
jopa keskiaikaista miljöötä. Myös sammutustoimissa voi nähdä analogioita perinteisten ennen 
paloruiskuja tapahtuneiden puukaupunkipalojen kanssa – rakennuksia ei lopulta yritettykään 
sammuttaa, vaan pyrittiin suojelemaan ympäröiviä, varakkaampia taloja. Tässä 
onnistuttiinkin. Vaikka tehokas höyryruisku oli käytettävissä, se oli hyödytön vesihuollon 
pettäessä. Vesihuolto olisi voitu järjestää toisinkin, mutta kun luotettiin vesijohtoverkkoon, 
sen paineen heikkous yllätti ja teki paloruiskut hyödyttömäksi. 
 
Oulun vuoden 1916 palo on rajatapaus korttelipalon ja kaupunkipalon välillä. 
Kaupunkipaloksi se on joka tapauksessa laajuudeltaan pienimmästä päästä verrattuna muihin 
Suomen kaupunkipaloihin. Oliko palo kaupunkipalo vai korttelipalo, jää akateemiseksi 
kysymykseksi. 
 
 

 
 

Kuva 36. Palanut kortteli Isokadun ja Albertinkadun kulmasta nähtynä.236

 
 
Asemakaavalaki ja rakennussääntö 
 
Asemakaavalain valmistelu alkoi itsenäisen Suomen valtiollisiin järjestelyihin liittyen jo 
vuonna 1919, mutta laki astui voimaan vasta 1932237. Vuoden 1931 asemakaavalaki (AkL) ja 
siihen kiinteästi liittyvä vuoden 1932 rakennussääntö (RS)238 kumosivat lopullisesti vuoden 
1856 KYRJ:n, vaikka kaupunkien omat rakennusjärjestykset olivat sen jo aiemmin suurelta 
osin korvanneet. Uuden kansallisen lainsäädännön palonsammutustoiminnan organisoinnin 
kannalta täydensi vuoden 1933 palolaki, joka velvoitti kunnat hankkimaan palojärjestyksen 
sekä perustamaan palokunnan239. Asemakaavalain 1 § velvoitti järjestämään kaupungit 
vahvistetun asemakaavan mukaisesti, ja rakennussäännön 1 § velvoitti kaikki kaupungit 
vahvistamaan oman paikalliset olosuhteet huomioivan rakennusjärjestyksen. Laajojen 
                                                      
236 Kuva: W. Dufwa. Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat. 
237 Asemakaavalaki (AkL) 24.4.1931 (145/1931). Eräs syy pitkälliseen valmisteluaikaan oli se, että laissa määritettiin ensimmäistä kertaa 
itsenäisen Suomen kaupunkien järjestämiseen ja maankäyttöön liittyvät oikeudelliset perusteet. 
238 Rakennussääntö (RS) 29.1.1932 (41/1932). Rakennussääntö sisälsi asemakaavalakia täydentäviä, sen täytäntöönpanoon liittyviä sekä 
suoranaisesti rakentamista koskevia määräyksiä. 
239 Palolaki 22.6.1933 (202/1933) sekä sen toimeenpanoasetus – palosääntö 30.12.1933 (359/1933). 
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oikeudellisten kysymysten lisäksi kiinnitettiin uusissa laeissa edelleen suurta huomiota 
paloturvallisuuteen. Rakennussäännön 7 § velvoitti asemakaavaa laadittaessa ottamaan 
huomioon, että kaupunki turvataan mahdollisimman hyvin tulenvaaralta ja kaupungin eri osat 
erotetaan toisistaan jatkuvilla puisto- tai suojavyöhykkeillä. 76 § velvoitti kaupungit 
antamaan säännöksiä rakennusten kattamisesta rakennusjärjestyksissä ja 80 § perusteella 
voitiin rakennusjärjestyksessä kieltää rakentaminen tulenkestämättömästä aineesta 
(puurakentaminen) asemakaava-alueella.  
 
Katujen leveydestä todettiin rakennussäännön 7 §:ssä, että kadun kummallakin puolen olevien 
rakennusten välimatkaa ei yleensä tulisi tehdä 12 metriä lyhyemmäksi eikä katua 4,5 metriä 
kapeammaksi. Rakennusten koosta ja katujen leveydestä ei annettu muita suoranaisia 
määräyksiä, mutta tällaisia sisältyi hallituksen vuonna 1923 jakamaan kiertokirjeeseen, jonka 
mukaan tulenkestämättömästä aineesta rakennettuja rakennuksia (puurakennuksia) ei saanut 
rakentaa 8-9 metriä korkeammaksi (enintään 2 kerrosta). Yksikerroksisen puisen 
asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen välinen etäisyys tuli olla vähintään 6 metriä, ja kahden 
asuinrakennuksen vähintään 9 metriä. Kaksikerroksisen puisen asuinrakennuksen etäisyys tuli 
olla vähintään 6 metriä tontin rajasta, 9 metriä yksikerroksisesta ullakkohuoneella 
varustetusta puurakennuksesta (ns. 1½-kerroksinen rakennus) ja 12 metriä toisesta 
kaksikerroksisesta puurakennuksesta. Puurakentamisen tiiviyttä säädeltiin siten, että 
kaksikerroksisen puurakennuksen sai rakentaa vain tontille, jonka pinta-alasta korkeintaan 
kolmasosan sai käyttää asuinrakentamiseen. Nämä kiertokirjeen määräykset katsottiin 
vakiintuneiksi minimimitoiksi asemakaavalain voimaantulon aikoihin.240

 
Toisaalta asemakaavalaissa ja rakennussäännössä annettiin mahdollisuus vahvistaa osa 
kaupungista ns. vanhaksi kaupunginosaksi, jos rakennussäännön soveltamisen katsottiin 
uhkaavan arvokkaita sivistysmuistomerkkejä tai kaupunginosan vanhanaikaista leimaa241. 
Pyrkimyksenä oli asemakaavalain mukaisesti suojella ja säilyttää kauneusarvoja ja 
kulttuurimuistomerkkejä sekä miellyttäviä maisemakuvia242. Tällöin voitiin poiketa 
asemakaavan ja rakennussäännön määräyksistä. Ajoneuvoliikenteelle aiottua katua ei 
kuitenkaan saanut tehdä tällaisessakaan tapauksessa yleensä neljää metriä kapeammaksi243. 
 
Asemakaavalain ja rakennussäännön määräyksissä on nähtävissä jossakin määrin 
ristiriitaisuuksia. Suuri osa paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä on tunnistettavissa 
heijastuksiksi KYRJ:n määräyksistä, jotka perustuivat aluepalon ehkäisyyn aikana, jolloin 
kunnollisia sammutusvälineitä ja -organisaatiota ei ollut. Toisaalta vanhojen kaupunginosien 
säilyttämisen salliminen viestii siitä, että pahimmat pelot puukaupunkien tuhoutumisesta 
kaupunkipalon seurauksena oli jo – ehkä kokemuksen perusteella - ohitettu. Tällaiset 
kaupunginosat kuitenkin miellettiin vanhanaikaisiksi, mikä viestii uudenlaisista ihanteista 
kaupunkirakennustaiteessa ja tulevista muutoksista kaupunkirakenteessa. 

                                                      
240 Uggla & Tammio 1933, 310–311, 317. Hallituksen vuoden 1923 kiertokirjeen tarkoitus oli lieventää asuntopulaa sallimalla 
ullakkohuoneet puurakennuksissa. 
241 RS 83 §. 
242 AkL 2 §. 
243 RS 85 §. 
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6. SODAT PUUKAUPUNKIEN TUHONA 
 
Aiemmassa osassa olen tarkastellut paloturvallisuutta ja aluepaloa inhimillisen vahingon 
näkökulmasta olettaen, että olosuhteisiin voidaan arkipäiväisellä toiminnalla vaikuttaa. 
Tarkoitukselliset tuhoamiset – sodat – ovat kuitenkin aiheuttaneet menneinä aikoina niin 
paljon tuhoa kaupunkien rakennuksille, että niitä ja niiden seurauksia on syytä tarkastella 
erikseen. Sotien aiheuttamat tuhot saatetaan joissakin yhteyksissä samaistaa 
puukaupunkipaloihin ja puurakennusten paloturvallisuuteen. Palosuojelun kannalta niihin 
liittyy kuitenkin olennaisesti erilainen problematiikka – onhan kysymys nimenomaan 
tahallisuudesta ja pyrkimyksestä aiheuttaa rakennetulle ympäristölle mahdollisimman suurta 
vahinkoa. Tämän aikaansaamiseksi kehitetään ja valitaan rakennuskantaan kulloinkin 
parhaiten sopivat tuhovälineet. 
 
 
Sodankäynnin doktriini puutalojen tuhona 
 
Erityisen tuhoisa Suomen kaupungeille oli isoviha (1713–1721). Sodankäyntiin on 
perinteisesti liittynyt niin sanottu poltetun maan taktiikka. Joskus kaupungin polttivat 
asukkaat ja puolustajat itse. Suomen kaupungeista sytytettiin tai poltettiin itse sotatoimien 
yhteydessä ainakin Vehkalahti (Hamina) 1712, Kajaani 1712–14, Helsinki 1713, Savonlinna 
ja Hamina 1742.244 Linnoituskaupungeissa poltetun maan taktiikka oli osa 
kaupunkisuunnittelua. Esimerkiksi Viipurin vuoden 1710 puolustussuunnitelmaan kuului 
polttaa esikaupungit ja vetäytyä linnoituksen suojaan245. Muurien suojaama kaupungin ydin 
pyrittiin Tukholman tapaan saamaan mahdollisimman kivirakenteiseksi ja laajat puutaloalueet 
sallittiin kaupunginmuurin ulkopuolella.  
 
Savonlinnassa poltettiin rakennukset linnan ympäriltä sekä ison-, että pikkuvihan aikana246. 
Myös sotavuosina 1788–90 mainitaan Savonlinnassa poltetun taloja tykistön tähtäyslinjan 
edestä247. Piirityksien yhteydessä saatettiin puurakennuksia myös purkaa linnoitusten sisällä 
ennaltaehkäisevänä toimena tulipalojen varalta248. Vielä 1820-luvulla Suomessa oli voimassa 
määräys, joka salli puolustuslinnoja ympäröivän ammuntasäteen piirissä vain 
puurakentamisen ilman kivijalkaa. Puurakenteet oli tarvittaessa helppo polttaa vaaran 
uhatessa. Savonlinnan, Haminan, Käkisalmen, Lappeenrannan ja Ruotsinsalmen linnoituksia 
koskeneet sotilasviranomaisten rakentamisrajoitukset kumottiin virallisesti vasta vuonna 
1844. 249  
 
Suomen sodasta 1808–1809 ja siirtymisestä Venäjän vallan alaisuuteen kaupungit selvisivät 
aikaisempiin sotiin verrattuna vähin vaurioin. Tähän vaikuttivat tietenkin Suomen nopea 
miehitys ja vihamielisen ajan jääminen lyhyeksi. Myös Krimin sodan tuhot olivat paikallisia. 
Pahiten kärsivät Ruotsinsalmi ja Pohjanmaan rannikon kaupungit, joissa englantilaiset 
aiheuttivat taloudellista tuhoa polttamalla omaisuutta; laivoja, lautatarhoja ja tervavarastoja. 
 

 
 

                                                      
244 Ks. Suomen kaupunkipalot-luettelo. 
245 Ranta 1987, 78–79. 
246 Saarenheimo 1939, 332, 388–391. 
247 Saarenheimo 1939, 503–505. 
248 Näin tehtiin ainakin Viipurin piirityksen yhteydessä 1710 (Ranta 1987, 39) sekä Viaporin pommituksessa 1808 (Nikula 1984, 279). 
249 Saarenheimo 1963, 69–74.  
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Kuva 37. Helsinki palaa 1808. R. W. Ekmanin akvarelli 1840-luvulta250. Palo syttyi tapaturmaisesti sodan 
aikana. Heinät syttyivät vajassa huolimattomasta tulenkäsittelystä aikaisin aamulla. Tuli levisi katolta katolle 
kovassa tuulessa. Seurauksena 61 rakennusta paloi ja 16 purettiin palon tieltä (1/4 kaupungista). Lisäksi paloi 27 
rantapuotia, laituri ja lähes koko puutavaravarasto. 251

 
 
Uhka ilmasta 
 
Ensimmäinen maailmansota osoitti, että mikään kaupunki ei kestä joutumista rintamalinjalle 
taistelevien osapuolten väliin. Euroopan sotanäyttämöllä kaupungit ja jopa varta vasten 
sodankäyntiin tarkoitetut teräsbetonilinnoitukset jauhautuivat vähitellen murskaksi jatkuvassa 
tykistötulessa. Ilmahyökkäyksillä rintaman takaista seutua vastaan oli ensimmäisessä 
maailmansodassa vain häiritsevä vaikutus252. Suomea 1917–18 koetelleessa sisällissodassa 
saivat muutamat kaupungit kokea sodan tuhoja. Pahiten sotatoimista kärsivät Tampere ja 
Viipuri, mutta myös Oulussa paloi postilaitoksen kortteli (nykyinen Suomen pankin rakennus 
Franzeninpuiston varressa) ja muutamia muita taloja. Tahallisesti poltettiin koko Vammalan 
kauppala. Tuhot eivät Tampereen Kyttälän ja Tammelan kaupunginosia ja Vammalaa lukuun 
ottamatta yltäneet kaupunkipalon mittoihin.253 Uhka rintamalinjojen takaiselle 
kaupunkirakenteelle muodostui merkittäväksi vasta niin sanotun nykyaikaisen sodankäynnin 
ja ilma-aseen kehittymisen vuoksi. 
 
Ilma-aseen kehittyminen maailmansotien välisenä aikana teki mahdolliseksi äkillisten suurien 
tuhojen tuottamisen kaukana linjojen takana. Ilmapommitusten tuhoista saatiin 
kouriintuntuvaa näyttöä Espanjan sisällissodan sekä Japanin ja Kiinan sodan aikana 1930 
luvulla. Näissä sodissa asutuskeskuksiin kohdistuneilla pommituksilla oli vaikutuksensa myös 
väestönsuojeluohjeiden kehittymiseen Suomessa.254  
 

                                                      
250 Piirros Helsingin kaupunginmuseon internetsivuilta: http://www.hel2.fi/kaumuseo/1809sivut/Sederholmtarina%203.htm (11.5.2007). 
Alkuperäinen on Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa. 
251 Hornborg II 1950, 616–620. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 504. Myös Rancken 1937, 123. 
252 Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 16. 
253 Vrt. Suomen kaupunkipalot -liite. 
254 Vrt. Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 108–112. 
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Kuva 38. Pablo Picasson Guernica, 1937255. Espanjan sisällissodassa kansallismielisten ilmavoimat tuhosivat 
tasavaltalaisten hallussa olleen Guernican kaupungin. Tapaus herätti suurta huomiota ympäri maailman. 
 
 
Suomen kaupungit toisessa maailmansodassa 
 
Talvi- ja jatkosodassa saatiin kokea nykyaikaisen sodankäynnin vaikutuksia 
kaupunkirakenteelle. Ennen talvisotaa vallinneen väestönsuojeluopin mukaan katsottiin, että 
suomalaiset tiheästi rakennetut puukaupungit olisivat erityisen vahingoittuvia mahdollisen 
palopommien avulla suoritetun ilmahyökkäyksen sattuessa256. Sodan ajan palovaara oli 
samankaltainen kuin historiallisissa kaupunkipaloissa – molemmille oli luonteenomaista useat 
samanaikaiset palot monessa paikassa. 
 
Ilmasuojelun parantamiseen pyrittiin tehostetun palotorjunnan lisäksi niin sanotun 
rakenteellisen ilmasuojelun avulla. Olennaista oli pyrkimys asutuskeskusten ilmavaaran 
vähentämiseen asemakaavajärjestelyin kaupunkirakennetta harventamalla, katutiloja 
leventämällä ja toimintoja hajasijoittamalla. Huvila-asutusta muistuttavaa rakennusjärjestelyä, 
jossa korttelit ja jopa yksityiset rakennuksetkin ovat ympäröity istutuksilla ja puistoilla, 
pidettiin tavoittelemisen arvoisena. Rakennusaineena suositeltiin käytettäväksi kiveä ja 
rakentamistapana suositeltiin rakennusten anonyymisyyttä. Myös kaupunkirakenteen 
harventaminen terveydellisten olosuhteiden parantajana mainitaan ilmasuojeluohjeissa. 
Harvennuksen ei uskottu aiheuttavan epämukavuutta asukkaille, koska liikenneyhteydet 
ajateltiin järjestää sen ajan nykytekniikalla ”nopeiksi, varmoiksi ja mukaviksi”.257 Rakennetun 
ja rakentamattoman pinta-alan suhde, joka asutuskeskuksissa tuolloin oli noin 1:3, haluttiin 
väljentää vähintään suhteeseen 1:5258 mutta jopa väljyyttä 1:7 suositeltiin259. Rakenteellisen 
ilmasuojelun tavoitteet muistuttivat monilta osiltaan funktionalismin pyrkimyksiä kohti niin 
sanottua avointa kaupunkirakennetta. 
 

                                                      
255 Kuva Piero Venturan teoksesta Mestarimaalareita työssään, WSOY, Toledo, Espanja 1985, 140. 
256 Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 140. 
257 Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 167–171. 
258 Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 168. 
259 Väestönsuojelun käsikirja II 1938, 20. 
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Talvisodassa saatiin kokemusta nykyaikaisesta ilmasodankäynnistä. Räjähdyspommit260 
aiheuttivat tuhoa erityisesti kivirakennuksille ja palopommit puurakennuksille. Heti sodan 
jälkeen laaditussa ilmasuojeluoppaassa ovat asemakaavajärjestelyt ja kaupunkirakenteen 
harventaminen edelleen esillä rakenteellisen ilmasuojelun pääperiaatteina, mutta 
puukaupunkien paloturvattomuutta ei enää tuotu korostetusti esiin. Rakentamistavassa 
kiinnitettiin nyt erityistä huomiota korkeiden kivirakennusten vastustuskyvyn parantamiseen 
sortumista vastaan.261

 

 
Kuva 39. Periaatekaavio lentopommin tunkeutumisesta monikerroksiseen rakennukseen.262

 
Sotakokemusten valossa räjähdyspommit osoittautuivat tehokkaammiksi kivirakennusten ja 
palopommit puurakennusten tuhoajiksi. Räjähdyspommit tunkeutuivat rakennuksen 
välipohjien läpi ja aiheuttivat suurempaa tuhoa osuessaan korkeaan kivirakennukseen kuin 
matalaan puurakennukseen (kuvat 40 ja 41). Tehokkaimmillaan räjähdyspommin vaikutus oli 
silloin, kun se räjähti syvällä muuratun kivitalon uumenissa, jolloin ylemmät kerrokset 
yleensä sortuivat263 (kuva 39). Vastustuskykyisimmäksi osoittautui jäykkä 
teräsbetonirunko264. Laajoille alueille levinneet lukuisat palopommit, jotka läpäisivät pelti- ja 
huopakatot sekä sytyttivät rakennusten ullakot, aiheuttivat tuhoa puutaloalueilla, mutta myös 
kivitaloja tuhoutui tai vaurioitui pahoin palopommeista. Toisaalta palopommin aiheuttama 
palonalku oli mahdollista sammuttaa ripeällä toiminnalla ja vähäisellä varustuksella, 
esimerkiksi lapioimalla päälle hiekkaa265. Tällaista ripeää toimintaa tähdentää muun muassa 
kapteeni P. Rautakari kirjoituksessaan Kodit ja ilmasuojelu vuodelta 1944:  
”…yleisluontoinen toimenpide, jolla on aivan arvaamaton merkitys, käsittää kaikki ne 
toiminnat, jolla rakennusten syttyväisyyttä voidaan vähentää ja siten tuntuvasti tehostaa 
paloturvallisuutta. Kysyn vain tässä yhteydessä: olisiko ehkä juuri teidän ullakkokomeronne 
tyhjentämisen tarpeessa tai voisitteko mahdollisesti tinkiä kotinne viihtyisyydestä poistamalla 
esim. ikkuna- ja oviverhot, sekä seinävaatteet ja lattiamatot? Entä onko huoneistonne 
kylpyamme täytetty vedellä ja oletteko varanneet palopommin tukahduttamiseen tarvittavaa 
hiekkaa?”266

 

                                                      
260 Räjähdyspommit jaetaan ns. miinapommeihin ja sirpalepommeihin. Sirpalepommeja käytettiin lähinnä rintamaoloissa suojaamattomia 
maaleja vastaan. Ilmapommituksissa käytettiin yleensä miinapommeja, joissa oli ohut kuori ja enemmän räjähdysainetta suuremman 
painevaikutuksen aikaansaamiseksi. 
261 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 6–7, 13–23, 48–52, 132–133. 
262 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 7. 
 
263 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 13–17. Asutuskeskuksissa käytettiin yleensä 50–250 kg:n pommeja, mutta lujarakenteisempia maaleja 
kohtaan saatettiin käyttää jopa noin 2 000 kg:n pommeja. 
264 Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 170. 
265 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 22, 107. Palopommit olivat yleensä noin 1–6 kg:n painoisia pienoispommeja, jotka pudotettiin 
isommassa avautuvassa säiliössä. 
266 Rautakari P. 1944, 35–36.  
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Kuvat 40 ja 41. Räjähdyspommin osuma kivitalossa (vasemmalla) ja puutalossa (oikealla).267

 
Talvisodassa tuhoutui tai vahingoittui kaupungeissa ja kauppaloissa arviolta yhteensä 4 640 
rakennusta268. Jatkosodassa vastaava lukumäärä oli 6 326 rakennusta269. Jatkosodan 
loppunäytöksessä sai Suomen Lappi kokea poltetun maan taktiikan saksalaisten tuhottua 
vetäytyessään yli 41 000 rakennusta, 36 % koko läänin rakennuskannasta. Tiiveimmistä 
asutusalueista kärsi pahiten Rovaniemen kauppala, jonka rakennuskannasta peräti 87 % 
tuhottiin.270

 
Sotien jälkeen laadittiin tilastoja pommitusten tuhoista kaupungeille. Näissä tilastoissa 
haluttiin nähdä puutalot olleen turvattomampina kuin kivitalot ja niiden esitettiin kärsineen 
suhteellisesti kivitaloja enemmän.271 Jos tarkastellaan kaupunkien tuhoutuneiden ja pahasti 
vaurioituneiden rakennusten (enemmän kuin puolet vaurioitunut) suhteellista osuutta 
samanaikaisesta rakennuskannasta rakennusaineittain, saadaan seuraavanlainen taulukko: 
 
 

 OSUUS KOKO 
RAKENNUSKANNASTA 

TALVISODAN VAURIOT JATKOSODAN VAURIOT 

  Kokonaan 
tuhoutuneet 

Enemmän 
kuin puoleksi 
vaurioituneet. 

Kokonaan 
tuhoutuneet 

Enemmän 
kuin puoleksi 
vaurioituneet 

PUURAKENNUKSET 84 % 87 % 83.3 % 93.5 % 78.1 % 
PUU- JA KIVIRAKENNUKSET 5.8 % 3.2 % 1.2 % – – 
KIVIRAKENNUKSET 10.2 % 9.7 % 15.5 % 6.5 % 21 % 

 
Taulukko 6. Toisen maailmansodan pommitusvauriot puu- ja kivirakennuksissa. Pommituksissa tuhoutuneiden 
ja vaurioituneiden rakennusten suhteellinen osuus (%) samanaineisesta rakennuskannasta vertailuna 
rakennusaineittain. Koonnut R. Suikkari. 
 
Taulukon 5 perusteella tuhoutui tai vaurioitui talvisodan pommituksissa puu- ja kivitaloja 
likimain samassa suhteessa kuin mikä oli niiden osuus rakennuskannasta. Jatkosodassa 
näyttäisi puutalojen suhteellinen osuus olleen suurempi. Tähän liittyy kuitenkin 
ristiriitaisuuksia kaupunkien hyvinkin yksityiskohtaisten pommitusvaurioiden kuvausten ja 
jälkeenpäin laadittujen tilastojen välillä. Esimerkiksi Oulun historian mukaan jatkosodan 
vauriot käsittivät 13 tuhoutunutta kivi- ja 140 puurakennusta sekä 2 vaurioitunutta kivi- ja 37 

                                                      
267 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 14 ja 15. 
268 Sosiaalinen aikakauskirja n:o 12 1940, 495. 
269 Sosiaalinen aikakauskirja n:o 9–10 1946, 293. 
270 Kaila 1980 (1950), 197. 
271 Esimerkiksi Modeen 1941, 122. Talvisodan pommituksissa tuhoutui puutaloista 23 % kokonaan, 11 % vahingoittui enemmän kuin 
puoleksi ja 66 % vähemmän kuin puoleksi. Kivitaloista 12 % tuhoutui kokonaan, 10 % vahingoittui enemmän kuin puoleksi ja 78 % 
vähemmän kuin puoleksi. Tätä tilastoa Modeen käytti perusteena väittäessään puutalojen vahingoittuneen ”pahemmin” kuin kivitalojen, 
ottamatta huomioon, että kivitalot ovat huomattavasti suurempia kuin puutalot ja, että tilastossa ovat mukana piharakennuksetkin, jotka myös 
kivitalokortteleissa olivat enimmäkseen puuta. 
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puurakennusta272. Oulun kaupunginarkistossa säilytettävää, tarkasti laadittua pommituskarttaa 
ja erittäin yksityiskohtaista Oulun rakennuskantaa vuonna 1938 kuvaavaa tonttikarttaa273 
vertaamalla voidaan laskea Oulussa tuhoutuneen räjähdyspommeista 10 asuinrakennusta ja 
noin 50 vaurioituneen. Palopommit tuhosivat noin 120 asuinrakennusta ja vaurioittivat noin 
20:tä asuinrakennusta. Yhteensä noin 130 asuinrakennusta tuhoutui ja 70 vaurioitui. Myös 
piharakennukset mukaan luettuna tuhoutui tai vaurioitui kaikkiaan noin 320 rakennusta274. 
Sisäministeriön vuonna 1946 laatiman vahinkotilaston mukaan Oulussa purettiin kokonaan 
tuhoutuneina 317 rakennusta. Tämän lisäksi 40 oli tilastoitu enemmän kuin puoleksi ja 205 
vähemmän kuin puoleksi vaurioituneeksi275. Onkin ilmeistä, että joissakin kaupungeissa, 
kuten Oulussa, vaurioituneita puurakennuksia purettiin erittäin herkästi ja pommitusten 
vaurioita käytettiin perusteena kaupunkisaneeraukselle jo vallalla olleiden uusien 
rakentamisihanteiden mukaisesti. Tämä on erityisesti koskenut piharakennuksia, jotka 
tuhoutuneiksi puurakennuksiksi tilastoituna luovat mielikuvaa puutalojen erityisestä 
turvattomuudesta sotaoloissa. Varsinaisten pommien aiheuttamien tuhojen perusteella ei 
voida tehdä johtopäätöstä, että puutaloja olisi tuhoutunut tai vaurioitunut enemmän kuin 
kivitaloja suhteessa niiden osuuteen rakennuskannasta. 
 
 
Paloturvallisuustekijöiden arviointia viime sotien kokemusten perusteella 
 
Sodat vaikuttivat palonsammutustoimen kehitykseen ja sen tehostumiseen. Sotien jälkeen 
arvioitiin tulipalojen aiheuttamia tuhoja ja tuhojen laajuuden sekä leviämisen syitä sekä 
pyrittiin löytämään keinoja tuhojen vähentämiseksi. Havainnot ja johtopäätökset olivat 
osittain ristiriitaisia, mikä johtuu tapahtumaan vaikuttaneiden muuttujien määrästä – 
olosuhteiden epäselvyydestä ja käytettävissä olevien tahallisten tuhokeinojen laajuudesta. 
Selvityksissä kävi muun muassa ilmi, että ei edes palomuuri ja peltikatto välttämättä estänyt 
palon leviämistä pommin osumasta syttyneestä kivikerrostalosta toiseen276. Samoin todettiin 
uudelleen jo 1800-luvulla tehty havainto, että puutalorivistössä riehunut palo saattoi itsestään 
pysähtyä lehtipuuriviin277. Näissä tapauksissa ei voi olla täyttä varmuutta siitä, mikä oli 
tuulen voimakkuus ja suunta ja vaihtuivatko ne kenties palon kestäessä. Tapaus osoittaa vain, 
että tietyissä oloissa näin saattaa käydä. Kivirakenteisen asuinkerrostalon sisällä 
porrashuoneessa riehuvan palon leviämisen asuinhuoneistoon saattoi estää yksinkertainen 
kiinni ollut puuovi, kunhan ikkunat olivat kiinni ja säilyneet pommituksessa ehjänä278. 
Useassa tapauksessa palo saattoi tukehtua itsestään hapen puutteeseen.  
 
Sotatulipalojen perusteella nousevat esille tärkeimpinä paloturvallisuuden periaatteina eri 
tilojen osastoinnin tärkeys rakenteellisessa paloturvallisuudessa ja asutuksen riittävä 
hajauttaminen alueellisessa palosuojelussa. Mitä tämä riittävä hajauttaminen sitten voisi olla? 
Vaikka useita kortteleita tuhoutui sodan pommituksissa, ei suomalaisten puukaupunkien 
sodassa kärsimä tuho ollut lähelläkään eurooppalaisten kivikaupunkien kokemaa. Toisen 
maailmansodan kokemusten perusteella suomalaisille puukaupungeille ominainen mataluus 
                                                      
272 Hautala 1982, 473–478. 
273 Oulu vuonna 1938. Kaarina Niskalan vuonna 1990 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun harjoitustyönä 
laatima kartta . 
274 Piharakennusten ja asuinrakennusten suhde ja määrä eivät ole aivan yksiselitteisiä, sillä myös piharakennuksissa asuttiin ja ne on saatettu 
tilastoida asuinrakennuksiksi. Lisäksi yhteen riviin rakennettuja piharakennuksia on saatettu käsitellä eri rakennuksina (Kaarina Niskalan 
haastattelu 15.4.2006). Näiden tulkintojen aiheuttama muutos on kuitenkin rakennusten kokonaismäärään nähden niin pieni, että se ei riitä 
selittämään tilastojen eroavaisuutta. 
275 Sosiaalinen aikakauskirja n:o 9–10 1946, 294. 
276 Virtala 1947, 46–47. 
277 Virtala 1947, 6–9. 
278 Virtala 1947, 49–52. Virtala nostaa selvityksensä yhteenvedossa ovet ja niiden palonkestävyyden kehittämisen tärkeimmäksi yksittäiseksi 
seikaksi rakenteellisen palosuojelun kannalta, 69–72. 
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itse asiassa vähensi pommitusten kokonaistuhoa verrattaessa kerrostaloista muodostuvan 
tiiviin kaupunkikeskustan tuhoihin (vrt. kuvat 39, 40 ja 41). 
 

 
 

Kuva 42. Erikokoisten räjähdyspommien vaikutusalueita umpikorttelirakenteessa.279 Rakennusten korkeus lisää 
vaikutusalueella tuhoutuneen rakennuskannan määrää. 
 
Toisen maailmansodan aikana saadut kokemukset veivät jonkin verran pohjaa siltä uskolta, 
että kaupunkitoimintoja hajauttamalla ja eristämällä suoja-alueilla voitaisiin merkittävästi 
suojata asuntoalueita. Euroopasta saatujen kokemusten perusteella voitiin todeta, että 
teollisuus- ja asuntoalueiden välisen etäisyyden pitäisi olla vähintään puoli kilometriä, jotta se 
olennaisesti suojaisi ilmapommituksen varalta280 (olettaen, että asutuksen tuhoamista 
haluttaisiin tietoisesti välttää). 
 
Suomen kaupunkeja kohdanneissa pommituksissa voitiin todeta vihollisen harkitusti 
käyttäneen enemmän räjähdyspommeja hyökkäyksissään kivirakenteisia kaupunkeja vastaan 
ja vastaavasti enemmän palopommeja puurakennusvaltaisia kohteita vastaan. Vihollisen 
todettiin myös tietoisesti käyttäneen taktiikkaa, jossa ensin pudotettiin räjähdyspommeja 
rikkomaan kattorakenteita ja sitten kylvettiin runsaasti pieniä palopommeja sytyttämään 
palonalkuja vaurioituneissa rakennuksissa281. Kokemus osoittaa, että hyökkääjä valitsee 
käyttöönsä ne aseet, jotka parhaiten soveltuvat aiottuun maaliin ja valittuun tarkoitukseen. 
Tarvittaessa käytetään paremmin läpäiseviä, tehokkaampia pommeja tai joukkotuhoaseita. 
Tämä vaikeuttaa pommitustuhojen ehkäisemistä rakenteellisen ilmasuojelun keinoin ja vie 
pohjaa pyrkimykseltä suojautua tulevaisuuden tuhoja vastaan yksiaineisella rakennustavalla. 
Onko edes ajateltu, mitä riskejä kaupunkikeskustoissa nykyään muotina oleva mittava 
lasirakentaminen aiheuttaa kriisioloissa? 
 

                                                      
279 Kuva: Väestönsuojelun käsikirja I 1939, 29. 
280 Mattila 1959, 452. 
281 Ilmasuojelun peruskirja (Is.) 1941, 51–52. 
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7. ALUEPALOTURVALLISUUDEN ARVIOINTIMENETELMIÄ JA NÄKEMYKSIÄ 
 
Nykyaikaisen sodan aiheuttaman tuhon skenaario asutusalueen kannalta 
 
Vuonna 1959 arvioitiin belgialaisessa esimerkkiskenaariossa sen hetkisen näkemyksen 
valossa, että asuinpaikkakunnille aiheutuvista vaurioista johtuisi tulevaisuuden sodassa 40–70 
% ydinpommeista, 20–40 % risteilyohjuksen tyyppisistä rakettipommeista, 5-10 % tavallisista 
pommeista ja 5–10 % kaasuista ja uusista taisteluvälineistä. Ydinpommien vaikutus 
rinnastettiin palopommien vaikutukseen. Näiden uusien pommityyppien tuhojen 
minimoimiseksi suositeltiin kaksikerroksisista puutaloista ja 2–3 kerroksisista puuvälipojilla 
varustetuista kivitaloista koostuvan asuntoalueen enimmäiskooksi 50 hehtaaria. Alue olisi 
ympäröity 40–70 metrin istutusvyöhykkeellä enintään 2 000 metrin välein (primäärinen 
palosuojeluvyö). Alue jakautuisi edelleen korkeintaan 10 hehtaarin osiin, jotka oli jaettu 20–
30 metrin istutusvyöhykkeillä ja joiden pituus saisi olla enintään 500 metriä (sekundäärinen 
palosuojeluvyö). Jos alue koostui vain kaksikerroksisista palonkestävistä kivitaloista ja 
vapaa-ajan asutuksesta, voitiin primääristä palonsuojeluvyötä kaventaa 20–30 metriin.282 
Käytännössä tällainen noin 50 hehtaarin alue vastaa likimain vanhan suomalaisen 
kaupunkikeskustan tai uudemman kaupunginosan kokoa. Sekundääristen palosuojeluvöiden 
rajaaman alueen sisälle ei skenaariossa esitetty minkäänlaista jakoa. Ilmeisesti katsottiin, että 
uudenaikaisten aseiden (ydinpommien) tuhovoiman vuoksi ei alueen sisäisillä 
kadunleveyksillä ollut enää merkitystä palon rajoittamisen kannalta. 
 
 
Tapaturmaisen aluepalon skenaarioita 
 
Tilastojen perusteella paloturvallisuus ei ole henkilöturvallisuudelle merkittävin uhka. 
Esimerkiksi liikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin 500 ihmistä, tapaturmaiseen 
alkoholimyrkytykseen menehtyy 400 ihmistä, noin 200 ihmistä hukkuu ja alle 100 ihmistä 
kuolee tulipaloissa.283 Palokuolemat huoneistopaloissa aiheutuvat tukehtumisesta 
sisustusmateriaalien syttymisestä aiheutuneisiin myrkyllisiin savukaasuihin. Rakennetekniset 
ratkaisut eivät tähän vaikuta.284 Sen sijaan taloudelliset menetykset ovat tulipaloissa suuria. 
Jos lasketaan ihmishengelle teoreettinen hinta, se nostaa muiden vahinkoryhmien taloudellisia 
kustannuksia suhteessa asuntopalojen aiheuttamiin kustannuksiin. Yhteiskunta valitsee ne 
jokapäiväiseen elämään liittyvät uhkat, jotka koetaan merkittäviksi. Näiden uhkatekijöiden 
muodostumisen peruste ei suinkaan aina ole loogisesti järkeiltävissä285. Jostakin syystä 
tulipalot koetaan tällaisena merkittävänä uhkana. Tuli koetaan edelleen mystisenä ja 
pelottavana – ihmismielelle vaikeasti ymmärrettävänä ilmiönä. 
 

                                                      
282 Mattila 1959, 453–456. 
283 Tilastokeskus. Kuolemansyyt 1998–2005. http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Ter/ksyyt/ksyyt_fi.asp (30.10.2007). 
284 Rahikainen & Keski-Rahkonen 1999. 
285 Professori David Ball Tshekin tasavallassa Třešt´ssä 19.8.2001 Ariadne-seminaarin esitelmässään. Esimerkkinä hän vertasi Englannissa 
tapahtuneita rakennuspalo- ja liikenneonnettomuuksia. Vaikka liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on 
moninkertainen, kokee yhteiskunta tulipalot merkityksellisemmiksi ja pyrkii asettamaan monenlaisia rajoituksia nimenomaan rakentamiselle. 
Tähän viitaten myös Ball & Watt 2004, 571–573. 



 67

SUOMEN KAUPUNKIPALOT AIKAJANALLA
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Kaavio 4. Kaupunkipalojen aikajana. Suomen puukaupunkipalojen taajuuskaavio. Laatinut R. Suikkari. 
 
Aluepalojen esiintymistä voidaan tarkastella esimerkiksi taajuuskaavion avulla. Suomessa 
tapahtuneiden puukaupunkipalojen tilasto (Suomen kaupunkipalot -luettelo) ja aikajana 
osoittavat, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ovat puukaupunkipalojen laajuus ja 
toistuvuus muuttuneet pysyvänluonteisesti parempaan suuntaan. Voidaan ajatella, että jos 
tulevaisuudessa alkaisi toistua yhä laajempia kaupunkipalon luonteisia tapahtumia, kertoisivat 
ne oleellisista paloturvallisuutta heikentävistä muutoksista rakentamistavassa tai 
yhteiskuntajärjestyksessä. Paloturvallisuus on siis sidoksissa rakenteellisen paloturvallisuuden 
ja turvallisuutta lisäävien teknisten apuvälineiden kehitykseen sekä vallitsevaan 
organisaatioiden toimintaan ja siten vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen. Jos 
turvallisuustasoa ylläpitävässä infrastruktuurissa tapahtuu muutoksia, täytyy riskejä arvioida 
uudelleen. Lyhytaikaisen tapahtuman (esimerkiksi ohimenevän kriisin) aiheuttamaa jonkin 
ympäristön turvallisuuteen liittyvän osa-alueen heikkoutta voidaan kompensoida välineistöä 
ja henkilöstöresursseja tarpeen mukaan tehostamalla – näin on ollut tapana tehdä muun 
muassa sotien aikana. 
 
 
Turvallinen rakennusten välinen etäisyys aluepalon näkökulmasta 
 
Viimeaikaisissa suomalaisissa määräyksissä ja ohjeissa esiintyy niin sanottu 8 m:n sääntö 
”turvallisena rakennusten välisenä etäisyytenä”286. Siihen, mistä tämä sääntö juontaa 
juurensa, ei löydy yksiselitteistä vastausta. Mitta on lähellä kustavilaiselta ajalta periytyvää 
kadun 12 kyynärän minimimittaa (noin 7,2 m)287. Vuoden 1959 Rakennusasetuksen 5 luvun 

                                                      
286 8 metriä mainitaan etäisyytenä, jonka alittuessa täytyy rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta. Näin 
lausuu mm. vanha RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 1997 sekä siihen tukeutuva Ympäristöministeriön 
Ympäristöopas 39, Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus rakentamisessa, Helsinki 1998; Puurakentaminen ja paloturvallisuus – 
ohjeita suunnittelijoille, Puuinfo 1999 sekä uudistettu RakMK E1 2002. 
287 Esim. sivukadun (gränd) minimimittana edelleen vuoden 1823 Rakennusjärjestyksissä Oulun läänin kaupungeille sekä Turun- ja Porin 
läänien kaupungeille, IV Art. §. 2. 
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32 § määritteli katualueen leveydeksi 8 metriä, mutta rakennusten etäisyydeksi kadun 
vastakkaisilla puolilla vähintään 14 metriä (pykälä kumottiin 14.2.1975/116). RakMK G1:n 
(Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet 1994 sekä uudistettu 2004) kohdan 2.4. niin sanottu 
valoisuussääntö määrittää vastapäisen rakennuksen etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan 
edessä vähintään samaksi kuin vastapäisen rakennuksen korkeus. Kolmikerroksisen 
rakennuksen ollessa kyseessä, on mitta noin reilut 9 metriä288. Kaksikerroksisen kohdalla 
mitta on noin 7 metriä – siis keskimäärin noin kahdeksan metriä pienten ja keskisuurten 
kaupunkien keskustoissa sekä asuntoalueilla yleensä. Se, että 8 metrin etäisyyttä pidetään 
riittävän paloturvallisena, juontunee toisaalta käytännöllisistä seikoista, toisaalta 
palonsammutuksessa saaduista kokemuksista, jotka eivät ole asettaneet tuota mittaa 
kyseenalaiseksi. 
 
Aluepalon ja rakentamisen mittakaavan suhdetta ei ole Suomessa paljoakaan tutkittu. 
Pelinavaus tehtiin TKK:ssa vuonna 1997 laaditussa DI Pielan diplomityössä Aluepalon 
estäminen puukerrostaloalueella289, jossa on tarkasteltu 2–4 kerroksisten 
puukerrostaloalueiden paloturvallisia etäisyyksiä useiden laskentamallien avulla. 
Lähtökohtana on passiivinen paloturvallisuus, eli riittävä turvallisuustaso täytyy saavuttaa 
ilman palokunnan osallistumista. Eri laskentamallit eivät kuitenkaan ole keskenään 
vertailukelpoisia eivätkä ota riittävästi huomioon todellisia olosuhteita. Osa lopputulokseen 
vaikuttavista lähtöarvoista tuntuu valitun perustelemattomasti. Esimerkiksi laskentamalleissa 
on määrääväksi tekijäksi valittu kriittisen lämpövirrantiheyden290 arvo 12–12,5 kW/m² sekä 
aukkojen osuudeksi puujulkisivuisessa rakennuksessa 100 %!291 Käsittelemättömän 
puujulkisivun itsestään syttymisen kriittiseksi lämpövirran tiheydeksi (lämpövuon arvoksi) eri 
lähteet antavat noin 30 kW/m².292 Ruotsissa käytetään turvaetäisyyden määrittelyssä puun 
itsesyttymisen arvona 29 kW/m² (”Spontan antändning av trä i det fria”)293. Siihen, millä 
lämpövirran voimakkuudella puumateriaali syttyy, vaikuttaa moni tekijä, joita ei Pielan 
tarkastelussa oteta huomioon. Näitä ovat muun muassa puun laatu ja pintakäsittely, tuulen 
liekkejä kääntävä mutta myös jäähdyttävä vaikutus, säteilevän pinnan (palavan rakennuksen) 
ja vastaanottavan pinnan (viereisen rakennuksen) koon suhde, liekkien ulottuvuus sekä 
seinien rakennekerrosten liekkejä rakennuksen sisällä rajoittava vaikutus ja toisaalta liekkien 
ulottuvuutta edistävä ikkuna-aukkojen osuus (Pielalla 100 % julkisivupinnasta). 
 
Pielan tarkastelemien laskentamallien pohjalta saadaan yhteenvedossa kolmikerroksisten 
puurakennusten väliseksi turvaetäisyydeksi 19–67 metriä ja neljäkerroksisten 21–76 metriä 
(rakennusten pituuksien vaihteluvälillä 12–50 metriä).294 Yhdessä laskentamallissa 
tarkasteltiin myös kaksikerroksisia puurakennuksia ja näille saatiin turvaetäisyydeksi 22–37 
m (rakennusten pituuksien vaihdellessa 12–30 metriin).295  
 
Pienimmät turvaetäisyydet antoi energian säilymislakiin perustuva laskentamalli, jossa 
vapautuva energiamäärä on suoraan verrannollinen palavan puumateriaalin määrään. Tämän 
mallin pohjalta lasketut turvaetäisyydet kolmikerroksisille puurakennuksille olivat 9–19 

                                                      
288 Vrt. Sisäasiainministeriön Paloluokituspäätös 6.2.1936 ja sen sodanjälkeiset lisäykset, joiden mukaisten puujulkisivuisten ja -runkoisten 
(palonarkojen) enintään kolmikerroksisten rakennusten enimmäiskorkeus sai olla 9 metriä. 
289 Piela 1997. Pelinavauksena diplomityö rakensi pohjan keskustelulle alueellisesta paloturvallisuudesta, ja ansaitsee siksi erityishuomion. 
290 Kriittiseksi lämpövirrantiheydeksi nimitetään lämpösäteilyn arvoa (kilowattia neliömetriä kohden), jota pienemmällä arvolla materiaali ei 
syty vaikka säteilyn kesto olisi mielivaltaisen pitkä. Puumateriaali, johon kohdistuu kriittinen lämpösäteily, voi syttyä liekistä. 
291 Piela 1997, 93, 98, 102, 104 ja 120. 
292 Ibid, 93 ja 99. Itsesyttymisen kriittiseksi lämpövirrantiheydeksi nimitetään lämpösäteilyn arvoa, jonka vaikutuksesta maalaamaton puu 
syttyy pitkän altistuksen jälkeen. Itsesyttymisen kriittiseksi lämpösäteilyn arvoksi puulle eri lähteet antavat 29–33,5 kW/m². 
293 Esimerkiksi Lundqvist & Jönsson 2002, Avsnitt 16; Glenting 2002, 26–27. 
294 Piela 1997, 124. 
295 Ibid. 105. 
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metriä ja nelikerroksisille 11–21 metriä (rakennusten pituuksien vaihdellessa 12–50 
metriin).296 Tämä menetelmä kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikuttaa esitetyistä 
laskentamalleista realistisimmalta (ikkuna-aukkojen osuus ei ollut 100 % julkisivusta, vaan 
lämpösäteily muodostui todellisten palavien pintojen pohjalta), mutta näitä tuloksia ei ole 
otettu huomioon tutkimuksen johtopäätöksissä. Tutkimus on puutteistaan huolimatta laaja 
avaus puurakennusten alueellisen paloturvallisuuden tarkasteluun, ja se nostaa esille 
uudelleen virinneeseen kaupunkimaiseen puurakentamiseen liittyviä ongelmakohtia. 
 
 

 
 
Kuva 43. Ohje puutalojen paloteknisen ryhmän ja suurryhmän muodostamiseksi ympäristöministeriön oppaassa 
vuodelta 1998.297 Aluepalopelkoon perustuva ohje ei mahdollista katutilan muodostumista vaan ohjaa 
lähiömäiseen rakentamiseen. 
 
 
Säilyneiden puukaupunkien paloturvallisuudesta viimeaikaisen kokemuksen valossa 
 
Rakennustulipaloja sattuu maassamme keskimäärin noin 6 500 vuosittain298. Näitä tapahtuu 
myös vanhoissa miljöissä. Säilyneet vanhat puukaupunkimiljööt ovat osa kaupunkien tiiveintä 
ydinkeskustaa. Niinpä ne kuuluvat yleensä 1. Riskialueeseen, jossa palokuntien 
saavutettavuusajan tulee palolainsäädännön mukaisesti olla 6 minuuttia299. Tiiveimpiä 
miljöitä kadunleveyksien ja rakennusten välisten mittojen kannalta ovat vanha Rauma ja 
Porvoo. Rauman pääkadut ovat leveimmillään 10 metriä leveät ja sivukaduilla leveys 
vaihtelee 4,5–6 metrin välillä. Porvoossa joensuuntaiset pääkadut ovat noin 6–7 metriä 
leveitä. Molemmista kaupungeista löytyy kuitenkin myös alle 3 metriä leveitä kadunomaisia 
kujia ja vielä kapeampia rakennusten välejä, niin sanottuja palokujia. Porvoossa näitä kujia 
saattavat reunustaa kaksikerroksiset puutalot. 
 
Molemmissa kaupungeissa ovat paloturvallisuuden perustana modernin sammutustoimen ja 
kaluston lisäksi vanhojen palokujien aukipitäminen, palotarkastusten pitäminen tiheämmin ja 
talokohtaisen paloturvallisuuden parantaminen korjausten yhteydessä. Kokemusten 
perusteella rakennuksen hirsirunko pitää palon hyvin sisällään ja estää sen leviämistä (kuva 
46). Vanhojen puukaupunkien rakennuskanta koostuu pääasiassa hirsirakennuksista. 
Massiivisessa hirsirakennuksessa sisällä syttynyt palo pysyy hirsikehikon sisällä, kun 
kattomateriaali on sellainen, ettei se levitä paloa. Pienehköt aukot hirsirungossa eivät aiheuta 
suuria leimahduksia. Ongelmallisempia ovat kevyemmin rakennetut piharakennukset, joissa 
saattaa lisäksi olla säilytettävänä kaikenlaista palokuormaa lisäävää rojua. Viime 

                                                      
296 Ibid. 109. 
297 Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa 1998. Ympäristöopas 39, ympäristöministeriö, Helsinki, 110. 
298 Rahikainen & Keski-Rahkonen 1999. Palokuolemat Suomessa 1988–97. 
299 Sisäministeriön pelastusosaston Ohje kunnallisten palokuntien toimintavalmiudesta 1993. 
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vuosikymmenien aikana tehtyjen asuntojen korjaustöiden ja palonsammutuskokemusten 
pohjalta Porvoon ja Rauman paloviranomaiset katsovat, että rakenteellinen paloturvallisuus 
on parantunut olennaisesti esimerkiksi 1960-lukuun verrattuna ja aluepalon riskiä pidetään 
sekä Porvoossa että Raumalla pienenä. 300

 
 

        
 

Kuvat 44 ja 45. Suomen kapeimpia katuja: Kristiinankaupungin Kissanpiiskaajankuja ja Porvoon Raalinginkuja. 
Molempien leveys kapeimmillaan on noin 3 metriä. 
 
 
Vaikka hirsirakentaminen on kaupungeissa nykyään vähäistä, voidaan ajatella, että vastaavat 
ominaisuudet on mahdollista saada aikaan puurakennuksissa nykyaikaisin 
seinärakenneratkaisuin. Puurakentaminen onkin jälleen tullut mahdolliseksi kaupungeissa. 
1.9.1997 voimaan tulleet uusitut palomääräykset (RakMK E1) mahdollistivat 3–4 -kerroksiset 
puurakenteiset ja puujulkisivuiset P-2 -luokan asuin- ja työpaikkarakennukset 
kaupunkiympäristössä301. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
300 Suikkari 2001. Näkemys perustuu Porvoon sekä Rauman kaupunkien paloviranomaisten kanssa 28.6.2001 käytyihin 
puhelinkeskusteluihin tulipalokokemuksista vanhassa kaupunkikeskustassa. 
301 RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet uudistettiin edelleen 12.3.2002. Uudistus koski lähinnä eri 
pintamateriaalien luokitusta. 
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Kuva 46. Jo hiipumassa oleva palo suurehkossa hirsirakennuksessa Syvärillä vuonna 1943. Hirsikehä on pitänyt 
palon sisällään ikkuna- ja oviaukoista huolimatta kunnes katto on romahtanut alas. Siinä vaiheessa 
sammutustoimet ovat tehonneet jo niin hyvin, että viereiset pärekattoiset rakennukset ovat säästyneet. Kuvaaja 
Oinonen 1943. R. Suikkarin yksityisarkisto. 
 
 
Joitakin kokemuksia tulipaloista tiiviissä puukaupunkirakenteessa 
 
Ruotsissa on viime vuosina kartoitettu vanhojen puutaloalueiden paloturvallisuustasoa 
erityisesti palon leviämisen ja katujen leveyden näkökulmasta. Taustalla oli muutama erittäin 
tiiviissä vanhassa puukaupunkirakenteessa sattunut palo, erityisesti jouluaattona 1995 
Vaxholmissa ja Jönköpingissä 11.2.2001 sattuneet uhkaavalta vaikuttaneet korttelipalot ja 
niiden sammutustyössä saadut kokemukset. Näitä tarkastellaan Lundin yliopiston laatimassa 
raportissa Brand i äldre trähusbebyggelse302. 
 
Kokemusten mukaan palot leviävät vanhoissa kaksikerroksisissa kaupunkipuutaloissa usein 
räystään rakojen kautta laajalle osastoimattomalle ullakolle, jonka lattiapinta-ala saattaa olla 
tuhansien neliömetrien suuruinen. Palo leviää tällöin nopeasti sivusuunnassa ja saattaa 
muodostaa koko korttelisivun levyisen paloalueen. Noin tunnin kulutta palo yleensä leviää 
ullakon alla oleviin huoneistoihin ja yltyy. Tällöin lämpösäteily saattaa sytyttää viereisen 
puujulkisivuisen rakennuksen yli 11 metrin etäisyydellä.303 Ruotsalaisten tutkimusraportissa 
viitataan amerikkalaiseen selvitykseen vuodelta 1968, jonka mukaan säteilylämmön määrä on 
sidoksissa palossa syntyvien liekkien korkeuteen. Tämä taas riippuu tulessa olevien kerrosten 
määrästä. 
 
 
 
 

                                                      
302 Glenting, Markus 2002. Brand i äldre trähusbebyggelse. Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Rapport 5099. 
303 Glenting 2002, 5 ja 24. 
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Tulessa olevien kerrosten 
lukumäärä 

Liekkien korkeus räystään 
yläpuolella 

1 1,4 x kerroskorkeus 
2 1,8 x kerroskorkeus 
3 2,2 x kerroskorkeus 
4 2,6 x kerroskorkeus 

 
Taulukko 7. Liekkien korkeuden ja kerrosluvun suhde. Liekkien korkeus riippuu kerrosluvusta NFPA304:n 
selvitysten mukaan. Fire Journal 5/1968; Glenting 2002, 24. 
 
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että vanhojen suomalaisten puukaupunkien 
rakentamistapa poikkeaa jonkin verran ruotsalaisesta, keskiaikaisperäiseen katuverkkoon 
rakentuneesta kustavilaisesta perinteestä. Ruotsalaisissa vanhoissa kaupungeissa 
kaksikerroksiset, korkealla osastoimattomalla ullakolla varustetut puurakennukset, ovat usein 
kiinni toisissaan koko korttelin mitalta. Palotilanteessa nämä pitkät ullakot ovat erityisen 
ongelmallisia, koska palokaasut pääsevät leviämään laajalle niiden kautta ja niiden syttyessä 
palaa suuri, yhtenäinen pinta-ala samanaikaisesti. Tästä seuraa suuri palon intensiteetti. 
 
Jönköpingissä paloi vuonna 2001 kaksikerroksinen koko korttelin mittainen yhteen 
rakennettu puurakennusryhmä. Palossa arvioitiin liekkien korkeudeksi enimmillään noin 5 
metriä, kun ullakko ja molemmat kerrokset olivat tulessa. Liekit löivät ikkunoista ja räystään 
yläpuolelta, mutta koko julkisivupinta ei ollut tulessa. Tällöin tuli uhkasi rapattua 
puurakennusta 8 metriä leveän kadun vastakkaisella puolella. Rakennus saatiin suojeltua 
kastelemalla julkisivua vedellä katujen kulmista, jolloin useita ikkunaruutuja särkyi. 
Vedenkulutuksen arvioitiin olleen enimmillään jopa 12 000 litraa/minuutissa. Palokunta pääsi 
pelastustehtävien jälkeen aloittamaan sammutuksen 30 minuutin kuluttua hälytyksestä. 
Työhön otti osaa kaikkiaan 157 henkilöä. Palo saatiin hallintaan 8 tunnin kuluttua 
hälytyksestä.305

 
Eräs uhkakuva liittyy rakennusten vierustalla oleviin roskakatoksiin mahdollisina tuhopolton 
kohteina. Ruotsissa Lakia onnettomuuksien ehkäisemiseksi (Tillämpningsanvisningar för 
Lagen om skydd mot olyckor) varten laadittu soveltamisohje ottaa kantaa myös siihen, mikä 
on roskien keräyspisteenä toimivan piharakennuksen sopiva etäisyys puujulkisivuisesta 
asuinrakennuksesta. Tarkoituksena on ohjeistuksen avulla vähentää puujulkisivun 
syttymisriskiä roskasäiliöpalon varalta. Soveltamisohjeen mukaan silloin, kun etäisyys on yli 
6 metriä, voidaan molempien rakennusten julkisivut tehdä paloluokittelemattomasta 
materiaalista. Jos etäisyys on alle 6 mutta yli 3 metriä, täytyy piharakennuksen asuintalon 
vastainen seinä rakentaa EI 30 -vaatimukset täyttäväksi. Jos etäisyys on alle 3 metriä, täytyy 
seinän täyttää vaatimus EI 60.306

 
Kokemukset puujulkisivuisten, useampikerroksisten rakennusten paloista Suomessa ovat 
samansuuntaisia ruotsalaisten havaintojen kanssa. P 3 -luokan asuinkerrostaloja kohdanneista 
paloista (yleensä kaksikerroksisia puurakennuksia) noin 95 % syttyy asunnon sisällä307. 9 
%:ssa kaikista palotapauksista julkisivun pintakerrosten katsotaan edistäneen paloa308. 
Kokeellisesti on osoitettu, että palo etenee hormivaikutuksen vuoksi puujulkisivussa 

                                                      
304 NFPA = National Fire Protection Association. 
305 Glenting 2002, 27, 54–57. 
306 Tillämpningsanvisningar för Lagen om skydd mot olyckor (PM 00:02). SFS 2003:778. 
307 Sisäasiainministeriön ylläpitämä PRONTO-onnettomuustietokanta; Korhonen T. & Hietaniemi J. 2004. Puujulkisivujen paloturvallisuus 
lähiökerrostaloissa. VTT tiedotteita 2253. Otamedia Oy, Espoo. Liite A8, taulukko A6. 
308 Korhonen & Hietaniemi 2004, liite A10, taulukko A13. 
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tuuletusraossa309. Näihin on viime vuosina kehitetty rakenteellisia, paloturvallisuutta 
parantavia ja palon etenemistä hidastavia ratkaisuja (palokatko tuuletusrakoa kuristamalla), 
jotka ovat sovellettavissa sekä uudis- että korjausrakentamiseen.  
 
Rakennuspalo saattaa levitä rikkoutuneista ikkunoista tai muista aukoista leiskahtelevien 
liekkien aiheuttaman lämpösäteilyn vaikutuksesta. Aukoista ulosvirtaavat kuumat palokaasut 
voimistavat palamista ja liekkejä kohdatessaan happea. Palon intensiteettiin vaikuttaa liekin 
koko ja tähän puolestaan julkisivujen aukotuksen suuruus. Palon intensiteetin kannalta 
palokuorma asuntojen sisällä on moninkertainen puujulkisivuun verrattuna310, joten 
puujulkisivun tuottama lämpösäteily on tähän verrattuna pieni. Puujulkisivun aiheuttama 
paloriskin kasvu muihin paloon liittyviin tekijöihin verrattuna on arvioitu vähäiseksi311. Itse 
puujulkisivupalon (palo etenee vain puuverhouksessa) aiheuttama lämpörasitus ei yleensä 
riitä edes rikkomaan sekä ulompaa että sisempää ikkunaa312. Palotilanteiden laskentamallien 
oletus, että puujulkisivujen kyseessä ollessa ikkuna-aukkojen osuus on 100 % (vrt. Piela 
1997), on siten huonosti perusteltu ja tästä johdetut rakennusten turvaetäisyydet ovat 
kyseenalaiset. 
 
Arvioitaessa rakennusten paloturvallisia etäisyyksiä Suomen puurakennusmiljöissä, on syytä 
ottaa huomioon mittakaavan lisäksi niiden rakentamisajankohtaan sidoksissa oleva 
rakenteellinen paloturvallisuustaso. Vanhoissa miljöissä rakennukset ovat lähellä toisiaan, 
mutta kokemusten perusteella hirsikehikko pidättelee hyvin liekkejä sisällään. Erityistä 
huomiota täytyy kiinnittää ullakoiden ja toisiinsa kytkettyjen rakennusten osastointiin ja 
paloturvallisuuden parantamiseen korjaustöiden yhteydessä. Uusilla, niin sanotuilla 
moderneilla puukaupunkialueilla, joissa saattaa olla 2–3 kerroksisia puukerrostaloja, on 
rakenteellinen paloturvallisuustaso jo alkujaan hyvä. Puujulkisivun lämpösäteilyä lisäävä 
vaikutus rakennuksen sisällä palavaan materiaalin verrattuna on pieni, ja myös kerroksellinen 
palamattomalla eristeellä täytetty rankarakenne pidättelee liekkejä rakennuksen sisällä. 
Tiiviillä ja matalilla pientaloalueilla rakennusten koko, ja siten myös yksittäisen rakennuksen 
palokuorma, on melko pieni. Kaikkien näiden seikkojen valossa 8 metriä rakennusten välisen 
turvallisen etäisyyden sääntönä, josta voidaan perustellusti poiketa molempiin suuntiin, 
vaikuttaa aivan käyttökelpoiselta. 
 

                                                      
309 Karjalainen M. 1999. Puujulkisivujen polttokoesarja Kuopion pelastusopistolla. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Oulu.; Hietaniemi 
et al. 2003. Ontelotilojen paloturvallisuus, ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. VTT tiedotteita 2202. Edita, Helsinki. 
310 Esimerkiksi Korhonen & Hietaniemi 2004, liitesivut B2-B3, B6-B7. Liitteissä B3 ja B4 esitetystä huonepaloista saatujen tietojen pohjalta 
laaditusta asuinhuoneen palokuormaesimerkistä laskettuna saadaan huonekaluista ja sisustusmateriaaleista aiheutuvaksi palotehoksi 20 m² 
kokoisessa huoneessa noin 13 MW (puulattia mukaan luettuna). Puupinnan palaessaan luovuttama palotehoarvo neliötä kohden mainitaan 
olevan laboratoriokokeiden perusteella suurimmillaan 0,12 MW/m². Liitteen C laskentamallissa (Back et al. 1994) käytettiin palavalle 
julkisivulle keskimäärin arvoa 0,09 MW/m² (C5). Jos oletetaan puupinnan palotehoarvoksi neliötä kohden 0,10 MW/m², voidaan laskea, että 
huoneen palokuorma vastaa 130 m² palavaa puupintaa (esim. puujulkisivupinta). Jos myös huoneen kaikki seinä- ja kattopinnat oletetaan 
puupintaisiksi, on huoneen paloteho noin 20 MW. 
311 Korhonen & Hietaniemi 2004, 48–52. 
312 Korhonen & Hietaniemi 2004, 20. 
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Kuva 47. Vanha viisaus pätee yhä. Kuva 1950-luvulta palosuojelun käsikirjasta osoittaa palon kiihtymisen ajan 
ja sammuttamiseen tarvittavan vesimäärän suhteen.313 Palon havaitsemisella (palohälytyksellä) on suuri 
merkitys. 
 
 
8. YHTEENVETO 
 
Keskeisiä huomioita 
 
Tilastot osoittavat, että säilyneistä puukaupungeista ja -kaupunginosista huolimatta 
varsinaisia tapaturmaisia kaupunkipaloja ei ole vuosisataan sattunut. Viimeisten, ennen 
palojen loppumista sattuneiden palojen, laajuus pienentyi jatkuvasti. Viimeisimmät, 
kaupunkipaloiksi tilastoidut palot olivat korttelipalon luonteisia ja niihin liittyi nykyajan 
olosuhteista poikkeavia piirteitä. Ne olivat seurausta useista sellaisista onnettomista 
yhteensattumista, jotka nykyään ovat äärimmäisen epätodennäköisiä. Kattavaa riskianalyysia 
aluepalojen todellisesta uhasta ei tätä tutkimusta kirjoitettaessa ole Suomessa vielä tehty. On 
vain olemassa abstrahoituneita pelkoja, jotka juontuvat historiallisista kaupunkipaloista, ja 
niiden pohjalta johdettuja suunnitteluohjeita sekä toisaalta tietoa, joka perustuu paikallisten 
paloviranomaisten vuosikymmenien palonsammutuskokemuksiin.  
 
Historiallisten puukaupunkipalojen ja niiden aikana vallinneiden olosuhteiden tarkastelu 
osoittaa, että on löydettävissä eriteltyjä syitä tulipalojen leviämiseen kaupunkipalon mittoihin. 
Tärkeimpiä näistä olivat palavien katemateriaalien yleinen käyttö sekä samanaikainen 
palonsammutusorganisaatioiden ja sammutuskaluston kehittymättömyys tai täydellinen 
puuttuminen. Myös yleinen välinpitämättömyys avotulen käytössä herkästi syttyvien 
materiaalien läheisyydessä tonteilla, teki palon syttymisen otolliseksi. Palot laajenivat 
kaupunkipaloiksi pääasiassa siten, että kipinät levisivät palokohteesta ympäröivien 
rakennusten katoille, jotka olivat tehty enimmäkseen puusta aina 1800 ja 1900 -lukujen 
vaihteeseen saakka, jolloin ne vaihdettiin lyhyellä aikavälillä asfalttihuopa- ja peltikatteiksi. 
Tätä edelsi lyhyt, mutta paloturvallisuutta ajatellen hämmästyttävä pärekattojen suosion 
kausi. Pärekattojen muita ominaisuuksia pidettiin niin hyvinä, että niiden paloturvallisuuteen 
haluttiin uskoa. 

                                                      
313 Sundgvist 1956, 113. 
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Monet palot levisivät kadun yli ja jopa muihin kaupunginosiin kadunleveydestä riippumatta. 
Kadun leveydelläkin oli siten edellä mainitun kaltaisissa olosuhteissa toissijainen merkitys. 
Tuulen takia katot saattoivat syttyä useissa paikoissa satojen metrien päässä palorintamasta – 
tilanne, jonka kanssa palokohteesta säteilevällä lämmöllä ei ollut mitään tekemistä. Jos 
paloruiskuja ylipäätään oli tai ne saapuivat paikalle, ei niiden teho useinkaan riittänyt 
nostamaan vettä talojen katoille. Pohjoismaiden välillä suoritettu vertailu tukee näitä 
havaintoja, joskin eri katemateriaalien yleisyyden ja vaihtumisen ajankohdan suhteen on 
löydettävissä kulttuurisia eroavaisuuksia.  
 
Edellä mainittujen seikkojen rinnalla rakennusten seinämateriaalin merkitys palon leviämisen 
kannalta oli toisarvoinen. Palot levisivät muusta syystä kuin talosta taloon säteilylämmön 
sytyttämänä. Tiivis rakentamistapa tietenkin lisäsi palojen intensiivisyyttä sammutuskeinojen 
puuttuessa ja tulipalojen levitessä tuulen mukana ympäri kaupunkia. Palot saatiin hallintaan 
1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa katemateriaalien vaihduttua palamattomiksi tai vaikeasti 
syttyviksi ja tehokkaiden (yli 500 l/minuutissa) paloruiskujen sekä niiden toimintatarpeet 
täyttävän vesihuollon yleistyttyä kaupungeissa. Nyt vasta pystyttiin palava kohde 
sammuttamaan palavan rakennuksen ja sen ympäristön maahan repimisen sijaan. Tämän 
edellytyksenä oli palokunta, joka kykeni käyttämään laitteita ja toimimaan kurinalaisesti. 
Perustan tälle muodosti kansalaisaloitteen pohjalta noussut vapaa-palokunta-aate. Edellä 
mainittu samanaikainen tekninen ja toiminnallinen kehitys tapahtui kaupunkien aikajanalla 
nopeasti lyhyen ajanjakson aikana. 
 
Kiintoisaa on se seikka, että tarve palontorjunnan kehittämiseen heräsi kaupungeissa hyvin 
myöhään, eivätkä pyrkimykset paloturvallisuuteen olleet kovin määrätietoisia. Käytännöt 
vaihtelivat suuresti kaupungeittain. Aika ajoin Ruotsinvallan aikana oli annettu eritasoisia 
paloturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ohjeita ja määräyksiä, mutta näiden noudattamista 
ei riittävästi vaadittu tai valvottu. Ensimmäiset palosäännöt ja rakennusjärjestykset oli 
tarkoitettu pääasiassa Tukholmaa ja muita suurimpia ja valtakunnan talouden kannalta 
merkittävimpiä kaupunkeja varten. Muut kaupungit kopioivat itse näitä ohjeita kokemansa 
tarpeen mukaan. Suomessa ei ollut omaa valtiollista järjestelmää, joka olisi huolehtinut 
paloturvallisuudesta. Jotkin paloturvallisuuden parantamiseen tähdänneet määräykset 
kääntyivät itseään vastaan – esimerkiksi puukatteita koskeneet kiellot, jotka johtivat siihen, 
että vanhoista puukatoista ei pidetty huolta. Ränsistyneinä ne olivat palonarempia. 
 
On mahdollista, että levottomat ajat valtakunnan rajoilla, erityisesti 1700-luku, vaikuttivat 
siihen, että jatkuvaa ja määrätietoista paloturvallisuuden ylläpitämistä sekä kehittämistä 
Suomessa ei katsottu tarpeelliseksi Ruotsin näkökulmasta. Pidettiin ehkä mahdollisena, että 
kaupunki menetettäisiin kuitenkin sotatoimien seurauksena. Joka tapauksessa toistuva 
tilanteen hallinnan menettäminen tulipaloissa ei johtanut määrätietoiseen 
palonsammutustekniikan ja välineistön kehittämiseen, vaikka tietoa hyvinkin kehittyneistä 
venttiileihin ja mäntäsylinteriin perustuvista pumpputekniikoista on täytynyt olla olemassa. 
Käyttökelpoinen pilssipumppu nähtiin tarpeelliseksi jokaisessa merenkulkuun tarkoitetussa 
laivassa kaupunkien harjoittaman merenkäynnin alkuajoista lähtien. Pumpputekniikan on 
täytynyt olla tuttua lähes kaikille Suomen kaupungeille niille tärkeän kauppamerenkulun ja 
laivanrakennuksen vuoksi. Tätä tekniikkaa ei kuitenkaan osattu tai nähty tarpeelliseksi 
soveltaa kaupunkien palonsammutuksen tarpeisiin. Yksityisen kansalaisen oli tietysti vaikeaa 
ryhtyä tällaisen innovaation kehittäjäksi ankarien arkiaskareiden lisäksi. Käyttökelpoiset 
paloruiskut hankittiin ulkomailta vasta, kun niitä tuotettiin teollisesti. Laivanrakennuksen ja 
puukaupunkien analogioita on ylipäätään tarkasteltu hyvin vähän maamme 
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historiankirjoituksessa. Tarkempi syventyminen aiheeseen tarjoaisi mielenkiintoisen 
tutkimusaiheen. 
 
Kysymys palonsammutustoiminnan heikosta tasosta puukaupungeissa Ruotsin vallan aikana 
ja keisariajan alussa liittyy siten myös kulttuurisiin käytännöllisyysnäkökohtiin ja siihen, mitä 
pidettiin kulloinkin tarkoituksenmukaisena arjen näkökulmasta. Kaupunkipaloissa kuoli hyvin 
vähän ihmisiä verrattuna materiaalituhojen laajuuteen. Asukkaille perheenjäsenen hengen 
menetys tai varaston sekä laivalastin tuhoutuminen oli paljon merkittävämpi menetys kuin 
yksinkertaisen hirsitalon tuhoutuminen palossa vähäarvoisine irtaimistoineen. 
Kaupunkipalojen jälkeen asukkaat rakensivat hirsitalonsa itse. Kruunu helpotti tätä 
myöntämällä kaupungeille verohelpotuksia. Järjestely sopi pitkään molemmille. 
Kaupunkipalojen tarkastelu pitkällä aikavälillä antaa viitteitä siitä, että vasta sitten, kun 
palojen aiheuttama tuho sattui kipeästi pääomakeskittymiin, kuten varakkaisiin kiinteistöihin 
ja vakuutusyhtiöiden varallisuuteen, heräsi viranomaisten välitön kiinnostus 
paloturvallisuuden kehittämiseen. Tällainen käännekohta voidaan nähdä 1800-luvun alun 
suurten kaupunkipalojen ja erityisesti Turun vuoden 1827 palon jälkeen. Tällöinkin 
merkittävimmät toimet kohdistuivat aluksi passiiviseen palontorjuntaan – 
kaavoitustoimenpiteisiin, jotka pyrkivät väljentämään kaupunkirakennetta ja rajoittamaan 
puumateriaalin käyttöä. Aktiivinen palontorjunta kehittyi pitkälti yksityisten aloitteesta 
syntyneen vapaapalokunta-aatteen avulla. Palonsammutusorganisaation kehityksen 
kulminaatiopiste oli omien valtiollisten olojen järjestäminen ja oma lainsäädäntö. 
 
Nykyajan olosuhteissa puukaupunkien paloturvallisuus on aivan toisella tasolla kuin 1800-
luvun suurten kaupunkipalojen aikaan. Mikä tämä taso on verrattuna aikaisempiin 
olosuhteisiin, sitä ei ole virallisesti koskaan määritelty. Määrittely pitäisi tehdä. On olemassa 
kaupunkimaista puurakentamista kohtaan vallitsevia, menneisyyden peloista aiheutuvia 
ennakkoluuloja ja toisaalta vuosikymmenten palonsammutustoimen kenttätyön mukanaan 
tuomia kokemuksia eri kaupungeissa. ”Yliväljää” kivirakennusvaltaista ympäristöä on vaikea 
perustella myöskään sodankäynnin uhan varalta, sillä historia on opettanut, että 
tuhoamiskeinot sovelletaan kohteen ja rakennustavan mukaan. 
 
Turvallisuus on osa viihtyisyyttä. Puukaupunkimiljöissä paloturvallisuus on edelleen tärkeä 
näkökohta, mutta parantuneen rakenteellisen paloturvallisuuden ja teknisen kehityksen vuoksi 
menneisyydestä juontuva aluepalopelko ja siihen perustuvat aluerakentamisen mitoitusohjeet 
on syytä arvioida uudelleen. Nykyiset ohjeet ovat ylimitoitettuja siten, että ne ohjaavat 
järkevän suunnittelun ja inhimillisen mittakaavan kannalta liian väljään rakentamiseen. 
Lisäksi ne vaikeuttavat vuosisataisen puurakentamisperinteen jatkumista ja ihmisten kauniina 
pitämän sekä arvostaman puumateriaalin käyttöä. 
 
 
Yleisiä toteamuksia 
 
Me suomalaiset olemme sikäli onnekkaita, että asumme maantieteellisesti sellaisella alueella, 
mistä puuttuvat monet rakennetulle ympäristölle muualla maailmalla suurta tuhoa aiheuttavat 
luonnonmullistukset, kuten maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, suuret tulvat ja 
maanvyörymät. Meidän uhkamme ovat olleet ja tulevat olemaan ihmisen välittömästi 
aiheuttamia. Suurimpia tuhoja rakennetulle kulttuuriperinnölle ovat aiheuttaneet sodat, 
kaupunkipalot ja ihmisen eri syistä perustelema sotien jälkeinen purkuvimma. 
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Ihmisen aiheuttamia katastrofeja ja luonnonmullistuksia tulee maailmalla tapahtumaan 
edelleenkin. Näiden mullistusten tapahtuessa arvioidaan yhteiskunnan varotoimien valmiutta, 
jota tarvittaessa (esimerkiksi sota-aikana) tehostetaan. Ongelmien jatkuessa tai yleistyessä 
kehitetään uusia varojärjestelmiä. Katastrofeihin on syytä jossakin määrin varautua ennalta, 
mutta täysin tuhonkestävää ympäristöä on vaikea saavuttaa, eikä se voi olla 
tarkoituksenmukaistakaan.  
 
Suomalaisilla on erityinen kulttuurinen suhde puumateriaaliin, jota on aina ollut saatavilla 
ympäristöstä. Puumateriaali arvostetaan korkealle esteettisesti ja puurakennuksista yleisesti 
pidetään. Jos puurakentamista pyritään määräyksillä rajoittamaan, täytyy siihen johtaneet syyt 
pystyä johdonmukaisesti perustelemaan. Koska alueellisen paloturvallisuuden osatekijät ovat 
moninaiset ja nykyiset turvaetäisyyksien arvioimiseen käytetyt laskentamenetelmät ja annetut 
suositukset ovat vähintäänkin kiistanalaiset toistensa ja kokemusperäisen tiedon kanssa, on 
ilmeistä, että puurakennusten palojen ja palon leviämisen riskinhallinta ja ohjeistus kaipaavat 
lisäselvitystä. Riskianalyysiä tehtäessä täytyisi myös päättää, missä määrin 
palonsammutustoiminta otetaan huomioon turvaetäisyyksien arvioinnissa. Aloite tällaiseen 
selvitystyöhön on tehty vuonna 2005 osana ympäristöministeriön tukemaa Puurakentamisen 
edistämisohjelmaa 314. 

                                                      
314 Puurakentamisen edistämisohjelma 2004–2010, työryhmän ehdotus. Ympäristöministeriön moniste 147, Helsinki 2005, 80. 
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LUETTELO SUOMEN KAUPUNKIPALOISTA 
 
 
Johdanto Suomen kaupunkipalot -luetteloon 
 
Kaupunkipaloksi on tässä tutkimuksessa ja seuraavassa, tutkimuksen aikana kootussa, 
luettelossa katsottu vähintään korttelin laajuisen tuhon aiheuttanut kaupunkipalo, joka lisäksi 
on levinnyt kadun yli. Tapaturmaisten kaupunkipalojen, joiden laajuus ja ajankohta on 
pystytty selvittämään, tapahtumavuosi sekä -kuukausi on esitetty luettelossa lihavoituna 
vuosi- sekä päivämääräsarakkeissa. Poikkeustapauksina ovat mukana sota-aikana Helsingissä 
1808 ja Ruotsinsalmessa (Kotka) 1855 tapahtuneet kaupunkipalot, joissa tuli levisi 
kaupunkipaloksi vahingossa vaikkakin sodan sekavissa oloissa. Muitakin kaupungeissa 
sattuneita tulipaloja, joiden ajankohdasta ja olosuhteista on löydetty tarkempaa tietoa, on 
mainittu luettelon selitesarakkeessa ja alaviitteissä. Osa näistä on laajuudeltaan korttelipaloksi 
kehittyneitä paloja, mutta joissakin tapauksissa on rajanveto kaupunki- ja korttelipalon välillä 
vaikeaa. Muutamia tällaisia sattui muun muassa 1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa Oulussa, 
Sortavalassa, Mikkelissä ja Kokkolassa, mutta näiden määrä on kokonaisuuteen nähden 
kuitenkin vähäinen. Alaviitteissä on myös maininta muun muassa Oulun kauppapaikassa 
tapahtuneista tulipaloista, jotka sattuivat 1500-luvulla kauan ennen kaupungin perustamista. 
Osa näistä on saattanut olla kaupunkipalon luonteisia, mutta tarkempien tietojen puuttuessa 
niitä ei ole luetteloitu kaupunkipaloiksi. Alleviivaukset vuosiluvussa koskevat 
kirjallisuuslähteissä mainittuja paloja, joiden ajankohta tai laajuus vaatii tarkempaa 
selvittämistä palon ajoittamiseksi ja jotta voitaisiin varmasti päätellä, että kyse on 
kaupunkipalosta. Selitesarakkeessa on korostettu joitakin kaupunkipalojen merkkipaaluja, 
kuten esimerkiksi ensimmäinen tapaturmainen kaupunkipalo, sekä paloihin liittyviä 
toistuvia piirteitä kuten esimerkiksi tuulen vaikutus. 
 
Täsmällisiä lukumääräisiä tietoja kaupunkipalojen tuhoista löytyy 1500-luvun lopulta lähtien. 
Tätä aiemmissa tapauksissa kuvataan palon laajuutta yleensä puolen tai koko kaupungin 
tuhona tai vain lakonisena mainintana kaupunki paloi. 1500-luvun lopulta lähtien aina 1800 ja 
1900 -lukujen vaihteeseen asti mainitaan usein myös tuhoutuneiden tonttien tai talojen 
lukumäärä. Ruotsinkielisissä lähteissä (joita varhaisimmat lähteet yleensä ovat) nämä 
ilmaistaan sanoilla tomter tai gårder sekä hus. Tuhoutuneeksi ilmoitettu tontti tai talo vastaa 
yleensä kiinteistöä ja pitää sisällään tontin päärakennuksen (asuinrakennuksen) lisäksi myös 
kaikki piharakennuksetkin – joita saattoi olla useita. 1800-luvun alkupuolelta lähtien lähteissä 
yleistyy myös tuhoutuneiden rakennusten tarkan lukumäärän ilmaiseminen. Tulipalon 
laajuuden määrittely kirjallisuuslähteiden perusteella on edellä mainituista seikoista johtuen 
aina jonkin verran tulkinnanvaraista. 
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SUOMEN KAUPUNKIPALOT -LUETTELO 
 
VUOSI PVM KAUPUNKI PALON LAAJUUS, OLOSUHTEET, SYTTYMIS- JA LEVIÄMISSYY YMS 
1311  Hämeenlinna SOTA, novgorodilaiset polttivat kaupungin ja piirittivät linnaa.315  

Ensimmäinen Suomea koskevissa aikakirjoissa mainittu kaupunkipalo. 
1318 23.5. Turku SOTA, novgorodilaiset polttivat Tuomiokirkon ja kaupungin.316

1351  Viipuri SOTA, novgorodilaiset polttivat esikaupungit piirittäessään linnaa.317

1360 syksy Käkisalmi Kaupunki paloi ”äkkiarvaamatta”.318 Ensimmäinen tapaturmainen kaupunkipalo? 
1425  Turku SOTA, Tuomiokirkko paloi, myös kaupunki on saattanut vahingoittua.319

1429 2.6. Turku Tuomiokirkko, luostari ja itäinen osa kaupunkia paloivat. Syttyi tuhopoltosta.320

1443 2. Turku SOTA. Venäläisten ryöstöretki. Tulipalo vaurioitti kirkkoa ja kaupunkia. 321

1457 7. Viipuri SOTA. Tuhoisa tulipalo linnan valtauksen yhteydessä.322

1458  Turku Salama sytytti kirkon ja palo levisi myös kaupunkiin.323

1473  Turku Osa kaupunkia paloi.324

1477 5 Viipuri Kaupunki sekä kirkko paloivat.325

1491 4. Turku Kaupunki paloi kokonaisuudessaan pääsiäisen aikoihin.326

1508 5.8. Porvoo SOTA, tanskalaiset polttivat kaupungin.327

1509 2–3.8. Turku SOTA, tanskalaiset ryöstivät kaupungin yöllä.328

1522 22.5. Turku SOTA (Kustaa Vaasan kapina). Aninkaisten kaupunginosa tuhoutui ruutitynnyrin 
räjähdyksestä alkaneessa palossa.329

1536 12.9. Rauma Kaupungin mainitaan palaneen toisen kerran. 330

1537 3.5. Turku Merkittävä osa kaupungista paloi.331

1538 5. Rauma Kaupunkipalo. 332 Pienempi palo kuin 1640, joten alle kolmasosa kaupungista paloi. 
1546 15.2.? 

22.3.?
Turku Kirkko ja kaupunki joen eteläpuolella paloivat. Palo syttyi illalla klo 22.00.333

Keskiaikaisen Turun loppu. 
1549 27.5. Turku Mätäjärven kortteli (kaupunginosa) paloi334

1552 29.4. Turku Suuri osa Mätäjärven ja Aninkaisten kaupunginosista paloivat (noin puoli kaupunkia).335

1565  Turku ”Merkittävä osa” kaupungista paloi.336

1569 15.2. Turku Suuri osa kaupungista paloi. 337

1571 14.3. Porvoo SOTA, ”moskoviitit tuhosivat puoli kaupunkia”. 242/487 taloudesta autioitui.338 Venäläiset 
sytyttivät kirkon lähtiessään. Tuli ilmeisesti levisi siitä ympäröiviin rakennuksiin.339

                                                      
315 FMU I nro 265, 104–105. Novgorodilaisten 1. kronikan mukaan Vanajan kaupunki poltettiin. 
316 FMU I nro 282, 111 (palon ajoitus), ja 286 (maininta novgorodilaisten 1. kronikassa), 112. Gyldén 1845 vain maininta, 134. Ruuth 1909, 
152. Useissa historian lähteissä kerrotaan tapahtumasta vuonna 1198, jolloin novgorodilaisten on väitetty polttaneen Turun loppiaisen jälkeen 
piirittäessään linnaa (mm. Ruuth 1909, 152; Gyldén 1845, 133). Periaatteessa tämä on voinut olla mahdollista. Ensimmäisen Turun linnan 
rakennusvaiheen lähellä on varmastikin ollut kauppapaikka ja kaupunkimaista asutusta. Gallén 1954, 213–220 sekä Gardberg 1971, 140–
142, .kuitenkin kumoavat väitteen vuoden 1198 palosta ja osoittavat vakuuttavasti, että vuosi 1198 on varhainen väärintulkinta ja tarkoittaa 
ilmeisesti vuoden 1318 tapahtumaa. 
317 FMU I nro 594, 242–243. Kertomus novgorodilaisten 1. kronikassa. 
318 Kuujo 1958, 17. FMU I nro 687, 287. Kertomus novgorodilaisten 1. kronikassa. 
319 Ruuthin 1909 mukaan Tuomiokirkko paloi, 152–153. Gyldénin 1845 mukaan koko kaupunki poltettiin, 134. 
320 Ruuth 1909, 152–153. Gyldén 1845, 134. FMU II, nro 1902, 418; nro 1977, 473. Palon ajoitus P. Juustenin mukaan; Porthan 1794, 372. 
321 FMU III, kirje nro 2506, 287. Baselin kirkolliskokouksen kirjeessä 8.3.1443 myönnetään helpotuksia kahdesti palon vaurioittamalle ja 
venäläisten ryöstämälle kirkolle. Maininta tapahtumasta myös kirjeissä nro 2515, 2516, 2530 ja 2616. 
322 Maininta tuhoisasta tulipalosta; Gyldén 1845, 123. Maininta linnan valtauksesta; FMU IV kirjeet nro 3033 ja 3034, 112–113. 
323 Ruuth 1909, 153. Gyldénin 1845 mukaan palo tapahtui vuonna 1459, 134. 
324 Gyldén 1845, 134. Ruuth:n 1909 mukaan ”kaupunki tuhoutui jälleen palossa”, 154. 
325 Lagus 1893, 38, 44. FMU IV kirje nro 3685 (Erik Axelsson Tottin kirje 14.5.1477). Palon laajuus on tuntematon, mutta kirkko tuhoutui 
pahoin, koska korjaustyöt päättyivät vasta vuonna 1794, Hiekkanen 2006, 175. 
326 FMU V, nro 4360. 
327 Hartman 1906 I, 41. FMU VII, nro 5339. 
328 Ruuth 1909, 154. Kirkon katteesta ainakin osa oli kuparia, jonka tanskalaiset ryöstivät. Ruuth mainitsee tanskalaisten tuolloin myös 
polttaneen kaupungin. Piispa Johan Olofsson kuitenkin mainitsee 16.8.1509 päivätyssä kirjeessään Svante Nilssonille että tanskalaiset 
vaativat Turusta paloveroa 12 000 markkaa (“xij twsande mark”), joten kaupunki oli vielä silloin polttamatta, FMU VII, nro 5398. 
329 Erich 1877, 15. Myös Ruuth 1909, 156. 
330 Lähteenoja 1932 II, 44. Seuraavana vuonna mainitaan pappilan palaneen. 
331 ”Merkittäviä osia” kaupungista paloi Gyldénin 1845 mukaan, 134. Nikula täsmentää palon tapahtuneen luostarikorttelissa (kaupunginosa) 
ja palon ajankohdaksi 3.5.1537, Nikula 1987, 88–89. 
332 Lähteenoja 1932 II, 44. Lähteenoja mainitsee virheellisesti palon tarkaksi tapahtumapäiväksi 27.5.1538, joka on kuninkaan Raumaa 
koskevan Tukholmassa päivätyn kirjeen päivämäärä, PR II, 154. Palon on täytynyt tapahtua aikaisemmin toukokuussa. Vuoden 1640 palon 
mainitaan olleen ”suurempi”. 
333 Ruuth 1909, 156, 159. Palosta löytyy useita mainintoja mutta tarkemmassa ajoituksessa on ristiriitaisuuksia. Ajoitus 15.2; HH I 1862, nro 
20, 110 sekä Tegel 1622 II, 269. Joidenkin lähteiden mukaan palo tapahtui 22.3. (Porthan 1794: Juustens Chronicon, 617 sekä Erich 1877, 
19). P. Nordmannin 1905 mukaan vuosi oli 1545, 1. 
334 Ruuth 1909, 156, 159. 
335 Tegel II 1622 mukaan ”...brann Åbo stad af på den ena sidan om ån af vådeld eller vangömo...”, 287. Tähän viitannee myös Erich 1877 
mainitessaan palon laajuudeksi puoli kaupunkia, 19. Ruuth 1909 siteeraa Tegeliä. 
336 Gyldén 1845, 134. Ruuth 1909, 157. Vain maininnat palosta ilman laajuustietoa ja tarkempaa päivämäärää. 
337 Ruuth 1909, 157. Gyldénin 1845 mukaan ”merkittävä osa” paloi, 134. Tulipaloja mainitaan tapahtuneen myös vuosina 1576 tai 1577. 
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1571  Helsinki SOTA, venäläisten hävitysretki. Kuninkaankartano ja osa kaupungista paloi.340

1571 5. Pori Kaupunkipalo. 31/95 talosta oli palaneella puolella.341

1575 16–
17.6. 

Viipuri Koulu ja tontit linnan välissä paloivat, molemmat kirkot ja raatihuone vaurioitui. Syttyi yöllä. 
Kivitaloja ei kaupungissa vielä vuonna 1575 ollut linnan ja kirkkojen lisäksi.342

1576  Turku Joen pohjoispuolen asukkaat menettivät palossa” ei vain talonsa vaan myös omaisuutensa 
suurimmaksi osaksi”. Kuningas helpotti vuodeksi kaupungin verotaakkaa.343

1580 11. Käkisalmi SOTA. Osa puulinnakkeesta syttyi kaupungin takaisinvaltauksen yhteydessä. Tuli levisi 
kaupunkiin.344

1582 kesä Turku Kesällä sattuneessa palossa vahinkoja kärsineet porvarit saivat vuoden verovapauden. 345

1590 2. Porvoo SOTA, venäläiset polttivat ja ryöstivät kaupungin. Kolmas tulipalo vuosisadan sisällä346

1592 27.5. Turku Neljäsosa kaupungista, koko Mätäjärven kortteli (kaupunginosa), autioitui palossa.347

1593 6. Turku Asutus joen molemmin puolin paloi. Tuomiokirkko ja edellisvuonna tuhoutunut Mätäjärven 
kaupunginosa säästyivät. 4 kuoli. 348 Palon leviäminen joen yli viittaa kovan tuulen 
vaikutukseen, vaikka siitä ei ole mainintaa! 

1595 9. Naantali Paljon taloja sekä mm. kaupungin arkisto tuhoutui suurpalossa.349

1594 3–4.9. Viipuri Kaupungin pahimpia paloja, myös raatihuone vaurioitui.350

1600 24.5. Turku Koko kaupunki ja koulutalo paloivat351

1601  Turku Mätäjärven kortteli (kaupunginosa) paloi.352

1603 4.6. Turku Suurin osa Luostarikorttelista sekä Mätäjärvi paloivat.353

1603 5.8. Pori ”Kaupunki autioitui melkein täysin”.354

1612. 12.5 Viipuri Kirkko ja toinen puoli kaupunkia paloi.355

1613 6.? Viipuri Säästynyt osa paloi.356 Kuninkaankirjeessä 19.12.1614 myönnetään porvareille verohelpotus, 
jos he rakentavat talonsa kivestä ”hiljattain raivonneen tulipalon jälkeen”.357

1618  Turku Suuri kaupunkipalo riehui Kirkkokorttelissa. 
1624 kesä Turku Suurin osa Mätäjärveä, 90 tonttia (gårdar) paloi, vain n. 50 säästyi.358

1627 13.10. Viipuri ”Suurin ja paras osa kaupunkia paloi”359

1628 27.5. Viipuri Vanha kaupunki ja Valli tuhoutuivat. Palo syttyi Vallissa klo 10:n ja 11:ta välillä leviten 
aluksi vastatuuleen ja sitten myrskyssä kaupunkiin ja salmen yli Siikaniemelle asti..360

1628 4.3. Naantali Luostari, kirkko ja osa kaupunkia (n. 1/3) tuhoutuivat, 12 porvaria menettivät talonsa.361 Palo 
syttyi naakkojen ampumisesta, kun panos sytytti aitan katon palamaan kirkon lähellä.362

1634 syksy Helsinki ”Tuli levisi laajahkolle alueelle polttaen 19 taloa täydellisesti” (19 noin 70:stä = 27 %).363

1634 7.10. Käkisalmi Lähes koko kaupunki paloi. Syttyi illalla 9 aikaan. Palo kesti monta päivää.364

1640 1.5. Rauma Kirkko365 ja kolmasosa kaupunkia paloi.366 Palon mainitaan olleen suurempi kuin vuoden 
1538 palo. 

1640 4.5. Pori 40 taloa paloi.367

                                                                                                                                                                      
338 Hartman 1906, 52. 
339 Edgren & Gardberg 1996, 289. 
340 Härkäpää 1961, 13–14. 
341 Ruuth:in mukaan palo tapahtui keväällä vähän ennen kuin vuoden 1571 hopeavero kannettiin, Ruuth 1899, 90. Suomen 
hopeaveroluettelon v. 1571 mukaan paikallisvoudit tilittivät Porin verot 5.6.1571, Jokipii 1953, XII, 217. Palo siis lienee tapahtunut 
toukokuun viimeisinä päivinä. Tilitysyhteenvedon mukaan palaneella puolella mainitaan olleen 31 taloa ja säilyneellä puolella 64. 
342 Lagus 1893, 64–65.  
343 PR III:1, 347 (Juhana III kirje 22.5.1577). Ruuth 1909, 276.  
344 Kuujo 1958, 27. Kaupungin mainitaan kärsineen palovahinkoja myös vuonna 1578 käydyssä taistelussa, 26. 
345 Ruuth 1909, 157. PR III:1, 445 (muistio kirjeestä Turun voudille 10.12.1582). 
346 Hartman 1906, 58. Tulipalo tapahtui hävityksen yhteydessä. 
347 Ruuth 1909, 157. 
348 Ruuth 1909, 157. Gyldén mainitsee koko kaupungin palaneen vuonna 1594, Gyldén 1845, 134. 
349 Naantalin VPKn internetsivut: http://kotisivu.dnainternet.net/nooramika/naantalinvpk/historia.html (15.5.2007). 
350 Lagus 1893, 64–67. Palon jälkeen Juhana III määräsi Viipurin katujen leveydeksi 14 ja kujien 10 kyynärää (8,3 ja 5,9 m). 
351 Ruuth 1909, 158. Tuomiokirkko paloi myös 25.7.1600, katon mainitaan rikkoutuneen tornista putoilevista suurista tiiliskivistä. 
352 Ruuth 1909, 158. Gyldénin mukaan ”merkittävä osa” kaupunkia paloi, Gyldén 1845, 134. 
353 Bonsdorff, 1892, 121. Myös v. 1618 mainitaan suuri palo Kirkkokadulla. 
354 Kuninkaan vapaakirje 6 vuodeksi Porin kaupungille 3.8.1604 kaksi päivää kaupunkioikeuksien vahvistamisen jälkeen, HUFH KIX II, 
kirje nro 345 (Valtak. registr. Fol 282). Tyhjiä tontteja on ollut vielä vuonna 1616, HUFH GII IV, kirje nro 422 (Kuninkaankirje Porin 
kaupungille 29.4.1616 tyhjistä tonteista ja niiden rakentamisesta, Valtak.registr. Fol 154). Gyldén 1845, 2 vain maininta. 
355 Lagus 1893, 69. 
356 Lagus 1893, 69 ja alaviite 18 (Wiipuril. Kirje Axel Oxenstjernalle 20.6.1613). Vuosien 1612 ja 1613 tulipalojen mainitaan aiheuttaneen 
suurta vahinkoa muurille, Kauppi & Miltsik 1993, 39. 
357 HUFH GII IV, kirje nro 300 (Valtakunnan registratuura nro 1303). 
358 Bonsdorff 1901, 121. 
359 Lagus 1893, 97. 
360 Lagus 1893, 97–99. 
361 Jäntere 1943, 299. 
362 Hausen 1922, 55. 
363 Härkäpää 1961, 14. 
364 Kuujo 1958, 74. 
365 Högman 1907, 157. Tieto perustuu ilmoitukseen Pyhän kolminaisuuden kirkon tuhoutumisesta 1600-luvun asemakaavakartassa. 
366 Lähteenoja 1932 II, 44–45. 
367 Gyldén 1845, 2. Ruuth 1899, 90 (Valtakunnan registratuura 1641, 2. osa, Fol. 1135). 
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1652 3.10. 
(9?) 

Viipuri Noin 300 taloa paloi keskustassa. Heinät syttyivät aamulla klo 7:n ja 8:n välillä karjasuojassa 
lähellä keskimuuria huolimattomasta tulenkäsittelystä. Palo levisi nopeasti kovassa tuulessa. 
Makasiineja syttyi Siikaniemessä asti. Miesväki oli poissa Lappeenrannan markkinoilla.368

1652 2.10. Oulu Enin osa porvarien taloista, linnansilta ja saaren varastoaitat tuhoutuivat palossa.369

1654 5.8. Helsinki Kirkko, julkisia rakennuksia sekä 42 porvaristaloa 60:stä (3/4) paloi 3 tunnissa.370 Kova 
tuuli!

1655 30.7. Turku ”Suuri osa kaupunkia paloi tuhkaksi”371

1655  Oulu Puoli kaupunkia paloi? Taloja mainitaan hajotetun palon leviämisen estämiseksi.372

1656 alkuv. Tammisaari 1/3 kaupungista paloi.373

1656 kesä Savonlinna SOTA, ”kaupunki tuhoutui liekkeihin” .374

1656 13.5. Turku 450 taloa paloi. Syttyi aikaisin aamulla 5–6 välillä, kova myrsky levitti paloa,375 joka levisi 
myös joen yli376. 

1662 15.4. Käkisalmi Kaupungin eteläosa kirkko ja kellotapuli mukaan lukien tuhoutui palossa. Syttyi yöllä. Kova 
tuuli levitti paloa.377

1664 13.5. Turku Yli 300 vilja- ja suola-aittaa paloi hieman sivussa kaupungista.378

1664 16–
17.6. 

Kokkola Paloi lähes kokonaan, kirkko ja muutama viereinen talo säästyi. Syttyi yöllä. 379 Ainoa 
Kokkolan suurpalo 1600 -luvulla. 

1666 4. Pori Suurin ja varakkain osa paloi.380

1672  Viipuri Osa Siikaniemen esikaupungista paloi.381 Mahdollisesti ns. korttelipalo, koska asutus oli vielä 
vähäistä eikä palosta suurempia mainintoja. Ranta oli täynnä makasiineja. 

1672 1.5. Tornio ”Osa kaupunkia paloi”, mukaan lukien raatihuone.382

1677 23.6. Viipuri ”Kiivas” tulipalo Vallin kaupunginosassa.  
Hollantilainen merimies esti palon leviämisen vanhaan kaupunkiin kiipeämällä suomalaisen 
kirkon kellotorniin pelastaen sen syttymiseltä. 383 Mahdollisesti korttelipalo? 

1678  Viipuri Kaupunkipalo, joka kesti 8 tuntia. mm. Raatihuone tuhoutui, vahinkojen kustannukset yht. 
100 000 kuparitaalaria.384

1678 23.9. Turku 243 taloa (gårdar), noin 2/3 kaupungista paloi. Myrsky ja puutteellinen sammutus edistivät 
palon leviämistä. 385

1677  Tornio ”Täydellinen palo”.386

1679 29.8. Käkisalmi Melkein koko kaupunki paloi. Syttyi saunasta. Sammutusväkeä ei ollut, linnassa oli vain 3–4 
poikaa. Ruutivarasto syttyi.387

1681 29.5. Turku 5/6 paloi (7-800 taloa) kaupunkilaisten valituksen mukaan. Myrskysää edisti paloa, joka levisi 
joen yli.388 Vain akatemia, kirjasto sekä muutama talo säästyi.389 Kirkko vaurioitui.390

1682 11.6. Viipuri 100 parasta taloa (gårdar) paloi keskustassa.391

1682 20.6. Rauma 150 rakennusta paloi, 1 ihminen kuoli. Mitätön palon alku mutta tuli levisi nopeasti yli 
tontin, kadun ja naapuritalojen 392, viitaten kovan tuulen vaikutukseen.  
Rauman viimeinen suurpalo. 

                                                      
368 Lagus 1893, 112–114. Palo syttyi tulta lainattaessa. Kauppi & Miltsik 1993 mainitsevat virheellisesti päiväksi 3.9., 21. 
369 Virkkunen 1953 (1907), 128 (Tk 23/1 1679). Snellmann 1946 (1737), 89. Gyldén 1845 mainitsee palon Oulussa 1653?, 113. Gyldénin 
mukaan on Oulun kauppapaikalla ennen kaupunkioikeuksien myöntämistä tapahtunut tuhoisia tulipaloja vuosina 1498, 1517, 1589, 1592. 
370 Suolahti 1950, 321. Rancken 1937, 122. Ehrström 1890, 15. Forcius 1755 mainitsee virheellisesti Helsingin palaneen vuonna 1657, mikä 
perustuu kuninkaankirjeeseen 15.6.1657, jossa valitetaan kaupungin kärsineen hiljattain tulipalosta (tarkoittaen v. 1654), Nordmann 1906, § 
VI ja XV, 78 ja 120. Myös Gyldénillä 1845 sama tulkintavirhe, 33.  
371 Bonsdorff 1892, 121. 
372 Virkkunen 1907 ja 1953, 128 (Tk 5/9 1657). Gyldén 1845, 113 ja Snellmann 1946 (1737), 90 mainitsevat palon Oulussa 1654. Virkkusen 
tieto perustuu tuomiokirjoihin, joten se lienee luotettavin. 
373 Takolander 1930, 263. Myös syksyllä 1694 mainitaan 4 tontin palaneen, 319. 
374 Saarenheimo 1939, 214–17. Juuti 1993 mainitsee ajankohdaksi virheellisesti vuoden 1654, 95. 
375 Bonsdorff 1892, 121. Ranta 1975, 593–594 (ote Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjasta 13.5.1656). Dahlström 1929, 266. 
376 Rinne 1965, 170. 
377 Kuujo 1958, 75. Muutama talo tuhoutui pienemmässä palossa 8. heinäkuuta samana vuonna. 
378 Bonsdorff 1892, 124. 
379 Mickwitz & Möller 1951, 25, 144. Palon ajoitus perustuu Kokkolan tuomiokirjojen merkintöihin. Mickwitz & Möller mainitsee myös 
vahvistamattoman kirjelähteen, jonka mukaan palo olisi tapahtunut keskipäivällä, 25. Tuomiokirjalähde on uskottavampi. 
Myös useita pienempiä tulipaloja mainitaan tapahtuneen vuosina 1666, 1667, 1675, 1691, 1695. 
380 Ruuth 1899, 410. 
381 Lagus 1893, 115. 
382 Mäntylä 1971, 157. Myös Gyldén 1845, 108. 
383 Lagus 1893, 115. 
384 Lagus 1893, 115–116. 
385 Bonsdorff 1892, 124–125, pienempi palo mainitaan vuonna 1679 (muutamia taloja). Ranta 1975, 593. 
386 Tapahtui Mäntylän 1971 mukaan vuonna 1679, 157. Gyldénin 1845 mukaan “kaupunkia koetteli tulipalo” vuonna 1677, 108. Palo voi olla 
sama. Palon laajuudesta ei ole tarkkoja tietoja. 
387 Kuujo 1958, 75. Pienempiä paloja sattui vuosina 1633 ja 1634, 50. Joulun aikaan v. 1697 oli tulipalo, jonka laajuus on tuntematon, 77. 
388 Ranta 1975, 35, 62–63, 81, 593. Tuhon määrää liioiteltu Rannan mielestä. Bonsdorff 1892, 125. 
389 Gyldénin 1845 mukaan, 134. 
390 Hausen 1901, 54. Paanukatteen korjaamiseen hankittiin 50 000 paanua huhtikuussa 1682. 
391 Lagus 1893, 116. 
392 Lähteenoja 1932 II, 45–46. Gyldénin mukaan palo tapahtui 23.6., 91. 



 82

1682 11.7. Viipuri Suuri osa Siikaniemestä paloi. 393 Palon mainitaan levinneen nopeasti.
1685 14.9. Uusikaupunki 80 taloa paloi (neljän tontin leveydeltä torin reunaan saakka), 1 kuoli. Ensimmäinen 

kaupunkipalo. Syttyi itäosassa ja levisi nopeasti eri puolille kaupunkia394, mikä viittaa tuulen 
vaikutukseen ja kattojen syttymiseen kipinöistä. 

1689 14.9. Viipuri Noin 40 taloa (gårdar) paloi Vallin kaupunginosassa.395

1690 9.5. Viipuri 60 taloa paloi ml. lukio ja tuomiokirkon kellotapuli. Ullakon heinät syttyivät kipinästä 
kivitalossa päivällä. Kova pohjoistuuli levitti paloa, pari aittaa syttyi Siikaniemellä asti, mutta 
ne saatiin sammutettua. Katot olivat niin kuivia, että ne syttyivät heti, kun ”tuulen mukana 
lentävä tuli laskeutui alas”. Paloruiskuja ja muuta tarvittavaa kalustoa ei ollut. 396

1691 16.3. Uusikaupunki 27 taloa (3 korttelia) paloi kaupungin länsilaidalla. 397

1692 5. Pori 25 taloa, 45 aittaa, 49 heinälatoa, 2 tuulimyllyä, paja ja kaupungin mylly paloivat. Tuli levisi 
ladon katolta 398

1698 6.5. Pori 137 taloa, 89 aittaa, 109 latoa, 2 tuulimyllyä, kirkko, koulu, mylly ja tullisilta tupineen 
paloivat. Savupiipusta singonnut kipinä sytytti aitan seinää vasten pinotut tuohet ja vanhat 
kattomalat. Tuli levisi ympäristön katoille kovassa tuulessa.399

1701  Helsinki ”Useita taloja paloi poroksi”. Sammutusta vaivasi huolimattomuus ja vedenpuute, koska ajurit 
eivät saapuneet paikalle. 400

1705  Sortavala SOTA (isoviha tai suuri pohjan sota). Kaupunki poltettiin. 
1705 20.7. Oulu 105 taloa paloi kahdessa ja puolessa tunnissa. Tuli syttyi keittiöstä viinamäskistä. Kova tuuli 

levitti paloa. 401

1705 28.8. Oulu 39 taloa sekä Haahtiperän aitat paloivat. Aittoja oli 121 kpl erään tiedon mukaan.402

1708 5. Porvoo SOTA (isoviha). Venäläiset polttivat kaupungin.403

1710 6. Viipuri SOTA (isoviha). Kaupunkia paloi tykistötulessa.404

1711 16.5. Turku 150 taloa (tonttia) paloi.405 Joki ei taaskaan estänyt tulen leviämistä, mikä viittaa kovan 
tuulen vaikutukseen. 

1712  Hamina SOTA (isoviha). Vehkalahden kaupunki poltettiin itse peräydyttäessä.406

1712–14  Kajaani SOTA (isoviha). Venäläiset polttivat 18 taloa ja kirkon 1712. Suomalaiset polttivat 
kaupungin itse vahvistaakseen ja suojatakseen linnaa. Linna tuhottiin 1716.407

1713 5. Helsinki SOTA (isoviha). Kaupunki sytytettiin itse peräydyttäessä, noin 200 yksityistaloa paloi.408

1713–14  Pori SOTA (isoviha). Kaupunki hävitettiin vähitellen miehityksen aikana.409

1714  L.ranta SOTA (isoviha). Tuhottiin sodassa. 
1714  Pietarsaari SOTA (isoviha). Kaupunki poltettiin lähes kokonaan. 100 taloa, kirkko ja raatihuone 

paloivat.410

1713–15  Rauma SOTA (isoviha). Kaupunki vaurioitui miehityksen aikana.411

1713–21  Porvoo SOTA (isoviha). Osa kaupungista autioitui ja vaurioitui miehityksen aikana.412

1713–21  Uusikaupunki SOTA (isoviha). Kaupunki rappeutui sodan aikana. Miehityksen jälkeen oli kaupungissa vain 
24 asuttavaa taloa.413

1714 9. Tornio Noin 30 taloa paloi (kolmasosa kaupungista).414 Isovihan sekavat olot saattoivat vaikuttaa 
sammutustyön tehottomuuteen. 

1715–17  Tornio SOTA (isoviha). Kaupunki ”hävitettiin lähes täysin” sodan aikana. 415

1713–l5  Hämeenlinna SOTA (isoviha). Venäläiset polttivat 15 taloa ja linnan. Myös oma armeija aiheutti 
vahinkoa.416

                                                      
393 Ruuth (Halila) 1974, 66. Myös Gyldén 1845, 123. 
394 Kaukovalta 1961, 200–204. Hoeckertin 1987 (1753), §.4, ja Gyldénin (1845, 84) mukaan kolmasosa kaupungista paloi 14.9. Kaukovallan 
4.9. luultavasti painovirhe! 
395 Lagus 1893, 116. Tontit kuuluivat pääasiassa pienporvareille ja käsityöläisille. 
396 Lagus 1893, 116–119. Gyldénillä 1845 vain maininta, 123. Kaiken kaikkiaan vuosien 1689–90 paloissa tuhoutui 2/3 rakennuskannasta. 
397 Hoeckert 1987 (1753), §.4. Kaukovalta 1961, 203–204. 
398 Ruuth 1899, 410. 
399 Ruuth 1899, 410–411 (tietoa palosta tuomiokirjassa 11.7.1698). Gyldén 1845 täsmentää ajankohdaksi 6.5. ja mainitsee Porissa 
tapahtuneen vakavan palon myös 28.5.1698, 2. Jälkimmäisen palon laajuus ei ole tiedossa. 
400 Härkäpää 1961, 21. Rancken 1937 mainitsee kaupungin kärsineen palosta myös 1712, 122. Palojen laajuudesta ei tarkempaa tietoa. 
401 Virkkunen 1953 (1907), 130–131. 
402 Virkkunen 1953 (1907), 130–131. Nuoreva 1980 mainitsee v. 1706 palossa tuhoutuneen lisäksi 144 taloa ja 121 aittaa, 236. Kyseessä on 
väärinkäsitys, jossa vuoden 1705 tuhot on ilmoitettu kahteen kertaan. 
403 Hartman 1906, 251–255. 
404 Ranta 1987, 49. 
405 Dahlström 1929, 266. Pohjoinen kortteli ja suuri osa Kirkkokorttelista tuhoutui. 
406 Nordenstreng 1908, 117. Gyldén 1845 vain maininta, 27. 
407 Vartiainen 1931, 437–38. Ahonen 1988, 27–28. 
408 Hornborg 1950, 422–423, omat sytyttivät tuleen, ja venäläiset koettivat aluksi sammuttaa kaupungin. Forcius 1755 mainitsee muutaman 
tontin tuhoutuneen palossa Kluuvissa 29.4.1712, § XV. 
409 Ruuth 1899, 442–443. 
410 Gyldén 1845, 48. Ahonen 1988, 27–28. 
411 Lähteenoja 1946, sekä 1932, 335–336. Osa autioituneista taloista käytettiin polttopuiksi. Kunnossa säilyi vain noin 30 taloa. 
412 Ahonen 1988, 27. Hartman 1907, 269. Kaupunki vaurioitui mutta sitä ei kuitenkaan kokonaan tuhottu. Todennäköisesti asumattomia 
rakennuksia käytettiin polttopuiksi kuten Raumalla. 
413 Hoeckert 1897 (1753), §.4. 
414 Mäntylä 1971, 231. 
415 Mäntylä 1971, 240. 
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1713–21  Turku SOTA (isoviha). Puoli kaupunkia tuhoutui sodassa. Noin 150 julkista ja asuinrakennusta 
purettiin.417

1728 29.6. Turku 140 taloa paloi Etelä- ja Kirkkokorttelissa. Palo levisi joen yli.418 Kova tuuli ja kuivuus 
edesauttoivat leviämistä.419

1729  Lappeenranta 55 taloa, sotaväen parakki ja osa päävahtia paloi.420  
1738 17.6. Viipuri Lähes koko kaupunki paloi. Syttyi klo 9-10 aikaan huolimattomasta tulen käsittelystä Vallin 

kaupunginosan hökkelikylässä. Kova etelätuuli levitti paloa muurin yli kaupunkiin. 4 
kuoli.421

1739 8.6. Hämeenlinna 24/33 tontista paloi.422 Myrskyn mainitaan levittäneen paloa.
1741 23.8. Lappeenranta SOTA (pikkuviha). Linnoituksen kaikki rakennukset poltettiin.423

1742  Savonlinna SOTA (isoviha). Kaupunki poltettiin itse ennen vihollisen tuloa.424

1742 4.6. Kokkola 25 noin 140 talosta (tontista) paloi kaupungin parhaiten rakennetussa eteläosassa. Palo syttyi 
varhain aamulla yläkerran uunista kaksikerroksisessa talossa torin lounaisnurkassa. 
Savupiippuja ei ollut nuohottu yli neljään vuoteen. Kadut olivat vuoden 1664 palon jälkeisen 
asemakaavan jäljiltä 21 kyynärää (n. 12 m) leveitä. Vallitsi luoteistuuli.425 Puukatteet olivat 
vallitsevia ja paloruiskua ei vielä ollut.426

1742 28.6. Hamina SOTA (pikkuviha). Omat polttivat Haminan ennen luovuttamista venäläisille.427

1743  Oulu SOTA (pikkuviha). Kaupungin mainitaan kärsineen tulipalosta.428

1760 11.6. Porvoo 202/293 tontista paloi, mukaan lukien raatihuone, pakkahuone ja tupakkatehdas. 200 ihmistä 
jäi kodittomaksi. Katto syttyi kipinästä aamulla noin klo 5, myrsky levitti paloa, 1 kuoli.  
Kirkon ympäristö säästyi.429

Porvoon suurin tapaturmainen kaupunkipalo 
1761 10.9. Helsinki 8 suurinta taloa tuhoutui (2 korttelia). Syttyi aamuyöllä, noin klo 03.00 piippuruukissa430. 

Kaupungilla oli käytössä yksi paloruisku.431

1762 25.5. Tornio 38/99 yksityistalosta paloi (yli yksi kolmasosa). Savupiipun kipinä sattui pihkaiseen malkaan 
tuohikatossa, joita oli edelleen kaupungin piharakennuksissa. Kova tuuli lennätti palavia 
kattotuohia ”kuin raketteja” pitkin kaupungin eteläosaa. Ranta-aittojen tervatynnyrit paloivat 
räjähtäen. Käytössä oli puutteelliset sammutusvälineet ja yhtään paloruiskua ei vielä ollut.432  

1767 5.7. Kokkola 22 taloa paloi kahdessa korttelissa kaupungin lounaisosassa. Palo syttyi navetassa.433 
Paloruiskusta ei mainintaa. 

1775 10.8. Turku Pohjois- ja Eteläkortteleissa tuhoutui 152 taloa 126 tontilla. Palo levisi tuulen mukana. 434 
Katujen leveys vaihteli 12–18 kyynärän välillä (7,2–11 m) mutta osa kujista oli vieläkin 
kapeampia. 

1793 22.5. Uusikaupunki 21 tonttia taloineen (gårdar), 40 ranta-aittaa ja saman verran lastiveneitä paloi, n. 5 korttelia 
(1/3 kaupungista). Syttyi iltapäivällä ja levisi myrskyn vaikutuksesta. Sammutusvälineiden 
mainitaan olleen kelvottomia. 1 kuoli.435

1793 21.6. Viipuri Noin 100 taloa tuhoutui tai vaurioitui palossa (puolet kaupungista). Syttyi tupakoinnista, tuuli 
levitti paloa. Kuvernööri oli kieltänyt kattolautojen uusimisen, joten monet katot olivat lahoja 
ja paloivat kuin taulat kun kipinä osui niihin. Paloruiskujen mainitaan olleen huonossa 
kunnossa.436

1793 12.8. Uusikaupunki Pienempi palo kuin aiemmin toukokuussa sattunut. 1 kuoli. 437 Palojärjestys laadittiin vasta v. 
1793 palojen jälkeen. 

1801 10.6. Pori 272 (252) taloa paloi – lähes täystuho. Oli ollut kuiva kevät. Navakka luoteistuuli kiidätti 

                                                                                                                                                                      
416 Ahonen 1988, 27. 
417 Ranta 1975, 838, jonka mukaan ”vielä 1722 puolet taloista autioita, tuhoutuneita tai palaneita”. Ahonen 1988, 27. 
418 Dahlström 1929, 266. Noin puolet kaupungista paloi. 
419 Juva 1965, 122. 
420 Pesälä 1982; Juuti 1993, 96. 
421 Ruuth (Kuujo) 1975, 78–79. Muuri oli 1700 luvulta peräisin olevien tietojen mukaan n. 5.4 m korkea, Ruuth 1931, 40–44. 
422 Lindeqvist 1926, 266–267, muutamia taloja mainitaan palaneen myös 27.5.1737 ja 30.10.1738. 
423 Murto 1949, 36–37. 
424 Saarenheimo 1939, 390. 
425 Nikander 1945, 15–16, 120–121. Nikanderin palon kuvaus perustuu maistraatin pöytäkirjaan palopäivältä. Gyldén 1845 mainitsee 
virheellisesti palon sattuneen heinäkuussa (4. juli), 42. Vahinkojen suuruus kaikkiaan 65 000 kuparitaaleria. 
426 Nikander 1945, 140. 
427 Nordenstreng 1909, 243–244. 
428 Vain maininta, Gyldén 1845, 113. Nuorevan 1980 mukaan Oulussa sattui kolme tulipaloa myös vuonna 1773, 236. 
429 Hartman 1907, 347–348. 
430 Hornborg 1950, 250–51. Rancken 1937, 123. 
431 Paloruiskun mainitaan olleen ”suuri ja kallis”, Cederberg 1950, 81. 
432 Mäntylä 1971, 322–327. 
433 Nikander 1945, 124. Tuli hävitti korttelit X ja XVIII, joissa asui vähävaraista väkeä. Vahingon suuruus 80 000 kuparitaaleria. 
434 Dahlström 1929, 160–161, 266. Palon jälkeen esitettiin katuja levennettäväksi 24 kyynärään ja kujia 18 kyynärään. Liliuksen 1985 
mukaan palo oli Kustavilaisen ajan suurimpia kaupunkipaloja, 25. 
435 ”Nystad d. 25 Maji”, Åbo tidningar 3.6.1793. Kaukovalta 1929, 184 sekä Nuoreva 1980, 245 mainitsevat 87 talon palaneen, tarkoittaen 
kaikkien rakennusten yhteenlaskettua määrää. 
436 Kauppi & Miltsik 1993, 26. Ruuthin mukaan 176 taloa paloi, Ruuth (Kuujo) 1975, 82–83. Tämä vaikuttaa liioitellulta verrattuna palon 
jälkeen laadittuun vauriokarttaan (Kauppi & Miltsik 1993, 26). Kartasta on laskettavissa n. 50 tuhoutunutta erikokoista rakennusta, n. 23 
vaurioitunutta rakennusta, mm. monet julkiset rakennukset, sekä saman verran kokonaan uudelleen rakennettavia rakennuksia. Vauriot ovat 
hajallaan koko kaupungin alueella. 
437 Ruuth (Kuujo) 1975, 82–83. Kaupungilla oli v. 1775 hankittu pienehkö paloruisku sekä 1782 hankittu suurempi ruisku. 
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kipinä-pilviä yli kaupungin. Tervavarastot syttyivät pihoilla. Makasiineja täynnä oleva ranta 
vaikeutti veden saantia. 1 kuoli. 438

1805 3.5. Kokkola 36 taloa (tonttia) sekä raatihuone paloi torin pohjoispuolella. Neljä korttelia tuhoutui. Palo 
syttyi vajassa torin varrella.439. Paloruiskusta ei mainintaa. 

1807 18.6. Kajaani 7 tonttia, yht. 63 rakennusta paloi (1/8 kaupungista).440 Kovan tuulen mainitaan levittäneen 
paloa. 

1808 17.11. Helsinki 61 rakennusta paloi, 16 purettiin palon tieltä (1/4 kaupungista). Lisäksi paloi 27 rantapuotia, 
laituri ja lähes koko puutavaravarasto. Heinät syttyivät vajassa huolimattomasta 
tulenkäsittelystä aamulla klo 5 aikaan. Tuli levisi katolta katolle kovassa tuulessa. 441

1810 6.10. Raahe 63 tonttia paloi (64 taloa, raatihuone ja tullitalo, ¾ kaupungista). Oljet syttyivät ladossa yöllä 
n. klo 1. Tuuli levitti länsimyrskyn vallitessa palavia tuohia ympäri kaupunkia. 
Sammuttaminen kahden paloruiskun ja muutaman käsiruiskun avulla oli mahdotonta.  442

1812 30.7. Savonlinna 19/86 talosta paloi. Syttyi halkeamasta hormissa talossa, jossa ei ketään kotona. Kova tuuli 
levitti paloa. Sammutusta yritettiin vanhalla ruiskulla ja vesisangoilla. Palohaoilla yritettiin 
repiä lähimpiä rakennuksia palon leviämisen estämiseksi .443

1817  Kuopio “Osa kaupunkia” paloi.444

1817  Viipuri ”Osa kaupunkia paloi”.445

1821 18.2. Hamina 110 taloa tuhoutui (90 % linnoituksen taloista). Syttyi aamulla klo 8.45, navakan tuulen 
vallitessa. Syntyi sekasorto, jonka aikana tuli levisi yhtä aikaa 15–20 taloon. Tämän jälkeen 
eivät ruiskut ja palopurjeet enää tehonneet, vaan ne tuhoutuivat. Palon jälkeen tuohikatot 
kiellettiin linnoituksen sisäpuolella. 446

1821 14.6. Tammisaari 13 tonttia paloi kokonaan, 3 vahingoittui ja kirkko vaurioitui pahoin. Syttyi huolimattomasta 
tulen käsittelystä talossa kirkon lähellä. Kirkon lahoksi mainittu katto syttyi, ja tuuli levitti 
kipinöitä kaupunkiin. Kaupungilla oli vain yksi pieni paloruisku. Palokunta pystyi vain 
purkamaan taloja tulen tieltä. 447 Kaupunkirakenne säilyi muuttumattomana. Vain Isoa 
kirkkokatua levennettiin. Viimeinen Tammisaaren kaupunkipalo 

1822 23.5. Oulu 220 tonttia paloi. Kirkko, raatihuone, koulu, sairaala, köyhäintalo, pappila sekä 330 
asuinrakennusta tuhoutuivat. 65 taloa ja rantapuodit säästyi. Palo alkoi värjäämön 
kelvottomasta savupiipusta yöllä n. klo 2.30 ja sytytti tuohikaton, kova tuuli lennätti kekäleitä 
keskelle kaupunkia, joka syttyi useasta eri paikasta. Iso paloruisku ja suurin palopurje 
tuhoutuivat liekkeihin. Aikalaiskertomukset puhuvat viiden kuolleen. 448

1827 4-5.9. Turku 2 543 rakennusta paloi (näistä kivisiä 253), 780/1126 tontista tuhoutui (3/4), vähintään 17 
(27) kuoli. Palo syttyi Aninkaistenkadun varrella illalla n. klo 21.00:n aikoihin lauta- ja 
tuohikattoisessa navetassa, jonka ullakko oli varastoitu täyteen heinää ja olkia. Palo sai 
alkunsa naapurin savupiipun kipinästä. Myrskyksi voimistunut tuuli heitti palavia 
rakennusosia ympäri kaupunkia. Joen takana syttyi ensimmäisenä 2-krs. talon katto. Kun 
kirkon tervattu paanukatto syttyi oli kaupunki menetetty.449 Kaupungissa oli tuohella 
eristettyjä lautakattoja sekä kuivia turvekattoja. Suurimmassa osassa pihoja oli varastoituna 
heinää talven varalle. Sammutustyö takerteli, sammutusväestä oli pulaa, koska suuri osa 
miesväestä oli Tampereen markkinoilla ja opiskelijat olivat kesälomilla. Vallitsi sekasorto, ja 
esiintyi ryöstelyä. Vedestä oli puute - Akatemian iso paloruisku tukki ahtaan kadun, eikä 
siihen saatu tarpeeksi vettä. Kirkon suojaksi lähetetyn ruiskun miehistö oli vajaa eikä 
pystynyt toimimaan täystehoisesti.450  
Pohjoismaiden suurin kaupunkipalo 

1831 14.9. Hämeenlinna 102/165 rakennetusta tontista paloi (63 tonttia säilyi). Palo syttyi illalla klo 7 aikaan olkia 
täynnä olevasta ladosta, jossa renki oli ilmeisesti tupakoinut. Talo oli kahden 20 kyyn. (12 
m:n) levyisen kadun kulmauksessa ja, aluksi arveltiin, että sammutus on helppoa. Tontti oli 
kuitenkin niin pieni, että sille mahtui vain yksi ruisku. Ruiskua ei kuitenkaan viety tontille 
vaan paloa yritettiin sammuttaa viereisiä rakennuksia repimällä. Yltyvä itätuuli levitti paloa 

                                                                                                                                                                      
438 Ruuth 1899, 330–332. Kaupunkien Yleinen paloapuyhdistys 1932 mukaan 252 taloa paloi, 504. Chiewitz & Edelfelt 1856 mainitsee 
tapahtuma-ajaksi virheellisesti toukokuun. 
439 Nikander 1945, 130, 142. Palo syttyi tontilla nro 84 III korttelin 2.osassa tuhoten 1. ja 2. osan talot sekä useita taloja IV korttelin 3.osassa. 
Monen talon sanottiin olleen palovakuutettu. 
440 Tyrkkö 1948, 460–62. Pienemmän palon mainitaan tapahtuneen yöllä 2.7.1775 (2 tonttia, 9 rakennusta), 257. 
441 Hornborg 1950, 616–620. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 504. Rancken 1937, 123. 
442 Söderhjelm 1911, 179–184. Viita 1995 mainitsee kaupungilla olleen 3 suurta ja 1 pieni paloruisku, 147. Lilius 1985 mainitsee 71 tontin 
palaneen, 29. 
443 Saarenheimo 1963, 35–36. Pienempi tulipalo tapahtui kesällä 1861, jolloin kahden tontin rakennukset paloivat, 61. 
444 Vain maininta vuodesta ilman tarkempaa kuvausta teoksissa: Gyldén 1984, 67 sekä Bruun 1970, 1855. 
445 Vain maininnat teoksissa; Gyldén 1845, 123; Dahlström 1929, 73. Gyldénin mukaan ”tuhoisa palo”. 
446 Nordenstreng & Halila 1975, 234. Nordenstreng 1909, 602–605. Chiewitz & Edelfelt 1856 mainitsee ajaksi virheellisesti elokuun (8.) 
1821. Palo vaikutti siihen, että kivitalojen määrä väheni vastakkaisista pyrkimyksistä huolimatta!  
447 ”Tulipalosta Ekenääsin kaupungista”, Turun Wiikko-Sanomat nro 28 14.7.1821, 3. Cederlöf 1964, 484–485. Palo syttyi porvari Wolfin 
talossa. Gyldénin 1845 mukaan kolmasosa taloista paloi, mikä on liioittelua, 21. 
448 Hautala 1975, 9–19. Finlands Almänna Tidning nro 68 11.6.1822 mainitsee 300 jääneen kodittomaksi. Juutin 1993 mukaan 282 
kiinteistöä tuhoutui, 96. 
449 Topelius 1876, 451–452. Joen eteläpuolella syttyi ensin prof. Hällströmin kaksikerroksisen talon katto noin klo 10.00. 
450 Dahlström 1929, 299, 301, 322–323. Palaneiden talojen lukumäärä on yli kaksinkertainen tonttien määrään nähden, joten mukana on 
oltava piharakennuksetkin. 
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katoille, jotka olivat enimmäkseen tehty tuohesta tai laudoista. Ruiskumiehet ja 
vedenkuljettajat pakenivat paikalta. 1 kuoli.451

1834 16.8. Viipuri 12 tonttia (gårdar) paloi, kaksi vaurioitui pahasti ja usea lievemmin. Joukossa 
kivirakennuksia. Piharakennus syttyi yöllä. Puutarhat ja palomuurit rajoittivat leviämistä.452 
Alueella oli korkeita lautakattoisia rakennuksia tiiviissä ryhmässä. Rakennuksia repimällä 
saatiin palo rajattua.453 Palo osoittautui tuhopo454ltoksi. 

1835 2.9. Pietarsaari 73 taloa (tonttia) paloi eteläisessä kaupunginosassa. Palo syttyi piharakennuksessa klo 22.00 
illalla. Kova luoteistuuli levitti paloa. Yksi ruisku ja palopurjeet tuhoutuivat jo heti alussa. 3 
kuoli. 455

1837 2.1. Porvoo 40 erikokoista rakennusta paloi tai purettiin tulen tieltä. Palo syttyi yöllä n. 2.00 
”epätavallisen korkeassa” kulmarakennusryhmässä ja levisi kadun yli toiseen 
kaksikerroksiseen taloon. Koska tulta ei pystytty sammuttamaan, ryhdyttiin ympärillä olevia 
pienempiä rakennuksia repimään samalla suojaten suurempia rakennuksia palopurjeilla ja 
ruiskuilla.456 Viimeinen Porvoon kaupunkipalo. 

1840 22.5. Hamina 61/77 talosta sekä muutama julkinen rakennus tuhoutuivat. Syttyi varhain aamulla vähän yli 
kello 4 talousrakennuksessa. Myrskyisä pohjoistuuli levitti paloa. Raatihuoneen torni syttyi, 
ja kipinät levisivät kattojen yli.457

1846 22–
23.8. 

Uusikaupunki 87/301 tontista tuhoutui (1/3 kaupungista). Syttyi salamasta yöllä. Kova tuuli levitti paloa yli 
(leveiden) katujen. Paikalle saatu ainoa paloruisku ei ylettynyt kaksikerroksisen talon katolle. 
Myöhemmin kuumuus esti ruiskuja lähestymästä taloja.458 Vedestä oli puute, ja hevoset olivat 
laitumella. Sammutusta yritettiin palopurjeilla.459 Pienempi ns. korttelipalo sattui 
13.11.1846460. 

1846 7.8. Oulu 11 tonttia 2 korttelissa vaurioitui palossa. Palo syttyi liiterissä pihan perällä n. 20.00 kovan 
pohjoistuulen vallitessa. Kaikissa taloissa oli lautakatto. Viisi tonttia oli vakuutettu.461

1846 11.8. Viipuri 10 kartanoa (tonttia) paloi, yhden kaikki ulkorakennukset, 3 taloa (huonetta) revittiin ja usea 
talo vahingoittui Neitsytniemessä. Irtaimisto saatiin pääosin pelastettua. Palo syttyi 
huolimattomuudesta heinäladossa yöllä n. klo 2:n aikaan. Piharakennukset olivat kiinni 
toisissaan. Vienon tuulen mainitaan ”kiihottaneen” liekkiä. 462  

1849 7.5. Savonlinna 5 tonttia (gårdar) paloi. Lisäksi lieviä vaurioita ympäröivissä rakennuksissa. Vettä saatiin 
riittävästi ja ilma oli tyyni.463

1852 22.5. Pori 295/392 tontista paloi (25 kivi- ja 991 puurakennusta). Ruiskujen vesi ei ulottunut 
kaksikerroksisten naapuritalojen katoille. Tuuli yltyi myrskyksi. Raatihuoneen torni syttyi ja 
sinkoili kipinöitä eri tahoille. Käsiruiskuilla ei kattoa pystytty sammuttamaan. ¾-virstan 
päässä oleva kaupunginosa syttyi kipinöistä.464 Usean ruiskun miehistö pakeni1 465. 2 
kuoli466. 

1852 3.8. Vanha Vaasa 379 yksityistaloa paloi, 24 jäi. Krapulainen kauppias pudotti tulitikun kuivaan turvepehkuun 
vajassa klo 10 aikaan ja pakeni paikalta467. Vallitsi vedenpuute - kaivot olivat kuivat, ja 
hevoset laitumella. Sammutuskalusto oli puutteellista. Kova tuuli levitti paloa.  6 kuoli. 468

1855 27–
28.7. 

Uusikaupunki 93 taloa (8 korttelia) tuhoutui. Syttyi klo 2.30 yöllä uunin halkeamasta? Itätuuli levitti paloa 
nopeasti ympäri kaupunkia. 469

1855 5-6.7. Loviisa Noin 90 taloa paloi. Heinävarasto syttyi tallissa illalla klo 23.00. Palo sytytti kaksikerroksisen 
päärakennuksen ja levisi sitten nopeasti kovassa tuulessa. Taloissa oli puukatot ja 

                                                                                                                                                                      
451 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 504–505. Lindeqvist 1930, 18–22 (vain lyhyt kuvaus). Hämeenlinna, kaksi aikaa, kaksi 
kaupunkia. Hämeenlinnan kaupungin internetsivut: http://www.hameenlinna/historiallinenmuseo/opetus/1800/kaupunkikuva/palo.html 
(15.4.2006). 
452 Helsingfors Tidningar nro 67 23.8.1834 sekä nro 77 27.9.1834. Noin puolet taloista oli palovakuutettu. Maininta myös Oulun Wiikko-
Sanomissa nro 36 6.9.1834. Gyldén 1845 vain maininta, 123. 
453 Finlands Allmänna Tidning nro 196 26.8.1834, 789. 
454 Sanansaattaja Viipurista nro 22 30.5.1835, 1. 
455 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 506. Palon kuvaus sanomalehtiartikkelista Åbo Underrättelser nro 72 16.9.1835. 
456 Bruun 1968, 1835–37. Palon kuvaus sanomalehtiartikkelista. Palon mainitaan syttyneen Edelmanin lesken omistamasta rakennuksesta. 
457 Nordenstreng & Halila 1975, 235. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 508–513. Kadettikoulun rakennuksia mainitaan palaneen 
myös 21.11.1857, Nordenstreng & Halila 1975, 260. 
458 Kaukovalta 1930, 45. Aikalaistiedon mukaan 87 tonttia paloi, Helsingfors Tidningar 2.9.1846; Kanawa, sanansaattaja Wiipurista nro 34 
9.9.1846 sekä Wasa Tidning nro 37 12.9.1846. Vain muutama talo oli palovakuutettu, Helsingfors Tidningar nro 69 5.9.1846. 
459 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys1932, 513. 
460 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 513. Lilius 1985, 33. Nuoreva 1980 yhdistää tämän palon virheellisesti aiempaan 
suurtulipaloon, 245. 
461 Wasa Tidning nro 37 12.9.1846; Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932 mainitsee myös palon, 106; Kovalainen, P: ”Tulipalo Oulussa 
1846”, sanomalehti Kaleva 7.8.2000, 10. 
462 Kanawa, sanansaattaja Wiipurista nro 30, 12.8.1846 sekä nro 32, 26.8.1846. Vain kolmen ”kartanon” mainitaan olleen palovakuutettu. 
Kolmen ensimmäisen vesitynnyrin tuojat palkittiin puolellatoista hopearuplalla. Kaksi työmiestä saivat hopearuplan mieheen ahkeruudesta. 
463 Helsingfors Tidningar nro 39 19.5.1849. Chiewitz & Edelfelt 1856 mukaan virheellisesti Uusikaupunki, 7. 
464 Ruuth 1899, 418–422. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 516. 
465 Borgå Tidning nro 44 2.6.1852. Palopaikalla mainitaan vallinneen sekasorron. 
466 Kaksi kuoli Pielan 1997 mukaan, 37. Piela ei mainitse lähdettä. 
467 Palm, Eeva: ”Vaasan palon syy selvisi 154 vuoden jälkeen”, Helsingin sanomat 21.10.2006, A9. 
468 Hoving 1956, 13–20. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 517–520. Kuolleista ainakin 4 oli humalaisia. 
469 Suometar nro 32 10.8.1855. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 514. Nuoreva 1980 mainitsee 33 talon palaneen läntisessä osassa, 
tarkoittaen vain palovakuutettuja taloja, 245. 
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organisoitua palokuntaa ei ollut. Kaupungin edustalle ankkuroitunut englantilaisten laivasto-
osasto aiheutti sekaannusta.470

1855 7. Ruotsinsalmi 
(Kotka) 

Kaupunki paloi kokonaan.471 Krimin sota; englantilaiset sytyttivät varuskuntarakennukset, 
tuuli levitti palon vahingossa kaupunkiin. 

1858 18.6. Helsinki Konstantininkadun, Kirkkokadun ja Mariankadun rajaama kortteli tuhoutui lähes kokonaan 
Pohjoisrantaan asti. 5 tonttia paloi kokonaan ja 2 vaurioitui, joukossa tupakkatehtaan 
kivirakennus. Palo syttyi keskiyöllä varomattomasta tupakoinnista heinäparvella 
Konstantininkadun ja Kirkkokadun kulmassa. Ensimmäinen vesitynnyri saapui noin puolen 
tunnin kuluttua hälytyksestä, jolloin useat talot jo olivat syttyneet. Paloruiskut eivät heti 
toimineet. Onneksi tuuli oli heikko ja puhalsi merelle päin! 472 Kaikkiaan 12 asuin- ja 
teollisuusrakennusta sekä joukko piharakennuksia paloi. Palon jälkeen arvioitiin, että 
organisoitu palokunta olisi pystynyt estämään palon leviämisen. 473

Korttelipalo? (rajatapaus). 
1858 12.1. Uusikaarlepyy 102/noin 155 asuintalosta paloi (2/3 kaupungista). Kirkko ja tullimakasiini säästyivät. Palo 

syttyi tuhopolttona illalla n. klo 8 aikaan tallissa 3-4 sylin päässä (famnar) toisesta tallista. 
Palo saatiin myrskystä huolimatta rajattua piharakennusriviin 2 tunniksi kunnes tuli syttyi 
”10:ssä paikassa yhtä aikaa”. Kaupungilla oli 3 paloruiskua, joista yksi ei saapunut 
palopaikalle.474 Pääkatujen leveys oli noin 9 kyynärää (5,4 m) ja poikittaiskatujen noin 5 
kyynärää (3 m) mutta syttymispaikan lähellä vain 3-4 kyynärää.475

Viimeinen suurpalo Suomessa Liliuksen mukaan. 
1859 14.1. Kristiinankaup. 12 (14) tonttia paloi korttelissa torin lounaispuolella, 11 vaurioitui. Syttyi klo 3.30 

aamuyöllä. Kova myrsky levitti paloa.476

1860 18.12. Kokkola 2 korttelia paloi, 1 vaurioitui (17 palanutta ja 10 vaurioitunutta taloa). Syttyi huolimattomasta 
tulenkäsittelystä n. klo 5 aamulla. Talot olivat kaksikerroksisia ja pakkasta -21 c° – 
sammutus ei toiminut, sammutusvesi jäätyi.477

1865 19.8. Tampere 20 tonttia paloi, 6 osittain (33 taloa). Syttyi illalla. Vakinaista palokuntaa ei vielä ollut. Tuli 
levisi nopeasti lähikortteleihin. Kaupungilla oli ainakin 4 v. 1838 hankittua ruiskua. Ruiskuja 
ei kuitenkaan voitu käyttää, koska ”pyhäillan vuoksi” niille ei pystytty hankkimaan vettä! 
Vesikärryihin tarvittavat hevoset olivat laitumella. Sammutustöissä vallitsi sekasorto.478

1871 30.4. Tornio 5 tonttia rakennuksineen sekä raatihuone paloivat päivällä raatihuoneen tornista alkaneessa 
palossa. Muutama muu rakennus vaurioitui. Haaparannan palokunta kutsuttiin apuun.479 
Korttelipalo. 

1875 30.6. Helsinki 9 tonttia paloi kokonaan (25 asuin- ja 17 ulkorakennusta) ja 4 osittain (8 asuin- ja 2 
ulkorakennusta) Kampissa (melkein kaksi korttelia). Oli kova helle. Palohälytys myöhästyi, ja 
palo levisi aluksi nopeasti navakassa pohjoistuulessa kipinöiden lentäessä kortteleiden yli 
helposti syttyville katoille. Sammutusvedestä oli aluksi pulaa. 480 Tulen leviämistä yritettiin 
rajoittaa asettamalla vartijoita tuulen alapuolelle puu- ja paperikatoille.481

1877 9.7. Kuopio Puolitoista korttelia paloi nykyisen Kauppakadun molemmin puolin Vuorikadun ja 
Käsityökadun välillä. Vapaapalokunta perustettiin heti palon jälkeen.482

1882 2.11. Oulu 27 taloa paloi, 9 vaurioitui.  Lisäksi 15 tavaramakasiinia paloi. Bensiini syttyi lyhdystä 
apteekin kellarissa yöllä. Tuli tarttui nopeasti kattoon. Tuuli levitti paloa. Sammutusvedestä 
oli puute. 483 Suuressa osassa tuhoutuneita rakennuksia oli pärekatto. Palopaikalla esiintyi 
varastelua.484

1887 24.9. Hamina 21 taloa tuhoutui, 8 vaurioitui. Tallin heinät syttyivät myöhään illalla. Pohjoistuuli levitti 
paloa. Sammutusta haittasivat sammutusveden ja venäläisen varuskunnan yhteistyön puute. 

                                                                                                                                                                      
470 Morgonbladet nro 53 16.7.1855. 90 talosta 38 oli palovakuutettu. Cederlöf 1932, 210 ja Cederlöf 1964, 1. Kaupunkien yleinen 
paloapuyhdistys 1932, 520. Cederlöf liioittelee mainitessaan 90 suuremman ja 52 pienemmän tontin (gårdar) tuhoutuneen. Maininta tuulesta; 
Suomen kaupungit, 356. 
471 Anttila 1955, 80–81. 
472 Rancken 1937, 128–129. Björkqvist 1950, 314. Härkäpää 1961, 68. 
473 Finlands Almänna Tidning nro 140 21.6.1958, Helsingfors, 1. 
474 Birck 1980, 557–574. Joen länsipuolen Nystad -kaupunginosa säästyi eikä ole mukana laskuissa. Tuuli puhalsi aluksi SSW, myöhemmin 
SW. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 521.  
475 Gyldén 1845, Uusikaarlepyyn kartta vuodelta 1841. Helsingfors tidningar nro 5  20.1.1858, 1; Helsingfors tidningar nro 6  23.1.1858, 2. 
476 Karsten 1915, 375–376. Kaupungin ainoa suurempi palo! Bruun 1970 mukaan 14 tonttia paloi kokonaan ja 5 tai 6 vaurioitunutta 
(sanomalehtiartikkeli), 1859. Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932 mainitsee 14 talon palaneen ja muutaman vaurioituneen, 521–522. 
Erään kertomuksen mukaan tuulta ei ollut. 
477 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 522. Bruun 1968, 1860–61 (sanomalehtiartikkeli). Lilius 1985 mainitsee rajoitetun palon 
Kokkolassa 1864 tarkoittaen todennäköisesti tätä paloa. 
478 Rasila 1984, 453–54, 716. 516 ihmistä jäi kodittomaksi. Palossa vallitsi alusta alkaen sekasorto, Bruun 1968, 1865 (Hufvudstadsbladet 
1865). Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 522–523. Muita paloja mainitaan tapahtuneen Juhannuskylässä 1881, Kyttälässä 1883, 
Läntisellä kadulla 1894 ja Armonkalliolla 1898, 457. Tampereella on lisäksi sattunut useita tehdaspaloja. 
479 Hämäläinen nro 20 17.5.1871, 2. Vain kaksi kiinteistöä oli palovakuutettu. Lilius 1985 mainitsee rajoitetun palon Torniossa 1874, 37. 
480 Härkäpää 1961, 92–93. Björkqvist 1955, 406, 412. Kaupunki sai ensimmäisen uudenaikaisen höyryruiskun vasta 1877. Bruun 1968, 1875 
(sanomalehtiartikkeli vuodelta 1875). Nuoreva 1980, 192. Rancken 1937 mukaan 7 taloa (gårdar) tuhoutui kokonaan ja 5 vaurioitui, 132–
133. 
481 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 524. 
482 Aikakirjojen kertomaa, Kuopion VPK:n internetsivut: http://www.kuopionvpk.com/e107_plugins/content/content.php?content.4 
(7.10.2007). Toivanen 2000, vain maininta ”suurpalosta”, 263. 
483 Hautala 1976, 319–323.  
484 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 525. 
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Kaupungilla oli vain pari raskasta vanhanajan ruiskua nahkaletkuineen, muutama paloluuta 
(“svapeli”) sekä muutamia ämpäreitä.485 Sammutustöitä haittasi sekasorto. Suuri osa 
ruiskuista oli epäkunnossa. Useiden ruiskujen teho ei riittänyt edes yksikerroksisten 
puutalojen katoille! 486 Viimeinen suurpalo Suomessa paloapuyhdistyksen sekä 
Nordenstrengin & Halilan mukaan 

1889 9.9. Oulu 5 taloa paloi, 8 vahingoittui Myllytullissa. Syttyi illalla klo 23.00, vallitsi kova tuuli.487  
Korttelipalo? (rajatapaus) 

1896 17.7. Kotka 12 taloa paloi tai vahingoittui. Puolet 17. korttelista ja suurin osa keskustan 10. korttelista 
(sis. kauppahallit) tuhoutuivat. Palo syttyi puuliiteristä poliisin ja palokunnan tontilta. V. 
1885 perustettu palokunta oli puutteellinen (palomestari sekä 2 palovahtia). Vasta v. 1895 
hankittiin kaupungille suuri höyryruisku, jollainen oli myös läheisellä Gutzeitin sahalla. 488

1902 8.2. Sortavala Noin 10 rakennusta paloi.489 Korttelipalo. 
1910 27.8. Mikkeli 12 rakennusta paloi. Höyryruiskun toiminnassa ja sammutustyön organisoinnissa oli 

puutteita. Asukkaat olivat välinpitämättömiä. Venäläinen sotaväki ei ymmärtänyt annettuja 
ohjeita.490 Korttelipalo? 

1914 29.7. Kokkola 6 taloa paloi, yhteensä 12 rakennusta.491 Korttelipalo. 
1916 18.7. Oulu 9 tonttia rakennuksineen paloi 13 tontin ryhmässä sekä yksi talo viereisessä korttelissa. Palo 

syttyi yöllä klo 24.00 piharakennuksessa neljän tontin kulmassa korttelin keskellä, johon oli 
vaikea pääsy. Pieni palonalku, mutta sammutus aloitettiin myöhään. Käytettävissä oli 3 
höyryruiskua, mutta niiden käynnistäminen vei kauan ja vedestäkin oli pulaa. Vesijohdon 
paine oli niin heikko, että suihku ei yltänyt edes yksikerroksisen talon katolle. Kaikkia 
rakennuksia ei yritettykään pelastaa.492  
Korttelin sisäiset kujat olivat aidattuja ja vain 2 kyynärän (1,2 m:n) levyisiä vuoden 1823 
rakennusjärjestyksen mukaisesti493. Vakinainen palokunta päätettiin perustaa palon jälkeen. 
Korttelipalo K. Hautalan mukaan.494  
Viimeinen Suomen kaupunkipalo R. Suikkarin mukaan. 

1918 4. Tampere KANSALAISSOTA. 126 rakennusta tuhoutui Tampereen valtaustaisteluiden yhteydessä 
1918. Näistä suurin osa paloi Kyttälän ja Tammelan kaupunginosissa, jotka väitetään 
sytytetyn tahallaan.495 Lisäksi koko Vammalan kauppala poltettiin. 

1918 4. Viipuri KANSALAISSOTA. Kolikkoinmäellä ja Tiiliruukilla paloi n. 200 rakennusta valtauksen 
yhteydessä.496

1939–40  Useita 
kaupunkeja 
vaurioitui 

TALVISOTA. Pahiten sodassa vaurioitui Lappeenranta, jossa yli 400 rakennusta tuhoutui tai 
vaurioitui merkittävästi.497 Myös muut kaupungit kärsivät merkittäviä vaurioita, mm 
Turku498, Lahti499, Hanko500, Tampere501, Hamina502 ja Kotka503. Suomen kaupungeissa 
tuhoutui tai vaurioitui talvisodassa kaikkiaan 3 369 rakennusta. Lisäksi kauppaloissa tuhoutui 
tai vaurioitui 1 271 rakennusta.504 Kaikkiaan kivitaloja tuhoutui pommiosumista 157, paloi 99 
ja vaurioitui 597. Puutaloja tuhoutui 901, paloi 863 ja vaurioitui 4 137 kpl.505

1941–44  Useita JATKOSOTA. Pahiten sodassa paloi ja vaurioitui Viipuri506. Sortavala ja Käkisalmi poltettiin 

                                                                                                                                                                      
485 Nordenstreng & Halila 1975, 247–249. Lindström 1944, 136–37. 
486 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 526–527. 
487 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528. Hautalan 1976 mukaan 7 taloa paloi, 323–324. 
488 Kuvaus palon laajuudesta; Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528. Hultin 1904, 154–156. V. 1896 palon jälkeen rakennettiin 
palotorni ja palokuntaa laajennettiin ruiskumestarilla ja 8 palosotilaalla sekä tarpeellisella määrällä tarvikkeita. Hultin toteaa, että vuosisadan 
vaihteen palokuntauudistus on osoittautunut riittäväksi ja estänyt uudet palot. 
489 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528. 
490 “Mikkelin rauhanaikaisen historian suurin tulipalo elokuussa 1910”, internetsivut: http://www.mikkeli.fi/fi/sisalto/03_mikkeli_tieto/02_ 
historia/16_muita_historiallisia_tapahtumia/04_mikkelin_rauhanaikaisen_historian_suurin_tulipalo (18.5.2007).  
491 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528. 
492 Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys 1932, 528–529. Hautalan 1976 mukaan 9 tonttia tuhoutui ja 2 vaurioitui, 324–325.  
493 Pasi Kovalaisen haastattelu 9.3.2007 sekä KA, vakuutusyhtiö Tarmon arkisto, Oulun v. 1916 palon kortteleiden palovakuutusasiakirjat. 
494 Hautala 1976, 324. 
495 Jaakkola 1977, 97. 
496 Suomenmaa V 1923, 451 
497 Sosiaalinen aikakauskirja n:o 12 1940, 496. Lappeenrannassa tuhoutui tai vaurioitui pahoin 425 rakennusta, joista 120 kokonaan, 72 
enemmän kuin puoliksi ja 233 vähemmän kuin puoliksi. 
498 Yli 300 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. 
499 Ainakin 239 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. 
500 Ainakin 150 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. 
501 Sosiaalisen aikakauskirjan n:o 12 1940 mukaan ainakin 250 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. 6 kivitaloa ja 45 puutaloa 
tuhoutui pommituksissa. 55 kivi- ja 144 puurakennusta vaurioitui, 498. Jutikkalan 1979 mukaan kaiken kaikkiaan 76 asuinrakennusta 
tuhoutui kokonaan tai purettiin, 34 vaurioitui pahasti, 713. 
502 Ainakin 125 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. Sosiaalinen aikakauskirja n:o 12 1940, 493–501. 
503 Ainakin 83 rakennusta tuhoutui tai vaurioitui merkittävästi. Sosiaalinen aikakauskirja n:o 12 1940, 493–501. 
504 Sosiaalinen aikakauskirja nro 12 1940, 493–501. 
505 Sihvo 1944, 214. 
506 Viipurin vauriokartoitusta ei ehditty tehdä ennen kaupungin menetystä. 
507 Venäläiset sytyttivät Sortavalan palamaan perääntyessään elokuussa 1941. Paikoittain tuli näytti pysähtyneen itsestään lehtipuukatuun. 
Venäläiset sytyttivät elokuussa 1941 myös Käkisalmen rakennukset kiireessä ulkoapäin sytykkeillä, mutta jotkin sytytetyistä taloista (noin 10 
%) eivät olleetkaan syttyneet palamaan. Mm. Kuujo 1958, 954–956. Kuujo mainitsee 6 sanomalehtilähdettä havaintonsa tueksi, mm Matti 
Räsäsen kirjoituksen Käkisalmelainen -lehdessä nro 3 1955. 
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kaupunkeja 
vaurioitui 

lähes kokonaan507. Pahoja vaurioita kärsivät myös Kotka508, Hanko509 ja Oulu510. Suomen 
kaupungeissa tuhoutui tai vaurioitui 5 205 rakennusta. Lisäksi kauppaloissa tuhoutui tai 
vaurioitui 1 121 rakennusta. Lapin sodassa Rovaniemen kauppala tuhottiin lähes kokonaan. 1 
073 rakennusta (87 % rakennuskannasta) paloi tai vaurioitui pahoin.511

2006 29.5. Porvoon 
tuomiokirkko 

UHKAAVAKSI KOETTU TILANNE. Porvoon keskiaikaisen tuomiokirkon paanukatto 
puurakenteineen paloi yöllä tuhopolton seurauksena. Palo sytytettiin kello kahden aikaan. 
Taksiautoilija havaitsi kirkon takaa tulevan savun klo 2.09 ja ensimmäisten 
sammutusyksiköiden tullessa paikalle klo 2.13 koko katto oli jo tulessa ja paloi nopeasti 
kokonaan. Kekäleitä lenteli satojen metrien päähän.  Kirkon automaattinen palohälytin hälytti 
klo 2.14. 512

Ensimmäiset palomiehet ryhtyivät sammuttamaan palavaa kattoa mutta ”parinkymmenen 
sekunnin kuluttua oli selvää, ettei siitä ollut mitään hyötyä” ja vesimäärää vähennettiin. Myös 
10 metrin päässä sijainneen kellotapulin peltikatto kuumeni ja noin 20 metrin päässä 
sijaitsevan puisen pikkukirkon juuri tervattu paanukatto syttyi hetkeksi tuleen, mutta ne 
saatiin sammumaan. Palomiehet tarkastivat kirkkoa ympäröivien talojen pihoja ja herättelivät 
ihmisiä, mutta evakuointiin ei katsottu olevan tarvetta.513 Pelastuslaitos antoi kirkon katon 
palaa rauhassa ja esti näin välikaton holvin sortumisen ja suojeli siten kirkon arvokkaaksi 
tiedettyä sisustusta tuhoutumiselta.514

Kaikki asukkaat eivät heränneet, mutta kahdeksan asukasta sammutteli vedellä ja luudilla 
katoille ja pihoille pudonneita kekäleitä, joista jotkin sulivat kiinni tervattuun kattopeltiin tai -
huopaan.515 Kirkon vastakkaisella puolella toisessa kerroksessa asunut asukas kertoi, että 
ikkunan avatessa ”tuntui kuumalta vaikka oli viileä yö”.516

Palomestarin mielestä tulen leviämisen läheisiin taloihin esti se, että niissä on nykyisin 
peltikatot.517 Palavasta paanukatosta ympäristöön lenteleviä osia kuvattiin eri lähteissä 
kipinöistä ja palavista kekäleistä aina isoiksi palaviksi rakenteiksi asti.518 Jotkin näistä 
liitelivät parin kilometrin päähän. Hovioikeuden päätöksessä katsottiin, että palon leviäminen 
suurpaloksi Vanhan Porvoon puutaloalueelle oli todennäköistä, ja että leviäminen saatiin 
estettyä vain asukkaiden ja palokunnan tehokkaiden sammutustöiden ansiosta. 150 ihmisen 
hengen katsottiin olleen vaarassa.519 Tosiasiassa vain kirkon paanukate ja katon puurakenteet 
paloivat. 
Palon jälkeen seurakuntayhtymä ja museoväki kiistelivät siitä, pitääkö kirkkoon rakentaa 
paloherkkä, jo kuusi kertaa palanut paanukatto vai korvata se jollakin muulla katteella. 
Paanukate päätettiin rakentaa uudelleen, koska sen katsotaan kuuluvan Porvoon 
katukuvaan.520

Tapahtuman kuvauksissa on ristiriitaisuuksia koetuksi väitetyn uhkan ja todellisten toimien 
kesken. 

 
                                                                                                                                                                      
508 Kotkassa tuhoutui tai vaurioitui yhteensä 1 529 rakennusta. 
509 Hangossa tuhoutui tai vaurioitui yhteensä 1 388 rakennusta. 
510 Oulussa tuhoutui 4 korttelia kirkon itäpuolella lähes kokonaan pommituksesta alkaneessa palossa 27–28.2.44. Useita kortteleita vaurioitui 
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511 Kaila 1980 (1950), 197. 
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http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1226673 (5.9.2006). 
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