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JOHDANTO 

 

Historiallinen tausta 

Palontorjunnan kehitys 

 

Palosuojelun vanhimpia määräyksiä on löydetty Ruotsi-Suomen alueella vuoden 1300 vai-

heilta. Määräykset koskivat rakentamista ja palokaluston varaamista sammutustyötä varten. 

Kaikkien kaupungin asukkaiden oli osallistuttava sammutustyöhön, ja jokaisessa talossa oli 

oltava määrätynlainen sammutuskalusto. Tämä Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki oli voi-

massa vuoteen 1734, jolloin annettiin Ruotsin valtakunnan laki. Jo 1630-luvun lopulla Tur-

kuun saatiin Suomen ensimmäinen oma palojärjestys. Edes Tukholmassa ei ollut laadittua 

palojärjestystä ennen vuotta 1661. 1   

Vielä 1600-luvulla Oulun julkinen palotoimi oli vähäistä. Kaupunkilain mukaan paloturval-

lisuudesta huolehtiminen kuului maistraatille, joka ryhtyi toimenpiteisiin tulipalojen varalta 

pian ison vihan jälkeen 1700-luvun alkuvuosikymmeninä. Jokaisen oululaisen tuli omistaa 

palosammutusvälineet sekä ainakin yksi tynnyrillinen vettä palon varalta. Palonvartiointiin 

palkattiin kaksi miestä vuonna 1773. Ajoittain palonvartiointia järjestettiin myös talvisin. 

Kotitalouksien hankkimat palokalustot todettiin riittämättömiksi, ja vuodesta 1739 lähtien 

alettiin kiinnittää huomiota kaupungin omistaman yleisen palokaluston tarpeellisuuteen. 

Kuten muissa kaupungeissa, myös puusta rakennetussa Oulussa syttyi tuhoisia suurtulipalo-

ja useita kertoja. Ensimmäinen palojärjestys vahvistettiin Ouluun vuonna 1801.2 

Erittäin tuhoisa tulipalo Oulun kaupungissa syttyi vuonna 1822, jolloin tuhoutui yli 350 

taloa ja säästyi vain hieman yli 60 taloa. Suurpalo mullisti Oulun olot perinpohjaisesti, sillä 

tuhoutunut kaupunki rakennettiin kokonaan uuden asemakaavan mukaan. Uudessa asema-

kaavassa entisen kaavan puutteellisuudet oli korjattu. Näitä vajavaisuuksia olivat muun mu-

assa liikenneväylien ahtaus, rakennustavan alkeellisuus sekä kaivojen vähäinen määrä. Vuo-

den 1823 rakennusjärjestyksen mukaan puutaloja ei saanut rakentaa yhtä kerrosta korke-

ammiksi, ja torien sekä suurempien katujen varsille tuli rakentaa mieluummin kivestä kuin 

puusta. Tulisijoista annettiin tarkkoja määrityksiä, ja kaikki voimakasta ja jatkuvaa lämmitys-

tä vaativat työpajat tuli rakentaa kaupungin ulkopuolelle tai laitakaupungille, ellei niitä ra-

                                                 
1 Juuti 1993, 20, 22. 
2 Halila 1953, 99—103; Hautala 1975, 115.  
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kennettu kivestä. Tällä tavoin rakennettiin myös työpajat, joissa käsiteltiin helposti syttyviä 

aineita. Jokaisella tontilla täytyi olla oma kaivonsa.3 

Toinen palojärjestys vahvistettiin Oulussa vuonna 1840. Siinä palonsuojelua koskevat asiat 

keskitettiin 12-jäseniselle palokomissiolle. Lisäksi jäsenistöön kuuluivat läänin kuvernööri, 

kaupungin pormestari sekä ylipalomestari ja palomestarit. Palokomissiolla oli käytettävis-

sään palokassa, ja kaupungin asukkaat olivat velvollisia osallistumaan tulipalojen sammutus-

työhön. Palokunnan jäsenet valittiin henkikirjoituksen perusteella, ja heidät jaettiin ruisku-

kuntiin ja -osastoihin. Näiden lisäksi olivat omat osastonsa palopurjeille, palotikkaille, veden 

hankkimiselle sekä omaisuuden pelastamiselle. Toimintaan kuului myös palonsuojelu, ja 

niinpä palokomissiolla oli palveluksessaan palovahteja.4 

VPK:t ensimmäisiä joukkojärjestöjä sekä kulttuuritoiminnan käynnistäjiä 

Vapaaehtoinen palokuntaliike syntyi Amerikan Philadelphiassa vuonna 1736, kun Benjamin 

Franklin perusti Union Fire Companyn. Eurooppaan vapaapalokunta-aate levisi viiveellä. 

Turku oli Suomessa ensimmäinen kaupunki jonne perustettiin VPK vuonna 1838. Liitty-

minen vapaapalokuntaan oli vapaaehtoista, mutta kun tuli valituksi jäseneksi, oli velvollinen 

palvelemaan palokuntaa vähintään kolme seuraavaa vuotta. Tämä on ollut VPK-aatteen 

perusta, ja esimerkiksi 1900-luvulla julkaistussa Palokuntalaisten ABC-kirjassa kirjoitettiin 

seuraavasti: ”wapaaehtoisuus koskee vain palokuntaan liittymistä, ei siinä toimimista.” 

Myöhemmin vapaaehtoisia kaupunkipalokuntia perustettiin vilkkaimpiin kaupunkeihin, 

mutta maaseudulla sammutustoiminnan järjestäminen oli hankalaa. Vapaapalokuntatoimin-

ta alkoi levitä 1870-luvulla kaupungeista maaseudulle. Kansakoulunopettajat toimivat VPK-

aatteen levittäjinä maaseudulla.5 

Suomeen yhdistystoiminta tuli Keski-Euroopasta 1700-luvulla. Aluksi tällaista toimintaa 

harjoittivat suljetut salaseuramaiset veljeskunnat. Yhdistystoiminta alkoi laajeta 1800-luvun 

puolella, kun syntyi erilaisia sivistys- ja hyväntekeväisyysseuroja. Tutkija JUHANI KATA-

JAMÄKI on todennut, että vapaaehtoiset palokunnat olivat Suomessa demokraattisen pää-

töksenteon sanansaattajia sekä uudenlaisen yhteiskunnallisen kehityksen edelläkävijöitä. 

Tätä hän perustelee siten, että VPK-yhdistyksissä laajat kansankerrokset oppivat tasa-

arvoisen itsehallinnon perusteita, kun niissä vallitsi jo 1800-luvun lopulla yleinen äänioi-

keus.6 Vapaapalokuntaliikkeessä opetettiin työväestölle perustuslaillinen oikeus joukkojär-

                                                 
3 Hautala 1975, 9, 13, 22, 35.  
4 Hautala 1975, 115—116.   
5 Katajamäki 2008, 6—8, 11—16. 
6 Katajamäki 2008, 17. 
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jestäytymiseen. Välttämätöntä kansanluokkien lähentämisessä oli se, että myös työläiset 

saivat äänensä kuuluville kokouksissa.7 

Yhteiskunnallisen osallistumisen lisäksi VPK-yhdistysten toimintaan alkoi liittyä myös sivis-

tyksellisiä tavoitteita. Niistä tuli kulttuuritoiminnan tärkeimpiä toimijoita etenkin kaupun-

geissa. Vapaapalokunnissa perustettiin kirjastoja, lukusaleja, kuoroja, soittokuntia sekä teat-

teriryhmiä ja lisäksi ne järjestivät kansanjuhlia sekä urheilukilpailuja. Sortovuosien aikana 

yhdistymisvapautta rajoitettiin voimakkaasti, mutta 1900-luvun alkuvuosina sitä jälleen löy-

sennettiin. Senaatti antoi vuonna 1917 manifestin, joka vahvisti Suomen yhdistymisvapau-

den. Sen seurauksena sivistys-, urheilu-, ja muu varsinaiseen palontorjuntaan liittymätön 

toiminta alkoi irtaantua VPK-yhdistyksistä omiksi yhdistyksikseen. Näin ollen vapaapalo-

kuntalaiset palasivat hiljalleen juurilleen ja alkuperäiseen tehtäväänsä, sammutus- ja pelas-

tuskunniksi.8 

Oulun vapaaehtoinen palosammutuskunta 

Kaupunkien yleinen paloapuyhdistys perustettiin Suomessa vuonna 1832. Yhdistys oli huo-

lissaan kaupunkien palotoimen järjestämisestä ja sen vuoksi suositteli vapaaehtoisten palo-

kuntien perustamista. Vuonna 1864 paloapuyhdistyksen johtokunta päätti myöntää talou-

dellista tukea sammutuskaluston ostamiseen, mikä kannusti vapaapalokuntien perustami-

seen. Oulun Wiikko-Sanomia -lehdessä oli tammikuussa 1874 kutsu kokoukseen, jonka ai-

heena oli VPK:n perustaminen. Kokouksessa läsnä olleet päättivät yksimielisesti, että Ou-

luun perustettaisiin vapaaehtoinen palosammutuskunta. Oulun VPK:n vuoden 1874 sään-

nöissä todettiin, että: 

- - tarkoitus on asettaa harjaantuneen ja kaupungin yhteistä hywää harrastawan miehis-

tön auttamaan kaupungin warsinaista palosammutuskuntaa.9 

Toiminnan alkaessa Oulun VPK:ssa oli vain sammutus- ja pelastusosakunnat, mutta jäsen-

määrän noustessa miehistö jaettiin komppanioihin, joissa kaikissa oli omat sammutusväli-

neensä. Asioiden hoitamisesta vastasivat johtokunta sekä päällikkökunta. Jäsenmäärä oli 

1870-luvulla noin 200 hengen tienoilla, mutta jo seuraavalla vuosikymmenellä jäsenmäärä 

väheni, vaikka vapaapalokuntaan liittyi uusia jäseniä vuosittain. Aluksi toiminta oli avustus-

ten varassa, sillä osa jäsenistä oli sitoutuneita maksamaan tietyn vuosittaisen summan viiden 

vuoden ajan. Tällä tavalla saadut varat olivat tärkeitä, sillä alkuaikoina palokunnalla ei ollut 

                                                 
7 Katajamäki 2008, 17—18, 21—22. 
8 Katajamäki 2008, 25, 28—29. 
9 Niemelä 2011, 12—13, 16.   
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resursseja keskittyä varojenkeruuseen. Myös kaupunkilaiset antoivat rahallista avustusta 

VPK:lle. Merkittävin tukija oli Oulun anniskeluyhtiö, joka antoi avustuksia vuosittain. Li-

säksi vakuutusyhtiöt antoivat taloudellista tukea vapaapalokunnalle.10 

Perustamista seuraavana vuonna VPK muutti Teollisuusyhdistyksen kanssa yhteisiin tiloi-

hin, ja samalla se sai käyttöönsä Oulun sivistysseuran kirjaston, jonka toiminnan VPK aloit-

ti uudelleen. VPK järjesti alusta lähtien myös erilaista huvi- ja urheilutoimintaa jäsenilleen. 

Oulun VPK:n oma talo vihittiin keskustassa käyttöön vuonna 1897. Oulun VPK vuokrasi 

tilojaan myös ulkopuolisten käyttöön. Oulun toinen elokuvateatteri aloitti toimintansa 

VPK:n toimesta vuonna 1906.  

Poikaosasto, jonka tarkoituksena oli kasvattaa palomiehistöä jo nuoruudesta lähtien, perus-

tettiin vapaapalokunnan alaisuuteen vuonna 1917. Tuiraan päätettiin perustaa oma haara-

osasto Oulun VPK:n toimesta keväällä 1911.11 Autokantaan Oulun vapaapalokunnassa 

siirryttiin vuonna 1928, jolloin vapaapalokunnan pitkäaikainen toimija Ilmari Piisalo suun-

nitteli ja rakensi Chevrolet-merkkisen kuorma-auton konealustalle VPK:n ensimmäisen 

paloauton.12 

Oulun kaupungin vakinainen palokunta aloitti toimintansa vuonna 1920. Oulun VPK:n ja 

kaupungin palokunnan välinen suhde oli toimiva. Oulun VPK:n rooli muuttui kaupungin 

palokunnan tulon myötä. Aikaisemmin VPK:n sammutusmiehistö oli kaupungin ammatti-

taitoisin sammutusorganisaatio, jonka jäsenet olivat lähteneet liikkeelle heti pienimmänkin 

hälytyksen kuultuaan. Uudistuksen myötä kaupungin ammattipalokunta vastasi ensisijaisesti 

palosammutuksesta, ja VPK hälytettiin enää vain suurimpiin paloihin.13 Talousongelmat 

vaivasivat vapaapalokuntaa läpi 1930-luvun, ja osittain sen vuoksi VPK ryhtyi vuonna 1936 

Oulun kaupungin varapalokunnaksi. Tämän jälkeen kalustoa voitiin uusia kaupungilta saa-

tujen tukien turvin. Naisten osuus Oulun VPK:n toiminnassa kasvoi 1930-luvulla.14 

Tutkimustehtävä 

Olen tutkinut Oulun vapaaehtoista palokuntaa ja sen toimintaa sota-ajalta 2010-luvulle 

saakka. Olen selvittänyt tuona aikana tapahtuneita muutoksia Oulun VPK:n toiminnan, 

talouden sekä jäsenistön osalta, ja sitä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin. 

Oulun vapaaehtoista palokuntaa ei ole aikaisemmin tutkittu edellä mainitulla aikavälillä. 

                                                 
10 Niemelä 2011, 19, 24—25, 29—30. 
11 Niemelä 2011, 40—41, 45—46, 52, 58, 60.  
12 Niemelä 2011, 82. 
13 Niemelä 2011, 86—87. 
14 Niemelä 2011, 85, 100. 
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Oulun VPK:n historian kirjoittaminen on ollut tarpeen, jotta palokunnan pitkä historia on 

kootusti esitettynä. VPK:n toimintaa tutkiessani olen keskittynyt siinä tapahtuneisiin kehi-

tyskulkuihin, jotka ovat olennaisin tavoin vaikuttaneet toimintaan. Mitkä asiat ovat vaikut-

taneet muutoksiin? Millä tavoin ne ovat vaikuttaneet? 

Vapaapalokuntien toimintaan on aina liittynyt sammutus- ja pelastustoimen lisäksi erimuo-

toista vapaa-ajan viettoa. Vapaa-ajanviettotavat ovat sen vuoksi mukana tutkimuksessa. 

Miksi vapaapalokuntalaisille on järjestetty erilaisia ajanvietteitä? Onko niihin osallistuminen 

ollut aktiivista vai ei? Mitä Oulun VPK on järjestänyt jäsenilleen? Palokunnan yhteydessä 

toimineen urheiluseuran Oulun Viestin olen jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle, koska siihen 

perehtyminen laajentaisi tutkimusta liialti.  

Talouden osalta olen tutkinut sitä, miten ja mistä rahaa pääasiassa hankittiin, sekä mihin sitä 

kulutettiin. Taloudellisilla oloilla on ollut suora vaikutus siihen, miten ja missä puitteissa 

VPK:n oli mahdollista järjestää toimintaansa. Olennaisesti tähän on liittynyt siten myös 

kaluston ja toimitilojen tarkastelu. Ilman jäseniä ei olisi olemassa yhdistyksiä, joten sen 

vuoksi kolmas pääulottuvuus tutkimuksessani on ollut Oulun VPK:n jäsenistön muotou-

tuminen ja sen määrä, sekä niissä tapahtuneet muutokset ja vaikutukset palokunnan toimin-

taan. Keitä VPK:ssa on toiminut? Onko jäsenistössä ollut vaihtelevuutta? Mikä on ollut 

naisten tai nuorten rooli? Alusta lähtien VPK-yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana 

jäseniä erilaisista sosiaalisista taustoista, mutta lähdeaineisto on ollut tämän tutkimisen kan-

nalta puutteellinen. 

On ollut tärkeää tarkastella Oulun VPK:n suhdetta yhteiskuntaan, Oulun kaupunkiin sekä 

valtakunnalliseen järjestötoimintaan, sillä vapaapalokunta on kiinteä osa näitä kaikkia. Näis-

sä toimijoissa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet myös Oulun vapaapalokunnan toi-

mintaan, joten sen vuoksi ne tulee ottaa huomioon. Pitkän tutkimusajan aikana tapahtui 

monia suuria ja merkittäviä muutoksia sekä maailmanlaajuisesti että valtakunnallisesti, joten 

Oulun VPK:n vaiheet on kytketty tutkimuksessa niihin.  

Lisäksi olen ottanut tutkimuksessa huomioon Oulun VPK:n suhteen Oulun kaupungin 

palokuntaan, koska kahden palokunnan välinen toiminta samassa kaupungissa muuttuu 

tutkimusaikanani. VPK-liikkeen aatteellinen tausta on kulkenut mukana tutkimuksessa, ja 

olen ottanut mukaan myös läänin ja valtakunnan tasolla toimineet palojärjestöt. Mikä Oulun 

VPK:n rooli on ollut näissä järjestöissä? Onko Oulun vapaapalokunta osallistunut niiden 

toimintaan aktiivisesti vai ei? 
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Oulun VPK:n toimintaa on tutkittu HEIDI NIEMELÄN toimesta vuosien 1874—1939 

väliseltä ajalta, joten aloitan oman tutkimukseni talvisodan syttymisestä vuoden 1939 lop-

pupuolelta. Talvisodasta alkanut sota-aika aiheutti muutoksia VPK:n toiminnassa, joten se 

tulee käsitellä omana kokonaisuutenansa. Ajallisesti tutkimus ulottuu 2010-luvun puolelle 

saakka, sillä Oulun VPK viettää juhlavuottaan vuonna 2014. Näin ollen tutkimusaikani kä-

sittää noin seitsemän vuosikymmentä, joka on laaja aikarajaus. Tämä tarkoittaa sitä, että 

olen keskittynyt tarkastelemaan tutkimuksessani VPK:n historian olennaisimpia vaiheita. 

Kun Oulun vapaaehtoinen palokunta perustettiin, oli sen nimi Uleåborgs Frivilliga Brandkår15. 

Jo perustamisvuonna palokunnasta käytettiin suomenkielistä nimeä vapaaehtoinen palo-

sammutuskunta. VPK-lyhennettä käytetään yleisesti puhuttaessa vapaaehtoisista palokun-

nista, joten olen käyttänyt sitä tutkimuksessani. Lisäksi olen käyttänyt nimitystä vapaapalo-

kunta sekä joissain tapauksissa käsitettä palokunta, tarkoittaen Oulun vapaaehtoinen palo-

kunta ry:tä, joka on sen nykyinen nimitys. Kun olen tarkastellut Oulun kunnallista palotoi-

mea, olen erottanut sen käyttämällä nimitystä Oulun kaupungin palokunta.  

Olen järjestänyt käsittelytapani niin, että pääluvut etenevät kronologisesti. Alaluvut jakaan-

tuvat temaattisesti, siten että jokaisessa pääluvussa alaluvut rakentuvat samoista aihepiireis-

tä.  Ensimmäinen pääluku koostuu sota-ajan tapahtumista, eli vuoden 1939 loppupuolelta 

vuoteen 1945, sillä se muodostaa selkeästi oman erityisen ajanjaksonsa. Toinen pääluku 

käsittää vuodet 1946—1959, sillä vuonna 1958 perustettiin Oulun VPK:n säätiö, joka 

muutti yhdistyksen rakennetta. Oulun VPK:n säätiön tutkimus ei tule mukaan omaan tut-

kimukseeni Oulun VPK:n toiveesta, sillä siitä on tehty oma historiikkinsa yhdistyksen toi-

mesta. Kolmas pääluku koostuu vuodesta 1960 vuoteen 1974, jolloin VPK rakensi uudet 

toimitilat Koskelan kaupunginosaan. Neljäs pääluku ulottuu 2010-luvulle saakka, esittäen 

2000-luvun puolelta toiminnan suuntaviivoja pääpiirteittäin. 

Tutkimustilanne 

”Kirottu V.P.K. se aina hätään joutuu” – Oulun vapaaehtoinen palokunta vuosina 1874—1939 on 

HEIDI NIEMELÄN vuonna 2011 tekemä pro gradu -tutkielma Oulun VPK:n vaiheista 

ennen omaa tutkimusaikaani. Niemelän tutkimus on ensimmäinen historiantutkimus, joka 

Oulun VPK:sta on tehty, ja näin ollen oma tutkimukseni on jatkoa Niemelän tutkimukselle. 

Oulun Vapaaehtoinen Palosammutuskunta on omasta toimestaan tehnyt pienimuotoisia 

historiikkeja vuosina 1914 ja 1924 sekä vuonna 1974, mutta ne eivät ole tieteellisiä tutki-

                                                 
15 Niemelä 2011, 14. 
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muksia, vaan niissä on esimerkiksi lueteltu sammutuskalustoa ja jäsenistöä sekä kirjattu ylös 

Oulun VPK:ta koskevia lehtijuttuja. Näitä voi lähinnä hyödyntää lähdemateriaalina.  

Hyväksi yleisteokseksi Suomen palotoimen kehittymistä koskien on osoittautunut PETRI 

JUUTIN kirjoittama Suomen palotoimen historia. Vapaaehtoista palokuntatoimintaa ja sen his-

toriaa Suomen osalta on JUHANI KATAJAMÄKI käsitellyt teoksessaan Vapaaehtoinen 

palokuntaliike kansakuntaa rakentamassa, mutta se ei ole varsinainen historiantutkimus, vaan 

siinä aihetta on käsitelty eri vapaapalokuntien historiasta kertovien kirjoitusten pohjalta. 

Katajamäen kaksi muuta tutkimusta, Aatteen paloa – arjen turvaa. Palokuntien liitosta pelastusalan 

keskusjärjestöksi ja Pakkopalokunnista aluepelastuslaitoksiin ovat olennaisia tutkimuskirjallisuu-

teen liittyviä lähteitä, sillä niissä on tutkittu tarkasti palotoimea sekä sen kehitystä erityisesti 

alan järjestöjen kannalta. 

Vuonna 1938 ilmestynyt teos Suomen Vapaaehtoinen Palokuntaliike Satavuotias 1838—1938 

sisältää artikkelin myös Oulun VPK:sta, mutta se on kovin suppea. Siitä ei selviä, kuka teks-

tin on kirjoittanut, saati teoksen toimittajaa. Vuonna 1980 ilmestynyt VILHO NUORTE-

VAN Suomen Palontorjunnan Historia sisältää myös artikkelin Oulun VPK:sta, ja sitä voi pitää 

edellistä hieman laajempana kokonaisuutena, vaikka sekään ei ole kovin kattava esitys.  

Oulun kaupungin historiasta kertovissa eri teoksissa on käsitelty jonkin verran palotoimen 

järjestämistä, mutta ei kovin kattavasti. Lisäksi ne keskittyvät käsittelemään enemmänkin 

Oulussa toiminutta kaupungin palokuntaa kuin Oulun vapaapalokuntaa.  Valtakunnallisella 

tasolla eri vapaaehtoisista palokunnista on tehty paljon historiikkeja, mutta niistäkin suurin 

osa on tehty järjestöjen omasta toimesta.  

Haluan nostaa esille Oulun yliopistossa tehdyn KAISA YLIKOSKEN pro gradu -

tutkielman Kemin VPK:n vaiheista, sillä se käsittelee aihettaan kattavasti, ja sitä on ollut 

hyödyllistä käyttää vertailukohteena tutkimuksessani. Molemmat VPK:t sijaitsevat Pohjois-

Suomessa ja kummatkin vapaapalokunnat ovat perustettu 1800-luvun loppupuolella. 

Lähteet ja menetelmät 

Päälähteenäni tässä tutkimuksessa käytän Oulun vapaaehtoisen palosammutuskunnan arkis-

toa, jota säilytetään Oulun maakunta-arkistossa. Arkistossa on runsaasti erilaisia asiakirjoja, 

kuten esimerkiksi kokouspöytäkirjoja VPK:n johtokunnan ja hallituksen kokouksista, sekä 

myös päällikkö- ja palokunnan vuosikokouksista. Oulu VPK:n arkisto koostuu päiväkirjois-

ta, toimintakertomuksista. Arkistomateriaalissa on osittaisia puutteita, esimerkiksi jäsenluet-

teloissa. 
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Maakunta-arkistoon on arkistoitu VPK:n lähdeaineistoa 1970-luvun puolelle saakka, joten 

järjestelemätöntä lähdemateriaalia on hyvin paljon Oulun VPK:n omassa hallussaan. Tämä 

asettaa omat haasteensa tutkimuksen tekemiselle. Lisäksi Oulun VPK:n nykyisissä tiloissa 

on täydentävää lähdemateriaalia maakunta-arkistossa säilytettäviin lähteisiin. Arkistomateri-

aalia on hyvin paljon tarjolla, mutta niiden järjestelemättömyys ja niissä esiintyvät puutteet 

ovat vaikeuttaneet tutkimuksen tekemistä, eikä esimerkiksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

ole ollut mahdollista löytää vastausta. 

Arkistoon eri tahojen puolesta koottu materiaali mahdollistaa sen, että tutkimuskysymyksiin 

on mahdollista löytää vastauksia päiväkirjoista päällikkötasolle ulottuvalta alueelta. Kokous-

pöytäkirjat ovat muodollisia sihteerin toimista laadittuja asiakirjoja, mutta esimerkiksi päivä-

kirjoihin on kirjoitettu lähes päivittäin VPK:n toimintaan liittyviä asioita. Lähdeaineistosta 

löytyy myös sanomalehtiartikkeleita, joista löytyy tietoa lehdistön näkökulmasta käsin, sillä 

tutkimusta tehdessä on muistettava ottaa huomioon, että arkistomateriaali on pääasiassa 

VPK:n itse tallentamaa.  

Oulun VPK:n toimintaan liittyviä tutkimuskysymyksiä olen selvittänyt erityisesti toiminta-

kertomusten, eri tasojen kokouspöytäkirjojen sekä päiväkirjojen avulla. Vaikka talousarviot 

ovat osittain puutteellisia ainakin tutkimusajan alkupäässä, olen voinut niiden sekä kokous-

pöytäkirjamerkintöjen avulla tarkastella talouteen liittyvä kysymyksiä. Jäsenistön tutkiminen 

on asettanut haasteita, sillä jäsenluettelot ovat puutteellisia. Sen vuoksi olen keskittynyt 

tuomaan esiin jäsenmäärässä tapahtuneita muutoksia. 

Tutkimusmenetelmiäni ovat olleet aineiston kvalitatiivinen sekä kvantitatiivinen käsittely 

tilastollisin keinoin. Tämän lisäksi olen tehnyt vertailua sekä Oulun kaupungin palokuntaan 

että Kemin vapaaehtoiseen palokuntaan. 
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1. SAMMUTUSTYÖTÄ KOTIRINTAMALLA (1939—1945)    

 

Suomi joutui vuosina 1939—1945 kolmeen peräkkäiseen sotaan, sillä maa sijaitsi Neuvos-

toliiton ja Saksan etupiirien rajavedon välissä. Talvisodan jälkeen Suomen piti hyväksyä 

Neuvostoliiton asettamat rauhanehdot, joihin sisältyi huomattavia alueluovutuksia. Runsaan 

vuoden mittaisen rauhan jälkeen alkoi jatkosota. Jatkosodan päätyttyä rauhanehtoihin kuu-

lui alueluovutusten lisäksi Suomessa olleiden saksalaisten joukkojen karkottaminen. Sen 

seurauksena syttyi Lapin sota, joka päättyi virallisesti huhtikuussa 1945. Muiden suomalais-

ten kaupunkien tapaan myös Oulu oli sota-aikana totaaliseen sotaan sopeutettu yhteisö, 

jossa armeijan tarpeet olivat ensisijalla siviilien tarpeisiin nähden.16   

Oulussa oli 1940-luvun alussa 28 000 asukasta. Jatkosodan aikana väkiluvun kasvu taantui, 

mutta jo 1945 asukasmäärä ylitti jälleen 1940-luvun alun tason. Oulu oli teollisuuskaupunki 

ja sotien aikana kaupungin teollisuus toimi normaalisti. Teollisuus houkutteli Ouluun paljon 

uusia asukkaita, mistä seurasi asuntopula 1930-luvun lopulta lähtien.17  

1.1. Suomalaisen sisun voimalla 

 

Sodan uhka alkoi Suomessa tuntua jo kesällä 1939 ja syksyllä toteutettiin liikekannallepano 

ylimääräisten kertausharjoitusten muodossa.18 On arvioitu, että noin 660 000 suomalaista 

mobilisoitiin sotaponnistuksiin, joka tarkoitti naisten ja miesten tehtävien uudelleen järjeste-

lyä. Sen vuoksi perhe- ja sukupuoliroolit olivat alisteisia maanpuolustustehtäville. Sota-aika 

toi naisille kädet täyteen töitä.19 

Oulun VPK:ssa toimittiin vielä kesällä 1939 normaaliin tapaan, sillä palokunnassa järjestet-

tiin tavanmukaiset kalustokilpailut, joskin uusien sääntöjen mukaisina. Syksyllä tilanne kas-

voi kuitenkin jo niin painostavaksi, että myös Oulun VPK:ssa ryhdyttiin varustautumaan 

kiireellisesti sotaa varten.20 Päällikkökunta anoi ennakkotoimenpiteenä liikekannallepanova-

pautusta 20:lle VPK:n miehistön jäsenelle, mutta lähteistä ei käy ilmi hyväksyttiinkö ano-

musta.21 

                                                 
16 Junila 2005, 126. 
17 Hautala 1982, 87, 115, 139. 
18 Vahtola 2003, 361. 
19 Näre 2008, 9. 
20 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta v.1939—1940. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. Oulun 
vapaaehtoisen palokunnan arkisto. (Tästä lähtien käytetään lyhennettä OVKPA). 
21 Päällikkökunnan ptk. 8.9.1939. Oulun VPK:n arkisto Maakunta-arkistossa Cc:1 (Tästä lähtien käytetään 
lyhennettä OVPK). OMA. 
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Suurin osa koulutetusta sammutusmiehistöstä osallistui ylimääräisiin kertausharjoituksiin, 

mikä aiheutti ongelmia VPK:n toiminnassa. Tilalle oli kiireellisesti koulutettava uusia mie-

hiä, etenkin moottoriruiskujen käyttäjiä. Tilanne oli sikäli hyvä, sillä uusia tarjokkaita kun-

nan miehistöön oli riittävästi.22  

Aikaisemmin naiset olivat osallistuneet Oulun vapaaehtoisen palokunnan toimintaan ompe-

luseuran ja toverikunnan kautta. Palotorni-lehden toisessa numerossa oli kirjoitus naispalo-

kuntaosastosta, ja se pistettiin merkille myös Oulun VPK:n päällikkökunnassa heinäkuussa 

1939. Kokouksessa keskusteltiin naispalokuntaosaston perustamisesta Oulun vapaapalo-

kuntaan, ja päällikkökunta päätti harkita asiaa. Syyskuussa hallitus käsitteli kokouksessaan 

asiaa ja perusti naiskomppanian periaatteellisesti, mutta antoi asian vielä johtokunnan käsit-

telyyn.23  

Johtokunta päätti perustaa naiskomppanian kokeeksi, jos tarvittava määrä naisia löytyisi.24 

Naisia löytyi, ja 30.11.1939, samana päivänä kun Neuvostoliito aloitti sotatoimet Suomea 

vastaan25, päästiin pitämään naiskomppanian ensimmäinen harjoitus. Paikalle kokoontui 14 

naista. Naiskomppaniaa nimitettiin virallisesti III komppaniaksi. Ensimmäinen harjoituksen 

aiheena oli järjestäytyminen sekä kalustoon tutustuminen.26 Yleisesti suomalaiset naiset ko-

kivat sota-aikana, että kotirintama oli naisten toiminnallisuuden kenttä vastineena miehiselle 

sotarintamatoiminnalle.27 Tarpeellisen harjoituksen saamiseen kului ymmärrettävästi aikaa, 

ja Oulun VPK joutui toimimaan vain noin reilun parinkymmenen jäsenen vahvuisena. 

Sammutusmiehistöön kuului myös muutama nainen.28 Esimerkiksi Kemissä alkoi naispalo-

kuntatoiminta vasta vuonna 1972, lukuun ottamatta muutaman vuoden kestänyttä naisaktii-

visuuskautta 1900-luvun alussa.29 

Talvisodan keskeltä alkanut vuosi 1940 alkoi Oulun VPK:n toiminnan osalta hieman hiljai-

sena, sillä sodan aikaiset ponnistukset olivat tehneet osansa. Rintamalta palanneet tarvitsivat 

luonnollisesti jonkin verran toipumisaikaa, mutta pikkuhiljaa toiminta alkoi elpyä entisellen-

sä. Syksyllä toimitettiin entiseen tapaan vapaapalokunnan väliset kalustokilpailut.30 

                                                 
22 Kertomus vuoden 1939 toiminnasta. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
23 Päällikkökunnan ptk. 14.7.1939, 8.9.1939. OVPK. OMA.  
24 Johtokunnan ptk. 28.9.1939. OVPK Cb:1. OMA. 
25 Vahtola 2003, 362. 
26 Päiväkirja 30.11.1939. OVPK Aa:4. OMA. 
27 Olsson 2008, 167.  
28 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta v. 1939—1940. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
29 Ylikoski 1998, 90. 
30 Vuosikertomus 1940—1941. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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Talvisota ei Oulun VPK:n miehistöpulasta huolimatta lamauttanut palokunnan toimintaa. 

Sen täytyi pystyä työskentelemään, jotta Oulun alueen paloturvallisuus olisi taattu parhaim-

man mukaan vaikeana aikana. Uutta miehistöä ryhdyttiin kouluttamaan. Lisäksi yksi suu-

rimmista muutoksista oli se, että naisille perustettiin oma komppaniansa. Myös poikia yri-

tettiin saada sammutustoimintaan mukaan, mutta moni oli kiinnitettynä muuhun toimin-

taan. Uusia jäseniä oli kuitenkin hyvin tarjolla rintamalle lähteneiden tilalle. 

Jatkosota syttyi 25. kesäkuuta 194131. Jatkosodan alussa Oulu säästyi pommituksilta, mutta 

myöhemmin pommitusten alkaessa syttyi useita tuhoisia tulipaloja. Sammutusapua piti pyy-

tää muilta paikkakunnilta saakka, sekä Oulussa olleilta saksalaisilta.32 Talvisodan kokemuk-

sien pohjalta VPK ryhtyi heti sodan alussa tarkastamaan toimintaansa sen varalta, että mah-

dollisesti olisi ryhdyttävä sodan vaatimiin tehtäviin. Niinpä VPK oli hakenut ennakkotoi-

menpiteenä yhdeksää miestä vapaaksi liikekannallepanosta, jotta saataisiin varatuksi tar-

peeksi kykenevää miehistöä auton ja moottoriruiskun käyttöä varten. Lähteiden mukaan 

ainakin yksi näistä yhdeksästä joutui lähtemään rintamalle, mutta muista lähdeaineisto ei 

kerro tarkemmin. Vuoden 1941 loppuun mennessä sota ei erityisemmin vaikuttanut Oulun 

VPK:n toimintaan.33 

Seuraava vuosi 1942 alkoi Oulun vapaaehtoisessa palokunnassa entiseen malliin, mutta 

tilanne ei pysynyt samanlaisena vuoden loppuun saakka. Vuosikertomuksessa todettiin, että: 

”Kulunut vuosi on monessa suhteessa ollut merkityksellisempi kuin muut kunnan koke-

mat.”34 Maininnan yhteydessä ei pohdittu tarkemmin, mitä tämä tarkoitti. Jälleen suurin osa 

palokunnan sammutusmiehistöstä oli sotarintamalla, ja syksyllä vastoinkäymiset alkoivat.35 

Harjoituksia ei pystytty enää järjestämään entisellä tavalla, mutta VPK onnistui pienemmän 

miehistön turvin työskentelemään. 

Sodan pommitukset aiheuttivat vahinkoa myös Oulun VPK:n jäsenille ja toimitiloille, kun 

22.9.1942 yöllä pommitettiin Oulun kaupunkia. Yksi pommikone oli päässyt ilmavalvojien 

huomaamatta kaupungin ylle, ja se pudotti muutamia palo- ja räjähdyspommeja kaupunkiin. 

Yksi näistä räjähdyspommeista osui VPK:n taloon vahtimestarin asunnon puoleiselle sivul-

                                                 
31 Vahtola 2003, 372. 
32 Hautala 1982, 469—475. 
33 Vuosikertomus 1941—1942. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
34 Vuosikertomus vv. 1942—1943. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
35 Vuosikertomus vv. 1942—1943. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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le, joka pommin voimasta vahingoittui pahoin. Oulun VPK:n rakennus sijaitsi Uudenkadun 

ja Pakkahuoneenkadun kulmassa keskellä kaupunkia36.  

Pommin aiheuttamassa räjähdyksessä vahtimestarina työskennellyt Ilmari Piisalo ja hänen 

vaimonsa loukkaantuivat pahoin. Myös heidän kaksi lastaan loukkaantuivat. Heidät piti 

kaivaa raunioista ylös ja viedä sairaalaan, jossa todettiin, että vammat eivät olleet hengen-

vaarallisia, mutta niiden paraneminen vaatisi aikaa. Pommien jäljiltä sammutustyötä riitti 

ympäri kaupunkia aamuun asti, ja työskentelyyn osallistui myös VPK:n naisia ja poikia.37 

Viholliskoneet saapuivat tammikuussa 1944 jälleen pommittamaan Oulun kaupunkia. Yksi 

pommi osui Kino-Aulan eteen ja rikkoi VPK:n talosta Pakkahuoneenkadun puolelta ikku-

nat, seinälaudoituksen sekä keskuslämmitysverkoston. Puhelinpäivystäjänä toiminut Helvi 

Lauronen haavoittui samassa iskussa, kun ikkunasta sisälle lentäneet sirpaleet haavoittivat 

häntä käteen, selkään ja kasvoihin.  

Lisäksi toinen pommi kaatoi koivun toisella puolen kaupunkia, ja sen lähellä asemissa ollut 

VPK:n auto sai osumia koivunsirpaleista niin pahoin, että VPK:n työtehtävissä ollut Jouko 

Hukkanen sai surmansa sekä Jouko Syväpalo haavoittui. Vapaa palokunta oli mukana Huk-

kasen hautaustilaisuudessa, joka suoritettiin sankarihautauksena.38  

VPK:n toiminta alkoi tasaantua vuoden 1944 kuluessa, vaikka alkuvuosi oli palokunnalle 

raskasta aikaa. Vuosikertomuksessa todettiin, että ”ainoastaan pienet tulipalohälytykset an-

toivat virkistystä lähtövalmiuteen”, sekä silloin tällöin tulleet ilmahälytykset muistuttivat 

sodan vaarasta.39 Lisäksi siinä kerrottiin, että:  

On kunnan elämä kuluneen vuoden aikana ollut verrattain hidasta, ilman suurempia 

kohokohtia, mutta ei ole ollut huomattavissa myöskään mitään alaspäin menoa, johtuen 

siitä, että kunta on suurimman osan vuodesta joutunut työskentelemään vajaalla miehis-

töllä, ja nämä alituisessa työskentelyssä siis saaneet kokemuksen perusteella kehittyä suu-

rempaan kätevyyteen sammutustyössä, joten ainakaan tyytymättömyyden aihetta ei ole 

olemassa.40 

                                                 
36 Manninen 1995, 229. 
37 Päiväkirja 22.9.1942. OVPK Aa:4. OMA.; Sekalaisia pöytäkirjoja. Päiväkirja VPK:n johtokunnan kokouk-
sessa 7.10.1942. OVPK Ch:4. OMA. 
38 Päiväkirja 21.1.1944 ja 28.2.1944. OVPK Aa:4. OMA.  
39 Vuosikertomus 1944—1945. Toimintakertomuksia 1930—1960. OVPKA. 
40 Vuosikertomus 1944—1945. Toimintakertomuksia 1930—1960. OVPKA. 
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Vaikeista ajoista ja palokunnan jäsenien menetyksestä huolimatta asioita pyrittiin näkemään 

positiivisessa valossa Oulun VPK:n piirissä. Kuten vuosikertomuksessa pohdittiin, oli har-

valukuinen sammutusmiehistö saanut huomattavan paljon tärkeää kokemusta vaikeissa 

oloissa työskentelemisestä. 

Päällikkökunta ehdotti keväällä 1942, että rauhan ajan säännöt muutettaisiin. Kokouksessa 

päätettiin, että päällikkökunnan tehtävänä olisi valmistella uudet säännöt ja sitten aikanaan 

esittää ne johtokunnalle.41 Lähteistä ei kuitenkaan käy esille, että miksi ja miten säännöt 

haluttiin muuttaa. Asiassa ei pidetty kiirettä, sillä vielä syyskokouksessa 1943 ilmoitettiin, 

että sääntöjenmuutosasia on vielä valmisteilla.42 Kevätkokouksessa vuonna 1944 kunnan-

päällikkö Merikoski selosti VPK:n uutta sääntöjenmuutosehdotusta, joka hyväksyttiin yksi-

mielisesti. Lähteistä ei saa selville, mitä asioita uusiin sääntöihin muutettiin. Hyväksymisestä 

huolimatta uusia sääntöjä ei vielä kuitenkaan otettu käyttöön.43  

Aikaisemmin suunnitellut VPK:n uudet säännöt otettiin vielä joulukuussa 1944 lopulliseen 

käsittelyyn ja ne hyväksyttiin otettavaksi käyttöön seuraavan vuoden alusta lähtien.44 Uudet 

säännöt jätettiin vielä kerran hyväksyttäväksi vuonna 1945, mutta ne eivät ehtineet tulla 

vahvistettuina takaisin saman vuoden puolella, joten koko vuosi toimittiin vanhojen sääntö-

jen mukaan.45 Sääntöjen muuttaminen ei ollut kovinkaan nopeaa tai yksinkertaista toimin-

taa, vaan niistä täytyi keskustella ja hyväksyttää ne useampaan otteeseen. 

Syyskokouksessa 1943 keskusteltiin Suomen Yleisen Palokuntaliiton kirjoitelman johdosta 

herätys- ja propagandatyöstä, jota tulisi tehdä ympäristön palokunnissa. Kokouksessa pää-

tettiin ryhtyä toimenpiteisiin ja annettiin Päällikkökunnan tehtäväksi käytännön järjestelyt.46 

Tällaisesta toiminnasta oltiin ilmeisesti hyvin kiinnostuneita, sillä nämä neuvontamatkat 

aloitettiin jo parin viikon kuluttua lokakuussa 1943. Ensimmäinen neuvontamatka tehtiin 

Iihin sekä Haukiputaalle, jossa paikalle tulleet osoittivat kiinnostustaan. Tämän jälkeen Ou-

lun VPK teki vielä neljä neuvontamatkaa, jotka suuntautuivat Yli- ja Alakiiminkiin, Muhok-

selle, Oulujoelle, Tyrnävälle, Temmekselle, Lumijoelle sekä Liminkaan.47  

                                                 
41 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 17.5.1942. OVPK Ca:3. OMA. 
42 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 10.10.1943. OVPK Ca:3. OMA. 
43 Johtokunnan ptk. 20.5.1944. OVPK Cc:1. OMA.; Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 21.5.1944. OVPK 
Ca:3. OMA.  
44 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 3.12.1944. OVPK Ca:3. OMA.  
45 Kertomus VPK ry:n toiminnasta vv. 1945—1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA.  
46 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 10.10.1943. OVPK Ca:3. OMA. 
47 Päiväkirja  esim. 24.10.1943, 7.11.1943 ja 14.11.1943. OVPK Aa:4. OMA. 
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Jatkosodan päättyminen ei tuonut Ouluun vakiintuneita ja rauhanomaisia oloja, vaan väliai-

kainen tilanne vallitsi edelleen Lapin sodan vuoksi. Oulu oli kuitenkin turvallisesti selustas-

sa, ja kaupunki toimi huolto- ja järjestelykeskuksena, joten tilanne sujui rauhallisesti.48 Sodan 

jälkeen vuonna 1945 Oulun VPK:n toiminta alkoi olla aktiivisempaa, ja jäsenet olivat toive-

rikkaalla mielellä toiminnan suhteen. Keskustelua aiheutti hieman se, että varsinaiseen palo-

kuntatyöhön ei riittänyt aikaa niin paljon kuin olisi pitänyt, sillä tanssiaisten pito vei paljon 

aikaa. Tanssiaisten järjestäminen oli kuitenkin tärkeää, jotta tulot saatiin kasvamaan.49 

Oulun VPK:n päällikkönä toimi vuosien 1939 ja 1940 aikana faktori Heikki Sarkkinen. Seu-

raavana vuonna päällikkö kuitenkin vaihtui, kun kauppias Isak Heikura valittiin edellisen 

tilalle.50 Johtokunnan puheenjohtajana vuonna 1939 toimi kelloseppä Juho Rusko ja häntä 

seurasi insinööri Gunnar Hammar kahtena seuraavana vuonna. Kirjaltaja Lauri Piisalo toimi 

I komppanian päällikkönä 1939 ja myös kahtena sitä seuraavana vuonna. II komppanian 

päällikkönä vuonna 1939 toimi kirjaltaja Kalle Kassinen ja seuraavana vuonna työmies E. 

Juntunen ja 1941 tehtävän sai hoidettavakseen kauppaedustaja Reino Markuksela.51 

Kauppias Isak Heikura toimi VPK:n päällikkönä vuodesta 1941 lähtien.52 Toukokuussa 

1943 hän oli ilmoittanut johtokunnalle luopuvansa päällikkyydestä, ja niinpä johtokunta 

joutui pohtimaan VPK:n päällikkökysymystä.53  Syytä päällikkyydestä luopumiseen ei ole 

kerrottu lähteissä, mutta uutta päällikköä vapaapalokunta ei luultavasti kuitenkaan valinnut, 

vaan varapäälliköt todennäköisesti hoitivat kunnanpäällikön tehtävät seuraavaan kevätko-

koukseen saakka, jolloin tehtävän otti hoidettavakseen Kauppias J.V. Rönn.  

Insinööri Gunnar Hammar jatkoi johtokunnan puheenjohtajana koko jatkosodan ajan. 

Myös komppanioiden päälliköistä kirjaltaja Lauri Piisalo toimi koko sodan ajan I komppa-

nian päällikkönä ja kauppaedustaja Reino Markuksela II komppanian päällikkönä. Nais-

komppanian päällikkönä jatkoi myös koko jatkosodan ajan Elma Rusko.54 Todennäköisesti 

epävakaan sota-ajan vuoksi ei haluttu tai edes pystytty muuttamaan päällystöä VPK:n sisäl-

lä. Voi olettaa, että päälliköiden pysyvyys myös toi tietynlaista turvaa ja varmuutta vapaapa-

lokunnan toimintaan, kun elettiin muuten hyvin epävakaissa oloissa. 

                                                 
48 Hautala 1982, 482—484. 
49 Kertomus VPK ry:n toiminnasta vv. 1945—1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
50 Piisalo (ei painovuotta tiedossa), 32.  
51 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 22.10.1939, 5.5.1940 ja 11.5.1941. OVPK Ca:3. OMA. 
52 Piisalo (painovuotta ei tiedossa), 32.  
53 Johtokunnan ptk. 20.5.1943. OVPK Cb:1. OMA. 
54 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk 17.5.1942, 23.5.1943 ja 21.5.1944. OVPK Ca:3. OMA.  
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Rauhan tultua päällystön joukossa alkoi tapahtua muutoksia, sillä oikeastaan kaikki päällys-

töön kuuluneet vaihdettiin. Kunnanpäällikön tehtäviä ryhtyi hoitamaan kauppaedustaja 

Reino Markuksela. Johtokunnan puheenjohtajan tehtävissä jatkoi tosin edelleen insinööri 

Gunnar Hammar. I komppanian päälliköksi valittiin peltiseppä P. Peltonen ja II komppani-

an päälliköksi N. Mustonen. Myös naiskomppania sai uuden päällikön, kun Helvi Lauronen 

alkoi hoitaa kyseistä tehtävää.55 Myös Kemissä alettiin sota-ajan jälkeen tekemään muutok-

sia, kun Kemin VPK:n hallinnon keskeiset toimet siirrettiin nuoremmille.56  

Jatkosodan kuluessa Oulun VPK ryhtyi toimimaan sodan vaatimien toimien vuoksi, vaikka 

alku menikin rauhallisissa merkeissä. Tuhoisat Ouluun kohdistuneet pommitukset kosketti-

vat palokuntaa itseään vuosina 1942 ja 1944, eikä loukkaantumisilta ja kaatumisilta vältytty. 

Sotatilasta ja edelleen jatkuvasta miehistöpulasta huolimatta Oulun vapaaehtoinen palokun-

ta ryhtyi järjestämään myös neuvontamatkoja naapurikuntiin. Sodan keskellä tällainen työs-

kentely oli varmasti mukavaa vaihtelua. Rauhan alettua Oulun VPK:n toiminta alkoi olla 

aktiivisempaa ja palata entiselleen.  

Vapaapalokuntalaiset tekivät tärkeää ja tarpeellista työtä Oulun alueen paloturvallisuuden 

eteen kaupungin palokunnan ohella. He painottivat esimerkiksi talvisodan aikana työnsä 

tärkeyttä kotirintamalla isänmaan puolesta: 

- - uskokaamme, että vielä uusi päivä kaikki muuttaa voi. Emme ole ainoat, jotka tänä 

raskaana aikana taistelemme vastoinkäymisten kanssa sillä kovia kokenut maamme ja 

kansamme saa kokonaisuudessaan ponnistella saavuttaaksemme tasapainonsa. Tämän 

muistaen rohkeasti eteenpäin suomalaisen sisun voimalla.57 

Vuosikertomuksista nousee selvästi esille ajatus siitä, että Oulun VPK on ollut muiden mu-

kana auttamassa Suomea ja sen kansalaisia läpi raskaiden koettelemusten vuosien. 

1.2. Sota-aika hankaloittaa toimintaa 

1.2.1. Taloudellisia vaikeuksia 
 
Vapaaehtoisien palokuntien siirtyminen kaupunkien varapalokunniksi oli varsin yleistä 

1920—1930-luvuilla. Turun VPK siirtyi varapalokunnaksi vuonna 1925 ja Tampereen 

VPK:sta tuli sopimuspalokunta vuonna 1937.58 Oulun vapaaehtoinen palokunta ryhtyi 

                                                 
55 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 6.5.1945. OVPK Ca:3. OMA. 
56 Ylikoski 1998, 88. 
57 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta v. 1939—1940. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
58 Heervä 1988, 106; Koivisto & Koivumäki 1998, 44—45. 
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vuonna 1936 Oulun kaupungin varapalokunnaksi, ja tämän jälkeen se pystyi hankkimaan 

uutta kalustoa kaupungilta saamansa tuen turvin.59 

Sodan syttyminen lisäsi Oulun VPK:n kaluston hankintatarvetta. Tämä aiheutti ylimääräisiä 

kustannuksia palokunnalle, josta seurasi taloudelliset vaikeudet. Huolta taloudellisesta tilan-

teesta lisäsi vielä se, että rahallinen toiminta tyrehtyi miltei olemattomiin. VPK järjesti tans-

si-iltamia tiloissaan kerätäkseen varoja, mutta sodan vuoksi tansseja ei voitu järjestää. Mar-

raskuussa 1940 toiminta saatiin kuitenkin pyörimään täysin voimin, kun toverikunta, joka 

järjesti erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja keräsi toiminnallaan rahaa, oli antanut vapaapalo-

kunnalle taloudellisen tukensa. Oulun VPK:lle myönnettiin myös 5 000 markan arvoinen 

lahjoitus Oulun kaupungin Säästöpankilta. Tämän lahjoituksen turvin kustannettiin mitalit 

niille kuntalaisille, jotka osallistuivat sodan aikaiseen toimintaan. Loput lahjoituksesta käy-

tettiin miehistön virkistyskäyttöön.60 

Toverikunta aktivoitui virikkeiden järjestämisessä ja varojen keruussa talvisodan jälkeisenä 

rauhan kautena. Toverikunta järjesti useamman kerran viikossa tansseja, karnevaaleja sekä 

naamiaisia omalla talollaan. Toverikunta antoi rahojaan myös VPK:lle ja lisäksi urheiluseura 

Oulun Viestille. Huomattavan suuren summan, 10 000 markkaa, toverikunta antoi VPK:lle 

maaliskuussa 1941.61 Heidän antamansa rahallinen apu ei jäänyt huomaamatta, sillä keväällä 

1941 johtokunnan puheenjohtaja esitti toverikunnalle kiitoslauseen sen VPK:lle antamasta 

”suuresta rahallisesta avusta”.62 

Talvisodan tavoin myös jatkosota vaikutti Oulun VPK:n taloudelliseen puoleen. Sodan 

aikana palokunnan tulot supistuivat huomattavasti, ja taloudellista tilannetta vaikeutti jo 

vuonna 1941 polttoaineiden vaikea saanti ja niiden hintojen nousu. Lisäkustannuksia ai-

heutti kovasta pakkasesta aiheutuneet korjauskustannukset. Tuottoa kuitenkin saatiin siitä, 

että VPK vuokrasi yläsalin saksalaisille puolustuslaitoksen tarpeisiin.63 

Oulun vapaapalokunta oli tarkka puvustostaan sekä sen kunnosta. Pukujaan se kutsui vor-

muiksi, ja niitä käytettiin harjoituksissa, hälytyksissä ja edustustehtävissä. Keväällä 1941 

käytiinkin vilkasta keskustelua ”vormuista”. Päällikkökunta päätti esittää VPK:n kevätko-

koukselle, että valkean värisiä vormuja ei enää käytettäisi virallisina vormuina. Tällainen 

                                                 
59 Niemelä 2011, 85. 
60 Vuosikertomus 1940—1941. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
61 Toverikunnan ptk. esim. 10.12.1940, 7.1.1941 ja 18.3.1941. OVPK Cg:3. OMA.; Johtokunnan ptk. 
31.3.1941. OVPK Cb:1. OMA. 
62 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 11.5.1941. OVPK Ca:3. OMA. 
63 Vuosikertomus 1941—1942. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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muutos oli yleistä myös muissa palokunnissa, sillä esimerkiksi Kemin VPK oli luopunut 

valkoisista vormuista jo edellisen vuosikymmenen aikana64. Myös naiskomppanian jäsenille 

päätettiin hankkia puvut. 65 

Oulun VPK luovutti Suomen armeijan avuksi yhden omista autoistaan syyskuussa 1941. 

Tilalle se sai yhdistetyn palo- ja sairasauton, jonka VPK:n jäsenet heti kalustivat palosam-

mutusvälineillä.66 Luovutettu auto oli toista vuotta palvelemassa Kannaksella, jonka jälkeen 

VPK sai sen takaisin miltei samassa kunnossa, kun se oli luovutushetkellä.67 

Vuoden 1942 syksyllä sattuneessa tuhoisassa pommituksessa rikkoutuneiden rakennuksen 

osien korjaamisesta keskusteltiin johtokunnan kokouksessa vasta seuraavan vuoden puolel-

la.  Oulun VPK haki Sotavahinkoyhdistykseltä rahallista tukea, sillä yhdistys lähetti kesä-

kuussa asiamiehensä pommitusvahingon tarkastukseen. Elokuussa Sotavahinkoyhdistys 

lähetti korvausilmoituksen kiinteistövahingosta. Korvaussummaan tyydyttiin, vaikka johto-

kunta odottikin hieman suurempaa korvausta.68 Taloudellisessa tilanteessa ei vuodelta 1943 

ollut vuosikertomuksen mukaan suurempia muutoksia. Pommituksien aiheuttamien tuho-

jen korjaus jatkui edelleen, ja tämä vaati VPK:n varoja.69  

Tammikuussa vuonna 1944 päästiin aloittamaan jälleen tanssiaisten järjestäminen taloudelli-

sen tilanteen parantamiseksi. Tulokset olivat hyviä, kun aluksi tansseja pidettiin kolme ker-

taa viikossa. Joskus niitä järjestettiin jopa viisi kertaa viikossa. Tällä tavoin palokunnan ta-

loudellista tilannetta saatiin kohenemaan. Oulun VPK sai rahallisen lahjoituksen vuonna 

1944, koska se oli osallistunut palojen sammuttamiseen. 100 000 markan yhteislahjoituksen 

myönsivät Suomen Pankki, Oulun Villatehdas Oy, Viljo Byström&C:o ja Pohjanmaan 

Kauppiaat. Tämä summa aiottiin käyttää uuden ruiskun ja letkujen ostamista varten.70 

Sodan jälkeisten olojen vakiintuessa Oulun vapaaehtoisen palokunnan taloudellinen tilanne 

näytti valoisalta, koska tanssi-iltoja voitiin taas järjestää. Tanssien tuottojen suoman rahalli-

sen tuen turvin alettiin suunnitella VPK:n pommituksessa tuhoutuneen puurakennuksen 

korjaamista. Työ saatiin kesällä alulle, mutta rakennustarvikkeiden puutteen vuoksi työn 

                                                 
64 Ylikoski 1998, 68. 
65 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 11.5.1941. OVPK Ca:3. OMA.; Päällikkökunnan ptk. 23.5.1941. 
OVPK Cc:1. OMA. 
66 Päiväkirja 19.9.1941. OVPK Aa:4. OMA. 
67 Piisalo (painovuotta ei tiedossa), 7—8. 
68 Johtokunnan ptk. 27.1.1943, 13.5.1943 ja 31.8.1943. OVPK Cb:1. OMA. 
69 Vuosikertomus vv. 1943—1944. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
70 Vuosikertomus 1944—1945. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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valmistuminen viivästyi kevättalvelle. Vuoden aikana kunnostettiin myös luku- ja biljardisali 

sekä päällikkökunnan huoneet.71  

VPK ryhtyi tekemään suurempia hankintoja rauhan tultua. Keskuslämmityskattila oli men-

nyt rikki, joten tilalle oli hankittava uusi. Palokunta oli tehnyt ruiskutilauksen moottoriruis-

ku Jeki numero 5:sta, mutta kun tätä ruiskua ei alkanut kuulua, päätettiin tilaus perua. Tilalle 

päätettiin tilata moottoriruisku Esa numero 6. Moottoriruiskun osto ei kuitenkaan ollut 

aivan yksinkertaista, vaan sille täytyi anoa sisäasiainministeriöltä lupa, jonka VPK sai heinä-

kuussa 1945.72  

Toverikunnan tileissä oli huomattu virheitä lokakuussa 1945, joten johtokunta oli antanut 

Kaarlo Merikosken tehtäväksi tarkastaa ne uudelleen. Tileissä oli vajausta 63 490,85 markan 

edestä, jonka toverikunnan rahoista vastaava henkilö selitti sillä, että vajaus johtui hänen 

omasta huolimattomuudestaan sekä siitä, että hän on käyttänyt tilin varoja omiin tarpeisiin-

sa. Niinpä hän antoi kirjallisen tunnustuksen velastaan koko summalla sekä samalla valtakir-

jan kuolleen veljensä perunkirjoitukseen ja pesänjakoon. Johtokunta päätti antaa viikon 

aikaa järjestää asia.73 Tästä asiasta ei näy merkintöjä lähdemateriaalissa enää tämän jälkeen, 

joten ilmeisesti asia saatiin hoidettua kuntoon. 

1.2.2. Puute sammutusmiehistöstä 
 
Oulun VPK:n talvisodan aikainen sammutusvahvuus oli heikko, koska suurin osa miehistä 

oli lähtenyt sotimaan rintamalle. Vahvistuksen saamiseksi VPK yritti kiinnittää koululaisia 

tilapäismiehistöksi. Suurin osa heistä kuului muihin erilaisiin järjestöihin, kuten esimerkiksi 

suojeluskuntaan. Tämän vuoksi heidän kiinnittämisensä ei onnistunut niin kuin olisi halut-

tu.74 Hankaluuksia lisäsi myös se, että kunnanpäällikkö Isak Heikura oli kiinnitettynä väes-

tönsuojelutehtävään VSS-keskuksessa, vaikka häntä olisi kaivattu kipeästi hoitamaan myös 

VPK:n päällikön tehtäviä. Palokunnan II varapäällikkö J.V. Rönn sai kuitenkin hoidettua 

tehtävän onnistuneesti.75  

Talvisodan aikana rintamalla olleiden vapaaehtoisiin palokuntiin kuuluneiden palomiesten 

poissaolo sammutustöistä koettiin hyvin ongelmalliseksi. Asia aiheutti suurta keskustelua 

Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaoksen edustajakokouksessa Oulun VPK:n talolla 

                                                 
71 Kertomus VPK ry:n toiminnasta vv. 1945—1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
72 Johtokunnan ptk. 5.5.1945, 5.6.1945 ja 24.7.1945. OVPK Cb:1. OMA.; Päällikkökunnan ptk. 4.7.1945. 
OVPK Cc:2. OMA. 
73 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 21.10.1945. OVPK Ca:3. OMA.; Johtokunnan ptk. 5.11.1945. 
OVPKA Cb:1. OMA.   
74 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta v. 1939—1940. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
75 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta v. 1939—1940. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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heinäkuussa 1940. Kokouksessa käsiteltiin Tornion VPK:n alulle panemaa alustusta, jossa 

haluttiin vapautusta asevelvollisuudesta asutuskeskuksissa toimivien vapaaehtoisten palo-

kuntien jäsenille sodan aikana. Kokous päätti kääntyä Suomen Yleisen Palokuntaliiton puo-

leen, jotta: 

-- ryhdyttäisiin toimenpiteisiin niiden asutuskeskuksissa toimivien kaikkien palokuntain 

päällystön, alipäällystön ja miehistön, jotka ovat tarpeelliset paikkakunnan sammutus-

joukkojen tehokkaalle toiminnalle vapauttamiseksi asevelvollisuudesta sodan aikana.76 

Muuallakin kuin pelkästään Oulussa oli koettu ongelmallista miehistöpulaa talvisodan aika-

na. Kaupunkien vakinaisten palokuntien jäsenistölle oli suotu vapautuksia asevelvollisuu-

desta, mutta vapaaehtoisina palomiehinä toimineille ei.77  

Kun naiskomppania eli virallisesti III komppania oli saatu perustettua, hyväksyttiin siihen 

talvisodan syttymisen aikoihin 15 naista. Jäseniksi valittiin oletettavasti paikalle kokoontu-

neet naiset. Päällikköä III komppanialle ei vielä tällöin valittu. Seuraavan vuoden keväällä 

Elma Rusko sai ryhtyä toimimaan naiskomppanian päällikkönä, ja hän toimi tehtävässä 

myös vuonna 1941.78 Kuten muissakin komppanioissa, myös naiskomppanian jäsenistössä 

tapahtui vaihtelevuutta. Jo kesällä 1940 jäsenluettelosta poistettiin kahdeksan naista. Syitä ei 

kerrottu lähteissä, mutta luultavasti he eivät osallistuneet tarpeeksi aktiivisesti harjoituksiin, 

tai sitten he halusivat itse erota palokunnan jäsenyydestä. Keväällä 1941 naiskomppania sai 

jälleen täydennystä, kun siihen hyväksyttiin kymmenen naista lisää79. 

                                                 
76 Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaoksen edustajakokous 14.7.1940. OVPK Ch:4. OMA.  
77 Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaoksen edustajakokous 14.7.1940. OVPK Ch:4. OMA. 
78 Päällikkökunnan ptk. 1.12.1939 OVPK Cc:1. OMA.; Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 11.5.1940. 
OVPK Ca:3. OMA. 
79 Päällikkökunnan ptk. 18.6.1940, 14.3.1941 ja 23.5.1941. OVPK Cc:1. OMA.  
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Lähde: Tilastot Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaokselle vuosilta 1939—1945. 

Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA.  

Oulun vapaaehtoisen palokunnan jäsenmäärä oli 1920—1930-luvuilla noin 70—90 jäsentä, 

kun se oli aikaisemmin pysytellyt yli 100 jäsenessä.80 Vuodelta 1939 ei lähdeaineistosta löy-

tynyt merkintöjä jäsenistön määrästä. Jäsenmäärien absoluuttiset luvut löytyvät Liitteestä 3. 

On huomattava, että talvisota verotti vuoden 1940 puolella kunnan aktiivista jäsenistöä 

viemällä heidät sotarintamalle puolustamaan isänmaatansa. Vuonna 1941 oli 47 jäsentä  

sotatoimissa.81 Seuraavana vuonna 40 jäsentä oli sotarintamalla.82 Vuoden 1943 aikana rin-

tamalla sotimassa oli 41 Oulun VPK:n jäsentä.83 Näin ollen rintamalla oli sotien aikana noin 

puolet miehistön jäsenistä. Tämä aiheutti tuntuvan ongelman palokunnan toimintakunnos-

sa. 

VPK:ssa oli vuoden 1944 alkaessa 76 jäsentä, joista vuoden aikana kuoli neljä henkeä. Il-

meisesti ketään ei erotettu, eikä uusia hyväksytty palokuntaan, sillä vuoden lopussa jäseniä 

oli yhteensä 72.84 Jäsenmäärä alkoi lisääntyä vähitellen vuonna 1945, kun kuntaan liittyi lop-

puvuodesta uusia jäseniä.85 

Poikakomppanian tekemä työ vapaapalokunnan hyväksi huomattiin päällikkökunnan kes-

kuudessa, sillä se totesi kokouksessaan tammikuussa 1945 seuraavaa:  
                                                 
80 Niemelä 2011, 97. 
81 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1941. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
82 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1942. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
83 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1943. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
84 Tilastoja 1937, 1940—1944, 1950. Tilasto vuodelta 1944. OVPK Ka:1. OMA. 
85 Tilasto vuodelta 1945 Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaokselle. Toimintakertomuksia 1930—1960-
luvuilta. OVPKA. 
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Koska poikakomppaniassa on huomattu virkeätä toiminnanhalua, niin olivat kaikki yk-

simielisesti sitä mieltä, että siihen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja tuettava 

kaikin käytettävissä olevin keinoin.86 

Samassa kokouksessa todettiin, että poikakomppanian päällikkyyttä on hoitanut eri henkilöt 

sivutoimenaan, joten sille täytyi valita oma, nuorempi päällikkönsä. Poikakomppanian pääl-

liköksi valittiin Osmo Piisalo. Lisäksi jokaiselle kaksi vuotta palvelleelle poikakomppanian 

jäsenelle päätettiin antaa jäsenkirjat.87 Kemin VPK:ssa poikakomppania aloitti toimintansa 

vasta sotien jälkeisenä aikana, viimeistään 1950-luvulta alkaen.88 

1.3. Harjoitukset vähenevät, hälytykset lisääntyvät 

1.3.1. Miehistöpula vaikeuttaa harjoituksia 

 

Harjoitukset olivat hyvin olennainen osa VPK:n toimintaa. Harjoituksia järjestettiin joko 

koko palokunnan voimin tai komppanioittain. Näissä koko palokunnan harjoituksissa olivat 

mukana kaikki komppaniat, joita oli naiskomppanian perustamisen jälkeen kolme sekä nel-

jäntenä poikakomppania. Aikaisemmin VPK:n jäsenistö oli jaettu tehtäväkohtaisiin osastoi-

hin, mutta komppaniajaon myötä tehtäväperusteinen jako hävisi, ja kaikki miehet koulutet-

tiin kaikkiin sammutustyön tehtäviin. Tällä tavoin toimittiin myös Kemin vapaaehtoisessa 

palokunnassa89. Oulun VPK:lla oli lisäksi myös vartiokomppania, joka ei pitänyt omia har-

joituksiaan, vaan osallistui koko kunnan harjoituksiin. Vartiokomppaniaan kuuluivat palo-

kunnan vanhimmat jäsenet, jotka olivat aikaisemmin kuuluneet joko I tai II komppaniaan.90  

                                                 
86 Päällikkökunnan ptk. 22.1.1945. OVPK Cc:2. OMA. 
87 Päällikkökunnan ptk. 22.1.1945. OVPK Cc:2. OMA.  
88 Ylikoski 1998, 90. 
89 Ylikoski 1998, 101. 
90 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1939. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
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Lähde: Tilastot Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaokselle vuosilta 1939—1945. 
Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 

Kun katsoo vuosina 1939—1942 pidettyjen koko palokunnan harjoitusten määrää, voi to-

deta, että tuolla aikavälillä niitä pystyttiin järjestämään miltei samaan tapaan. Talvisota, sitä 

seurannut välirauha sekä jatkosodan syttyminen eivät siis suuremmin vaikuttaneet koko 

palokunnan harjoituksiin. Vuosina 1943—1945 koko palokunnalle järjestetyt harjoitukset 

vähenivät huomattavasti. Tähän vaikutti vallitseva sotatilanne, ja tämän seurauksena se, että 

suuri joukko sammutusmiehistöstä oli sotarintamalla. Koska palosammutustehtäviä oli 

usein, pysyivät VPK:n sammutusmiehistön taidot yllä.   

Talvisota ei vaikuttanut harjoituskertoihin vielä vuoden 1939 puolella, sillä niitä pidettiin 

edelleen säännöllisesti vuoden loppuun saakka.  VPK piti kaikkien komppanioiden yhteisiä 

harjoituksia vuonna 1940 melko säännöllisin väliajoin läpi koko vuoden, eli melkein samaan 

tapaan kuin edellisenä vuonna. Tällaisia suurempia harjoituksia pidettiin melkein joka kuu-

kausi. Seuraavana vuonna ennen sodan syttymistä koko palokunnan käsittäviä harjoituksia 

ehdittiin järjestämään kuusi kertaa.91 

Poikakomppanialla harjoitukset puolestaan alkoivat vasta elokuussa 1940, ja vuoden lop-

puun mennessä niitä ehdittiin järjestämään seitsemän kertaa.92 VPK:n päällikköä huolestutti 

palokuntalaisten vähäinen osallistumisinto harjoituksiin. Hän antoi palokuntalaisille tie-

donannon, jossa huomautti, että jos parannusta tähän ei tule, ryhtyy päällikkökunta erilaisiin 

                                                 
91 Päiväkirja esim. 23.4.1939, 18.7.1940 ja 27.4.1941. OVPK Aa:4. OMA. 
92 Päiväkirja esim. 12.2.1940, 4.4.1940 ja 31.10.1940. OVPK Aa:4. OMA. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Oulun VPK:n harjoitukset vuosina 1939―1945

Koko VPK:n harjoitukset Eri komppanioiden harjoitukset



26 
 

toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Palokunnan päällikkö toivoi, että jokainen kuntalainen 

itse hoitaisi asian kuntoon, ilman että toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä.93 

Vuoden 1941 puolella jatkosodan sytyttyä eivät I ja II komppania enää järjestäneet lainkaan 

omia harjoituksiaan. Harjoitusten helpottamiseksi sekä tehostamiseksi olivat komppanioi-

den omat harjoitukset jätetty pois, ja keskitytty yksinomaan koko kunnan harjoituksiin. Tä-

mä sen vuoksi, että harjoitusten tiheys saatiin vältettyä ja harjoitukset saatiin keskitettyä 

niihin aiheisiin, jotka olivat vielä heikommalla mallilla.94 Tämä järjestely ei kuitenkaan tuo-

nut helpotuksia, sillä osallistuminen harjoituksiin oli heikkoa, joten harjoitukset jouduttiin 

toimittamaan paljon suppeammassa muodossa kuin oli tarkoitus.95 

Naiskomppanian jäsenet eivät osallistuneet harjoituksiin aktiivisesti, sillä siinä toimi ainoas-

taan muutama säännöllisesti osallistuva jäsen. Poikakomppaniassa asiat olivat hyvin, sillä se 

oli kesän aikana koottu jälleen noin 15 pojan komppaniaksi, jonka harjoitustoiminta oli 

vilkasta.96 Näin ollen vuonna 1941 järjestettiin eniten harjoituksia sodan aikana.97 

Vuonna 1942 harjoitusmäärä tippui suuresti, sillä I, II ja II komppanioille ei pidetty lain-

kaan omia harjoituksia. Poikakomppanialle järjestettiin 20 harjoitusta kesäkuuhun mennes-

sä, jonka jälkeen heidänkin harjoituksensa loppuivat.98 Seuraavana vuonna harjoituksien 

järjestäminen jatkui samaan malliin, sillä taaskaan I, II ja naiskomppanialle ei järjestetty yh-

tään omaa harjoitusta. Vuonna 1943 poikakomppania harjoitteli tasaisesti koko vuoden, 

yhteensä 27 kertaa. On selvää, että poikakomppanian kouluttamiseen haluttiin panostaa, 

sillä se oli ainut komppania, jolle järjestettiin omia harjoituksiaan.99 Vuonna 1944 järjestet-

tiin kaikista vähiten harjoituksia. Poikakomppanian harjoituksia pidettiin viisi kertaa kesään 

mennessä. Kesällä ja syksyllä poikakomppaniallekaan ei järjestetty lainkaan harjoituksia. 100  

Palokunnan jäsenmäärän kasvaessa harjoituksiin osallistuminen ei kasvanut vuoden 1945 

puolella. Osanotto harjoituksiin oli huolestuttavan vähäistä.101 Suurin muutos harjoituksien 

järjestämisessä tapahtui naisten kohdalla, sillä heille järjestettiin vain yksi harjoitus, ja sekin 

oli vasta marraskuun lopulla vuonna 1945. Poikakomppanian harjoitukset jatkuivat, vaikka 

                                                 
93 Tiedonanto N:o 6. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
94 Vuosikertomus 1941—1942. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
95 Vuosikertomus 1941—1942. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
96 Vuosikertomus 1941—1942. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
97 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1941. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
98 Päiväkirja esim. 12.1.1942, 1.4.1942 ja 31.8.1942. OVPK Aa:4. OMA. 
99 Päiväkirja esim. 2.3.1943, 1.6.1943 ja 26.9.1943. OVPK Aa:4. OMA. 
100 Päiväkirja esim. 18.1.1944, 3.5.1944 ja 10.7.1944. OVPK Aa:4. OMA. 
101 Kertomus VPK ry:n toiminnasta vv. 1945—1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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ne vähenivät huomattavasti, kun niitä järjestettiin vain yhdeksän kertaa.102 Sotien jälkeen ei 

enää koettu tarvetta harjoittaa naisia palonsammutustoimiin, sillä heidän harjoituksissaan 

ryhdyttiin keskittymään esimerkiksi lääkintään. 

Pitkä sota-aika ja miesten rintamalla olo vaikutti siihen, ettei harjoituksia järjestetty entiseen 

malliin säännöllisesti. Tämä oli yksi Oulun VPK:n toiminnan näkyvimmistä muutoksista 

kyseessä olevana aikana. Harjoitusten ajankohdista näkee, miten talvi- ja jatkosodan alkami-

nen ja päättyminen vaikuttivat suoraan vapaapalokuntalaisten harjoituksiin. Etenkin jatko-

sodan aikana oli huomattavan paljon hälytyksiä vaikeisiin tulipaloihin, ja ne ylläpitivät palo-

kuntalaisten sammutustaitoa.  

1.3.2. Paljon tukalia sammutustehtäviä 
 
Palokunnan tuolloisiin hälytystehtäviin luettiin tulipalot ja ilmahälytykset. Lisäksi oli tulipa-

lohälytyksiä, joihin mentiin varalta paikalle, joka tarkoitti sitä, että silloin ei osallistuttu työ-

tehtäviin.103 Talvisodan syttyessä Oulun ilmatorjunta oli vähäistä ja se parani vasta tammi-

kuun puolella. Kaupunki oli suurimmaksi osaksi rakennettu puusta, joten pommitukset 

aiheuttivat suurta tuhoa. Välirauhan alettua oululaisten elämä ei muuttunut huomattavasti, 

sillä armeija oli edelleen sotavalmiudessa.104 Oulun ilmatorjunta oli suomalaisten, ruotsalais-

ten sekä saksalaisten hallussa. Molempien sotien aikana kaupungin ilmatorjuntaa kuvailtiin 

varsin voimattomaksi. Kaupunkia pommitettiin sekä talvi- että jatkosodassa.105 Vuoden 

1940 alku koostui lähinnä pelkistä ilmahälytyksistä, jolloin VPK kokoontui hälytysvalmiu-

teen ja meni asemapaikoilleen.106  

                                                 
102 Päiväkirja esim. 16.3.1945, 14.5.1945 ja 25.11.1945. OVPK Aa:4. OMA. 
103 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja. 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
104 Hautala 1982, 463—466. 
105 Junila 2005, 130. 
106 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
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Lähde: Tilastot Oulun ja Lapin läänien palokuntain läänijaokselle vuosilta 1939—1945. 
Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA; Päiväkirjat 1939—1945. OVPK Aa:4. 
OMA. 

Talvisota päättyi 13.3.1940107 ja sen jälkeen VPK:n kevätkokouksessa kunnanpäällikkö jakoi 

20 miehelle sekä kahdelle naiselle mitalit pommitusten aikana tapahtuneiden tulipalojen 

sammuttamiseen osallistumisesta.108 Jopa pari naista oli päässyt tositoimiin sodan aikana, 

kun suurin osa Oulun VPK:n miehistöstä oli sotarintamalla taistelemassa vihollista vastaan.  

Ilmahälytyksiä annettiin vuonna 1942 kaikista eniten, nimittäin 29 kertaa. Näin ollen kun 

lasketaan kaikki hälytykset yhteen, oli niitä vuoden 1942 aikana sota-ajan ennätyksen verran, 

nimittäin 68 kertaa. 109 Vuoden aikana oli useita vakavia sammutustilanteita.110 Esimerkiksi 

helmikuussa 1944 pommituksien vuoksi syttyi suuria ja vakavia tulipaloja, joissa tuhoutui 

kortteleittain kaupungin asuinaluetta.111 Seuraavana yksi esimerkkitapaus: 

Kello 0.55 ilmahälyytys, jonka jälkeen välittömästi vihollinen pommitti kaupunkia useina 

aaltoina saapuneista koneista ja seurauksena oli lukuisia tulipaloja, joissa tuhoutui ko-

konaisia kortteleita; aseman puolella alue, jota rajoittavat Asema-, Kansan-, Linnan- ja 

Isokatu. Pakkahuoneen kadulla Kirkkokadun kulmassa ja Torikadun kulmassa. Ete-

läpäässä kaupunkia Kolmannen Apteekin kortteli ja siitä joka puolelle useita rakennuk-

                                                 
107 Vahtola 2003, 366. 
108 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 5.5.1940. OVPK Ca:3. OMA. 
109 Päiväkirja esim. 26.10.1941, 26.9.1942 ja 16.12.1942. OVPK Aa:4. OMA. 
110 Jäljennös Suomen Yleiselle Palokuntaliitolle lähetetystä vuosiraportista 1942. Vuosikertomuksia, raportteja, 
tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
111 Kertomus Suomen Yleisen Palokuntaliiton Keskushallitukselle 1944. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedok-
siantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
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sia. Palokunnilla oli aivan ylivoimainen työ kovan pakkasen haittaamana. Kaukoavus-

tuksina saapui palokuntia aina Haaparantaa ja Kokkolaa myöten.112 

Sodan loppuvaiheessa pommikoneet olivat varustettu uusilla aseilla, kuten palopommitor-

pedoilla, polttonestepulloilla sekä yhdistetyillä räjähdys- ja palopommeilla. Nämä olivat eri-

tyisen tuhoisia puusta rakennetussa kaupungissa. Pommien sytyttämät tulipalot aiheuttivat 

paljon vahinkoja, koska niitä ei saatu miehistön puutteen ja huonon kaluston vuoksi tar-

peeksi tehokkaasti sammutettua.113 

Jatkosodan jälkeiset rauhanehdot vaativat suhteiden katkaisemista Saksaan ja siten saksalais-

ten joukkojen karkottamista pois Suomesta. Niinpä lokakuussa 1944 alkoi vielä Lapin sota, 

joka hiljeni jo vuoden loppuun mennessä.114 Lapin sodan ollessa käynnissä, oli VPK:lla 

vuoden 1944 loppupuolella kahdeksan sammutustehtävää ja 12 kertaa se hälytettiin varalta 

paikalle. Ilmahälytyksiä annettiin vielä kymmenen kertaa ja vääriä kerran. Hälytyksien määrä 

kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna.115 Seuraavana vuonna hälytyksien yhteismäärä 

luonnollisesti väheni, ja tulipaloihin Oulun VPK hälytettiin 59 kertaa, joista kaupungin alu-

een ulkopuolelle kolme kertaa.116  

1.4. Toverikunta tukee toimintaa  
 
VPK:n toiminta ei koostunut pelkästään palonsammutuksista ja harjoituksista, vaan se jär-

jesti niiden lisäksi paljon muuta toimintaa. Pääosin tämä tarkoitti mukavaa sekä vapaamuo-

toisempaa ajanviettoa yhdessä muiden vapaapalokuntalaisten kanssa. Tällaista toimintaa piti 

yllä erityisesti VPK:n toverikunta. Talvisodan aikana tällaista toimintaa ei ollut lainkaan, 

mutta jo toukokuussa 1940 tehtiin VPK:n retki hiihtomajalle omalla autolla. Perillä he ”seu-

rustelivat ja nauttivat yhdessä keväisestä luonnosta ja kahvista”, eivätkä vielä korvikkees-

ta.117  

Tällainen vapaa-ajan vietto oli ilmeisesti melko vähäistä talvisodan päättymisen jälkeen, sillä 

vuoden 1940 elokuussa päällikkökunta päätti, että palokunnanpäällikkö kehottaisi toveri-

kuntaa työskentelemään vapaapalokunnan hyväksi ”niin uutterasti kuin mahdollista, sillä 

sen mielestä Oulun VPK oli ahdinkotilassa”.118 Lähteistä ei selviä tarkemmin, mitä päällik-

                                                 
112 Päiväkirja 28.2.1944. OVPK Aa:4. OMA. 
113 Junila 2005, 131. 
114 Vahtola 2003, 377.  
115 Päiväkirja esim. 29.12.1944, 14.5.1945 ja 10.7.1945. OVPK Aa:4. OMA. 
116 Kertomus Suomen Yleisen Palokuntaliiton Keskushallitukselle 1945. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedok-
siantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA.  
117 Päiväkirja 12.5.1940. OVPK Aa:4. OMA. 
118 Johtokunnan ptk. 8.8.1940. OVPK Cb:1. OMA.  
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kökunta tarkoitti tällä ahdinkotilalla, mutta toverikunta otti palokunnanpäällikön kehotuk-

sen tosissaan, sillä siitä lähtien kesään 1941 saakka toverikunta järjesti aktiivisesti monipuo-

lista toimintaa.  

Talvisodan aikana Suomessa vallitsi täydellinen tanssikielto. Julkisina huveina sai järjestää 

vain elokuva- ja teatterinäytöksiä, konsertteja sekä isänmaallisia juhlatilaisuuksia. Tanssimi-

sesta tuli sallittua välirauhan alettua, mutta sisäasiainministeriö uusi tanssikiellon jatkosodan 

alettua. Käytännössä kielto ei toiminut, ja monen aikalaisen silmissä epäsiveellinen elämä, 

runsas alkoholin käyttö ja maailmallinen meno tiivistyivät salatansseihin. Luvattomasta 

tanssimisesta saattoi saada sakon tai joutua jopa vankilaan. 119 

Talvisodan jälkeen toverikunta järjesti tansseja useamman kerran viikossa kerätäkseen ra-

haa, sekä pikkujouluja ja uudenvuoden aattoa juhlittiin nimenomaan ”rauhan tavan mu-

kaan”. Näiden lisäksi toverikunta oli järjestämässä perheiltamia, hiihtokilpailuja, karnevaale-

ja sekä keväällä 1941 perinteisen kunnan kävelyretken Kiviniemen Kirjastoseuran talolle, 

jossa tarjolla oli korvikkeet oikein pullien kera. Kuntalaisille järjestetyssä pääsiäis-

perheiltamassa oli kuitenkin tavallista vähemmän väkeä, joten päiväkirjassa toivottiin vastai-

suudessa suurempaa kunnianosoitusta perheiltamia kohtaan.120  

Vaikuttaa siltä, että toverikunnan toimintaa arvostettiin, ja päällikkökunta kovasti kannusti 

sitä järjestämään erilaista yhteistä ajanviettoa palokuntalaisille sotatilasta huolimatta. Väli-

rauhan aikana toverikunnan toiminta kasvoi huomattavasti. Toverikunnan toiminnasta saa-

tiin tärkeitä tuloja palokunnan toimintaa varten, joten senkin vuoksi sen järjestämät tilai-

suudet olivat tärkeitä huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. 

Sodasta ja sen uhasta huolimatta VPK ei luopunut uudenvuoden vastaanottamisesta, vaan 

se kokoontui viettämään iltaa perinteisen tavan mukaan vuoden 1941 lopussa. Tanssiorkes-

teri oli hankittu paikalle soittamaan, jonka soittamat ”sävelet tahtoivat väkisinkin jalan alle, 

vaikka oli päätös olla näin vakavana aikana tanssimatta”. Eli todennäköisesti tanssijalkoja 

on jonkin verran tuona iltana pyörähdellyt lattialla. Ilta kului ”hauskasti seurustellen ja kor-

viketta kahvin sijasta juoden”.121 Seuraavana vuonna sota lamautti toverikunnan toiminnan, 

                                                 
119 Pesola 1996, 108. 
120 Päiväkirja esim. 5.12.1940, 31.12.1940, 12.4.1941, 18.5.1941. OVPK Aa:4. OMA.; Toverikunnan ptk. 
18.3.1941, 6.4.1941 ja 22.4.1941. OVPK Cg:3. OMA. 
121 Päiväkirja 31.12.1941. OVPK Aa:4. OMA.  
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sillä sen vuoksi se ei järjestänyt oikeastaan minkäänlaisia tilaisuuksia kuin vain ensimmäisen 

kuukauden ajan toimintavuoden alussa. 122  

Toverikunta järjesti myös hiihtokilpailuja, joihin se oli hankkinut palkintoja.  Keväällä pääs-

tiin jälleen tauon jälkeen viettämään VPK:n kevätkävelyretkeä, joka tällä kertaa suuntautui 

Kiviniemen Kirjastoseuran talolle.123 Oulun VPK otti syyskuussa 1945 järjestettäväkseen 

myös Oulun ympäristön palokuntain kolmiottelun, jossa lajeina olivat korkeushyppy, kuu-

lantyöntö sekä 1 500 metrin juoksu.124  

Oulun VPK olisi halunnut juhlistaa 70-vuotispäiväänsä, joka oli vuonna 1944. Palokunnan 

kevätkokouksessa kuitenkin päätettiin, että VPK:n ”pyöreitä vuosia ei voida suuremmin 

viettää sodan vuoksi, vain ainoastaan ehkä VPK:n omien jäsenten keskuudessa.” Vielä ke-

sällä 1944 johtokunta katsoi omassa kokouksessaan, että vallitsevan tilanteen vuoksi kun-

nan syntymäpäiväjuhlia ei voida juhlia.125  

Kun sota päättyi, muuttui myös Oulun VPK:n mieli palokunnan 70-vuotispäiviä kohtaan. 

Päällikkökunta keskusteli marraskuussa 1944 armeijasta vapautuvien palokunnan jäsenten 

vastaanottoillallisesta sekä samalla myös palokunnan 70-vuotisjuhlasta.126 Päällikkökunta 

päättikin toteuttaa juhlan pian, eli jo 19.12.1944 Hotelli Arinan tiloissa. Juhlaan saapui 45 

palokuntalaista, ja ilta kului rattoisasti illastaen ja seurustellen. Samassa juhlassa jaettiin 

myös uudet Palokuntaliiton mallinmukaiset palvelusmerkit.127  

Oulun vapaaehtoisenpalokunnan johtokunta päätti järjestää kesän 1945 Oulun ja Lapinlää-

nin Palokuntain läänijaoksen kokouksen Ouluun. Järjestelytehtävä tässä asiassa annettiin 

toverikunnalle. Päällikkökunta kuitenkin päätti kokouksen ohjelman. Kesäjuhlien ja ko-

kouksen ohjelmasta ja majoituksesta käytiin paljon keskustelua, ja paikaksi päätettiin kysyä 

Hotelli Arinan kabinettia. Toverikunta oli suunnitellut ohjelman, jonka päällikkökunta hy-

väksyi sellaisenaan. Juhlissa päätettiin myös vierailla Merikosken voimalatyömaalla.128 

VPK oli järjestänyt aikaisemmin keskustelukokouksia säännöllisesti, mutta ilmeisesti sotien 

vuoksi niitä ei ollut järjestetty enää moneen vuoteen. Päällikkökunta halusi herättää vanhan 

                                                 
122 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 17.5.1942. OVPK Ca:3. OMA.  
123 Päällikkökunnan ptk. 22.1.1945 ja 11.5.1945. OVPK Cc:2. OMA.; Toverikunnan ptk. 30.1.1945, 6.2.1945 
ja 22.3.1945. OVPK Cg:3. OMA. 
124 Sekalaisia ptk. Ptk. Oulun ympäristön palokuntain edustajien kokouksessa 19.8.1945. OVPK Ch:4. OMA.  
125 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 21.5.1944. OVPK Ca:3. OMA.; Johtokunnan ptk. 14.7.1944. 
OVPK Cb:1. OMA.  
126 Päällikkökunnan ptk. 24.11.1944. OVPK Cc:1. OMA.  
127 Päällikkökunnan ptk. 8.12.1944. OVPK Cc:1. OMA.; Päiväkirja 19.12.1944. OVPK Aa:4. OMA.  
128 Päällikkökunnan ptk. esim. 4.7.1945, 17.7.1945 ja 2.8.1945. OVPK Cc:2. OMA.; Johtokunnan ptk. 
5.6.1945. OVPK Cb:1. OMA.  
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tavan henkiin, ja keskustelukokous järjestettiin tammikuussa vuonna 1945. Vahtimestari 

Ilmari Piisalo toi esille erilaisia aiheita, joista voisi keskustella. Kokouksessa esitettiin kysy-

mys tanssin terveellisyydestä ja sopivuudesta nykyaikana, josta keskustelukokous sai aikaan 

hyvin vilkkaan keskustelun. Seuraavaa kokousta ei kuitenkaan tullut vuoden 1945 aikana, 

vaikka ensimmäisessä kokouksessa päätettiin pitää keskustelukokouksia kerran kuukaudes-

sa.129  

Oulun vapaaehtoinen palokunta halusi kunnioittaa edesmenneitä jäseniään ottamalla osaa 

heidän hautajaisiinsa. Esimerkiksi päällystöön kuulumattoman II komppanian jäsenen O. 

Laurilan kuollessa syksyllä 1939, osallistui hänen hautajaisiinsa osa kuntalaisista laskemalla 

seppeleen hänen haudalleen. Myös välirauhan ajalla menehtyneen II komppanian varapääl-

likön L. Juntusen hautajaisissa oli VPK:sta surupukuinen kunniakomppania lipun kanssa 

laskemassa seppeleen vainajan haudalle.130 Talvisodan taisteluissa kaatui yksi vapaapalokun-

nan jäsen, L. Tenhovaara, jonka kuva paljastettiin reilun vuoden kuluttua talvisodan päät-

tymisestä VPK:n sankarien taulussa.131  

Jo sodan alkupuolella ilmeisesti rintamalla menehtyneitä VPK:n jäseniä A. Autiota ja V. 

Merilää hiljennyttiin muistelemaan kevätkokouksessa 1942.132 Lisäksi VPK:n kunniajäsen, 

johtokunnan jäsen sekä vartiokomppanian päällikkö G.A. Hällsten menehtyi syksyllä 

1942.133 V. Pihlajanniemi menehtyi Päivärinteen parantolassa syksyllä 1943134, ja seuraavan 

vuoden alussa VPK osallistui M. Huovisen sankarihautaukseen. Huhtikuussa 1944 VPK:n 

kunniajäseneksikin valittu, paljon VPK:n hyväksi tehnyt, entinen kunnanpäällikkö Juho 

Rusko nukkui pois. VPK otti kaikkien joukostaan poistuneiden jäsentensä hautaustilaisuuk-

siin osaa suurin joukoin.135 Sodissa kaatuneita VPK:n jäseniä haluttiin kunnioittaa, ja heille 

päätettiin laitattaa muistotaulu VPK:n talon seinälle.136 

Huvittelua ei Oulun vapaapalokunnassa sodan vuoksi aivan täysin unohdettu, vaikkakin se 

väheni paljon siitä, mitä se oli välirauhan aikana ollut. Valitettavasti VPK ei selviytynyt sota-

ajasta ilman omakohtaisia vahinkoja, vaan se kärsi niistä useampaan otteeseen. Oulun va-

paaehtoinen palokunta ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi vahinkojen sattuessa, vaan se 

                                                 
129 Päällikkökunnan ptk. 22.1.1945. OVPK Cc:2. OMA.; Keskustelukokous ptk. 25.1.1945. OVPK Cda:2. 
OMA.   
130 Päiväkirja 28.10.1939 ja 7.1.1941. OVPK Aa:4. OMA. 
131 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 11.5.1941. OVPK Ca:3. OMA.  
132 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 17.5.1942. OVPK Ca:3. OMA. 
133 Päiväkirja 29.10.1942. OVPK Aa:4. OMA. 
134 Päiväkirja 6.10.1943. OVPK Aa:4. OMA.  
135 Päiväkirja 8.1.1944 ja 10.4.1944. OVPK Aa:4. OMA. 
136 Päällikkökunnan ptk. 16.11.1945. OVPK Cc:2. OMA. 
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lähti heti korjaamaan asioita ennalleen. Vaikeista ajoista huolimatta ja työtaakan alla väsy-

neinä vapaapalokuntalaiset jaksoivat työskennellä aktiivisesti. 
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2. UUDET TUULET PUHALTAVAT (1946—1959) 

 

Rauhan alettua Suomen tehtäväksi jäi sotakorvauksien maksaminen. Raskainta maksujen 

suorittaminen oli heti sotien päätyttyä, eli vuosina 1945—1948. Vuonna 1952 Suomi oli 

saanut maksettua kaikki sotakorvauksensa. Sotien jälkeisiä vuosia kutsuttiin Suomessa por-

variston ja länsimaista demokratiaa puolustaneiden sosiaalidemokraattien piirissä vaaran 

vuosiksi. Keväällä 1948 Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimuksen. Kasvava 

kansantulo jakautui Suomessa tasaisemmin kuin koskaan aikaisemmin, ja se loi samalla 

mahdollisuuden laajamittaisiin sosiaalipoliittisiin muutoksiin. 137 

Sotien jälkeinen Oulu oli edelleen puutalovaltainen ja pääosin matalasti rakennettu kaupun-

ki. Asutus oli pääosin keskittynyt kantakaupungin alueelle. Pommitukset olivat tuhonneet 

kaupunkia ja lyöneet sen kaupunkikuvaan pitkäaikaisen leiman.138 Oulussa vallitsi huutava 

asuntopula. Puukeskusta alkoi hävitä tilalle rakennettujen kerrostalojen tieltä. Oulu pysyi 

edelleen Pohjois-Suomen tärkeimpänä liikennekeskuksena. Rauhan tultua tehtaiden luku-

määrä Oulussa kasvoi entisestään.139 

Erityisen nopeaa Oulun väestönkasvu oli sodan jälkeen, kun tarjolla oli runsaasti työpaikko-

ja rakennustöiden ja palvelualan parissa.140 Toisen maailmansodan jälkeen Suomi siirtyi jäl-

kiteolliseen vaiheeseen, jolloin palveluiden osuus kasvoi. Oulun kehitys noudatteli valta-

kunnallista kehitystä.141 

2.1. VPK muutoksien keskellä 

2.1.1. Kohti VPK-säätiöitä 

Oulun VPK:n uudet säännöt otettiin käyttöön vuoden 1946 kuluessa, ja sen vuoksi esimer-

kiksi sääntömääräisen syyskokouksen pito siirtyi lokakuulta marraskuulle. Uusia sääntöjä ei 

löytynyt lähdemateriaalista. Palokunnan toiminta vilkastui hieman rauhan alettua.142 Pommi-

tusten jättämät jäljet säilyivät pitkään Oulun kaupunkikuvassa. Syy tähän oli asemakaavan 

tiukat rajoitteet. Vasta vuoden 1952 asemakaava mahdollisti asutuksen leviämisen.143 Sotien 

jälkeen uusittua asemakaavaa varten esitettiin piirrosehdotelmia uudesta VPK:n talosta.144 

                                                 
137 Kuisma 2008, 11—14. 
138 Suistola 1987, 180. 
139 Manninen 2005, 157—159. 
140 Manninen 2005, 149—152. 
141 Manninen 2005, 159. 
142 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
143 Suistola 1987, 180. 
144 Hallituksen kokous 10.10.1949. Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
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Uutta taloa vapaapalokunnalle ei tässä vaiheessa rakennettu, vaan vain tarvittavat korjaukset 

tehtiin. 

Hallitus käsitteli sotien jälkeen naiskomppanian säilyttämistä tai jopa lopettamisesta, mutta 

siirsi asian päällikkökunnan käsiteltäväksi.145 Päällikkökunta ei kuitenkaan ottanut asiaa kä-

sittelyyn kokouksissaan. Naiskomppanian päällikkö esitti vuonna 1949 III komppanian 

vahvuuden lisäämistä.146 1950-luvun alussa päätettiin, että III komppania jaetaan eri jaostoi-

hin, joista yksi ryhtyy huolehtimaan puvustosta.147 Vuosikymmenen lopulla hallitus ehdotti 

III komppanialle, että se ottaisi hoitaakseen biljardin järjestämisen.148  

Komppanioiden jakoon tehtiin muutoksia vuonna 1954. Päätettiin, että jako toimitetaan 

ikäsarjoja käyttäen, siten että kaikki yli 18-vuotiaat kuuluvat I komppaniaan, alle 18-vuotiaat 

II komppaniaan ja alle 16-vuotiaat nuorukaiset poikakomppaniaan.149 Suurempi muutos 

Oulun VPK:n roolissa tapahtui samana vuonna, kun Oulun kaupungin palopäällikkö oli 

lähettänyt kirjelmän, jossa Oulun VPK ryhtyisi toimimaan kunnallisen palokunnan vara-

joukkona niin koulutuksen kuin kaluston puolesta.150 

Päällystövalinnan uudistamisesta keskusteltiin 1950-luvun puolivälissä. Muutosta haluttiin 

siten, että palokunnan päällikkö olisi virassaan kolmen vuoden ajan, entisen yhden vuoden 

sijaan. Lisäksi haluttiin, että alipäällystön valinnassa noudatettaisiin suurempaa harkintaa ja 

ohjesäännön määräyksiä.151 1950-luvun lopussa päällikkökunnalle annettiin valtuudet päät-

tää VPK:n jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta oman harkintansa mukaan.152 

Suuria muutoksia alkoi tapahtua 1950-luvun lopussa. Oulun VPK:n hallituksen puheenjoh-

taja jakoi hallituksen jäsenille perustettavan säätiön sääntöehdotukset tutustumista varten.153 

Seuraavana vuonna hallituksen suurin työ oli Oulun VPK:n säätiön perustaminen.154 Halli-

tus päätti käyttää VPK:n pitkäaikaisen jäsenen ja kunniajäsenen, J.W.Rönnin muistorahas-

toa perustettavan säätiön peruspääomana. Hallitus katsoi, että näin J.W. Rönnin muisto 

                                                 
145 Syyskokous 24.11.1946. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
146 Päällikkökunnan kokous 4.4.1949. Päällikkökunnan ptk 1945—1954. OVPK Cc:2. OMA. 
147 Maaliskuun kokous 18.3.1951. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
148 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 12.3.1956. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
149 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 14.3.1954. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjoja 1934—
1974. OVPK Ca:3. OMA. 
150 Ylimääräinen kokous 23.7.1954. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
151 Marraskuun kokous 13.11.1955. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
152 Sääntömääräinen marraskuun kokous 1.11.1958. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974 
OVPK Ca:3. OMA. 
153 Hallituksen kokous 11.10.1956. Hallituksen kokouspöytäkirjoja 1953—1977. OVPKA. 
154 Toimintakertomus vuodelta 1958. Toimintakertomusia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 



36 
 

säilyy parhaiten kunnan keskuudessa.155 Seuraavana vuonna hallitus teki esityksen VPK:n 

säätiöstä, ja sitä kannatettiin.156 Vuonna 1958 päätettiin perustaa Oulun VPK:n säätiö, jolle 

säännöt laati Ahmavaara & Paavolan asianajotoimisto. Niissä Oulun VPK päätti luovuttaa 

omistamansa tontin, siinä olevat rakennukset sekä kaiken muun omaisuutensa perustetun 

VPK:n säätiön haltuun..157 

Säätiön perustamisen myötä VPK:n sääntöjä täytyi muuttaa, sillä sääntöihin piti kirjata 

VPK:n ja VPK:n säätiön väliset suhteet. VPK:n yleinen kokous päätti siirtää kaiken kiinteän 

omaisuutensa perustetun Oulun VPK:n säätiön haltuun. Tämä päätös vähensi hallituksen 

työtaakkaa suuresti, sillä säätiön tehtäväksi jäi huolehtia suurin osa juoksevista asioista.158 

Säätiön perustaminen aiheutti myös muita muutoksia sääntöihin, mutta tarkempaa tietoa ei 

lähdemateriaalista löydy. Syksyllä 1959 Oulun VPK:n säännöt uusittiin ja otettiin käyt-

töön.159 

Myös Kemissä VPK:n talouden turvaksi päädyttiin perustamaan vuonna 1964 säätiö, joka 

vapautti liiketoiminnan valtionverosta. Kemin VPK-säätiön tehtävänä oli samalla tavalla 

edistää ja tukea taloudellisesti Kemin VPK:ta. Kemissä otettiin mallia ja ohjeita Oulun 

VPK:n säätiöimisestä.160 

Oulun VPK:n päällikkönä vuosina 1946—1949 toimi Reino Markuksela, ja hänen jälkeensä 

vuoteen 1952 saakka Heikki Sarkkinen. Seuraavana kahtena vuonna päällikön tehtäviä hoiti 

Ilmari Piisalo sekä Veikko Suominen. Vuonna 1955 päällikön tehtävät otti hoitaakseen Ei-

no Kurkela. Kurkela toimi päällikkönä yli vuosikymmenen ajan.161 (Katso Liite 1) Johto-

kunnan puheenjohtajana toimi vuosina 1946—1949 Reino Markuksela. Hänen jälkeensä 

puheenjohtajaksi valittiin Niilo Mustonen sekä O. Korhonen. Kalle Kassinen hoiti Oulun 

VPK:n hallituksen puheenjohtajan tehtäviä vuosina 1952—1953.162 Heikki Sarkkinen toimi 

puheenjohtajana 1950-luvun puoleenväliin saakka yhtäjaksoisesti Kassisen jälkeen. (Katso 

                                                 
155 Hallituksen kokous 30.6.1958. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
156 Sääntömääräinen marraskuun kokous 3.11.1957. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA. 
157 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 23.3.1958. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA. 
158 Toimintakertomus vuodelta 1959. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
159 Ylimääräinen kokous 27.10.1959. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. OMA. 
160 Ylikoski 1998, 95. 
161 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk:t 1934—1974. VPKA Ca:3. OMA. 
162 Johtokunnan kokouksien pöytäkirjat. Johtokunnan ptk 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
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Liite 2.) Palokuntain Keskusliitolta tuli vuonna 1956 kehotus, jonka mukaan  VPK:lle piti 

valita koulutuspäällikkö. Oulun VPK:n koulutuspäälliköksi valittiin J. Hyötylänmäki.163 

Vuonna 1952 faktori Heikki Sarkkisella tuli täyteen 50 vuotta vapaaehtoisessa palokunta-

toiminnassa. Tuolloin hän toimi Oulun VPK:n päällikkönä. Palokuntaurallaan hän oli mu-

kana myös hallitustehtävissä ja sihteerinä. Lisäksi Sarkkinen toimi Oulun ja Lapin läänien 

Palokuntien Lääninjaoksen hallituksessa sekä sihteerinä. Ansiokkaasta työstään Sarkkiselle 

myönnettiin palvelusmerkkien lisäksi Suomen Yleisen Palokuntaliiton ansiomerkki sekä 

saman liiton erikoisansiomerkki. 1940-luvun lopussa hänelle myönnettiin Oulun VPK:n 

korkein, eli ansioluokan harrastusmerkki. Juhlassa hänelle myönnettiin esimerkiksi Suomen 

Palopäällystöliiton ansioristi.164 

Oulun VPK:n kunniapuheenjohtaja insinööri Gunnar Hammar menehtyi vuoden 1947 

lopussa. Hän ehti palvella vapaaehtoisessa palokunnassa 38 vuotta, aloittaen rivimiehenä 

siirtyen sieltä päällikkötasolle. Lisäksi Hammar toimi johtokunnan jäsenenä 26 vuotta, ja 

useita vuosia palokunnan rahastonhoitajana.165 Yksi kunnan merkittävimmistä henkilöhah-

moista ja vaikuttujista, kunniapäällikkö kauppias Kaarle Merikoski menehtyi vuonna 

1950.166 

Oulun VPK jatkoi jo sota-aikana aloittamaansa valistustyötään, sillä harjoituspäällikkönä 

toiminut Ilmari Piisalo järjesti palokuntakurssin Rantsilan kirkonkylässä. Tuloksena tästä 

Rantsilassa perustettiin uudelleen VPK, joka liittyi Palokuntaliiton ja Läänijaoksen jäsenpa-

lokunnaksi.167 

2.1.2. Paloalan järjestökenttä uudistuu 

Palosuojeluyhdistyksen sääntöuudistus vuonna 1951 poisti henkilöjäsenet kyseisestä yhdis-

tyksestä, ja varsinaisiksi jäseniksi tulivat palontorjunnan hyväksi työskentelevät rekisteröidyt 

yhdistykset. Näitä olivat muun muassa pelastusalan valtakunnalliset yhdistykset, kuntien 

keskusjärjestöt, nuohousalan yhdistys sekä vahinkovakuutusalan valtakunnalliset järjestöt. 

Näin Suomen Palonsuojeluyhdistyksestä tuli paloalalla toimivien ja alan toimintaa läheisesti 

sivuavien yhdistysten (aatteellinen) keskusjärjestö. Sen tarkoituksena oli toimia palontor-

junnan keskusjärjestönä palosuojelun hyväksi. Yhdistys piti yllä paloteknistä neuvontatoi-

                                                 
163 Päällikkökunnan kokous 20.4.1956. Päällikkökunnan ptk 1954—1963. OVPK Cc:3. OMA. 
164 Pohjolan Työ 8.4.1952. 
165 Päiväkirja 9.12.1947. Päiväkirja 1936—1949. OVPK Aa:4. OMA. 
166 Toimintakertomus vuodelta 1950. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. 
OVPKA. 
167 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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mistoa, Palosuojelukeskusta ja valtiovallan määräämänä palopäällystökouluttajana Palopääl-

lystökoulua, harjoitti monipuolista neuvontaa ja asiantuntijapalvelua, harrasti kokeilu- ja 

tutkimustoimintaa ja tuotti alalle ammattikirjallisuutta sekä julkaisi suurelle yleisölle valistus-

aineistoa.168 

Paloalan järjestäytymisessä tapahtui muutoksia vuonna 1953, kun Yleisestä Palokuntaliitosta 

muodostettiin Palokuntien Keskusliitto. Jo varhain oli pohdittu liitto-organisaation uudis-

tamista läänipohjaiseksi. Oulun läänin alueella alueliitto oli syntynyt jo vuonna 1929, mutta 

vasta Palokuntien Keskusliiton perustamisen jälkeen syntyi koko maan kattava, läänikohtai-

nen palokuntaliittojen verkko.169 Oulun ja Lapin läänin palokuntain Lääninjaos jakaantui 

erilliseksi Oulun läänin ja Lapin läänin Palokuntaliitoksi vuonna 1953. Vuoden 1954 kes-

kushallitukseen valittiin Oulusta edustajaksi VPK:sta faktori Heikki Sarkkinen.170 

Palokuntien Keskusliiton jäseniä eivät olleet palokunnat, vaan lääniliitot. Palokunnat kuu-

luivat lääninliittoihin, jotka kuuluivat siten keskusjärjestöön. Yhdistyksen tarkoitukseksi 

määriteltiin läänien palokuntaliittojen keskusjärjestönä edistää sammutustoimen kehitystä, 

sekä tukea ja auttaa palokuntatyötä. Uuden liiton toimintamuodoiksi tulivat koulutus kes-

kustoimiston sekä lääniliittojen toimesta, palokuntien auttaminen ja opastus kalustohankin-

noissa, palokaluston tarkastustoiminta, yhteistoiminta viranomaisten ja palontorjuntaa edis-

tävien järjestöjen kanssa, yhteiskunnan palontorjuntavalistus sekä aivan uusina toimintasek-

toreina palokuntapoika sekä -naistyö.171 

Palokuntien Keskusliitto oli palokuntien operatiivisen toiminnan eteen työskentelevä kes-

kusjärjestö, Suomen Palosuojeluyhdistys puolestaan paloalalla toimivien ja alaa läheisesti 

sivuavien yhdistysten keskusjärjestö, jonka painopiste oli ennaltaehkäisevässä palokunta-

työssä. Merkittävä muutos Suomen Palosuojeluyhdistyksen toiminnassa tapahtui vuonna 

1958, kun sen ylläpitämä Palopäällystökoulu lopetti, ja muuttui valtion ylläpitämäksi Valtion 

Palokouluksi.172 

2.2. Talous tasaantuu, jäsenistö uusiutuu 

2.2.1. Taloudellinen tilanne paranee 

Oulun VPK:n taloudellinen tilanne ei ollut toivotulla tasolla vielä sotien jälkeen, vaan palo-

kunnan todettiin tarvitsevan kipeästi varoja toimintaansa varten. Varojen hankkimisessa 

                                                 
168 Katajamäki 2006b, 49. 
169 Katajamäki 2006b, 46. 
170 Katajamäki 2006a, 102. 
171 Katajamäki 2006b, 40. 
172 Katajamäki 2006b, 49. 
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toverikunnalla oli suuri rooli.173 Oulun kaupunki maksoi vuoden 1947 alusta lähtien Oulun 

VPK:lle 100 000 markan korvausta kaupungin apupalokuntana toimimisesta.174  

Lisäksi Oulun Pommitettujen Yhdistys ilmoitti, että VPK:lla oli mahdollisuus lisäkorvauk-

siin pommitusvahinkojen korjaamista varten.175 Oulun kaupungin johtaja Eino J. Leino 

kirjoitti kaupungin hallitukselle seuraavalla tavalla vuonna 1947: 

 

Todistetaan täten, että Oulun Vapaaehtoisen Palokunnan R.y. sammutusryhmä osallis-

tuu säännöllisesti kaupungin vakinaisen palokunnan apuna tulipaloihin erittäin tehok-

kaasti kaikkiin kaupungissa sattuviin tulipaloihin lähettämällä paloauton ja miehistö-

ryhmänsä välittömästi tulipalohälytyksen jälkeen toimimaan tulipalopaikalla. Vapaaeh-

toisen palokunnan toiminta myöskin ympäröivällä maaseudulla on varsin tehokasta ja 

kaikkea kiitosta ansaitsevaa. Toimintansa tukemiseksi tarvitsee Vapaaehtoinen palo-

kunta riittävästi varoja voidakseen pitää sammutuskalustonsa kunnossa ja täydentääk-

seen sitä. Tämän johdosta kaupungin hallitus, saatuaan tietää, että Vapaaehtoinen Pa-

lokunta aikoo ryhtyä harjoittamaan elokuvatoimintaa omistamassaan talossa tässä kau-

pungissa pitää välttämättömänä, että palokunnalle varataan tähän mahdollisuus ja ky-

seessäoleva huoneisto vapautetaan palokunnan omaan käyttöön koska liiketoiminnasta 

saatavat tulot tulevat tätä tietä käytetyksi erinomaisen tarkoituksenmukaisesti ja hyödylli-

sesti niinhyvin Oulun kaupungin kuin sitä ympäröivän maaseudunkin yhteiseksi hyväk-

si.176 

Oulun VPK:n tiloissa toimi elokuvateatteri, jonka oli vuokrannut ulkopuolinen taho. VPK 

olisi halunnut ryhtyä näyttämään elokuvia omasta toimestaan, ja suunnitteli sitä paljon. Elo-

kuvateatterin vuokraajana ollut taho ei kuitenkaan halunnut luopua elokuvien näyttämisestä. 

VPK yritti useaan otteeseen purkaa vuokrasopimusta, kuitenkaan siinä onnistumatta. Lop-

pujen lopuksi vapaapalokunta ei missään vaiheessa ryhtynyt hoitamaan elokuvateatteria 

omasta toimestaan.177 Elokuvatoiminta oli myös Kemin VPK:n taloudellisen tilanteen pa-

rantaja.178 

                                                 
173 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
174 Hallituksen kokous 31.7.1946. Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
175 Hallituksen kokous 31.13.1949. Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
176 Jäljennös Oulun Kaupunginhallitukselle. Sekalaisia pöytäkirjoja. OVPKA. 
177 Esim. Hallituksen kokous 31.13.1949. Johtokunnan ptk 1934—1953. OVPK Cb:1 OMA. 
178 Ylikoski 1998, 92. 
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Tanssikieltoa alettiin hiljalleen purkaa sotien jälkeen. Tanssi-iltamiin kuitenkin kohdistettiin 

ankaraa huviverotusta. Kiellon purkaantuminen mahdollisti tanssilavakulttuurin ja ohjelmal-

lisen iltamakulttuurin nousun Suomessa. Vapaapalokuntien lisäksi tansseja ryhtyivät järjes-

tämään urheiluseurat, työväenyhdistykset, maamies- ja nuorisoseurat sekä pienviljelijäyhdis-

tykset.179 Oulun VPK:n toverikunta ryhtyi sodan loputtua järjestämään ahkerasti tansseja, ja 

niitä päätettiin pitää jopa neljä kertaa viikossa.180 Tällä tavoin palokunta sai hankittua tanssi-

aisten lipputuloilla hyvin tarpeellisia varoja VPK:lle. Myös Kemin VPK:n huvitoimikunta 

alkoi järjestämään vilkkaasti iltamatoimintaa.181 

Oulun vapaapalokunta ryhtyi taloudellisen tilanteen salliessa tekemään kalustohankintoja, ja 

hankki Esa-6 -nimisen moottoriruiskun.182 Palokaluston motorisointi alkoi olla yleistä koko 

maassa, ja tämä toi Suomeen noin 2 000 konevoimaruiskua. Palokuntien auto- ja irtoruisku-

jen käyttökuntoisuuden tarkastamisesta tuli olennainen tehtävä Palokuntien Keskusliitolle, 

sekä sen jatkajalle Suomen Palontorjuntaliitolle.183 Autoruiskuilla oli käänteentekevä vaiku-

tus palonsammutustoimen kehitykseen. Autoruiskut olivat itsestään kulkevia moottoriruis-

kuja, ja ne olivat nopeudeltaan sekä voimakkuudeltansa vertaansa vailla.184 

Lisäksi auto numero 2:na tunnettu paloauto todettiin liian huonokuntoiseksi, ja sen tilalle 

hankittiin Diamand -merkkinen auto, josta rakennettiin säiliöauto.185 Sen valmiiksi saaminen 

kesti 1940-luvun loppuun. Käytön alkuvuosina uusi auto vaati korjaamista usein, ja siten se 

osoittautui pettymykseksi.186 1950-luvun lopulla Oulun VPK sai rahoituksen kuntoon, ja se 

pystyi hankkimaan uuden paloauton. Uusi auto oli nokkapumpulla ja täydellä kalustolla 

varustettu Metz. Kauan toiminnassa ollut paloauto numero 1 oli rikkoutunut, ja siitä luo-

vuttiin kokonaan.187 

Oulun kaupungin palokunnalla oli toisen maailmansodan jälkeen käytössään kaksi autoa. 

Lisäksi heillä oli apunaan kaksi hevosta, koska talvien lumisimpina aikoina autoja oli vaikea 

käyttää. Kaupungin palokunta hankki 1950-luvun alussa tehokkaalla nokkapumpulla varus-

tetun kolmen tuhannen litran säiliöauton ja myöhemmin myös tikasauton.188 Myös Kemissä 

                                                 
179 Pesola 1996, 105, 112. 
180 Toverikunnan ptk. 30.1.1945. OVPK Ca:3. OMA. 
181 Ylikoski 1998, 92. 
182 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
183 Katajamäki 2006, 33. 
184 Juuti 1993, 57. 
185 Vuosikertomus 1947. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
186 Toimintakertomus 1949. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA.; Toimintakertomus 1951. 
Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
187 Toimintakertomus 1957. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
188 Manninen 1995, 228. 
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VPK solmi Kemin kaupungin kanssa sotien jälkeen sopimuksen, jossa se alkoi osallistua 

kaupungin palosuojeluun taloudellista tukea vastaan. Kemin VPK:n kalustotilanne oli Ou-

lun VPK:n tapaan heikko sotien jälkeen, ja sielläkin uuden palokaluston hankinta oli kes-

keinen tehtävä toimintaedellytyksien kannalta.189 

Taloudellista tilannetta vaikeuttivat 1950-luvun alkuvuosina viranomaisten vaatimukset 

suurista korjauksista VPK:n talon huvihuoneistossa. Suuremmat muutostyöt täytyi supistaa 

ainoastaan tehtyjä korjausvaatimuksia vastaavaksi, sillä VPK:lle ei myönnetty lainaa niin 

paljon, että rahoitus olisi riittänyt laajempaan remonttiin palokunnan talossa.  Nämä re-

monttityöt vaativat palokunnan 2 000 000 markan menoerää vuosibudjettiin. Lisäksi vuok-

ralaisena olleen ja korjauksia vaativan autoliikkeen omistaja vaihtui, jolloin palokunnalta 

itseltään meni noin 1,5 miljoonaa markkaa autoliikkeenkin remontoimiseen. Vaikka palo-

kunnan varoja kului korjaustöihin paljon, oltiin palokunnan taloon ja sen korjauksiin erit-

täin tyytyväisiä.190 

Oulun VPK:n vanhin jäsen kauppias J.W. Rönn täytti 70 vuotta vuonna 1952, ja sen kunni-

aksi päätettiin perustaa 100 000 markan suuruinen rahasto. Perustetun rahaston korkovarat 

aiottiin käyttää palokunnan ”opettaja-aineksen” kouluttamiseen.191 Hallitus onnistui toimil-

laan vakauttamaan palokunnan taloudellisen tilanteen tilojen remontoinnin jälkeen tyydyt-

tävälle tasolle.192 Hallitus päätti tappiollisen tilinpäätöksen estämiseksi korottaa kiinteistön 

arvoa 2—3 miljoonaan markkaan.193 Rahaston perustamisen lisäksi Oulun VPK päätti 

hankkia jäsenilleen tapaturmavakuutuksen, joka käsitti pojat, nuoret, miehet sekä naiset. 

Vakuutusmaksu päätettiin ottaa omasta tapaturmarahastosta.194 

Aivan uutta palokunnan historiassa oli se, että kukaan aikaisempi palokunnan talon vahti-

mestari ei ollut palvellut työtehtävässään eläkeikään saakka. Vahtimestari Ilmari Piisalo oli 

ensimmäinen, ja hän esitti hallituksen käsiteltäväksi hänen eläkesäästönsä.195 Hallitus päätti 

vuonna 1956, että eläkerahastoon siirretäisiin vuosittain määräraha vuoden ylijäämästä.196 

Seuraavana vuonna vahtimestarin eläkkeeksi päätettiin ehdottaa 20 000 markkaa kuukau-

                                                 
189 Ylikoski 1998, 85, 92. 
190 Vuosikertomus vuodelta 1953. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
191 Marraskuun kokous 15.3.1953. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjoja 1934—1974. OVPK Ca:3. 
OMA. 
192 Vuosikertomus 1954. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
193 Hallituksen kokous 1.1.1954. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
194 Hallituksen kokous 14.10.1955. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
195 Hallituksen kokous 14.10.1955. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
196 Hallituksen kokous 18.1.1956. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
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dessa.197 Vahtimestari ei ollut tyytyväinen eläkkeensä määrään, mutta yli 35 palvelusvuoden 

jälkeen Ilmari Piisalo jäi eläkkeelle vuoden 1957 lopulla.198 

Suomen ensimmäinen palolaki mullisti vapaapalokuntien talouden. Aikaisemmin toiminta-

varat perustuivat lähes kokonaan omaan varainhankintaan ja mahdollisiin avustuksiin ja 

lainoihin. Uuden lain myötä sopimuspalokuntakorvaus takasi VPK:lle perustulon, jolloin 

oman varainhankinnan tarve väheni. Palokuntien keskusliitto teki mallisopimuksen, joka 

astui voimaan vuonna 1959. Mallisopimuksen ehdoilla kunta oli velvollinen myöntämään 

palokunnille kohtuullisen korvauksen yhteiskunnallisten tehtäviensä hoitamisesta. 199 

Sodan jälkeiset taloudelliset vaikeudet, jotka olivat arkipäivää muillekin yhteiskunnan toimi-

joille, alkoivat helpottua kun yhteiskunnassa päästiin rauhan aikaan. VPK sai hankittua tär-

keitä varoja etenkin Oulun VPK:n oman huvitoimikunnan järjestämien tapahtumien tulois-

ta. Lopullisesti taloudellisen tilanteen takasi Palokuntien keskusliiton vuoden 1959 päätös 

sopimuspalokuntakorvauksesta. 

2.2.2. Katseet kohti poikakomppaniaa 

Sodan jälkeen Oulun vapaapalokuntaan liittyi runsaasti uusia jäseniä. Jostain syystä he eivät 

olleet kovin pitkäaikaisia jäseniä. Myös vanhempia jäseniä täytyi poistaa jäsenluetteloista, 

jonka vuoksi jäsenmäärä vaihteli toimivuosien kuluessa paljon.200 Samanlaista kehitystä jä-

senistön määrän kasvamisen suhteen oli myös Kemin VPK:ssa sotien jälkeen.201 Tultaessa 

1950-luvun alkuun, oli Oulun VPK:n jäsenistö uusiutunut yli puolella sen jäsenistä. Ongel-

mia aiheutti se, että vanhemmassa miehistössä alkoi näkyä väsymistä ja haluttomuutta osal-

listua palokunnan toimintaan. VPK:aan valitut uudet jäsenet olivat kuitenkin innostuneita ja 

halukkaita oppimaan vaadittuja sammutustaitoja. Kuitenkin vuoden 1952 vuosikertomuk-

sessa kunnan toimintaa kuvattiin paloteknillisessä mielessä ”vasta-alkaneeksi”.202  

Ylikoski pohti Kemin VPK:n historiaa käsittelevässä tutkimuksessaan motiiveja vapaaehtoi-

sen palokuntaan liittymisestä. Hän esitti, että sotien jälkeen vapaapalokuntiin liittyminen tuli 

monelle suvun perintönä. Auttamishalun lisäksi VPK:t koettiin ajanviettomahdollisuutena 

                                                 
197 Hallituksen kokous 24.10.1957. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
198 Hallituksen kokous 15.11.1957 ja 27.12.1957. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
199 Katajamäki 2008, 73, 75. 
200 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA.  
201 Ylikoski 1998, 89. 
202 Vuosikertomus 1952. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 



43 
 

aikana, jolloin ei ollut paljon rientoja. Myös seikkailumieli saattoi olla osa syy vetämään 

nuoria poikia vapaapalokuntaliikkeeseen mukaan.203 

Vanhemman jäsenistön osallistumishaluttomuus näkyi vielä 1950-luvun alkuvuosina. Osa 

vanhemmista joutui jäämään ikänsä puolesta myös syrjään. Siksi tärkeään osaan nousi uu-

sien jäsenien hankkiminen, sillä ilman uusia jäseniä koko palokunnan toiminta olisi pysäh-

tynyt.204 Katseet suunnattiin poikakomppaniaan kohti. Poikakomppaniassa tehtiin suurem-

pia muutoksia, kun huomattiin, että vain kaksi sen jäsenistä täytti harjoitusvelvollisuutensa. 

Kaikki muut poikakomppanian jäsenet päätettiin erottaa vuonna 1953, ja tilalle haluttiin 

ottaa vain yli 14-vuotiaita poikia.205  

Poikatyö tuli viralliseksi osaksi valtakunnallista keskusjärjestötoimintaa vuonna 1954 uuden 

Palokuntien Keskusliiton perustamisen myötä. Nuorisotyön perustavoitteena oli, että nuo-

risojäsenistöä rekrytoitiin aikuisiän hälytysosastoon VPK:ssa, ja useassa tapauksessa myös 

ammattiin saakka. Ja vaikka nuori ei olisi jatkanut toimintaa enää aikuisiässä, olisi hän saa-

nut opin ja valmiudet toimia ja auttaa yllättävissä tilanteissa missä tahansa liikkuessaan.206 

Sotien jälkeen myös poikakomppanian jäsenet laskettiin mukaan palokunnan vahvuuteen.207 

Oulun VPK:n päällikkökunta lähetti vuonna 1954 vapaapalokunnan hallitukselle esityksen 

komppanioiden uudelleen jakamisesta. Oulun VPK:n hallitus käsitteli asiaa, mutta se ei 

ollut tietoinen Keskushallituksen määräyksistä. Sen vuoksi komppanioihin ei tehty muita 

muutoksia kuin se, että alle 18-vuotiaat siirretään niin sanottuun nuorten osastoon.208 Läh-

teistä ei käy ilmi, miksei Oulun VPK:ssa oltu tietoisia uuden Keskusliiton ohjeista. 

Palokunnan suuren jäsenmäärän odotettiin edellyttävän aktiivisempaa toimintaan osallistu-

mista, mikä tapahtuikin.209 Jäsenmäärä heitteli vuosien 1946—1959 välisenä aikana, eikä 

kehitys ollut tasaista kumpaankaan suuntaan. Suurin jäsenmäärän kasvu tapahtui vuonna 

1947, ja eniten jäseniä tällä aikavälillä oli vuonna 1959 (katso Liite 3). 

                                                 
203 Ylikoski 1998, 89. 
204 Vuosikertomus vuodelta 1953. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
205 Tiedonanto 27.2.1953. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
206 Katajamäki 2006, 47. 
207 Kevätkokous 16.3.1947. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. OMA. 
208 Hallituksen kokous 25.2.1954. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
209 Vuosikertomus vuodelta 1952. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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Lähde: Tilastot vuosilta 1946—1959. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1939—
1950 -luvuilta. OVPKA; Toimintakertomukset yms. 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 

 

2.3. Sammutustaidot vaarassa 

2.3.1. Ongelmana osallistumishaluttomuus 

Heti sotien jälkeen harjoituksia pidettiin harvoin, mikä aiheutti huolta päällystön keskuu-

dessa. Etenkin kesäisin olisi haluttu järjestää paljon harjoituksia, sillä silloin olisi ollut mah-

dollista tutustuttaa palokuntalaisia paremmin ja monipuolisemmin kalustoon sekä toimin-

taan. Talvisin harjoituksia pidettiin ahtaassa kalustohuoneessa, jossa kalustoon tutustumi-

nen oli huomattavasti hankalampaa.210 Vähäinen osanotto harjoituksiin oli kiinni myös mie-

histöstä itsestään, ja heille muistutettiin asiasta useampaan otteeseen.211 

Oulun VPK:ssa otettiin 1950-luvun alussa ensimmäistä kertaa käyttöön niin sanottu palk-

kiojärjestelmä. Tällä järjestelmällä palkittiin palokuntalaisia, jotka osallistuivat palokunnan 

toimintaan ahkerimmin.212  Aluksi päätettiin, että palkkioita maksetaan 25:lle suurimman 

harrastustuntimäärän saavuttaneelle. Tällä keinolla yritettiin aktivoida palokuntalaisia, ja 

tällainen palkkiojärjestelmä oli käytössä myös muissa vapaaehtoisissa palokunnissa.213 Har-

rastuspalkkiorahaan oikeutetuksi katsottiin 1950-luvun lopussa myös nais- sekä vartiojouk-

kue tulipalo- ja harjoitustuntiensa osalta.214  

                                                 
210 Vuosikertomus 1947. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
211 Vuosikertomus 1948. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
212 Vuosikertomus 1954. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
213 Ylimääräinen kokous 28.8.1953. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
214 Hallituksen kokous 20.11.1958. Hallituksen kokouspöytäkirjoja 1953—1977. OVPKA. 
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Harrastustuntimäärä korotettiin 40 tuntiin vuonna 1957, mutta se ei koskenut vartio- ja 

naisosastoa.215 Seuraavana vuonna harrastuspalkkiot annettiin myös alipäällystölle.216 Har-

rastuspalkkiot aiheuttivat kuitenkin erimielisyyksiä, ja vuonna 1959 keskusteltiin, että mitä 

muutoksia niiden suhteen tulisi tehdä. Asiasta äänestettiin, ja sen tuloksena harrastuspalkki-

oita alettiin maksaa kaikille. Harrastuspalkkion saamisen oikeuttavaksi harrastustuntien vä-

himmäismääräksi päätettiin 25 tuntia.217 

Vuonna 1951 palokunnan päällikkö antoi jopa päiväkäskyn palokunnan jäsenille: 

Päällikkökunta on ollut pakoitettu, kuten tällä taululla olevassa tiedonannossa näkyy, 

ryhtymään rankaisu- ja erottamistoimenpiteisiin palokuntalaisvelvollisuuksiensa laimin-

lyöneitä jäseniä kohtaan. Tämä ei ole mitenkään mieluinen tehtävä, vaan erittäin valitet-

tava seikka. Sen vuoksi kehoitan vakavasti kaikkia kuntalaisia tinkimättä täyttämään 

velvollisuutensa, sillä Päällikkökunta ei tule tästä lähtien sallimaan leväperäisyyttä, eikä 

ole siihen oikeutettukaan, katsoen siihen suureen vastuuseen, jonka se katsoo myös olevan 

jokaisen palokuntalaisen vastuun yhteiskuntaa kohtaan tulentorjujina.218 

Palokunnan jäsenten harjoitusprosentti lähti hienoiseen kasvuun, mutta silti harjoituksiin 

osallistumisen katsottiin olevan liian vähäistä, sillä usein ei saatu vietyä edes läpi suunnitel-

tua harjoitusohjelmaa miehistön vähyyden vuoksi.219 Taulukosta 6 näkee, että 1950-luvulle 

tultaessa VPK:n yhteisien harjoituksien määrä pysyi yli 20:ssä harjoituksessa vuosittain.  Eri 

komppanioiden välisten harjoitusten määrä vaihteli vuosittain jossain tapauksissa suuresti. 

                                                 
215 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 31.3.1957. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA. 
216 Sääntömääräinen marraskuun kokous 3.11.1957. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA.  
217 Sääntömääräinen marraskuun kokous 22.11.1959. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA. 
218 Päiväkäsky N:o 1. 3.7.1951. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
219 Vuosikertomus 1954. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
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Lähde: Tilastot vuosilta 1946—1959. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1939—

1950 –luvuilta. OVPKA; Toimintakertomukset yms. 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 

Oulun VPK:n harjoitustoimintaa leimasi 1950-luvun ensimmäisen puolikkaan ajan halut-

tomuus osallistua aktiivisesti harjoituksiin. Harjoituksissa käynti oli palokunnan sammutus-

taidon kannalta hyvin olennaista. Asiasta oltiin huolestuneita VPK:n päällystön keskuudes-

sa, mutta silti se antoi jäsenilleen vain ankaria muistutuksia aiheesta. Lähteistä ei noussut 

esille, oliko syitä jäsenien osallistumishaluttomuuteen pohdittu lainkaan, tai sitä miten jä-

senkuntaa saataisiin aktiivisemmaksi.  

Oulun VPK aloitti 1950-luvun puolivälissä yhteistoiminnan Oulun kaupungin palokunnan 

kanssa. Tällöin joka toinen harjoitus saatiin pitää kaupungin paloasemalla sen päällystön 

ohjauksen alaisena. Harjoitustoiminnassa huomattiin runsaampaa osallistumista kuin aikai-

semmin. Siihen vaikutti edellä mainittu muutos, sekä se, että edellisenä vuonna sammutus-

toiminnan kärkeen saatiin uutta miehistöä.220 

Uusi koulutusopas, joka ilmestyi 1950-luvun lopussa, otettiin käyttöön myös Oulun 

VPK:ssa. Uusi koulutusopas sisälsi huomattavan paljon uutta entisestä poikkeavaa tietoa, 

jonka vuoksi päällikkökunta kehotti palokuntalaisia ottamaan runsain joukoin ja aktiivisesti 

osaa harjoituksiin. Päällikkökunta tähdensi myös sitä, että se tulee valvomaan entistä tar-

kemmin, ettei jäsenistön joukossa tapahdu laiminlyöntejä palokuntatyötä kohtaan.221 Vuosi-

                                                 
220 Vuosikertomus vuodelta 1955. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
221 Tiedoksianto vuodelta 1959. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. OVPKA. 
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kertomuksessa todettiin iloisesti, että harjoitusten määrä ja osallistuminen niihin on kasva-

nut.222 

Naisosaston päällikkö ryhtyi tiedustelemaan 1940-luvun lopussa, voisiko III komppanialle 

järjestää toimintaa. Naisosastolle päätettiin järjestää lääkinnän ensiapuharjoitusta.223 Nais-

osaston työnkuva muuttui selkeästi sodan jälkeen. Esimerkiksi 1950-luvun lopussa nais-

joukkueen harjoitusaiheena olivat puvustonhuolto sekä palokuntapukujen puhdistus224. 

Näin ollen naisosaston työnkuva alkoi muistuttaa sitä, mitä se oli ollut ennen sotia. Organi-

soidummaksi toiminnaksi naisten tehtävät muodostuivat kuitenkin 1950-luvulla. Palokun-

tanaistyö järjestäytyi Tampereella vuonna 1952, ja siitä tuli virallinen osa keskusjärjestötoi-

mintaa. Naistyön tarkoitukseksi määriteltiin oman palokunnan tukemisen lisäksi myös: 

- - kanssaihmisten herättäminen ymmärtämään palontorjunnan välttämättömyys ja 

saada heidät huomaamaan, miten paljon itse kukin voi tehdä tulen vaaran torju-

miseksi.225 

Naisten osallistuminen suoraan palonsammutustyöhön jäi siis pois. Heidän tehtävänään oli 

keskittyä oman palokunnan toiminnan tukemiseen erilaisin keinoin.  

Keskeisimpänä ongelmana Oulun VPK:n toiminnassa läpi 1950-luvun oli palokunnan jä-

senten osallistumishaluttomuus. Missään vaiheessa lähdemateriaalissa ei näy, että syitä tähän 

ongelmaan olisi pohdittu VPK:n sisällä tarkemmin. Ongelmasta haluttiin vain eroon. Sota-

ajan jättämät traumat voisivat olla osasyynä osallistumishaluttomuuteen. Sotien jälkeen oli 

myös aloitettava rakentamaan elämää uudelleen, mikä vaati oman aikansa ja voimansa. Täl-

löin aikaa ei välttämättä riittänyt enää ylimääräiseen, kuten esimerkiksi vapaaehtoisissa palo-

kunnissa toimimiseen. Harrastuspalkkioiden maksaminen sekä yhteisharjoitukset kaupungin 

palokunnan kanssa saivat lopultakin harjoitusprosentin kasvamaan, ja siten tilanne saatiin 

kuntoon. 

2.3.2. Oulun VPK:n rooli muuttuu 

Vaikka Oulun VPK:n päällystö oli huolissaan siitä, että harjoituksia ei pidetty tarpeeksi 

usein sotien jälkeisenä aikana, piti sammutusjäsenistön sammutustaitoja yllä lukuisat tulipa-

lohälytykset. Palokunnan suurimpana ongelmana oli se, että hälytysjärjestelmä oli heikko, 

                                                 
222 Toimintakertomus vuodelta 1959. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
223 Päällikkökunnan kokous 19.4.1948. Päällikkökunnan ptk. 1945—1954. OVPK Cc:2. OMA. 
224 Esim. Päiväkirja 6.4.1959 ja 15.4.1959. Päiväkirja 1949—1959. OVPK Aa:5. OMA. 
225 Katajamäki 2006, 48. 
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jonka vuoksi kokoon kutsuminen ei tapahtunut tarpeeksi nopeasti.226 1940-luvun lopussa 

Oulun VPK:n päällikkökunta päätti kääntyä kaupungin palolautakunnan puoleen, jotta saa-

taisiin uusi yleishälytys. He ehdottivat, että vakinaisen palokunnan talon katolla olevalla 

sireenillä hälytettäisiin suurien tulipalojen uhatessa palopäällikön harkinnan mukaan.227  

Uusi palolaki astui voimaan vuonna 1943, jolloin vakinaisten palokuntien kaupunkikunnissa 

laadittiin vapaapalokuntien kanssa varapalokuntasopimuksia, joissa määriteltiin palokunnan 

lähettämän sammutushenkilön, ajoneuvokaluston ja muun kaluston määrä ja siitä suoritet-

tava korvaus.228 Oulujoen kunnalta tuli vuonna 1949 esitys Oulun vapaapalokunnalle, jossa 

ehdotettiin, että Oulun VPK ottaisi huoltaakseen Oulujoen kunnan sammutustoiminnan, 

sekä kunnan oman kaluston letkujen pesun ja kuivauksen.  

Oulun VPK päätti ehdottaa Oulujoen kunnalle, että VPK sitoutuu hälytyksen sattuessa 

lähtemään palopaikalle yhdellä kaukoavustukseen varaamallaan sammutusyksiköllä, sekä 

puhdistamaan ja kuivaamaan Oulujoen kunnan letkut. Korvaukseksi ehdotettiin ensimmäi-

seltä viideltä kuukaudelta 12 500 markkaa kuussa, ja sen jälkeen 30 000 markkaa vuodes-

sa.229 Myöhemmin solmitun sammutussopimuksensa mukaan Oulun vapaaehtoinen palo-

kunta toimi Oulun kaupungin varapalokuntana, ja hoiti Oulujoen kunnan sammutustoi-

mea.230 

Vuonna 1954 Oulun vapaaehtoisen palokunnan rooli palonsammutustyössä muuttui siten, 

että VPK määrättiin olemaan lähtövalmiina ainoastaan toista lähtöä varten.231 Oulun VPK 

hälytettiin kaupungin alueelle monta kertaa harvemmin kuin aikaisemmin. Samalla hälytyk-

sien määrä kaupungin ulkopuolelle kasvoi. Tämä muutos näkyy selkeästi seuraavassa dia-

grammissa. 

                                                 
226 Vuosikertomus 1947. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
227 Päällikkökunnan kokous 4.10.1949. Päällikkökunnan ptk. 1945—1954. OVPK Cc:2. OMA.     
228 Katajamäki 2008, 74. 
229 Hallituksen kokous 3.8.1949. Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
230 Toimintakertomus vuodelta 1958. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
231 Vuosikertomus 1954. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 



49 
 

Lähde: Tilastot vuosilta 1946—1959. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1939—
1950–luvuilta. OVPKA. 

Kesällä 1951 Oulussa syttyi suuri tulipalo, jonka sammuttamiseen Oulun VPK osallistui 

koko kalustollaan ja 23 sammutusmiehen voimalla.232 Poikakomppanian jäsenet pääsivät 

1950-luvun alussa osallistumaan myös tulipalojen sammuttamiseen sen mukaan, kuinka 

paljon paloautoissa on ollut tilaa. Poikakomppanian jäseniä oli mukana jopa ensilähtöjou-

koissakin.233 

Oulun Maanviljelysinsinööripiirin huoltokorjaamolla syttyi toukokuussa 1952 suurpalo, 

jossa sammutusapuna oli myös VPK koko sammutuskalustollaan. Vahinkojen arvioitiin 

nousevan kahdeksaan miljoonaan markkaan.234 Helmikuussa 1959 syttyi tuhoisa tulipalo 

Merikosken saippua- ja kynttilätehtaalla. Oulun kaupungin palokunnan lisäksi paikalla oli 

joukot Oulun VPK:sta sekä Oulu Oy:n Nuottasaaren ja Osakeyhtiö Toppilan tehdaspalo-

kunnat. Tulipalo aiheutti 5—10 miljoonan markan vahingot.235 Samana vuonna syttyi myös 

Oulu Oy:n Pateniemen sahalla tuhoisa suurpalo, jossa vahingot nousivat yli 15 miljoonaan 

markkaan.236  

Oulun VPK:n kuuluminen toiseen lähtöön hälytyksissä aiheutti sen, että vapaapalokuntalai-

set eivät päässeet sammutustöihin enää niin usein. Tulipaloja palokuntalaiset pääsivät enää 

sammuttamaan vain maaseutuhälytyksissä, joiden määrä nousi tämän muutoksen jälkeen. 

                                                 
232 Toimintakertomus vuodelta 1951. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
233 Poikakomppanian kyselylomake 1951. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-luvuilta. 
OVPKA. 
234 Päiväkirja 14.5.1952. Päiväkirja 1949—1959. OVPK Aa:5. OMA. 
235 Päiväkirja 2.2.1959. Päiväkirja 1949—1959. OVPK Aa:5. OMA. 
236 Päiväkirja 16.5.1959. Päiväkirja 1949—1959. OVPK Aa:5. OMA. 
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Tämä kuitenkin huoletti palokunnan päällystöä, sillä se pelkäsi miehistön palosammutustai-

tojen puolesta.237 Aikaisemmin tulipalojen sammutustyöt olivat korvanneet miehistön jäse-

nien heikkoa osallistumista harjoituksiin, mutta nyt hälytyksetkin alkoivat olla harvassa.  

Paloalan keskusjärjestötoiminnan 50-vuotisjuhlassa vuonna 1956 todettiin seuraavaa: 

Palokaluston motorisointi on saanut aikaan muutoksen, että palokuntien toiminta ei 

kohdistu yksinomaan palokunnan omassa kotipaikassa sattuvien palojen torjuntaan, 

vaan sammutusapu on annettava pitkienkin matkojen päähän. Samassa tulipalossa voi 

näin ollen toimia useita eri palokuntia.238 

Oulun VPK oli jo pitkän aikaa tehnyt yhteistyötä kaupungin palokunnan sekä Oulun teh-

daspalokuntien kanssa. VPK oli myös hälytetty esimerkiksi Kemiin sammuttamaan teolli-

suuden suurpaloja. 

Oulun kaupungin palopäällikkö lähetti ikävän kirjelmän toukokuussa 1957 Oulun VPK:lle. 

Loppukuussa oli Oulun seudulla sattunut saman päivän aikana monta tulipaloa, joista yksi 

Oulunsalossa. Oulun VPK:n olisi pitänyt mennä sammuttamaan Oulunsalon tulipaloa, 

mutta VPK:n kalusto oli miehistön kanssa toimimattomana, sillä vain yksi auto oli käyttö-

kunnossa, ja silläkin oli lähdetty huviajelulle. Tämän seurauksena palopäällikkö antoi seu-

raavanlaisen määräyksen Oulun VPK:lle: 

Kaupungin kanssa tekemänne sopimuksen 1. kohdan perusteella kiellän ehdottomasti 

käyttämästä uutta autoanne muuhun kuin sammutustehtäviin ja harjoitteluun. Uskon et-

tä puoleltanne myöskin tajutaan se vastuu, johon palokuntia velvoittavat niiden satavuoti-

set perinteet. Kun omalta osaltani olen yhdessä kaupungin palolautakunnan kanssa pyr-

kinyt vaikuttamaan taloudellisen tuen saamiseen kaupungilta, on minulla oikeus odottaa 

puoleltanne tehtävien tinkimättöntä suorittamista.239 

Tämän jälkeen VPK:ssa kiinnitettiin kyseiseen asiaan huomiota, eikä tällaista haluttu enää 

päästää tapahtumaan. 

Oulun VPK:n roolissa Oulun alueen sammutustoimen piirissä tapahtui merkittävä muutos 

1950-luvulla, kun se määrättiin olemaan lähtövalmiina ainoastaan toista lähtöä varten. Tä-

                                                 
237 Toimintakertomus 1956. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
238 Katajamäki, 2006. 33. 
239 Kirjelmä Oulun kaupungin palopäälliköltä. Vuosikertomuksia, raportteja, tiedoksiantoja 1930—1950-
luvuilta. OVPKA. 
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män muutoksen vuoksi VPK:n jäsenet eivät päässeet palosammutustoimiin entiseen mal-

liin. Muutoksesta seurasi se, että sammutustaitojen koettiin olevan vaarassa. 

2.4. Runsasta alkoholinkäyttöä 

Oulun vapaapalokuntaan haluttiin perustaa 1940-luvun lopulla soittokunta. Soittokunnan 

katsottiin kuuluvan jäsenvahvuuteen omana osastonaan, olematta velvollinen ottamaan 

osaa paloharjoituksiin.240 Jäseniä haettiin lehti-ilmoituksella, ja määräaikaan mennessä soit-

tokuntaan ilmoittautui yhdeksän henkeä.241 Soittokunnan alkutaival ei kuitenkaan alkanut 

ongelmitta. Päällikkökunta ei katsonut hyvällä soittokunnan toimia, ja teki niistä lähetekir-

jelmän hallitukselle. Tämän syynä oli se, että soittokunta rikkoi sopimusta siten, että se lai-

nasi VPK:n omistamaa kalustoa muille soittokunnille. Lisäksi soittokunnan johtaja ei käynyt 

pitämässä harjoituksia soittokunnalle, vaikka nosti palkkaa siitä.242 

Viisi vuotta kestänyt sota-aika jätti jälkensä suomalaisiin. Arkielämään totuttelu oli monille 

hankalaa, ja rintamalta palanneet etsivät menetettyä nuoruutta, unohdusta sekä vaimoa. 

Siksi huvittelunhalu oli suuri. Ennennäkemättömän tanssi-innostuksen lisäksi väkevän vii-

nan kulutus kasvoi.243 Tanssi-into iski kovasti myös oululaisiin. Eri puolueet, yhdistykset 

sekä ammattiosastot järjestivät tansseja hyvin usein. Suosittuja tanssipaikkoja olivat Kos-

kenkylän Valon, Toppilan Seuratalon, Tarmolan sekä Oulunsuun Pirtin lisäksi myös Oulun 

VPK:n yläsali, eli ”Letkunvintti”.244 

1950-luvun alkupuolella VPK:laisten alkoholin käyttö aiheutti ongelmia palokunnassa. Pääl-

likkökunnalle tiedotettiin, että palokuntalaiset ovat alkaneet nauttia väkijuomia kohtuutto-

masti sekä häiriötä aiheuttavasti. Tämän vuoksi kaksi palokunnan jäsentä erotettiin.245 Al-

koholin käytön aiheuttamat häiriöt eivät lakanneet, vaan palokunnasta erotettiin 1950-luvun 

kuluessa lisää miehistön jäseniä, tai heille annettiin ankaria varoituksia.246 Päällikkökunta 

myös ilmoitti, että kortin peluu on rangaistuksen uhalla kielletty koko VPK:n talossa.247 

Myös VPK:n päälliköt aiheuttivat tekemisillään tyytymättömyyttä palokuntalaisten keskuu-

dessa vuonna 1954 jopa niin paljon, että palokunnan jäsenet anoivat ylimääräistä kokousta. 

                                                 
240 Syyskokous 14.11.1948. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk 1934—1974. OVPK Ca:3. OMA. 
241 Hallituksen kokous 8.10.1947. Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA. 
242 Päällikkökunnan kokous 21.10.1949. Päällikkökunnan ptk. OVPK Cc:2. OMA. 
243 Pesola 1996, 113. 
244 Manninen 2005, 170. 
245 Päällikkökunnan kokous 27.3.1953. Päällikkökunnan ptk. OVPK Cc:2. OMA. 
246 Päällikkökunnan kokous 24.5.1955 ja 23.11.1956. Päällikkökunnan ptk. 1954—1963. OVPK Cc:3. OMA. 
247 Päällikkökunnan kokous 6.4.1956. Päällikkökunnan ptk. 1954—1963. OVPK Cc:3. OMA. 
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Esimerkiksi palokunnan päällikkö V. Suomiselle päätettiin antaa huomautus, koska hän oli 

toiminut alkoholin vaikutuksen alaisena palokunnan talolla tanssiaisten aikana.248 

Vuosi 1954 oli tärkeä juhlavuosi Oulun VPK:lle sekä Oulun läänin Palokuntaliiton liitto-

neuvostolle. Oulun VPK järjesti omat 80-vuotisjuhlansa, sekä läänijaoksen 25-

vuotisjuhlakokouksen. Yhteisjuhla onnistui hienosti, ja juhlapuhujiksi saapuivat Palokuntien 

keskusliiton puheenjohtaja sekä sen toiminnan johtaja Helsingistä.249 

Palokuntien Keskusliitolle päätettiin ehdottaa, että kunnan jäsenille J.V Rönnille ja L. Pii-

salolle myönnettäisiin liiton ansioristit, sekä K. Kassiselle, O. Korhoselle, V. Suomiselle, A. 

Tuomelalle, T. Karppiselle, B.A. Jokelalle, A. Karppiselle, H. Lipposelle ja O. Kopposelle 

liiton ansiomitalit, jotka olisi kunnan tarkoitus jakaa kunnan 80-vuotisjuhlassa.250 Palopääl-

lystöliitto luovutti ansioristinsä vuonna 1957 Oulun VPK:n toiselle varapäällikölle Ilmari 

Piisalolle hänen 50 palvelusvuotensa ansioista.251 

Oulun VPK hankki kaikissa kolmessa sodassa menehtyneiden kunniaksi harmaasta suoma-

laisesta graniitista tehdyn sankaritaulun. Sankaritaulun paljastustilaisuutta kuvattiin ”erittäin 

vaikuttavaksi tilaisuudeksi, johon oli kutsuttu sankarivainajien lähimpiä omaisia.” Tauluun 

oli kaiverrettu seuraavien sankarivainajien nimet: Oiva Rustanius, Ilmari Oulasvirta, Lauri 

Hiltunen, Lauri Tenhovaara, Aarne Autio, Jouko Hukkanen, Martti Huovinen, Viljo Merilä 

sekä Lauri Ollila. 252 

 

 

 

 

 

                                                 
248 Hallituksen kokous 22.6.1954 ja 13.8.1954. Hallituksen kokouspöytäkirjat 1953—1977. OVPKA. 
249 Vuosikertomus 1954. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
250 Hallituksen kokous 25.5.1954. Hallituksen kokouspöytäkirjoja 1953—1977. OVPKA. 
251 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 31.3.1957. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. OVPK Ca:3. 
OMA. 
252 Vuosikertomus 1946. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
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3. MURROKSEN VUODET (1960—1974)  

Suomalainen yhteiskunta politisoitui laidasta laitaan tultaessa 1960-luvun loppua kohti. 

Keskeisimpiä Suomen historian linjoja on kaupungistuminen, jonka takana on sotien jälkei-

nen nopea rakennemuutos. Tätä kautta voi pitää yhtenä Suomen historian suurimpana mur-

roksena.253 Oulun alue laajeni alueliitosten vuoksi voimakkaasti 1960-luvulla. Suur-Oulusta 

tuli vuonna 1964 pinta-alaltaan sen ajan Suomen laajin kaupunki. Patenimen ja Oulujoen 

kunnan liittäminen Oulun kaupunkiin aiheutti palokuntien sammutusmatkojen radikaalin 

pitenemisen.254 Väestönkasvu oli voimakasta 1960-luvulla, ja vuonna 1960 kaupungissa oli 

53 080 asukasta.255 1960-luvun lopulla Oulussa havahduttiin siihen, että Oulun kasvuennus-

teet eivät pitäneetkään paikkaansa. Uutta rakennettiin ja vanhoja historiallisia rakennuksia 

purettiin.256 

3.1. Uudet palolait tuovat muutoksia 

Valtakunnallisella tasolla palotoimessa tapahtui suuria muutoksia vuosikymmenen vaihtues-

sa. Vuoden 1960 tärkein tapahtuma paloalalla oli uuden palolain voimaantulo. Uusi laki ei 

tuonut palokuntien toimintaan oleellisia muutoksia, mutta se painotti palonehkäisyn tär-

keyttä. Sen vuoksi uutta lakia pidettiin merkittävänä askeleena kohti uudenlaista ajattelua. 

Valtiolle kuului palotoimen yleinen johto ja valvonta. Tätä varten perustettiin ministeriön 

paloasiainosasto. Paikallinen palotoimen hoito jäi edelleen kuntien vastuulle.257 Vapaaeh-

toisten palokuntien toimi selitettiin uudessa palolaissa seuraavalla tavalla: 

Sopimuspalokunta on sellainen vapaaehtoinen palokunta tai yleistä tai yksityistä laitosta 

varten muodostettu palokunta, joka on sitoutunut hoitamaan kunnan sammutustointa.258 

Uusi palolaki ei tuonut muutoksia sopimuspalokuntien korvauksiin. Uutena asiana tuli kui-

tenkin se, että sammutustyöhön osallistuvan velvollisuus korvauksettomaan työhön lyheni 

kuudesta tunnista neljään: 

Henkilö, joka määräyksestä on ottanut osaa toisen omaisuutta kohdanneen palon sam-

mutustyöhön neljää tuntia pitemmän ajan, saa ylimenevältä ajalta menettämästään työan-

siosta korvauksena kohtuullisen palkkion kunnalta.259 

                                                 
253 Vahtola 2003, 403, 410, 412. 
254 Manninen 1995, 24—29, 228. 
255 Manninen 1995, 30. 
256 Manninen 1995, 58. 
257 Katajamäki 2006a, 175. 
258 Palolaki 465./1960. 3. luku, 15§. www.finlex.fi. Luettu 16.1.2014. 
259 Katajamäki 2008, 77. 

http://www.finlex.fi/
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Palkkio oli maksettava myös siinä tapauksessa, kun työansion varassa elävä henkilö menetti 

päiväpalkkansa tai suuren osan siitä osallistuessaan sammutustyöhön. Tai jos osallistui niin 

usein sammutustyöhön, että siitä aiheutui tuntuvaa haittaa taloudellisesti.260 

Oulun VPK:n uuden järjestäytymisen vuoksi ja sen seurauksena sääntöihin haluttiin tehdä 

muutoksia. Yksi olennaisimmista muutosehdotuksista oli vapaapalokunnan päällikön toi-

miajan pidentäminen kolmen vuoden pituiseksi. Tästä kerrottiin myös Kalevassa seuraavas-

ti: 

Oulun VPK:n sääntöjen muutos kokouksen kohteena 

Palopäällikön toimiajan pidentäminen kolmeen vuoteen nykyisen yhden asemasta on tär-

kein niistä Oulun VPK:n sääntöjen muutosehdotuksista, joita pohdittiin VPK:n ylimää-

räisessä kokouksessa eilen Oulussa. Sanotuissa säännöissä on myös tarkoitus tarkentaa 

päällikkökunnan tehtäviä, joista on tähän saakka määrätty vain ohjesäännöllä.261 

Vuonna 1961 Oulun VPK sai uuden nimen, Oulun Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Nimi 

muutettiin, koska Oulun VPK:n Säätiö ryhtyi huolehtimaan taloudellisten asioiden hoidos-

ta.262 Valtakunnallisesti toteutettu palolain ja sääntöjen uudistaminen koettiin Oulun 

VPK:ssa palokuntalaisten suurena voittona.263 

Valtakunnallisella tasolla tehtiin myös muita muutoksia 1960-luvun alkuvuosina. Laki palo-

suojelumaksusta takasi sen, että maksuista kertyneet tulot menivät nyt kokonaisuudessaan 

valtion budjetin ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon, joka oli tarkoitettu palontor-

junnan edistämiseksi. Maalaiskuntien Liitto esitti suosituksen, että kunnat hyväksyisivät 

palokuntien tukemiseen myönnettävän määrärahan puitteissa palokuntahenkilöstön matka-

kuluista ja päivärahoista aiheutuvat kustannukset, kun he osallistuvat koulutussuunnitel-

maan sisältyviin koulutustilaisuuksiin. Tämä suositus oli vapaaehtoisten palokuntien kannal-

ta tärkeä, sillä se mahdollisti VPK-henkilöstön matkakustannukset sekä päivärahat kunnan 

varoista.264 

Uusi palo- ja pelastuslakiehdotus valmistui vuonna 1972. Ehdotuksen merkittävimpiä asioi-

ta olivat pelastustoiminnan ”virallistaminen” palokuntien vastuulle, kuntien rajojen merki-

                                                 
260 Katajamäki 2008, 77. 
261 Kaleva 9.2.1961. 
262 Toimintakertomus Oulun Vapaaehtoisen Palokunta r.y:n toiminnasta 1961.  Toimintakertomuksia 1961—
2008. OVPKA. 
263 Toimintakertomus Oulun Vapaaehtoisen Palokunta r.y:n toiminnasta 1961.  Toimintakertomuksia 1961—
2008. OVPKA. 
264 Katajamäki 2006a, 178—179.  
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tyksen vähentäminen, yhteistoiminnan lisääminen sekä hälytys- ja viestitoiminnan keskittä-

minen. Ministeriö kuitenkin pohti vielä palotoimen ja väestönsuojelun mahdollisia organi-

saatiomuutoksia. Merkittävä linjaus tehtiin vuonna 1973, kun valtioneuvosto määritteli vä-

estönsuojelun kehittämissuunnitelman seuraavalla tavalla: 

Väestönsuojelua ryhdytään kehittämään siten, että se selvemmin kuin ennen ja niin laa-

jasti kuin mahdollista rakentuu normaaliajan hallinnoille ja asianomaisten viranomaisten 

ja yhteisöjen vastuulle huolehtia tehtävistään ja niiden hoidon turvaamisesta myös poik-

keuksellisten olojen ja tilanteiden asettamat vaatimukset huomioiden.265 

Paloalan mielestä tämä päätös oli hyvä. Kylmän sodan aika maailmalla oli lientynyt, ja yhä 

useammin asioita alettiin katsoa poikkeusolojen sijaan normaaliajan näkökulmasta. Sen 

vuoksi palotoimi katsoi, että on tärkeää kehittää väestönsuojelua osana normaaliajan toi-

mintaa. Paloalan järjestökenttä kuitenkin katsoi, että palotoimen ja väestönsuojelun piti 

jatkaa itsenäisinä hallinnonaloina. Palokuntien ehdoton päätehtävä aina 1960-luvun lop-

puun saakka oli tulipalojen sammutus. Tämä kuitenkin muuttui nopeasti, kun sammutus-

tehtävien määrä pysyi lähes ennallaan, ja sammutustoimeen kuulumattomien tehtävien mää-

rä kasvoi oleellisesti. 266  

Järjestötoiminta valtakunnallisella tasolla yhdistyi vuonna 1967, kun Palokuntien Keskuslii-

ton ja Suomen Yleisen Palokuntaliiton edustajat allekirjoittivat Suomen Palontorjuntaliiton 

perustamiskirjan. Palokuntien Keskusliiton puolesta allekirjoittajina olivat Oulun läänin 

Palokuntaliiton sekä Finlands Svenska Brandvärnsförbundin edustajat. Oulun läänin Palo-

kuntaliitto oli maan vanhin palokuntaliitto, ja sen vuoksi se sai tämän kunnian. Oulun lää-

nin Palokuntaliitto perustettiin vuonna 1929 Oulun VPK:n aloitteesta. Uuden keskusjärjes-

tön, Suomen Palontorjuntaliiton, perustamisasiakirjan allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 

olivat Oulun VPK:sta mukana Oulun läänin Palokuntaliiton puheenjohtaja Eino Kurkela 

sekä palopäällikkö ja palotoimen toiminnanjohtaja Reino Forsander. 267 

Oulun VPK:ssa oli useampia järjestöaktiiveja Eino Kurkelan lisäksi. Myös naisosastossa oli 

aktiivisia jäseniä järjestötoiminnan piirissä. Oulun VPK:n naisosaston päällikkö Alli Kurkela 

valittiin vuonna 1963 pidetyssä Palokuntanaisten kokouksessa Lääninliiton Naistyötoimi-

kunnan puheenjohtajaksi ja Sylvi Tauriainen sihteeriksi268.  

                                                 
265 Katajamäki 2006a, 266—267.  
266 Katajamäki 2006a, 267—269.  
267 Katajamäki 2006a, 191, 193, 247.  
268 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1963. Toimintakertomukset 1939—1960-l. OVPKA. 
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Suurta huolta Oulun kaupungin paloturvallisuudessa aiheutti kaupungin palokunnan henki-

lövajaus, kun Oulun kaupunki oli laajentunut alueellisesti ”Suur-Ouluksi”. Oulun kaupun-

gissa oli vuonna 1964 asukaslukuun verrattuna maan pienin palokunnan hälytysvahvuus, 

eikä toista lähtöä ollut käytössä ollenkaan. Kaupungin vakinaisen palokunnan henkilövajaus 

oli 30 miestä. Palokuntien normaalivahvuutena oli oltava yksi palomies 1 000 asukasta koh-

den.269  

Alueliitoksen jälkeen Oulun kaupungin palokunnan todettiin olevan suurissa vaikeuksissa 

sammutustoimen hoidossa ja järjestelyssä. Tarkemmin tämä tarkoitti puutteita ehkäisevän 

palontorjunnan, kuten palotarkastuksien ja muiden lakisääteisien toimien hoidossa sekä 

tehokkaan sairaankuljetuspalvelun toteuttamisessa.270 Tuiran sivupaloasema perustettiin 

Alppilan kaupunginosaan Kalevan kartanoon.271 Tämän vuoksi Oulun VPK:n tekemä työ 

oli erittäin tärkeää Oulun kaupungin ja sen asukkaiden paloturvallisuuden kannalta.  

Paloalalla sekä myös Oulun VPK:ssa tapahtui 1960—1970-luvuilla paljon. Lisäksi muutok-

sen tuulet alkoivat puhaltaa VPK:n tilojen osalta. Vuonna 1972 VPK:n Säätiö oli tehnyt 

suunnitelmia uudisrakennushankkeesta. Säätiön suunnitelmien mukaan uusi rakennus ra-

kennettaisiin edellisen tilalle ja kalustohuone rakennettaisiin mahdollisesti eri paikkaan.272 

Nämä suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, sillä seuraavan vuoden puolella rakennushank-

keesta tiedettiin jo sen verran, että uusi VPK:n paloaseman paikka tulee olemaan Koskelan 

kaupunginosassa.273  

Uudet toimitilat sijaitsivat Ketjutiellä.274 Heinäkuussa 1974 Oulun VPK sai rakennusluvan 

uutta palokunnan taloa varten. Tavarankuljetukset rakennuspaikalle aloitettiin, ja elokuussa 

rakentaminen pääsi alkuun.275 VPK:n vanhan talon tilalle Oulun kaupungin keskustassa 

alettiin rakentaa liiketaloa, joista kaksi kerrosta tulisi olemaan VPK-säätiön käytössä.276 

Muissa tiloissa toimisi ainakin STS-Pankki.277 

                                                 
269 Kaleva 10.10.1964. 
270 Kaleva 10.10.1964.  
271 Manninen 1995, 228. 
272 Sääntömääräinen  marraskuun kokous 30.11.1972. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
273 Sääntömääräinen maaliskuun kokous 29.3.1973. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
274 Manninen 1995, 229. 
275 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1974. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
276 Sääntömääräinen marraskuun kokous 28.11.1974. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
277 Manninen 1995, 229. 
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Eino Kurkela oli ensimmäinen kolmivuotiskaudeksi valittu VPK:n päällikkö, kun hänet 

valittiin tehtävään vuonna 1963.278 Hän toimi palokunnan päällikkönä vuoteen 1967 saakka. 

Vuosien 1968—1971 aikana vapaapalokunnan päällikkönä toimi majakkateknikko Oiva 

Ranta-aho. Eino Kurkela toimi VPK:n päällikön tehtävissä myös vuosina 1972 – 1975 (kat-

so Liite 1). Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoiti 1960-luvulla Heikki Sarkkinen, Eino 

Kurkela sekä Onni Toropainen. Puheenjohtajana 1970-luvun alkuvuosina toimivat Erkki 

Virrankoski, Onni Toropainen, Kalevi Talus sekä Martti Puustinen (katso Liite 2). 

Oulun VPK:n pitkäaikaisia jäseniä menehtyi 1960-luvun aikana. Vuonna 1963 Oulun 

VPK:n pitkäaikainen sekä arvostettu jäsen kauppias Johan Vilhelm Rönn menehtyi. Rönn 

palveli vapaapalokunnan jäsenenä 65 vuotta. Häntä luonnehdittiin seuraavalla tavalla: 

Hänen ihanteensa oli pyyteettömästi taistella palokunta-aatteen puolesta, jonka hän lu-

kemattomia kertoja osoitti ollessaan 30 vuotta johtokunnan jäsenenä ja 10 vuotta kun-

nan taloudenjohtajana.279 

Vuoden 1966 lopussa Oulun VPK:n kunniapäällikkö Heikki Sarkkinen menehtyi. Hän toi-

mi Oulun VPK:n lisäksi Palokuntien Keskusliiton Keskushallituksessa sekä Oulun läänin 

Palokuntaliiton sihteerinä ja Liittohallituksen puheenjohtajana.280 Vuonna 1967 VPK:n 

kunniapäälliköksi valittiin Ilmari Piisalo, joka oli aktiivisen ja erittäin pitkän vapaapalokun-

tauransa jälkeen muuttanut Naantaliin.281 Piisalo ja koko hänen perheensä toimi erittäin 

suurella omistautuneisuudella oululaiselle vapaapalokunta-aatteelle ja Oulun VPK:lle. Hä-

nen kätensä jälki näkyi kirjaimellisesti useiden vuosikymmenien ajan Oulun VPK:n histori-

assa, ja se on edelleen suuri osa sitä. Hänestä muodostui lähdemateriaalin perusteella sellai-

nen kuva, että hän todella eli ja teki töitä sydämestään Oulun VPK:n ja oululaisen palosuo-

jelun hyväksi.  

3.2. VPK:n iskuvalmius parantuu 

Oulun vapaaehtoisen palokunnan päällikkökunnan ja vasta aloittaneen VPK:n säätiön har-

joittama yhteistyö koettiin heti alusta lähtien hyödylliseksi. Säätiön mahdollistaman talou-

                                                 
278 Vuosikertomus Oulun V.P.K:n toiminnasta vuodelta 1963. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
279 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
280 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1966. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
281 Sääntömääräinen maaliskuun kokous maaliskuussa 1967. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—
1974. OVPK Ca:3. OMA. 
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dellisen tuen avulla Oulun vapaapalokunnan iskuvalmiutta saatiin parannettua merkittävästi 

uusilla kalustohankinnoilla. Näitä hankintoja olivat aluksi esimerkiksi savusuojeluvälineet.282  

Palokunnat ottivat koko maassa käyttöönsä 49 uutta paloautoa vuoden 1960 aikana. Ajan 

henkeen kuului, että jokaisessa niissä oli vesisäiliö. Säiliöpaloautojen yleistyminen mahdol-

listi sen, että käyttöön pystyttiin ottamaan uusi sammutustekniikka, joka oli ensi-isku oman 

auton säiliövedellä.283 Saman vuosikymmenen lopulla otettiin käyttöön maanlaajuisesti use-

an yksikön sammutustyössä tukiauto-menettely, jossa ensimmäinen auto teki sammutus-

hyökkäyksen, ja seuraava auto antoi säiliövetensä ensimmäisen käyttöön. Samaan aikaan 

letkuauto teki paloposti- tai luonnonvesiselvityksen. Kun suuret säiliöautot alkoivat yleistyä, 

irtoruiskujen tarve väheni. Irtoruiskujen tarvetta vähensi myös autopumppujen voimakas 

kehitys keskiasennuspumpuista nokka- (ja myöhemmin taka-asennus)pumpuiksi.284 

Oulun VPK:n päällikkökunta esitti useita hankintaehdotuksia VPK:n säätiölle 1960-luvun 

alusta lähtien, ja vuonna 1961 VPK:n säätiö rahoitti vapaapalokunnalle uuden paloauton.285 

Kahta uutta paloautoa kuvailtiin täysin kalustetuiksi, joissa molemmissa oli radiopuhelimet 

sekä savusukelluslaitteet.286 Esimerkiksi Helsingissä varustettiin kaikki päivystysautot sekä 

osa paloautoista radiopuhelimilla vuonna 1952.287 Oulun VPK:n kalustoa luonnehdittiin 

vuonna 1965 ”verrattain täydelliseksi”. Kaluston todettiin vaativan ”vain pieniä parannuk-

sia”.288 

Hankintoja tehtiin luonnollisesti myös palokuntalaisten vapaa-ajan viettoon ja viihtyvyyteen 

liittyen. Vuonna 1962 ehdotettiin, että VPK:n kerhohuoneelle hankittaisiin televisio. Sääti-

ön ja VPK:n päätös oli kuitenkin se, että televisio hankitaan vasta sitten kun vapaapalokun-

talaiset ”osoittavan halua ja kykyä noudattaa huoneiston ohjesääntöjä”.289 Suoraan lähteistä 

ei käy esille, mitä ongelmia asian suhteen oli, mutta on mahdollista, että edellisen vuosi-

kymmenen ongelmat alkoholin käytön suhteen vaikuttivat jarruttavasti television hankin-

taan.  

                                                 
282 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1960. Toimintakertomuksia 1939—1960-luvuilta 
OVPKA. 
283 Katajamäki 2006b, 35. 
284 Katajamäki 2006b, 35. 
285 Toimintakertomus Oulun Vapaaehtoisen Palokunta r.y:n toiminnasta 1961.  Toimintakertomuksia 1961—
2008. OVPKA. 
286 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1965. Toimintakertomuksia 1939—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
287 Juuti 1993, 65. 
288 Toimintakertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1965. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
289 Sääntömääräinen marraskuun kokous 23.11.1962. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjoja 1934— 
1974. OVPK Ca:3. OMA. 
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VPK:n säätiö rahoitti vapaapalokunnalle vuonna 1967 uuden auton, jota kutsuttiin Numero 

3:ksi. Uusi auto oli Ford Transit -pakettivaunu, johon suunniteltiin palokuntalaisten omin 

voimin sisusta sekä täydennetty kalusto.290 1960-luvun lopulla palokuntiin tuli vauhdilla 

radiokalustoa. Suomen Palontorjuntaliitto julkaisi ohjeet radiokaluston hankinnasta sekä 

julkaisi Palokuntien radiotoimintaopas -kirjan.291 Oulun VPK:n sammutuskalusto lisääntyi 

1970-luvun alussa lahjaksi saadulla pienoismoottoriruiskulla sekä useilla suihkuputkilla. 

VPK hankki Volvo-merkkisen kuorma-auton käyttöönsä vuonna 1974.292 

Oulun VPK:n säätiön tehtävänä oli huolehtia vapaapalokunnan taloudesta, mutta tämän 

lisäksi VPK keräsi varoja edelleen järjestämällä tanssiaisia. Vuonna 1970 oli tultu siihen, että 

tanssiaisten järjestäminen ei ollut enää taloudellisesti kannattavaa VPK:lle. Ne todettiin tu-

loksettomiksi, joten vapaapalokunta ryhtyi järjestämään tanssien sijaan bingoa. Bingo keräsi 

VPK:n salin täyteen, useasti tungokseen saakka. Ensimmäisenä vuonna bingoa pyöritettiin 

138 kertaa, ja sen tuoma liikevaihto oli noin 370 000 markkaa ja voittajia oli yli 5 500 henki-

löä.293 Bingon järjestäminen kuitenkin lopetettiin seuraavana vuonna, koska se ei ollut ta-

loudellisesti niin tuottava kuin olisi ollut tarve.294 

 

                                                 
290 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1967. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
291 Katajamäki 2006a, 257. 
292 Toimintakertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1974. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 
1960—1970-luvuilta. OVKPA. 
293 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1970. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVKPA. 
294 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1970. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVKPA. 
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Lähde: Toimintakertomukset 1961—2008, Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta ja 
Toimintakertomuksia ja tilikertomuksia 1960—1970-luvuilta. OVPKA. 

Oulun VPK:n jäsenmäärä nousi tasaisesti läpi 1960-luvun, ilman merkittäviä muutoksia. 

Selkein ero näkyy vuosina 1970 ja 1971, mutta luultavasti se johtui siitä, että jäsenluettelosta 

poistettiin sellaisia jäseniä, jotka eivät osallistuneet vapaapalokunnan toimintaan tarpeeksi 

aktiivisesti (katso Liite 3). 

3.3. Toiminta monipuolistuu 

3.3.1. Uusi palolaki vaikuttaa koulutukseen 

Uusi palolaki toi vuonna 1960 mukanaan palopäällystön kelpoisuusehdot. Miehistön koulu-

tus tapahtui Palokuntien Keskusliiton kouluttamien palokuntaohjaajien toimesta joko kau-

koavustusalueittain tai palokuntapiireittäin. Koulutusvaatimukset kasvoivat uuden lain myö-

tä. Sen vuoksi myös vapaapalokuntien jäseniltä alettiin edellyttää tehokkaampaa kouluttau-

tumista. Lääninliittojen palokuntataitoa opettavat leirit kävivät riittämättömiksi tässä suh-

teessa.295  

Uusi sammutuskalusto vaati myös koulutusta uusien laitteiden käyttöä varten. Oulun 

VPK:ssa koulutustoiminnassa keskityttiin 1960-luvun alussa uudenaikaisen kaluston käyt-

töön totuttautumiseen. Vuoden 1963 lopulla päätettiin tehdä muutoksia VPK:n joukkueja-

koon. Miehistön jakaminen joukkueisiin koettiin tarpeelliseksi koulutuksen helpottamiseksi 

sekä sen tehostamiseksi. Tämän uudistuksen lisäksi Oulun VPK halusi käyttää hyväkseen 

Valtion Palokoulua oman palopäällystönsä taitojen kehittämisessä.296 Esimerkiksi vuonna 

1965 VPK:n varapäällikkönä toiminut Kaarlo Määttä lähetettiin Palokoulun kurssille, jotta 

hän saisi koulutusta palopäällystössä toimimisesta.297 

Alipäällystön koettiin tarvitsevan entistä enemmän koulutusta 1960-luvun puolessa välissä, 

ja sen vuoksi koulutusta tiivistettiin.298 Päällikkökunta oli sitä mieltä, että VPK:ssa on puute 

osaavasta alipäällystöstä. Tämän vuoksi I ja II joukkueisiin ei valittukaan joukkuejohtajia, 

vaan VPK:n I ja II varapäällikkö hoitivat edellä mainittuja tehtäviä tarvittavan ajan.299  

                                                 
295 Katajamäki 2008, 76. 
296 Toimintakertomus Oulun V.P.K:n toiminnasta vuodelta 1963. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
297 Toimintakertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1965. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
298 Toimintakertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1965. Toimintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
299 Kirjelmä Oulun V.P.K:n sääntämääräiselle maaliskuun kokoukselle 1965. Toimintakertomuksia 1930—
1960-luvuilta. OVPKA. 
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Oulun vapaapalokunnan jäsenien aktiivisuuden todettiin kasvaneen 1960-luvun lopulla, 

etenkin nais- ja poikajoukkueessa. VPK:n koulutuspäällikkö oli kiinnittänyt suurta huomio-

ta jäsenien sisäiseen koulutukseen, jonka arveltiin olevan syynä tähän aktiivisuuden nou-

suun.300 Näin pitkäaikainen huoli palokunnan jäsenien osallistumishalusta oli saatu voitet-

tua. 

Oulun kaupungin palokunta oli aloittanut sammakkomieskoulutuksen vuonna 1958.301 Mil-

tei vuosikymmen tämän jälkeen kiinnostus sammakkomiestoimintaan heräsi myös VPK:ssa, 

joten se päätettiin lisätä vapaapalokunnan työohjelmaan vuonna 1967.302 Ryhmä kokoontui 

harjoittelemaan kyseisenä vuonna seitsemän kertaa.303 

Oulun VPK tehosti koulutustoimintaansa 1960-luvun loppupuolella kaikkien joukkueiden 

osalta, ja alkoi kokeilla aivan uusia aloja palontorjunnan saralla. Tämän seurauksena harras-

tustunnit lisääntyivät merkittävästi. Aivan uutta koko maassa oli kulontorjuntalentokokeilut, 

joita myös Oulun VPK teki yhteistyössä muiden palokuntien sekä Ilmailukerhon kanssa 

Oulun läänin alueella. VPK:n toimesta aloitettiin kulontorjuntahenkilöstön peruskoulutuk-

sen koulutusohjelma sekä toimenpiteet, joihin oli osoitettu kiinnostusta jopa valtakunnalli-

sessa koulutusmielessä. 304 

Erikoiskoulutuksessa havaittiin selviä puutteita 1960-luvun lopulla, ja tilanteen paranta-

miseksi todettiin tarvittavan tehokkaampaa ja suunnitellumpaa koulutusta.305 Oulun vapaa-

palokunnan johtavaksi periaatteeksi nousi vuonna 1969 ”suuntaviivojen löytäminen kauas-

kantoisen runko-ohjelman laatimiseksi.” Sen tavoitteeksi ei asetettu päämäärää, vaan kehit-

tyvän yhteiskunnan tarpeet ja sen asettamat vaatimukset.306  

Oulun VPK perusti vuonna 1969 ensiapuryhmän, ja sen koulutustoiminta oli alusta lähtien 

erittäin aktiivista. Ensiapuryhmään kuului 12 jäsentä. Ensiapuryhmän perustamisen lisäksi 

saman vuoden koulutustoiminta oli aktiivista. Oulun VPK osallistui sekä Lääninliiton että 

itse järjestämilleen kursseille. Lisäksi järjestettiin edelleen kulolento- ja sammakkomieshar-

                                                 
300 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1967. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
301 Manninen 1995, 228. 
302 Sääntömääräinen marraskuun kokous 30.11.1967. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjoja 1934—
1974. OVPK Ca:3. OMA. 
303 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1967. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
304 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1968. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
305 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA 
306 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
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joituksia.307 Ensiapuryhmä ei ehtinyt toimia kovinkaan montaa vuotta, vaikka toiminta oli 

vilkasta. Ryhmä lopetettiin vuonna 1973.308 Uutena asiana palokunnan toiminnassa oli 

vuonna 1974 aloitettu joka yönä järjestettävä palopäivystys.309 

Oulun VPK aloitti yhteisharjoitukset Oulun Ilmailukerhon ja Oulun Laskuvarjokerhon 

kanssa 1970-luvulla. Näiden harjoitusten aiheena olivat metsäpalosammutuksen toimenpi-

teet, radioliikenne, lentokoneopastus ja kaluston käsittely maastossa. Lisäksi yhteisharjoi-

tuksia pidettiin Oulun Meripelastajat ry:n kanssa, jolloin harjoitusten aiheena olivat viestiyh-

teyksien järjestely ja sammutusyksikön käyttö merihätätapauksissa.  

Sääntömääräisessä marraskuun kokouksessa vuonna 1973 todettiin, että: 

VPK on tällä hetkellä jotakuinkin kuolleessa pisteessä, toimintaa tulisi elvyttää ja toi-

minnanohjaajan palkkaaminen olisi ehkä paikallaan sekä sammutussysteemejä mm. tuli-

si kehittää.310  

Lisäksi samassa kokouksessa ehdotettiin, että harrastuspalkkiot tai vastaavat korvaukset 

tulisi palauttaa jäsenistölle.311 Oulun VPK sai 1960-luvun kuluessa aktivoitua jäsenensä toi-

votulle tasolle. Onkin hieman yllättävää, että vuonna 1973 todettiin aktiivisuuden olevan 

huonoa. Oulun VPK oli monipuolistanut toimintaansa huomattavasti 1960 – ja 1970-

luvuilla. Yllämainitusta aiheesta ei löytynyt enempää merkintöjä lähdemateriaalista, joten voi 

olettaa, että tilanne saatiin hoidettua tyydyttävälle tasolle. 

3.3.2. Huomio kiinnittyy poikiin ja naisiin 

Oulun VPK:n naisosasto järjesti edelleen säännöllisesti harjoituksia jäsenilleen. Harjoitukset 

olivat lähinnä kerhoiltoja, joissa naiset tekivät esimerkiksi käsitöitä. Naisosaston harjoitukset 

sisälsivät esimerkiksi vuonna 1963 seuraavaa: 

III joukkueen harjoitus eli, tossun virkkaus talkoot, ja mikä oli ilahduttavinta että tytöt 

itse olivat ehdottaneet että olisimme joka maanantai-ilta, mikä oli allekirjoittaneelle suuri 

                                                 
307 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
308 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1973. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
309 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1974. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
310 Sääntömääräinen marraskuun kokous 29.11.1973. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
311 Sääntömääräinen marraskuun kokous 29.11.1973. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk. 1934—1974. 
OVPK Ca:3. OMA. 
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yllätys mutta kuitenkin iloinen, kovasti virkkasimme ja joimmepa välillä kahvit kieltä 

kastellessa kun juttu luisti niin hyvin.312 

1960-luvun puolessa välissä naisjoukkueen jäsenet osallistuivat myös ensiapukursseille, 

muonituksiin sekä käsityöiltoihin. Naisosaston jäsenmäärä oli hieman alle 20 naista, ja se 

koettiin liian vähäiseksi monipuolisen toiminnan ylläpitämiseksi. Sen vuoksi naisjoukkue 

toivoi saavansa lisää jäseniä joukkoonsa.313 

Naisosaston aktiivisuus nousi, ja osasto katsoi aiheelliseksi perustaa tyttöosaston alaisuu-

teensa. Perustaminen päätettiin vahvistaa, ja tyttöosasto päätettiin rinnastaa samaan ase-

maan palvelus- ja harrastemerkkien suhteen kuin poikaosasto. Naisosaston jäsenien tehtä-

väksi jäi tyttöjen tehtävien suunnittelu tytöille sopivin työmuodoin.314 Marraskuussa tyttöjen 

toiminta lähti liikkeelle, kun tytöt kokoontuivat ensimmäisen kerran marraskuussa vuonna 

1966 suurella innolla tonttuleikkiharjoituksiin.315 Kemin VPK:ssa puolestaan tytöille perus-

tettiin poikaosaston rinnalle tyttöosasto 1970-luvulla.316 

Naisjoukkueen harjoitusohjelmasta todettiin 1960-luvun lopulla puuttuvan pitkän tähtäyk-

sen ohjelma, vaikka sitä pidettiin koko vapaapalokunnan aktiivisimpana osastona. Nais-

joukkueesta kirjoitettiin seuraavalla tavalla vuonna 1969: 

Joukkue, joka on aktiivisin palokunnassamme, tarvitsee ehdottomasti sellaisen, ja kulu-

neen toimintakauden aikana havaitut puutteet niin kouluttajien kuin koulutustilojenkin 

osalta ovat poistettavissa. Huomioitava on naisjoukkueen kasvava kiinnostus sammutus-

koulutukseen sekä erikoisaloihin, kuten radioliikenne- ensiapu ja muonituskoulutuk-

seen.317  

Lähteistä ei käy esille, saatiinko naisosastolle tehtyä pitkäaikaista suunnitelmaa harjoitusoh-

jelman suhteen. Luultavasti se saatiin kuitenkin tehtyä, sillä naiset olivat alkaneet kiinnostua 

sammutustoimesta sekä ensiapukoulutuksesta aikaisempaa enemmän. 

Järjestötasolla Suomen Palontorjuntaliiton palokuntanaistyön tarkoituksena oli palokuntien 

taloudellinen tukeminen, palokuntien määrätyistä huoltotehtävistä vastaaminen sekä palon-

                                                 
312 Päiväkirja 4.11.1963. Päiväkirja 1960—1971. OVPK Aa:6. OMA. 
313 Oulun VPK:n naisosaston toimintakertomus vuodelta 1965. Toimintakertomukset 1930—1960-luvuilta. 
OVPKA. 
314 Sääntömääräinen marraskuun kokous 30.11.1966. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjoja 1934—
1974. OVPK Ca:3. OMA. 
315 Päiväkirja 22.11.1966. Päiväkirja 1960—1971. OVPK Aa:6. OMA.    
316 Ylikoski 1998, 117. 
317 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
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torjunta-ajattelun levittäminen. Tämä toiminta tapahtui palokuntien palokuntanaisosastois-

sa. Naistyön järjestökoulutuksen lisäksi Suomen Palontorjuntaliitto huolehti myös muusta 

kurssitoiminnasta, kuten esimerkiksi muonittaja-, ensiapu-, ja kotien palontorjuntakoulutuk-

sesta. Liittotasolla palokuntanaistoiminta kuului koulutustoimiston alaisuuteen.318 

Oulun VPK:n nais- ja poikaosastojen toiminta aktivoitui voimakkaasti tultaessa 1970-

luvulle. Poikajoukkue piti palokunta- ja urheilukilpailuja sekä harjoitti myös muuta liikunta-

kasvatustoimintaa ahkerasti. Joukkueesta osallistuttiin myös poikatyönohjaajakursseille sekä 

poikatyönohjaajien neuvottelupäiville. Naisjoukkue kokoontui esimerkiksi vuonna 1970 

omiin tilaisuuksiinsa 55 kertaa ja lisäksi Lääninliiton ja Palontorjuntaliiton tilaisuuksiin 16 

kertaa. Puolet näistä oli muonitusta ja puolet harjoitus- ja oppitunteja. Näihin sisältyi myös 

ensiapuryhmän tyttöjen tunnit. Ensiapuryhmä, joka koostui nais-, poika-, sekä nuorisojaos-

ton jäsenistä toimi myös erittäin vilkkaasti.319 

Poikaosastossa tapahtui muutos vuonna 1969, kun se jaettiin kahteen erilliseen jaokseen. 

Varsinaiseen poikajaokseen kuului 10—14-vuotiaat ja nuorisojaokseen kuului 14—16-

vuotiaat. Tämän muutoksen tarkoituksena oli kaventaa toimintamuotojen erilaisuudesta 

johtuvaa ”syvää kuilua”, joka oli vallinnut poikaosastosta sammutusjoukkueisiin siirtymisen 

vaikeuttajana.320 Lisäksi tällä jaottelulla haluttiin saada toiminta vastaamaan paremmin var-

sinkin 14—16-vuotiaiden tarpeita. Toinen merkittävä muutos poikaosastossa oli toiminnan 

laajentaminen palokuntien päätavoitteen, hengenpelastamisen, piiriin. Tämän johdosta nuo-

risojaos otti erittäin aktiivisesti osaa VPK:n vastaperustetun ensiapuryhmän toimintaan.321 

Suomen Palontorjuntaliiton tärkeimpiin toimintamuotoihin kuului palonsammutuksen ja 

ehkäisevän palontorjunnan koulutus. Liiton palokuntapoikatyön tarkoituksena oli antaa 

pojille ikäkautensa mukaisella tasolla palomiehen perustiedot ja -taidot, kasvattaa heidät 

rehtiin palokuntalaishenkeen ja yhteiskuntaan sopiviksi kansalaisiksi. Lisäksi palokuntapoi-

katyön tehtävänä oli huolehtia siitä, että palokunnat saivat heistä aikanaan välttämättömän 

miehistötäydennyksen.322  

Oulun VPK:n osastoiden harjoitukset tilastoitiin 1960-luvun loppuun asti siten, että erik-

seen ilmoitettiin koko VPK:n harjoituskerrat, eri osastojen harjoitukset sekä poikakomppa-

                                                 
318 Katajamäki 2006a, 251. 
319 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1970. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
320 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
321 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
322 Katajamäki 2006a, 251. 
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nian harjoitukset. Tämän jälkeen harjoitusmäärät ilmoitettiin lähteissä koko VPK:n ja poi-

kaosaston harjoituksina. Poikaosaston harjoitusmäärät kasvoivat kokonaisuudessaan aikavä-

lillä 1960—1974. Muutamana vuonna tällä aikavälillä harjoituskerrat jäivät poikkeuksellisesti 

vähäisemmiksi. Poikaosaston aktiivisuus kuitenkin nousi koko ajan, jonka vuoksi myös 

osaston harjoitusmäärät nousivat.  

Lähde: Toimintakertomukset 1961—2008, Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta ja 
Toimintakertomuksia ja tilikertomuksia 1960—1970-luvuilta. OVPKA. 

Valtakunnallisesti toteutetuista palolain muutoksista 1960—1970-luvuilla seurasi se, että 

palokuntanais- ja nuorisotyöhön alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näin tapah-

tui myös Oulun vapaapalokunnassa. Etenkin nuoriso-osastossa oli paljon innostuneita sekä 

motivoituneita jäseniä, joka näkyi kyseisen osaston aktiivisuutena. 

3.3.3. Metsäpalojen aikakausi 

Metsäpalojen sammutuksiin kiinnitettiin 1960-luvun lopulla paljon huomiota. Erityisesti 

painotettiin kulolentotähystysten- ja viestityskaluston ratkaisevaa merkitystä sammutustyös-

sä.323 KATAJAMÄKI kirjoittaa tutkimuksessaan, että isot metsäpalot olivat 1960-luvun 

ilmiö. Suomen Palonsuojeluyhdistys valmistutti tähän liittyen ja tulevaa kehitystä ennakoi-

den elokuvan Metsä palaa. Metsäpalojen huippuluvut Suomessa olivat vuonna 1959, jolloin 

oli 3 048 metsäpaloa ja 14 742 hehtaaria tuhoutunutta metsää sekä vuonna 1960, jolloin oli 

1 745 metsäpaloa ja 25 666 hehtaaria tuhoutunutta metsää.324  

                                                 
323 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
324 Katajamäki 2006, 224—225. 
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Oulun läänissä toimeenpantiin vuonna 1968 metsäpalontorjuntaan liittyvät lentotähystys-

kokeilut, joista saatujen kokemusten perusteella aloitettiin lentokoneista tapahtuva valvon-

ta.325 Kulovartiointia tehostettiin entisestään 1970-luvun alkuvuosina, ja lisäksi kokeiltiin 

laskuvarjosammutusryhmiä.326 Suuri metsäpalovuosi oli vuosi 1969, jolloin koko maassa 

kirjattiin 911 metsäpaloa, joista 139 paloa oli Oulun läänissä. Koko metsäpaloala oli 3 870 

hehtaaria, josta Oulun läänin osuus oli 2 441 hehtaaria.327 Voi ajatella, että 1960-luvun lo-

pulla alkanut huomion keskittäminen metsäpalojen sammuttamiseen vaikutti metsäpalojen 

määrään. Vuoden 1969 metsäpaloluvut olivat vuosikymmentä aikaisempiin verrattuna pal-

jon pienemmät. Lisäksi on huomattava, että metsä- ja kulopaloihin vaikutti suoraan se, mi-

ten kuumia ja helteisiä kesät olivat. 

Typpi Oy:n räjähdyspalo Oulussa vuonna 1963 oli yksi maan kohtalokkaimmista tulipalois-

ta. Räjähdyksessä kuoli kymmenen työntekijää, ja palon aineelliset vahingot olivat 8,2 mil-

joonaa markkaa. Tämä summa vastasi lähes viidennesosaa koko vuoden palovahingoista 

Suomessa.328 Tammikuussa vuonna 1964 Oulun kaupungissa sattui suuri vesihätätilanne, 

kun vesijohtoverkoston syöttöputki särkyi, ja kaupunki jäi täysin ilman vettä. Sen vuoksi 

kaupungin alueella toimineiden palokuntien kaikki säiliöautot oli laitettava liikekannalle, 

jotta saataisiin kaikin mahdollisin voimin hankittua vettä kaupunkilaisille. Vettä toimitettiin 

erilaisiin laitoksiin, kuten esimerkiksi sairaaloihin ja vanhainkoteihin. Kaupungin palokun-

tien paloautot eivät riittäneet tähän työhön, joten apua saatiin lisäksi Haukiputaalta sekä 

Oulunsalosta.329 

Elokuussa vuonna 1968 syttyi Hailuodossa tuhoisa tulipalo, joka tuhosi paikkakunnan his-

toriallisen puukirkon. Historiallista tässä tulipalossa oli myös se, että ensimmäistä kertaa 

päästiin sammuttamaan paloautolla Hailuotoon.330 Vahingot olivat mittaamattomat, vaikka 

osa irtaimistosta saatiin pelastettua. Päiväkirjan lyhytsanaisesta kertomuksestakin näkee, että 

tämän kirkon palaminen oli suuri menetys ja erittäin valitettava tapahtuma. 

                                                 
325 Juuti 1993, 77. 
326 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnassa vuodelta 1973. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
327 Katajamäki 2006a, 260. 
328 Katajamäki 2006a, 224. 
329 Päiväkirja tammikuussa 1964. Päiväkirja 1960—1971. OVPK Aa:6. OMA. 
330 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1968. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA.  
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Kirkko syttyi välittömässä läheisyydessä olleesta kellotapulista. Vahingot korvaamatto-

mat. Historiallinen kirkko. Vaikka saatiin osaksi arvokasta omaisuutta pois. Syttymis-

syy huolimaton tupakin käsittely.331 

Vuosien 1960—1967 hälytykset tilastoitiin jakamalla ne entiseen tapaan kaupungin alueella 

sekä sen ulkopuolella tapahtuneisiin hälytyksiin. Hälytyksen kaupungin alueella pysyivät 

miltei samoina koko ajan, paitsi vuoden 1961 neljä hälytystä olivat selkeästi muita vuosia 

vähäisemmät. Vaikka vuoden 1967 hälytysten määrä oli aikaisempaa pienempi, todettiin 

sammutustöiden olleen vaikeita lukuisten suurpalojen vuoksi. Näitä olivat esimerkiksi 

Kempeleen puutarhakoulun tulipalo, Karhin säätiön lepokodin palo Sanginsuussa sekä Ou-

lu Oy:n Puuseppätehtaan suurpalo.332 

Lähde: Toimintakertomukset 1961—2008, Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta. 
OVPKA. 

Vuosina 1968—1974 tulipalojen tilastointia muutettiin. Metsäpalojen suuri määrä 1960-

luvun lopulta lähtien näkyy palokunnan hälytystehtävien tilastoinnissa siten, että hälytyksen 

jaettiin varsinaisiin tulipaloihin sekä metsä- ja kulopaloihin. Vuonna 1972 tulipalojen määrä 

oli selkeästi muita vuosia suurempi, mutta sen jälkeen hälytykset varsinaisiin tulipaloihin 

vähenivät merkittävästi. Hälytykset metsä- ja kulopaloihin vaihtelivat paljon vuosittain.  

                                                 
331 Päiväkirja elokuussa 1968. Päiväkirja 1960—1971. OVPK Aa:6. OMA. 
332 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1967. Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta. 
OVPKA. 
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Lähde: Toimintakertomukset 1961—2008, Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta ja 
Toimintakertomuksia ja tilikertomuksia 1960—1970-luvuilta. OVPKA. 
 

Vuoden 1970 tulipalojen sammutustehtävien joukossa oli monta suurta metsäpaloa, vaikka 

palokunta hälytettiin metsäpaloihin monta kertaa harvemmin kuin edellisvuonna. Kalajoen, 

Limingan ja Kuivaniemen metsäpaloissa Oulun VPK teki sammutustunteja yhteensä 754, 

jonka ansiosta ensimmäistä kertaa Oulun VPK:n historiassa saatiin henkilökohtaisia palkki-

oita osasta sammutustunteja.333  Limingan ja Kalajoen suuret metsäpalot vuonna 1970 olivat 

yhtenä keskeisenä tekijänä palolain tarkistuskomitean asettamiselle. Merkittävän kansallisen 

omaisuuden tuhoutuminen tulipaloissa haluttiin estää antamalla lainsäädännöllä laajat val-

tuudet metsäpalojen sammuttamisesta vastaaville viranomaisille.334 

3.4. Aktiivista vapaa-ajan viettoa 
 

Edellisellä vuosikymmenellä ollut ongelma alkoholijuomien käytössä palokunnan tiloissa 

jatkui vielä 1960-luvun alussakin. Päällikkökunta antoi palokunnan jäsenille seuraavan 

huomautuksen: 

- - talolle kuntalaisten käyttöön varattuihin huoneisiin ei saa tuoda vieraita henkilöitä, 

niissä ei sovi nauttia väkijuomia eikä esiintyä humalassa. Mikäli kieltoa rikotaan 

tulee päällikkökunta ryhtymään ankariin toimenpiteisiin rikkojien suhteen.335 

                                                 
333 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1970. Toimintakertomukset, tilikertomukset 1960—
1970-luvuilta OVPKA. 
334 Juuti 1993, 77. 
335 Päällikkökunnan kokousptk. 8.4.1960. Päällikkökunnan ptk. 1954—1963. OVPK Cc:3. OMA. 
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Tämän jälkeen lähdemateriaaleissa oli merkintöjä tähän aiheeseen liittyen, mutta suurta on-

gelmaa tällaisesta käyttäytymisestä ei enää aiheutunut vapaapalokuntalaisten keskuudessa. 

Alkoholin käyttö oli ongelmana myös muissa vapaaehtoisissa palokunnissa. Kemin VPK:n 

hallitus oli joutunut puuttumaan jäseniensä vapaa-ajan viettoon alkoholin parissa, sillä se oli 

huolestunut nuorison saamasta esimerkistä336. 

Oulussa ja etenkin VPK:n toimesta järjestettiin 1960—1970-luvuilla useita paloalan juhlati-

laisuuksia sekä suuria kokouksia. Oulun VPK:n tilat saivat kunnian toimia Yleisen Palokun-

talaiskokouksen keskuspaikkana kesällä 1962. Samalla järjestettiin myös Oulun läänin Palo-

kuntaliiton kesäjuhla. Näiden tilaisuuksien järjestäminen virkisti harvinaisuudellaan koko 

VPK:n toimintaa.337 

Oulun VPK järjesti kesäkuussa vuonna 1962 yhdessä Oulun läänin Palokuntaliiton sekä 

Oulun kaupungin kanssa XXIV Yleisen Palokuntalaiskokouksen. Sitä edeltäneiden vuosien 

järjestökehitys oli aiheuttanut sen, että palokuntalaiskokous oli muuttunut luonteeltaan sekä 

sisällöltään. Vuosikertomus luonnehti kokousta seuraavalla tavalla: ”voidaan ehkä puhua 

palokuntalaispäivistä”. Oulun kokouksessa oli noin 500 osallistujaa, ja kutsuvieraina mm. 

sisäministeri Eeli Erkkilä sekä edustus Saksan ja Itävallan palokuntaliitoista.338 

Vapaaehtoisen palokuntaliikkeen juhlavuotta vietettiin vuonna 1963, kun Turun VPK juhli 

125-vuotista historiaansa. Ministeriön osastopäällikkö ihmetteli juhlassa joidenkin kuntien 

”nuivaa suhtautumista vapaaehtoisiin palokuntiin”. Myös Turun VPK:n puheenjohtaja pu-

hui samasta aiheesta: 

Ei mikään muu aate – lukuun ottamatta maanpuolustusaatetta – ole niin hyvin toiminut 

ja elänyt tässä maassa kuin vapaaehtoinen palokunta-aate. Siksi yhteiskunnan ja koko 

valtakunnan edun mukaista on ylläpitää ja kaikin keinoin tukea palokuntahenkeä ja 

niitä perinteitä, joiden mukaan vpk-toiminta on viitoitettu.339 

Oulun VPK:n poikaosasto juhli 50-juhlavuottaan toukokuussa 1967. Juhlassa paljastettiin 

poikaosaston uusi lippu, ja mukana juhlassa oli kaupungin palopäällikkö sekä Palokuntain 

keskusliiton poikatyönjohtaja.340 Vuosittain VPK:n jäsenille järjestettiin tavanomaisesti pik-

kujouluja sekä pääsiäisperheiltamia. Palokunnan päällikön lisäksi näistä olivat vastuussa 

                                                 
336 Ylikoski 1998, 136.  
337 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1962. Toimintakertomukset 1930—1960-l. OVPKA. 
338 Katajamäki 2006a, 181. 
339 Katajamäki 2006a, 183.  
340 Päiväkirja 15.5.1967. Päiväkirja 1960—1971. OVPK Aa:6. OMA. 
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myös nais- ja poikajoukkueet. Vuodelta 1967 mainittiin myös palokunnan ”pikkutyttöjen” 

suuri panos ohjelmanumeroissa.341 

Suomen Palontorjuntaliiton toimiin kuului ehkäisevään palontorjuntaan keskittyvä tiedotus- 

ja valistustyö. Iso osa tätä työtä oli palontorjuntaviikon yleisjärjestelyt. Vuonna 1968 palon-

torjuntaviikon päätilaisuus järjestettiin Oulussa. Palontorjuntaviikon teemana oli Turvaa 

maatila tulelta. Parhaimmillaan palontorjuntaviikot olivat suuria kansanjuhlia, ja Oulussa oli 

tuhansia ihmisiä seuraamassa suihkunäytöstä sekä voimisteluesitystä.342 

Miehistön fyysisestä kunnosta huolehtiminen oli myös erittäin tärkeää, ja vapaapalokunta-

laisille järjestettiin monipuolista liikuntaa. Lajeina olivat 1960-luvun puolivälissä esimerkiksi 

hiihto, maastojuoksu, jalkapallo, yleisurheilu sekä lentopallo.343 1960-luvun lopulla VPK:n 

urheilu- ja virkistystoiminnan järjestäminen jäi suurimmaksi osaksi VPK:n Viestin vastuul-

le.344 

Vuoden 1968 aikana Oulun VPK sai ”suureksi mielihyväkseen” oman virkistymispaikan. 

Vapaapalokunta vuokrasi käyttöönsä Oulujoelta Markkuun tilan saunoineen. Tätä virkistäy-

tymispaikkaa palokuntalaiset käyttivät ahkerasti. Lisäksi Markkuussa harrastettiin myös 

maanviljelystä palokuntalaisten toimesta. Markkuu oli myös tärkeä paikka palontorjunnan 

kannalta, sillä sieltä saatiin koottua miehistö yhdellä kertaa kasaan. Aikaisemmin palokunta-

laiset olivat hajallaan omissa kesänviettopaikoissaan. VPK:n urheilutoimikunta järjesti myös 

usein liikunnallista toimintaa Markkuun tilalla.345 

Vuoden 1968 vuosikertomuksessa todettiin iloisesti seuraavaa: 

Muutenkin on toimintamme muuttunut kuluneena vuonna valoisammaksi, sillä ovathan 

jopa mustat kypärämmekin saaneet hopean värin.346 

Markkuun tilan vuokraamisen myötä VPK:laisten toiminnassa näkyi vapaa-ajan vieton laa-

jeneminen. Luultavasti yhteisen vapaa-ajanviettopaikan vuokraaminen lisäsi yhteenkuulu-

vuutta, ja nosti vapaapalokunnan yhteishenkeä toivotulla tavalla. Oulun VPK oli osallistu-

                                                 
341 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1967. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 
342 Katajamäki 2006a, 252. 
343 Oulun VPK:n Urheilutoiminnasta v. 1965. Toimintakertomukset 1930—1960-luvuilta. OVPKA. 
344 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 
345 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1968. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
346 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1968. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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nut esimerkiksi ylioppilaiden vappuriehaan sekä teekkarien kastajaisiin ja laskiaismäkien 

jäädyttämisiin347. 

Oulun VPK vietti 95-vuotisjuhlavuottaan vuonna 1969. Vuosikertomuksessa todettiin, että:

  

Kysymyksessä oleva vuosimäärä on huomioonotettava palokunnan ikänä, sillä näin van-

hoja palokuntiahan ei Suomessa monta ole. Samoin ei ole myöskään Suomessa monta 

naisosastoa, jotka ovat saavuttaneet 30 vuoden iän, kuten oma naisosastomme. 348 

Merkittävää juhlavuotta todettiin viettäen ”verrattain vaatimattomasti” Markkuun tilan ju-

hannusvalvojaisten yhteydessä.349 Seuraavana vuonna Markkuussa järjestettiin aktiivisesti 

virkistystilaisuuksia vapaapalokuntalaisille, kuten esimerkiksi juhannusjuhlat, yleisurheilu- ja 

hiihtokilpailut sekä makkara- ja saunailtoja. Saman vuoden lopulla Markkuun tilasta kuiten-

kin luovuttiin.350 Syytä tähän ei ilmene lähdemateriaaleista, mutta todennäköisesti syyt olivat 

taloudellisia. Markkuun tilan vuokraamisella oli paljon positiivisia vaikutuksia etenkin palo-

kuntalaisten yhteishenkeen, kun se tarjosi yhteisen ajanviettopaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1968. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
348 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
349 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1969. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
350 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1970. Toimintakertomuksia, tilikertomuksia 1960—
1970-luvuilta. OVPKA. 



72 
 

4. PALONSUOJELUTYÖTÄ KOSKELASTA KÄSIN (1975—2014) 

 

Laki palo- ja pelastustoimesta annettiin vuonna 1975. Samana vuonna sisäasiainministeriön 

erilliset palo-osastot ja väestönsuojeluosasto lakkautettiin. Ministeriöön perustettiin palo-, 

pelastus- ja väestönsuojeluasioita varten yhteinen pelastusosasto. Lääninhallituksiin tuli 

pelastustarkastajat ja apulaistarkastajat. Kuntiin tuli yhteisiä lautakuntia ja palopäällikkö-

väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan virkoja.351 

Suomalaisen yhteiskunnan tunnusmerkkejä olivat 1980-luvulla kansainvälistyminen, kilpai-

lun kiristyminen sekä tuotannon keskittyminen. Uusi tietotekniikka ja automaatio mullisti-

vat palvelu- ja tuotantomenetelmiä. Automaattinen tiedonkäsittely alkoi hyödyttää merkit-

tävästi palo- ja pelastustointa.352 Työttömyys ja konkurssien määrät kasvoivat ennätykselli-

siin mittoihin, ja kuntien valtionavut ja verotulot pienenivät. Koko suomalainen yhteiskunta 

joutui kriisiin 1990-luvun alun vaikean laman vuoksi. Tämä oli yhteiskunnallisesti suurten 

muutoksien aikaa. Taloudellinen taantuma pakotti myös Palontorjuntaliiton arvioimaan 

voimavarojensa riittävyyttä sekä niiden suuntaamista.353 Oulun kaupunki pyrki 1990-luvun 

jälkipuoliskolla tukemaan teollisuustuotantoa ja elinkeinojen elpymistä. Onkin todettu, että 

1990- ja 2000-luvuilla Oulu oli maan nopeimmin kasvavia keskuksia.354 

4.1. Monipuolista toimintaa uusissa tiloissa 

Uusi VPK:n toimitilarakennus valmistui vuonna 1975 Oulun Koskelan kylään, osoitteeseen 

Ketjutie 78. Toimitiloihin rakennettiin seitsemän autotallia, kaksi toimistoa, päivystyshuone, 

erillisiä varastoja, saunatilat, väestönsuoja sekä oppisali. Tämän lisäksi rakennuksen yhtey-

teen rakennettiin kaksi asuntoa.355 Toimitilojen yhteispinta-ala oli noin 2 500 neliömetriä.356 

Uusien tilojen järjestyssäännöt löytyvät liitteistä (katso Liite 4). 

Oulun VPK:n 101. toimintavuosi, ja ensimmäinen vuosi uudella paloasemalla, oli sekä suur-

ten muutosten että vaikeuksien aikaa. Vaikka uuden paloaseman rakennus- ja muuttotyöt 

veivät aikaa, ehdittiin myös palonsammutuksiin ja harjoituksiin. Loppuvuoden puolella 

VPK:n toimintaa häiritsivät erimielisyydet, jonka vuoksi palokunnan päälliköitä vaihdettiin 

                                                 
351 Katajamäki 2006a, 406. 
352 Katajamäki 2006a, 309. 
353 Katajamäki 2006a, 347. 
354 Manninen 2005, 175; Oinas-Kukkonen 2005, 178, 180.  
355 Vuosikertomus vuodelta 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
356 Oulun VPK:n toimintaa numeroin vuonna 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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kahteen kertaan.357 Lähdemateriaali ei anna vastauksia siihen, mitä nämä edellä mainitut 

erimielisyydet koskivat.  

Uutta palo- ja pelastuslakia oli puuhattu 1970-luvun alkuvuodet. Uudessa laissa, joka hyväk-

syttiin eduskunnassa toukokuussa 1975, pelastustoimi määrättiin palokuntien tehtäväksi. 

Pelastustoiminnaksi luettiin räjähdysonnettomuudet, öljyvahingot, sortumat, liikenneonnet-

tomuudet, kaasu- ja nestevuodot, tulvat, rankkasateet sekä näihin verrattavat luonnonon-

nettomuudet. Uuden lain mukana tuli myös suunnittelujärjestelmä: 

- - sisäministeriön laatiman valtakunnallisen 5-vuotisyleissuunnitelman, lääninhallitusten 

ja kuntien yhdessä laatimat alueelliset yhteistoimintasuunnitelmat ja paikallisella tasolla 

kuntien vuosittain laatimat palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelmat viidelle seu-

raavalle kalenterivuodelle.358 

Uusi palo- ja pelastustoimilaki poisti yleisen palokunnan ja toi pelastustoiminnan palotoi-

men tehtäväksi virallisesti. Olennainen muutos tapahtui korvauksien kohdalla, kun henkilö-

kohtaisesta korvauksesta tuli mahdollista ensimmäisestä toimintatunnista lähtien. Tämän 

korvauksen saajiksi jäivät nyt vain sopimuspalokuntien jäsenet, sillä yleisistä palokunnista359 

luovuttiin niiden tehottomuuden ja huonon hälytysvalmiuden vuoksi.360 

Korvauksen maksamisen käytännöt vaihtelivat paikkakunnittain. Joissain maksettiin enem-

män, joissain vähemmän, useassa paikassa ei lainkaan. Esimerkiksi isojen paikkakuntien 

reservipalokuntina toimivissa VPK:ssa ei maksettu henkilökohtaisia korvauksia. Yleisin tapa 

maksaa sammutuspalkkioita oli suorittaa samansuuruinen tuntikorvaus kaikille sammutus-

työhön osallistuneille.361 

Palontorjuntaliiton kannalta saavutettiin tärkeä tavoite 1970-luvun puolenvälin jälkeen, kun 

sopimuspalokuntapohjalta oli mahdollista edetä palotoimen korkeimpaan ammattitutkin-

toon saakka. Tätä edesauttoi se, kun koko alan koulutuksen suunnittelun painopiste oli 

palo- ja pelastustoimen uuden koulutusjärjestelmän kehittelemisessä sekä sopimuspalokun-

tien koulutuksen liittämisessä siihen.362   

                                                 
357 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1975. Vuosikertomuksia ja talousarvioita. OVPK Db:1. 
OMA.  
358 Katajamäki 2006a, 269. 
359 Yleinen palokunta tarkoitti yleensä maaseudulla ollutta kansalaisvelvollisuuteen perustunutta palokuntaa. 
Yleisistä palokunnista luovuttiin vuoden 1975 palo- ja pelastustoimilain tullessa. Katajamäki 2008, 77. 
360 Katajamäki 2008, 77. 
361 Katajamäki 2008, 77. 
362 Katajamäki 2006a, 275.  
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Vuonna 1980 Suomen Palontorjuntaliiton tiedotuslehdessä haastateltiin väistyvää toimin-

nanjohtajaa. Häneltä kysyttiin, mitä uudistusta hän pitää tärkeimpänä erityisesti VPK-

toiminnan kannalta. Pekka Kaisla vastasi: 

- - Liiton kenttätoiminnalle erityisen tärkeä on laki valtionosuuksista ja avustuksista. Se 

tukee välillisesti myös VPK:iden toimintaa sopimuspalokuntana.363 

Keskusjärjestön ja toiminnanjohtajien yhteisiä teemoja olivat 1980-luvun lopulla sopimus-

palokuntien valmiusluokituksen aikaansaaminen, toimintavalmiusvaatimukset yleensä sekä 

uusi sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmä.364 Uusi työsuojelulainsäädäntö edellytti, että 

sopimuspalokunnan hälytysosaston työnantajan piti olla määritelty. Sen tuli olla joko palo-

kunta tai kunta. Jokaisen palokunnan piti selvittää asia omalta kohdalta.365 

Kattava palokuntasopimus syntyi 1980-luvun lopulla, kun kunnan ja vapaaehtoisen palo-

kunnan välinen palokuntasopimusmalli oli huomattavasti kattavampi aikaisempiin verrattu-

na. Sammutus- ja pelastustyötä tekevän jäsenistön oikeudet korvauksiin korostuivat palo-

kunnan velvollisuuksien rinnalla. Mallisopimuksessa määriteltiin sopimuksen soveltamisala, 

hälytysosaston tehtävät, päivystys, varallaolo, lähtövalmius, hälyttäminen, hälytysosaston 

tavoitevahvuus, palokunnan koulutus, kalusto ja varusteet ja palkkiot sekä korvaukset.366 

Väestönsuojelu liitettiin vuonna 1989 palo- ja pelastuslaitokseen. 1990-luvun alussa Oulussa 

oli noin 1 000 väestönsuojaa.367 

Palontorjuntaliiton tärkeimpiä tehtäviä oli 1980-luvulla vapaaehtoisen palokuntaliikkeen 

ylläpitäminen sekä sen jatkuva aktivoiminen. Ajalle oli tyypillistä, että VPK:t joutuivat liiton 

toiminnanjohtajan mukaan: 

-- painimaan useinkin liian kovissa sarjoissa mm. sammutussopimusasioissa ja yllä-

pitääkseen toiminnalliset valmiudet, tarkoitan lähinnä jäsenistöä, varainhankintaa, 

kalustoa ja operatiivista toimintavalmiutta.368 

Vapaaehtoisien palokuntien todettiin joutuneen yhä useammin työnantajan asemaan, ja sen 

vuoksi pelkillä harrastustiedoilla ei voinut pärjätä.369 

                                                 
363 Katajamäki 2006a, 294. 
364 Katajamäki 2006a, 303. 
365 Katajamäki 2006a, 304. 
366 Katajamäki 2006a, 306—307.  
367 Manninen 1995, 230. 
368 Katajamäki 2006a, 311. 
369 Katajamäki 2006a, 311. 
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Järjestökentällä tapahtui vuonna 1992 suuri muutos, kun Suomen Palontorjuntaliitto ry 

lopetti toimintansa. Tilalle perustettiin kahden keskusjärjestön, Suomen Palontorjuntaliiton 

ja Suomen Väestönsuojeluliiton, muodostama Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. 

Toimintansa se aloitti vuonna 1993.370 Samana vuonna otettiin käyttöön yleisenä hätänume-

rona 112 koko maassa.371 Paloalan järjestökentästä oli kuitenkin koko ajan puuttunut sopi-

muspalokuntien sekä puolivakinaisten taloudellisia toimintaedellytyksiä ajanut keskusjärjes-

tö. Ammattipalomiehillä on ollut omaa järjestäytynyttä edunvalvontaa jo 1930-luvulta läh-

tien.372 

Oulun VPK:n hälytysosaston jäsenet osallistuivat Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen 

Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) toimintaan monin eri tavoin 1990-luvun puolenvälin 

tienoilla. Lisäksi Oulun VPK:n jäsenistöä oli palo- ja pelastusalan eri luottamistehtävissä 

niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Osallistuminen oli aktiivista myös eri 

järjestöjen ja sidosryhmien toimintaan, sekä lisäksi oululaiset vapaapalokuntalaiset osallis-

tuivat vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallis- ja läänintason toimintaan.373 

Keväällä 1989 aloitettiin neuvottelut Oulun kaupungin ja VPK:n välillä sammutussopimuk-

sen uusimisesta. Neuvottelut saatiin päätökseen, ja uusi sammutussopimus allekirjoitettiin 

saman vuoden syksyllä. Tämän uuden sopimuksen myötä saatiin palokunnan toiminnan 

kannalta tärkeän toiminta-avustuksen tasoa nostettua. Muutoinkin sopimuksen sisältö vas-

tasi tuon ajan vaatimuksia.374  

Oulun VPK:n hallituksen tarkoitus määriteltiin 1990-luvulla siten, että jäsenistö valitsee 

hallituksen syyskokouksissa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta valinnan tapah-

tuessa yhdistyslain mukaisesti. VPK:n hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi jä-

sentä. Toimielimen tarkoituksena oli vastata Oulun VPK:n toiminnasta ja taloudenhoidosta 

sekä päättää palokuntatoiminnan suuntalinjoista.375 

Tampereella perustettiin vuonna 2001 uusi keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien 

Liitto SSPL ry. Perustettu liitto määritteli järjestönsä suomalaisten vapaaehtoisten palokun-

tien yhteenliittymäksi sekä edunvalvojaksi. Sen keskeisenä tehtävänä oli valtakunnallisen 

sopimusjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Sen tehtävänä 

                                                 
370 Katajamäki 2008, 80. 
371 Juuti 1993, 70. 
372 Katajamäki 2008, 80.  
373 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1996. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
374 Toimintakertomus vuodelta 1989. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
375 Vuosikertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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ei kuitenkaan ollut sopimuspalokunnassa työskentelevien pelastus- ja sammutusmiesten 

henkilökohtaisten palkkioiden edunvalvonta.376 

Oulun VPK:n uudet säännöt otettiin käyttöön syykuussa 1982 (katso Liite 5).377 VPK:n 

sääntöjä uudistettiin vuoden 1986 aikana, mutta uudistettuja sääntöjä ei ollut saatavilla läh-

demateriaalissa.378 Kaikki Oulun VPK:n osastot, eli hälytys-, nais-, ja nuoriso-osasto saivat 

käyttöönsä uudet johtosäännöt huhtikuussa 1998.379  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) alkoi vuonna 1997 tiedustella Suomen vanhin-

ta palokunnan naisosastoa. Oulun VPK:ssa ryhdyttiin tutkimustyöhön asiaan liittyen, ja 

vapaapalokunnan naisosaston perustamisvuosi löydettiin:  

Vapaaehtoisen palosammutuskunnan ensimmäisestä historiikista virallinen perustamis-

vuosi sitten löytyikin; 1876. Samaisena vuonna, Marian päivänä, naiset luovuttivat pa-

lokunnalle arpajaisvaroin hankitun juhlalipun. Tämän jälkeen naiset järjestivät säännöl-

lisesti eri tapahtumia, mm. arpajaisia Vapaaehtoisen palosammutuskunnan hyväksi.380 

Niinpä Oulun VPK:n naisosasto tunnustettiin valtakunnallisesti (SPEK:n palokuntatiedot-

teessa 2/98) Suomen vanhimmaksi naisosastoksi, joka toimii VPK:n alaosastona.381 Toi-

mintansa alusta lähtien oululaisen VPK-toiminnan osana on ollut naiset. Historian kuluessa 

heidän tehtävänsä sekä osallistumisaktiivisuutensa on vaihdellut, mutta koskaan se ei ole 

sammunut täysin. Voi ajatella, että Oulun VPK on toiminut edelläkävijänä naiskysymyksen 

ja tasa-arvon kannalta etenkin vapaapalokunta-piireissä, mutta myös laajemmin maamme 

historiassa.  

Pitkän linjan VPK:laisen, Eino W. Kurkelan, toimesta saatiin vuonna 1991 perustettua sekä 

hyväksyttyä myös veteraaniosasto johtosääntöineen. Tämän lisäksi saman vuoden aikana 

tehostui yhteistyö eri osastojen ja järjestöjen kesken.382 Veteraaniosasto osallistui Oulun 

läänin Pelastusliitto ry:n organisoimiin tilaisuuksiin.383 Veteraaniosaston toiminta oli hiljaista 

läpi 1990-luvun lopun sekä 2000-luvun alun.384 

                                                 
376 Katajamäki 2008, 81. 
377 Oulun Vapaaehtoisen Palokunnan r.y. Säännöt. Sekalaisia asiakirjoja. OVPKA. 
378 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
379 Toimintakertomus1998.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
380 Toimintakertomus1998.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
381 Toimintakertomus1998.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
382 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
383 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1996. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
384 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2002. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. 
OVPKA. 
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Oulun VPK toimi ensimmäistä kertaa vuonna 2006 Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen ja 

Oulun VPK:n välisen pelastussopimuksen aikana. Palokuntasopimukseen kuului pelastus-

laitokselta saatu korvaus, joka perustui aluesopimukseen samoin kuin hälytysosaston jäsenil-

le maksettavat korvaukset. Korvaukset maksettiin kaikille hälytysosaston jäsenille kaikista 

harjoituksista, kursseista sekä hälytystehtävistä lisineen. Näin maksettiin myös muille sa-

maan pelastusalueeseen kuuluville vapaaehtoispalokunnille.385 

VPK:n sääntöihin kuului ja kuuluu edelleen, että palokunnan tarkoituksena on antaa järjes-

tettyä apua sammutus- ja pelastustoiminnassa sekä osallistua alan valistus ja koulutustyö-

hön. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Oulun VPK on solminut sopimuksen yhdessä 

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen kanssa, ja sen perusteella VPK kuuluu alueen pelastus-

toimen järjestelmään.386  

Edellä mainittu vuonna 2009 tehty palokuntasopimus täydentää Pelastuslaitoksen ja aluee-

seen kuuluvien sopimuspalokuntien välistä aluesopimusta. Aluesopimuksen piiriin kuuluvat 

kaikki alueen pelastustoimintaan osallistuvat palokunnat sekä palomiesyhdistykset. Tämän 

sopimuksen mukaisesti palokunta on varautunut tavanomaisiin sammutus- ja pelastustehtä-

viin.387 Aluesopimusta päivitettiin jälleen, ja uusi sopimus astui voimaan vuoden 2012 alusta 

lähtien.388 

Yhteiskunta muuttuu edelleen 2000-luvulla kiihtyvällä vauhdilla. Se tarkoittaa sitä, että myös 

vaatimukset pelastustoimia kohtaan ovat kasvaneet. Yhteiskunta, joka korostaa työturvalli-

suutta, vaatii vapaaehtoispohjalta toimivalta pelastushenkilöstöltä yhä enemmän.389 Oululai-

nen VPK-toiminta on pitkän historiansa saatossa kokenut myös vähemmän aktiivisia kau-

sia, mutta aina on löytynyt vapaaehtoisia, jotka haluavat kehittää itseänsä, jotta voivat toimia 

muiden ihmisten turvallisuuden hyväksi.  

Oulun VPK:n päällikkönä toimi 1970-luvun alkuvuosina Eino Kurkela. Muita 1970-luvun 

päälliköitä olivat Oiva Ranta-Aho, Kaarlo Määttä sekä K. Oja. Kaarlo Määttä hoiti päälli-

kön tehtäviä pitkään, sillä hänet valittiin toimeen vuosiksi 1980—1981 ja 1984—1995. 

Hannu Korpelin toimi tehtävässä vuosina 1996—1998. Hänen jälkeensä tehtävässä toimi 

Risto Pietilä vuoteen 2007 saakka. Marko Koivikko aloitti vapaapalokunnan päällikkönä 

                                                 
385 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2007. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
386 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA 
387 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA 
388 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2011. 2011. Dokumentit. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
389 Katajamäki 2008, 100.  
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vuonna 2008, ja vuonna 2014 Oulun VPK:n päälliköksi valittiin Patrik Willberg. (Katso 

Liite 1.)  

Oulun VPK:n hallituksen puheenjohtajat vaihtuivat tiheämpään tahtiin 1970- ja 1980-

luvuilla (katso Liite 2). Ensimmäistä kertaa myös nainen valittiin hallituksen puheenjohta-

jaksi, kun tehtävää hoiti vuonna 1984 Terttu Räihä. Hän toimi puheenjohtajana myös 1990-

luvulla. VPK:n hallituksen puheenjohtajina 1990-luvulla toimi myös Antti Rautio, Timo 

Kaijala sekä Tapio Taskila, joka jatkoi vuoteen 2004. Marko Koivikko hoiti puheenjohtajan 

tehtäviä vuosina 2005—2007, jonka jälkeen Patrik Willberg toimi puheenjohtajana vuosina 

2008—2012. Jouni Mäkitalo oli hallituksen puheenjohtajana vuonna 2013. (Liite 2)  

Suru-uutinen saapui vapaapalokuntaan vuonna 1991, kun Oulun VPK:n pitkäaikainen jäsen 

sekä kunniapäällikkö Kaarlo Kassinen menehtyi. Vuosikertomuksessa hänestä todettiin 

seuraavaa: ”Poismenostaan huolimatta hän säilyy Oulun VPK-laisten mielessä iäti.”390  

4.2. Sammutuskalustoa uusitaan vauhdilla 

Uuden palolaitoksen rakentaminen vaikutti VPK:n taloudelliseen tilanteeseen siten, että 

taloudellinen tilanne oli koko vuoden ajan äärimmäisen vaikea ja tiukka. Tuolloin arveltiin, 

että tilanne pysyy vaikeana useamman vuoden ajan. Talouden huonoon puoleen vaikutti 

myös Uusikadulla sijainneen vanhan palokunnan rakennuksen uudisrakennustyön jatkuva 

siirtyminen. Uuden paloaseman kustannusarvio ei pitänyt paikkaansa, joten sekin vaikutti 

olennaisesti taloudelliseen tilanteeseen.391 

Vaikka VPK:n palolaitos oli vastavalmistunut, vaati sen yhteydessä oleva halli korjausta jo 

loppuvuodesta 1975. Tuolloin todettiin, että esimerkiksi hallin ovet eivät toimineet kunnol-

la, useat ikkunat vuosivat ja olivat irti sekä kattoikkuna vuosi. Pahimmat vauriot päätettiin 

heti remontoida kuntoon, joka osaltaan vaikeutti jo valmiiksi vaikeaa taloudellista tilannet-

ta.392 

Uuden palo- ja pelastuslain astuttua voimaan vuonna 1975, palokuntien pelastuskaluston 

määrä lisääntyi maanlaajuisella tasolla nopeasti. Ajoneuvokalustoon hankittiin uusia autoja 

sekä monipuolisella pelastuskalustolla varustettuja pelastusyksiköitä. Näihin kuuluivat esi-

merkiksi hydrauliset levittimet ja leikkurit, paineilmatoimiset nostotyynyt ja jopa peräasen-

nusnosturit. Tikasautot saivat rinnalleen nostolava-autot. Lisäksi lääkinnällinen pelastustoi-

                                                 
390 Vuosikertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA.  
391 Kertomus Oulun VPK:n toiminnasta vuodelta 1975. Vuosikertomuksia ja talousarvioita. OVPKA.  
392 Oulun VPK-Säätiön ja Oulun VPK:n hallituksen jäsenten keskeinen neuvottelutilaisuuus 10.12.1975. Halli-
tuksen kokouspöytäkirjoja 1970—2000-luvuilta. OVPKA. 
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mi alkoi tehdä tuloaan, kun paloauton kaapeista alkoi löytyä aikaisemmin vain sairaankulje-

tusautosta löytynyttä tarpeistoa.393 Suomessa palokuntien moottorikalustot lisääntyivät jat-

kuvasti 1970-luvulla. Yli puolet maan palokuntiin hankituista moottoriajoneuvoista oli die-

sel-käyttöisiä. Toinen tyypillinen piirre tuona aikana oli nokkapumppu. Melkein kaikki han-

kitut autopumput olivat nokka-asennuksia.394 Monen pienen VPK:n hälytysjärjestelmän osia 

olivat 1980-luvulla radiopuhelimet ja henkilöhakulaitteet. Kehittyessään tekniikka tarjosi 

myös pienten palokuntien käyttöön edullisen, mutta täysin toimivan hälytysjärjestelmän.395 

Oulun VPK:n vuoden 1984 paloautokalustoon kuului yksi johtoauto, kolme hyökkäysautoa 

sekä kaksi säiliöautoa.396 Vuonna 1986 VPK:n kalustoa saatiin lisättyä, kun vapaapalokunta 

sai Oulun kaupungin palolaitokselta kalustoa, ja lisäksi VPK:n säätiö teki hankintoja vuoden 

aikana. Palokunnan toimintaedellytyksiä paransi erityisesti uusi sammutusauto.397 1980-

luvun lopulla VPK:n ajoneuvokalusto oli kasvanut seitsemään autoon, kun sillä oli yksi 

lähettiauto, kolme sammutusautoa, kaksi säiliöautoa sekä yksi konetikasauto.398 Vuosi 1988 

merkitsi olennaista edistysaskelta kaluston kannalta, sillä kesällä Oulun kaupunki luovutti 

VPK:n käyttöön konetikasautonsa, ja loppuvuodesta VPK osti uuden alustan toisen, jo 

ikääntyneen säiliöauton tilalle.399 Seuraavana vuonna aikoinaan kaupungilta saadun säiliöau-

ton tilalle saatiin hankittua uusi nykyaikainen auto.400  

Vuonna 1990 ajoneuvokalustoon kuuluivat seuraavat ajoneuvot: sammutusauto Scania 92 

vm. 1986, sammutusauto Ford 600 vm. 1966, säiliöauto Scania 92 vm. 1986, säiliöauto 

Volvo 86 vm. 1971, konetikasauto Scania Vabis vm. 1954 sekä lähettiauto Toyota Hiace 

vm. 1982.401 Kymmenen vuotta myöhemmin ajoneuvokalustoa uusittiin siten, että toisena 

säiliöautona toimi Scania 113 vm. 1991, ja miehistöautona oli Mercedes-Benz 307D vm. 

1984.402 

Vuonna 1991 päivystykseen saatiin uutta kalustoa, kun sinne hankittiin hälytyspaneeli. Häly-

tyspaneeli nopeutti miesten hälyttämistä ja paransi tiedonkulkua.403 Oulun VPK toimitti 

1990-luvun lopulla Oulun kaupungin hallituksen kokoukselle 100 000 markan suuruisen 

                                                 
393 Katajamäki 2006b, 36—37. 
394 Katajamäki 2006a, 271—272.  
395 Juuti 1993, 65. 
396 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1984. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
397 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
398 Toimintakertomus vuodelta 1988. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
399 Toimintakertomus vuodelta 1988. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
400 Toimintakertomus vuodelta 1989. Toimintakertomuksia 1960—2008. OVPKA. 
401 Vuosikertomus vuodelta 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
402 Toimintakertomus2000.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
403 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1960—2008. OVPKA. 
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anomuksen avustuksesta varustehankintoja varten. Anomus hyväksyttiin. Helmikuussa 

1999 uudistettiin VPK:n hälytysjärjestelmä. Nyt hälytykset alkoivat tulla suoraan yli 30:een 

matkapuhelimeen tekstiviesteillä, ja lisäksi jokaisesta hälytyksestä alkoi tulla paloasemalla 

hälytysilmoitus faksilla.404                 

Oulun VPK:n ja pelastuslaitoksen välistä palokuntasopimusta uusittiin vuonna 2009. Uu-

den sopimuksen myötä pelastuslaitos sijoitti Volvo -sammutusauton VPK:n paloasemalle. 

Saman vuoden aikana auto otettiin operatiiviseen käyttöön, ja sen todettiin vaikuttaneen 

merkittävästi VPK:n ajoneuvokalustoon.405 Oulun VPK:n taloudellisen tilanteen todettiin 

olevan hyvä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Tähän vaikutti suuresti 

muun muassa nuoriso-osaston toimintaan saadut avustukset sekä jäsenistön tekemä varain-

hankinta.406 2010-luvun alussa VPK:lle hankittiin käytetty miehistöauto sekä asemapalvelus-

asut 30:lle palokuntalaiselle.407          

Vuosien 1978—1982 jäsenmääristä ei lähdemateriaalista löytynyt muita lukemia kuin sam-

mutusmiehistön osalta. Miehistön lukumäärä pysyi miltei samana koko tuon ajanjakson 

ajan. Lähdeaineisto on jäsenmäärän osalta puutteellinen. Vuoden 1984 jäsenmäärä nousi yli 

sadan, mutta tässä luvussa on oletettavasti mukana koko palokunnan jäsenet. Oulun VPK:n 

koko jäsenmäärän kehityksessä ei ollut 1980-luvun loppupuolelta 1990-luvun ensimmäisiin 

vuosiin suurempia muutoksia. Ainut selkeä ero näkyy vuoden 1987 tilastossa, mutta se voi 

johtua siitä, että mukaan ei ole laskettu esimerkiksi osastoihin kuulumattomia jäseniä. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
404 Toimintakertomus1999.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
405 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
406 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
407 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2012. Dokumentit. 2012. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
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Seuraava asetelma kuvaa Oulun VPK:n sammutusmiehistön jäsenmääriä toimivuosien lo-

pussa vuosina 1975—1984:408  

vuosi jäsenmäärä 

1975 - 

1976 - 

1977 - 

1978 48  

1979 55 

1980 41 

1981 46 

1982 53  

1983 -  

1984 106  

Jäsenmäärän osalta ei tapahtunut suurempia muutoksia aikavälillä 1985—1999. Ainut selkeä 

muutos on vuoden 1988 kohdalla, mutta lähdeaineistosta ei löydy selitystä, miksi jäseniä on 

tilastoitu reilusta alle sata kyseisenä vuonna.   

Lähde: Vuosikertomukset. Toimintakertomuksia 1960—1970-luvuilta; Toimintakertomuk-
set. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 

Tilastojen erot 1990-luvun jälkipuoliskolta tähän päivään johtuvat siitä, että joidenkin vuo-

sien jäsenmäärään on laskettu mukaan myös osastoihin kuulumattomat jäsenet. Nämä vuo-

                                                 
408 Vuosikertomukset. Toimintakertomuksia 1960—1970-luvuilta. OVPKA. 
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det erottuvat joukosta luvuiltaan suurempina. Näin ollen seuraavasta diagrammista katsot-

tuna näyttää siltä, että Oulun VPK:n jäsenmäärä on 2000-luvulla moninkertaistunut verrat-

tuna 1980-lukuun. Keskimäärin näitä osastoihin kuulumattomia jäseniä oli kokonaisjäsen-

määrästä noin hieman yli sata henkilöä. Lisäksi tilastoinnin yhteydessä oli mainittu, että osa 

jäsenistä kuului useampaan osastoon yhtä aikaa.  

4.3. Toiminnasta tulee järjestäytyneempää 

4.3.1. Hälytysosaston jäseniä koulutetaan monipuolisesti 

Toiminta laajeni uuden palo- ja pelastuslain myötä, ja sen seurauksena tuli esiin myös uusi 

koulutustarve, kun päällystön, alipäällystön ja myös miehistön kelpoisuusehtoja tiukennet-

tiin. Palo- ja pelastusalan oppilaitokset lisäsivät kurssejaan sekä muuttivat entisiä. Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto panostivat lyhytkurssitoimintaan 

sekä jatkokoulutukseen. Vapaaehtoisissa palokunnissa pelastus- ja sammutustoimintaan 

kelpoisista jäsenistä muodostettiin hälytysosastoja.409 

Palontorjuntaliitto järjesti 1970-luvulla koulutusta kaksitasoisesti. Keskusjärjestön asemassa 

liitto vastasi keskitetysti lääninliittojen tarvitsemasta kouluttajakunnan kouluttamisesta. Liit-

toon kuuluvat itsenäiset lääninliitot priorisoivat koulutustarpeen lääneissään. Tällä tavoin 

koulutus pystyttiin kohdistamaan sinne, missä vajausta oli, sekä heikoimmassa koulutus-

asemassa oleviin palokuntiin.410 Vapaaehtoiset palokunnat muodostivat suurimman osan 

lääninliittojen jäsenkunnasta. Vapaaehtoisten palokuntien koulutus olikin lääninliittojen 

tärkein tehtävä.411 

Palontorjuntaliitto lähti uudistamaan koulutusjärjestelmää 1980-luvulla voimakkaasti erityi-

sesti vapaaehtoisien palokuntien vuoksi. Koulutusjärjestelmää uudistettiin siten, että häly-

tysosastoon kuuluvien taitoja kohotettiin. Sopimuspalokuntien lähettämien yksiköiden tuli 

olla täysipainoisia sekä lukumäärältään että laadultaan. Tämän tuli toteutua niin kaupungeis-

sa kuin harvaanasutulla maaseudullakin.412 Raksilan keskuspaloasemalla aloitti vuonna 1982 

aluehälytyskeskus, jonka uusissa tiloissa ryhdyttiin järjestämään lieskahdussimulaattorikou-

lutusta ja otettiin käyttöön paineilmakammio, jossa sammakkomiehet saivat harjoitella.413 

Vuonna 1987 sisäasiainministeriö teki päätöksen puolivakinaisen palokunnan sivutoimisen 

henkilöstön ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan henkilön kel-

                                                 
409 Katajamäki 2006 B. 37. 
410 Katajamäki 2006a, 273.  
411 Katajamäki 2006a, 298.  
412 Katajamäki 2006a, 312.  
413 Manninen, 1995. 229. 
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poisuudesta. Oulun kaupungin palolautakunta lähetti tämän tiedon toimeenpantavaksi Ou-

lun VPK:lle. Päätöksen mukaan hälytysosastossa toimiville määrättiin kelpoisuudet ja mie-

histön koulutusvastuu siirtyi päätöksen mukaan kunnille.414 

Hälytyskomppanian ja -osaston harjoitusmäärät eivät muuttuneet juuri lainkaan vuosittain 

aikavälillä 1975—1989. Harjoitusmäärät pysyttelivät 20 vuosittaisen harjoituksen molem-

min puolin. Kun tämä jaetaan tasaisesti koko vuodella, tarkoitti se harjoituksia noin joka 

toinen viikko.  

Lähde: Vuosikertomukset. Toimintakertomukset 1961—2008. OVPKA. 

Koulutustilanteen edellytykset kohenivat Palontorjuntaliiton tasolla vuonna 1980, kun kah-

delle alueelle saatiin päätoimiset aluekoulutusohjaajat. Oulun ja Lapin lääneihin valittiin 

Timo Heikkilä. Lisäksi samana vuonna sisäministeriön pelastusosasto hyväksyi liiton esityk-

sen vapaaehtoisen sammutus- ja pelastushenkilöstön uusituksi koulutusjärjestelmäksi.415  

Yhdeksän vuoden tauon jälkeen Oulun VPK osallistui Pohjolan pienoismaljakilpailuun 

Raahessa vuonna 1984, ja vapaapalokunta sijoittui yhdeksänneksi.416 Tauon jälkeen VPK 

osallistui jatkossakin kyseiseen kilpailuun, sijoittuen esimerkiksi vuonna 1986 neljänneksi.417 

Pohjolan pienoismaljakilpailu on pelastusliittojen vuosittain järjestämä kilpailu, johon voi 

osallistua kaikki maan palokunnat, jotka kuuluvat johonkin pelastusliittoon. Kilpailun tar-

                                                 
414 Ote Oulun VPK:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 23.8.1988. Pöytäkirjaote. Hallituksen kokouspöytäkirjo-
ja 1970—2000-luvuilta. OVPKA. 
415 Katajamäki 2006a, 276. 
416 Toimintakertomus vuodelta 1984. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
417 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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koituksena on kehittää Suomen vapaaehtoisten, teollisuus-, laitos- ja puolivakinaisten palo-

kuntien kalustoa sekä kalustonkäsittelytaitoa ja sammutus- ja pelastusvalmiutta.418 

Vuoteen 1986 saakka palomiesten ammattitaito saatiin pääasiallisesti työskentelemällä. Tä-

män jälkeen alettiin vaatia alan tutkinto. Saman vuoden valtion lisätalousarviossa päätettiin 

rakentaa Valtion pelastuskoulu Kuopioon.419 Hälytysosaston koulutustason todettiin ko-

honneen vuonna 1986, kun kyseistä osastoa oli koulutettu monipuolisella ja tehokkaalla 

harjoitusohjelmalla. Lisäksi hälytysosaston jäsenet osallistuivat aktiivisesti Palontorjuntalii-

ton järjestämille kursseille. Miehistön kouluttajana toimi Oulun kaupungin palolaitoksen 

paloesimies Hannu Jounio.420 Miehistön koulutuksen osalta ei päästy tavoitteeseen vuonna 

1988 lääninliiton vähäisistä koulutusresursseista johtuen. Lääninliiton järjestämille kursseille 

olisi ollut Oulun VPK:sta noin 30 halukasta lähtijää hälytysosastosta, mutta kursseille pääsi 

vain neljä miestä.421  

Muutoin VPK:n jäsenten harjoituksissa käyminen oli aktiivista 1980-luvun lopulla. Miehistö 

osallistui aktiivisesti harjoituksiin sekä muihin palokunnan järjestämiin tapahtumiin. Aikai-

sempien vuosien tapaan osallistumista vapaaehtoisen pelastuspalvelun Oulun paikallistoi-

mikunnan toimintaan jatkettiin.422 Kouluttajina 1980-luvun lopulla toimivat mm. VPK:n 

päällystö ja kaupungin palo- ja pelastuslaitoksen päällystö ja alipäällystö.423 

Tilanne parani, ja palokunnan koulutustoiminta saatiin vietyä läpi suunnitelmien mukaisesti 

vuonna 1989. VPK:n todettiin saavuttaneen sellaisen tason koulutuksellisesti, että se pystyi 

huolehtimaan kaikista palo- ja pelastustoimen tehtävistä vähintäänkin tyydyttävästi.424 Ou-

lun VPK:n osaamistason todettiin kohonneen vuonna 1990 siten, että se laajeni palotoimen 

lisäksi pelastustoimeen. Näin hälytysosasto pystyi hoitamaan eri palo- ja pelastustoimen 

tehtäviä ”vähintäänkin tyydyttävästi ja itsenäisesti.”425 Vuonna 1993 uusi asia oli sammu-

tusmiesten suorittamat terveystarkastukset.426 Harjoitusmäärät nousivat hälytysosaston osal-

ta huomattavasti tultaessa 1990-luvulle. Tähän varmasti vaikutti Oulun VPK:n toiminnan 

laajentaminen palotoimen lisäksi pelastustoimen piiriin. Harjoitustahti tiheni, kun vuoden 

ajan keskimääräisesti jaettuna harjoiteltiin miltei joka viikko.  

                                                 
418 Pohjolan malja ja Pohjolan pienoismalja kilpailusäännöt 2005—2007. Säännöt 1.1. 
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=66166637-bb53-41ce-bcaa-b60e5e6c9d32. Luettu 17.6.2014. SPEK.  
419 Juuti 1993, 90.  
420 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
421 Toimintakertomus vuodelta 1988. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
422 Toimintakertomus vuodelta 1988. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
423 Toimintakertomus vuodelta 1989. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
424 Toimintakertomus vuodelta 1989. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
425 Vuosikertomus vuodelta 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
426 Toimintakertomus vuodelta 1993. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 

http://www.spek.fi/loader.aspx?id=66166637-bb53-41ce-bcaa-b60e5e6c9d32
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1990-luvun puolenvälin tienoilla hälytysosaston koulutuksesta vastasi pääosin Oulun 

VPK:n oma päällystö ja alipäällystö. Muutaman kerran harjoitusten toteuttamisesta vastasi 

Oulun kaupungin palolaitos. Vain joka toinen harjoitus oli palkallinen, koska koulutusmää-

rärahat olivat niin niukat.427 1990-luvulla koko palokunnan koulutus toteutettiin yhteistyössä 

Oulun palolaitoksen, Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) ja Oulun läänin pelas-

tusliitto ry:n kanssa.428 1990-luvulta lähtien Oulun VPK antoi koulutusapua vapaaehtoiselle 

pelastuspalvelulle, Oulun yliopistollisen sairaalan henkilökunnalle sekä palokunnan muille 

osastoille.429 

Koulutusjärjestelmä muuttui palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön osalta 

siten, että koulutus siirtyi 1990-luvun alusta alkaen kuntien vastuulle. Kunnat saattoivat 

huolehtia koulutuksesta itse, lähettää koulutettavat toisen kunnan järjestämille kursseille tai 

ostaa kurssit lääninliitolta.430 Uudessa koulutusjärjestelmässä kaikille sopimuspalokunnan 

hälytysosastoon pyrkiville annettiin perehdyttämiskoulutus omassa peruspalokunnassa. Sen 

jälkeen tapahtunut sammutusmiesten ja esimiesten peruskoulutus tuli lääninliittojen tehtä-

väksi.  Tämä oli erittäin tärkeää, sillä puuttuva peruskoulutus olisi rajoittanut sopimuspalo-

kuntalaisen käyttöä vaativissa sammutus- ja pelastustehtävissä.431 

Mittava uudistus työturvallisuuden kannalta oli vuonna 1992 voimaan astunut savusukel-

lusohje. Siinä määriteltiin tiukasti savusukeltajan varusteista, sekä tämän valvontaan, yhtey-

denpitoon, henkiseen ja fyysiseen kuntoon sekä koulutukseen liittyvistä asioista. Myös savu-

sukellustyötä valvovalta vaadittiin aikaisempaa selvästi parempia valmiuksia.432 

Kilpailut olivat aina olleet suuressa roolissa palokuntien toiminnassa, ja vuoden 1991 todet-

tiin olleen menestyksekkäin vuosi Oulun VPK:n kilpailujoukkueelle kautta aikojen. Oulun 

läänin palokuntien väliset kalustokilpailut pidettiin Nivalassa, ja Oulun VPK voitti siellä. 

Tämä tarkoitti sitä, että Oulun VPK:n joukkue pääsi kilpailemaan valtakunnalliseen Pohjo-

lan Malja -kilpailuun Lappeenrantaan. Tässä todella kovatasoisessa kilpailussa joukkue si-

joittui viidenneksi. Menestyksekkääseen joukkueeseen kuuluivat Jari Pesonen, Eero Alha, 

Kari Kontio, Risto Pietilä, Ari Soini sekä Hannu Sorvoja.433 

                                                 
427 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1996. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
428 Toimintakertomus1997.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
429 Toimintakertomus1998.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA.   
430 Katajamäki 2006a, 322. 
431 Katajamäki 2006a, 303. 
432 Katajamäki 2006a, 327.  
433 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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Oulun VPK oli Oulun lääninhallituksen aloitteesta sisällytetty 1990-luvun lopussa ympäris-

tökuntien aluelähtöihin turvetuotantoalueen paloissa. Tämän vuoksi vuonna 1999 järjestet-

tiin erityiskoulutusta, jonka aiheena oli turvetuotantoalueiden palontorjunta. Lisäksi haluk-

kaille hälytysosaston jäsenille järjestettiin tehostetun ensiavun koulutusta. Savusukelluskou-

lutuksen osalta ei kuitenkaan päästy sisäasianministeriön ohjeiden mukaisiin tavoitteisiin, 

sillä ns. kuumia harjoituksia ei järjestetty vuoden aikana lainkaan.434  

Hälytysosaston harjoituksissa oli 2000-luvun alussa kaksi painopistealuetta.  Ensinnäkin 

harjoitustoiminnassa keskityttiin sammutusmiesten perustaitojen harjoitteluun sekä toimin-

taan sammutusyksikön jäsenenä. Toisena painopistealueena oli sammutusmiesten taitojen ja 

tietojen laajentaminen siten, että palokunta voi toimia tehokkaasti kaikissa onnettomuusti-

lanteissa. Oulun VPK:laisille järjestettiin esimerkiksi savusukelluskoulutusta sisäpalosimu-

laattorissa.435  

Hälytysosaston sisäinen koulutus järjestettiin edelleen pääasiassa palokunnan oman päällys-

tön toimesta. Osa hälytysosaston harjoituksista järjestettiin vakiintuneen käytännön mukai-

sesti Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen puolesta. Tämä koettiin erittäin tärkeäksi, ja sen 

koettiin mahdollistavan myös VPK:n oman päällystön osallistumisen harjoituksiin, sekä 

lisäksi tuovan vaihtelua viikkoharjoituksiin.436 Hälytysosaston vuosittainen harjoitusmäärä ei 

muuttunut 1990-luvun jälkeen, vaan se pysytteli tasaisesti samoissa määrissä 2010-luvulle 

saakka. Harjoituksiin kokoonnuttiin säännöllisesti, noin joka viikko.  

4.3.2. Palokuntanuorison rooli korostuu 

Vähitellen eri puolille Suomea palokuntapoikien rinnalle tuli 1970-luvulla myös tyttöjä. Tätä 

seurasi uusien käsitteiden aika. Palokuntapojista ja palokuntapoikatyöstä tuli palokuntanuo-

ria ja palokuntanuorisotyö.437 Tytöt lähettivät vuonna 1980 Oulun VPK:n hallitukselle kir-

jeen, jossa he pyysivät, että voisivatko he liittyä poikaosastoon. Hallituksen kokouksessa 

päätettiin vastata myöntävästi tähän pyyntöön.438 1980-luvun lopussa saatiin elvytettyä myös 

Oulun VPK:n nuoriso-osaston toiminta, kun osastolle saatiin innokkaat vetäjät. Nuoriso-

osasto kokoontui harjoituksiin kerran viikossa. Harjoituksissa keskityttiin palokuntalaisten 

perustaitojen hankkimiseen sekä paloalan valistustoimintaan.439  

                                                 
434 Toimintakertomus1999.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
435 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2002. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. 
OVPKA. 
436 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. 2008. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
437 Katajamäki 2006a, 285.  
438 Oulun VPK:n hallituksen kokous 29.1.1980. Hallituksen pöytäkirjat 1977—1994. OVPKA. 
439 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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Poikakomppanian harjoitusmäärissä näkyy selvä poikkeus vuonna 1976, mutta mitään eri-

tyistä selitystä tälle erittäin suurelle harjoitusmäärälle ei löydy lähdeaineistosta. Syynä on 

voinut olla esimerkiksi johonkin palokuntakilpailuun liittyvä harjoittelu. Muutoin lukemat 

pysyttelivät 1970-luvun lopulta 1980-luvun alkuun 30—40 vuosittaisessa harjoituksessa.  

Lähde: Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 

Oulun VPK:n nuorisotoiminta jatkui myönteisesti, ja vuonna 1988 nuoriso-osaston jouk-

kue osallistui ensimmäistä kertaa nuorten monitaitokilpailuun.440 Nuoriso-osasto kokoontui 

harjoituksiin kerran viikossa, kesäaikaa lukuun ottamatta. Vuoden 1990 kohokohta nuoriso-

osaston osalta oli se, kun kaksi osaston nuorta pääsi tutustumiskäynnille Saksaan. Siellä he 

tutustuivat paikalliseen palokuntaelämään.441 Palokuntanuorten harjoitusten määrissä jatkui 

1980-luvulla alkanut kehitys, kun harjoituksia järjestettiin miltei joka viikko 2000-luvulle 

saakka. Keskimääräisesti ajateltuna vuosittain nuoriso-osastolle järjestettiin noin 40 harjoi-

tusta, ilman suurempia vaihteluita.  

Palokuntanuorisotyö koki muutoksia 2000-luvulla pelastusalalla ja yhteiskunnassa tapahtu-

neiden muutoksien seurauksena. Palokuntakeskeinen toiminta muuttui aikaisempaa moni-

puolisemmaksi nuorisotyöksi, jota kuvattiin seuraavalla tavalla: 

-- joka jatkossa on yhä enemmän kansalaistoimintaa ja vuorovaikutusta muiden ihmisten 

kanssa onnettomuuksien ehkäisyn parantamiseksi ja seurausten lieventämiseksi.442 

                                                 
440 Toimintakertomus vuodelta 1988. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
441 Vuosikertomus vuodelta 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
442 Katajamäki 2008, 88. 
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Uudessa palokuntanuorisotyön koulutusjärjestelmässä alkeiskurssit keskittyivät palokuntaan 

perehdyttämiseen ja kansalaistoimintaan. Tasokurssit puolestaan koostuivat onnettomuuk-

sien ennaltaehkäisyn, palontorjuntaharjoitusten sekä ensiaputaitojen ympärille.443  

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla yksi VPK:n merkittävimmistä saavutuk-

sista oli nuoriso-osaston toisen kerran peräkkäin saavuttamana Suomen mestaruus Veikon 

malja -kalustokilpailussa.444 Toiminnan todettiin muutoinkin olevan erittäin aktiivista. Esi-

merkiksi vuonna 2008 suurin osa tavoitteista toteutettiin, sekä kaikki suunnitellut tapahtu-

mat toimitettiin.445 Samana vuonna perustettiin lisäksi varhaisnuorisoryhmä. Varhaisnuori-

soryhmällä oli ensimmäinen oma leirinsä lokakuussa.446 Ensimmäiset nuoret siirtyivät 

vuonna 2009 varhaisnuorisoryhmästä varsinaiseen toimintaan. Lisäksi varhaisnuorisoryh-

mäläisille hankittiin varusteet.447 

Oulun VPK:n naisjaosto ei ollut toiminnassa ainakaan vuosina 1978—1981.448  Syitä tähän 

ei selviä lähdemateriaalista. Vuonna 1982 naisjaostossa 18 jäsentä449. Kun naisosasto oli 

jälleen 1980-luvulla toiminnassa, antoi se kokoontumisissaan jäsenilleen yleistä paloalan 

valistuskoulutusta. Naisosasto huolehti palokunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta, miehistön 

muonituksesta hälytysten aikana sekä nuoriso-osaston muonituksesta leirien aikana. Nais-

osaston tehtäviin kuului myös palokunnan varustehuolto.450 

Keskusjärjestömuutoksen ja SPEK:in perustamisen jälkeen palokuntanaistyön toiminta 

päivitettiin tarkoitukseksi herättää ja edistää myönteistä suhtautumista yleiseen turvallisuu-

teen liittyviin asioihin sekä normaali- että poikkeusoloissa. Perinteisen hälytysmuonituksen 

ja -huollon lisäksi toimintaan kuului huomion kiinnittäminen turvallisuuteen.451 Suomen 

Palontorjuntaliitossa naispalokuntatyössä tiedottamisen ja neuvonnan rooli kasvoi 1970-

luvulta lähtien. Palokuntalaisnaiset ryhtyivät tekemään vierailuja kouluihin sekä muihin vas-

taaviin laitoksiin. Suosittua oli osallistuminen lastenjuhliin.452   

                                                 
443 Katajamäki 2008, 88. 
444 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. 
OVPKA. 
445 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. 2008. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
446 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. 2008. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
447 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA 
448 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1978, Toimintakertomus vuodelta 1979, Tk. v. 1980, Tk, v. 
1981. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
449 Toimintakertomus vuodelta 1982. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
450 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
451 Katajamäki 2008, 91.  
452 Katajamäki 2006a, 289—290.  
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Tultaessa 1980-luvulta 1990-luvulle Oulun VPK:n naisjaoston toiminta aktivoitui entises-

tään. Sen rooli hälytystehtävien muonituksessa kasvoi merkittäväksi. Naisosaston koulutus 

laajeni vuonna 1991, ja heidän kilpailujoukkueensa sijoittui kolmanneksi Oulun läänin pa-

lontorjuntaliiton järjestämässä Sampo malja -kilpailussa Nivalassa.453 Vapaaehtoisissa palo-

kunnissa oli oltu edelläkävijöitä naissammuttajien suhteen, sillä 1990-luvun alkuun mennes-

sä yksikään nainen ei ollut toiminut vakinaisissa palokunnissa palomiehenä. 

Naisosaston jäsen Terttu Räihä oli vuoteen 1994 mennessä toiminut Oulun läänin Pelastus-

liiton naisosaston puheenjohtajana kahdeksan vuoden ajan. Lisäksi hän oli ollut lääninliiton 

toiminnassa mukana yhteensä 12 vuotta. Hän toimi myös Palolautakunnassa, jossa oli ollut 

jäsenenä kuusi vuotta, sekä OLPL:n hallituksessa ja Pohjanmaan aluetoimikunnassa. 

VPK:lainen Risto Pietilä oli mukana Oulun läänin Pelastusliiton hallituksessa sekä palotoi-

mikunnan jäsenenä.454 

1990-luvulla ja 2000-luvulla Oulun VPK:n naisosaston tehtäviin kuului edelleen valistusti-

laisuuksien järjestäminen. Naisosasto piti valistustilaisuuksia VPK:n talolla vierailleille päi-

väkoti- ja kouluryhmille, tai he kävivät paikanpäällä päiväkodeissa. Myös aikuisväestölle 

kohdistettiin valistusta 112-päivän aikana.455 

4.3.3. Pelastus- ja avunantotehtävien määrä kasvaa 

Osana paloturvallisuutta palonehkäisyn merkitys nousi 1970-luvulla lähemmäksi operatiivis-

ta sammutustoimintaa kuin koskaan aikaisemmin. Pelastus- ja avunantotehtävien osuus oli 

kasvanut jatkuvasti. Tämän kehityksen seurauksena palokuntien rooli koko yleisen turvalli-

suustoimen tehtäväkentässä sai yhä suurempaa huomiota.456 1970-luvulta lähtien Oulun 

VPK ryhtyi huolehtimaan useiden autokilpailujen paloturvallisuudesta.457 VPK:n huolehti 

useamman kerran vuodessa rallikilpailuiden palopäivystyksistä usean vuosikymmenen ajan. 

Keväällä 2010 palopäivystykset ralleissa päätettiin lopettaa puutteellisen välineistön vuoksi. 

Seuraavan vuoden keväällä toimintaa kuitenkin jatkettiin.458 

                                                 
453 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
454 Vuosikertomus vuodelta 1994. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
455 Toimintakertomus2000.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
456 Katajamäki 2006a, 270.  
457 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
458 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2011. Dokumentit. 2011. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
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Lähde: Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 

Oulussa sattui 1980-luvulla suuria tavaratalo- ja asuinrakennuspaloja. Tuhopoltot olivat 

myös ongelmana, sekä poikkeuksellisen kovat myrskyt ja niiden aiheuttamat tuhot. Hieta-

saaressa tapahtui öljyvahinko, ja ammoniakkivaunu suistui kiskoilta.459 1980-luvulla kesäajan 

varallaolo järjestettiin siten, että viikonloppuisin oli yksi mies päivystämässä asemalla ja 

kolme miestä kotona. Arkipäivisin kolme miestä päivysti kotona klo 17.00 – 07.00 välisenä 

aikana.460 

Hälytysten suhteen vuosi 1990 oli ennätyksellinen moniin vuosiin tulipalojen suuren mää-

rään ja niiden pitkäkestoisuuden vuoksi. Vaikeat ja pitkäkestoiset palot ”asetti hälytysosas-

ton ja sitä tukevan naisosaston koetukselle.” Erityisesti toukokuun suopalot ja päällekkäiset 

muut hälytystilanteet olivat VPK:lle koetinkivenä. Tehtävät saatiin hoidettua kunnolla, joten 

ansiot huomattiin jopa valtakunnan tasolla saakka.461 Seuraavana vuonna hälytysmäärät vä-

henivät vähäisistä maastopaloista sekä suurpaloista johtuen.462 

Suuria ja vaikeita tulipaloja syttyi vuonna 1996. Esimerkiksi Ylikiimingissä oli vaikeahoitoi-

nen suopalo, joka työllisti Oulun vapaapalokuntaa kolmeen otteeseen. Lisäksi Oulun Hiuk-

kavaarassa oli laaja maastopalo, joka työllisti Oulun palolaitoksen paloasemien ja Oulun 

VPK:n lisäksi myös Kempeleen palokunnan ja sata miestä puolustusvoimista. Lisäksi Ou-

                                                 
459 Manninen 1995, 229. 
460 Toimintakertomus vuodelta 1987. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
461 Vuosikertomus vuodelta 1990. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
462 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1991. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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lun Tuiran kaupunginosassa riehui uhkaava ullakkopalo, joka työllisti kaikki Oulun palo-

asemat.463  

Vuonna 1997 Oulussa oli liikkeellä pyromaani, jonka sytyttämät tulipalot työllistivät Oulun 

VPK:aa ja muita Oulun paloasemia loppukesästä. Tuhopolttoja sytytettiin toistakymmentä. 

Uhkaavin palo sattui Merikoskenkadulla sijaitsevassa kerrostalossa, kun sen kattovarasto 

sytytettiin.464 Viisi palokuntaa, joista yksi oli Oulun VPK, oli sammuttamassa Haukiputaalla 

marraskuussa 1998 syttynyttä Nokia Oy:n teollisuuslaitoksen tulipaloa. Sadan palomiehen 

voimin onnistuttiin suojaamaan tehtaan tuotantolinjat, ja vältyttiin satojen miljoonien 

markkojen vahingoilta sekä pelastettiin 700 työpaikkaa.465 Seuraavaa toimivuotta kuvailtiin 

tavanomaista rauhallisemmaksi, kun Oulun alueella säästyttiin suurilta tulipaloilta sekä on-

nettomuuksilta.466 

Edellisen vuosituhannen lopulla Oulun VPK:n hälytysosaston jäsenelle Mikko Törmäselle 

luovutettiin Oulun VPK:n kunniakirja numero 1, sekä matkapuhelin tunnustukseksi ansi-

okkaasta toiminnasta ihmishengen pelastamisen hyväksi. Myös toiselle hälytysosaston jäse-

nelle Petri Höglundille luovutettiin Oulun VPK:n kunniakirja numero 2 sekä sammutin 

hänen kunnostauduttuaan onnettomuuspaikalla, jossa oli useita loukkaantuneita.467 

Oulun VPK:n hälytysosasto otti käyttöönsä vuonna 2008 SPEK:in hallinnoimaa HAKA-

tietokantaa hälytysten sekä harjoitusten ja muiden tapahtumien seurantaa varten. Uuteen 

HAKA-järjestelmään siirryttäessä hälytysosaston kaikki koulutustiedot, jäsenten yhteystie-

dot, pätevyystiedot sekä muut tärkeät tiedot syötettiin järjestelmään.468 Oulun VPK:n nais-

osaston vuosikertomuksessa vuodelta 2008 todettiin, että hälytysmuonituksen tarve oli sel-

västi vähentynyt edellisvuosiin verrattuna. Tämän arveltiin johtuvan ainakin osittain aluepe-

lastuslaitoksen oman hälytysmuonitusjärjestelmän vuoksi.469 

Vuoden 2011 hälytystehtävien aikana hoidettiin 87 tehtävää, joista 54 merkittiin vahingon-

torjuntatehtäviksi. Nämä vahingontorjuntatehtävät liittyivät kolmeen syksyllä olleeseen 

                                                 
463 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 1996. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
464 Toimintakertomus1997.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA.  
465 Toimintakertomus1998.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
466 Toimintakertomus1999.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
467 Toimintakertomus1999.doc. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
468 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. 
OVPKA. 
469 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2008. 2008. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
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myrskyyn, jotka aiheuttivat pelastustoimelle poikkeuksellisen paljon tehtäviä. Kuitenkin 

suurimman osan tehtävistä muodostivat rakennuspalot.470 

4.4. Useita merkkivuosia 

Oulun vapaapalokunnan muutto Koskelaan entisestä keskustan palokunnan talosta vaikutti 

myös oululaisten huvielämään. 1970-luvun alkuun saakka VPK:n ”Letkunvintillä” tanssit-

tiin edelleen, vaikka humppa oli syrjäyttänyt tangon.471 VPK:n entisen rakennuksen purka-

misen myötä hävisi yksi Oulun suosituimmista tanssipaikoista.  

Oulun VPK:n hallusta löytyi erittäin harvinainen ja ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen 

jäänne. Tämä oli arvokas Leo Mechelin -elokuva vuosisadan alusta, ja se luovutettiin Suo-

men elokuva-arkiston haltuun heidän pyynnöstään. Elokuva oli ollut aikoinaan näytettävänä 

Oulun VPK:n tiloissa toimineessa elokuvateatterissa, ja se oli jäänyt VPK:n tavaroiden se-

kaan vuosikymmeniksi.472 

Suomen Palopäällystöliitto järjesti syyskokouksensa Oulussa lokakuussa 1986. Kokouksen 

yhteydessä luovutettiin Oulun VPK:n kunniapäällikölle Eino W. Kurkelalle Palopäällystölii-

ton ansiomerkki, Tuliristi, erittäin ansiokkaasta toiminnasta palontorjunnan hyväksi. Ko-

kouksen aikana Oulun VPK:n toimintaan sekä tiloihin tutustui noin 50 liiton jäsentä eri 

puolilta maata.473 

VPK:n nuoriso-osaston 70-vuotis juhlavuotta vietettiin vuonna 1987, ja tämä leimasi koko 

vuoden toimintaa. Oulun läänin Palontorjuntaliiton nuorisoleiri järjestettiin kesällä Oulussa 

kaupungin omistamassa Sanginjoen leirikeskuksessa. Leirin järjestelyistä vastasi Oulun 

VPK. Itse juhlaa vietettiin lokakuussa, ja paikalla oli entiset ja nykyiset nuoriso-osaston jä-

senet, Oulun läänin muut nuoriso-osastot sekä palotoimen edustajat läänin ja valtakunnan 

tasolta.474  

Palontorjuntaviikko -tapahtuma oli ollut vuosien ajan tauolla, kunnes sitä vietettiin jälleen 

vuonna 1989. Oulun VPK:n tehtävänä oli palokuntanuorisotyön esitteleminen, ja nuoriso-

osasto järjestikin teemapäivän VPK:n tiloissa. Mukana oli väkeä sankoin joukoin, ja tapah-

tuma huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä.475  

                                                 
470 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2011. Dokumentit. 2011. VPK Asema - Hallitus. OVPKA. 
471 Manninen 1995, 417. 
472 Oulun VPK:n hallituksen kokous 15.2.1984. Hallituksen pöytäkirjat 1977—1994. OVPKA. 
473 Toimintakertomus vuodelta 1986. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
474 Toimintakertomus vuodelta 1987. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
475 Toimintakertomus vuodelta 1989. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
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Vuonna 1994 vietettiin VPK:n juhlavuotta, kun palokunta täytti 120 vuotta. Juhlan kunni-

aksi järjestettiin VPK:n tiloissa päivällä avoimet ovet, ja illalla jaettiin mitalit ja tuntimerkit, 

sekä järjestettiin kahvitilaisuus jäsenistölle sekä kutsuvieraille. Oulun VPK:n pitkäaikaiselle 

rahastonhoitajalle ja kunniapäällikölle Eino Kurkelalle luovutettiin Suomen valkoisen ruu-

sun ritariristi.476 Vuonna 2001 Oulun VPK:n naisosasto vietti 125. toimivuottaan, joten 

saman vuoden maaliskuussa Suomen vanhimman naisosaston kunniaksi järjestettiin suuret 

juhlat. Juhlavuosi innoitti lisäksi elvyttämään vanhan perinteen eloon, kun VPK:n jäsenille 

ja heidän perheilleen järjestettiin puurojuhla.477  

SPEK järjesti vuoden 2009 lopulla Suuri Videoskaba -kilpailun. Oulun VPK:n nuoriso-

osasto osallistui kilpailuun tekemällään YouTube -videolla, nimeltään ”Tehtävä 441”478. 

Kilpailun tavoitteena oli edistää paloturvallisuutta sekä kehittää valmiuksia palokuntanuor-

ten luovaan paloturvallisuustyöhön. Eniten katselukertoja kerännyt video voitti kilpailun. 479 

Voittajaksi selvisi Rantakulman VPK:n video, ja Oulun VPK:n video tuli toiselle sijalle.480 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
476 Toimintakertomus vuodelta 1994. Toimintakertomuksia 1961—2008. OVPKA. 
477 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2001. Tiedotteet – 1997—2003. VPK Asema - Hallitus. 
OVPKA. 
478 Videon voi katsoa Internet-osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=e_2qvNCP_1E. Katsottu 
23.1.2014.  
479 Oulun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2009. 2009. VPK Asema - Hallitus. OVPKA 
480 Suuri Videoskaba –kilpailu. SPEK. http://spek.bonsait.fi/fi/page/259. Katsottu 23.1.2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=e_2qvNCP_1E
http://spek.bonsait.fi/fi/page/259
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LOPPULAUSE 

Oulun vapaaehtoinen palokunta on 140-vuotias, ja näin se on yksi Suomen vanhimmista 

edelleen toiminnassa olevista palokunnista. Oulun VPK:n historian saatossa on ollut mo-

nenlaisia vaiheita. Pro gradu -tutkielmani alkaa sota-ajasta, joka oli aivan omanlaisensa aika 

koko suomalaisen yhteiskunnan historiassa. Sotien jälkeen elettiin jälleenrakentamisen aikaa, 

myös vapaapalokunnassa. VPK:n toiminta saatiin jälleen pyörimään, vaikka aika oli talou-

dellisesti raskas. Oulun VPK:n toiminnalle 1960- ja 1970-luvuilla oli leimallista suuret muu-

tokset. Seuraavina vuosikymmeninä etenkin teknologian kehitys vaikutti palokunnan toi-

mintaan. 2000-luvulla Oulun VPK:n toiminta on ollut monipuolista ja aktiivista.  

Luonnollisesti sodat vaikuttivat hyvin merkittävästi ja suoraan myös kotirintaman suojelu-

työssä toimineeseen Oulun VPK:hon. Sotien vaikutukset näkyivät palokunnan rahallisessa 

tilanteessa, sotarintamalle lähteneessä miehistössä sekä VPK:n vähentyneessä harjoitusmää-

rässä. Joitain pieniä hankintoja saatiin suoritettua sotien aikana, ja osittain kouluttamatto-

malle miehistölle saatiin järjestettyä edes jonkin verran tärkeitä harjoituksia. 

Sodan myötä aivan uutta koko vapaaehtoisen palokunnan historiassa oli se, että naisille 

perustettiin oma komppaniansa. Talvisodan uhka oli antamassa kipinöitä naiskomppanian 

perustamiselle. Naiskomppania ja sen toiminta monipuolisti Oulun VPK:n toimintaa. Nais-

ten antama työpanos oli tärkeää Oulun kaupungin ja sen asukkaiden suojelemisen kannalta 

sotien aikana, kun miehet olivat sotarintamalla. Sotien aikana myös nuoret pojat olivat suu-

ressa roolissa palonsammutustyössä.  Sotavuodet olivat raskaita, mutta siitä huolimatta Ou-

lun VPK piti toimintaansa yllä parhaimpansa mukaan, ja sammutti pommituksien aiheut-

tamia tulipaloja sekä suojeli oululaisia kaupungin palokunnan rinnalla. Kotirintamalla 

VPK:n merkitys oli suuri. 

Rauhan alettua meni jonkun aikaa, että VPK:n toiminta saatiin tasaantumaan. Sodan aiheut-

tamat tuhot vaativat varoja, mutta silti palokunnalle saatiin hankittua uutta tarpeellista ka-

lustoa. Uuden kaluston saaminen ja entisen korjaaminen oli välttämätöntä toiminnan tur-

vaamisen kannalta. Sotien aikana alkanut kiinnostus poikakomppaniaan ja sen toimintaan 

kasvoi edelleen rauhan alettua, ja poikajäsenten koulutukseen alettiin panostaa. Tämä oli 

osa Suomen paloalan kehitystä. Vapaaehtoisissa palokunnissa huomattiin, että nimenomaan 

nuoriso on se voima, joka takaa jatkuvuuden VPK-toiminnalle. 

Toisaalta 1940- ja 1950-luvuilla toimintaa vaikeutti VPK:n jäsenten suuri osallistumishalut-

tomuus. Harjoituksissa ja sammutustilanteissa ei käynyt enää tarpeeksi väkeä. Tämä oli 
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huomattava ongelma, joka haluttiin ratkaista hankkimalla uusia jäseniä. Voi ajatella, että 

osallistumishaluttomuus juontui sotien jälkeen jättämistä traumoista. Tuolloin elettiin myös 

suomalaisen yhteiskunnan jälleenrakentamisen aikaa, jolloin aikaa ja voimavaroja vapaaeh-

toiseen palokuntatyöhön ei välttämättä kaikilta riittänyt. Voi ajatella, että sota-ajan jättämät 

arvet näkyivät vielä pitkään Oulun VPK:n jäsenistön keskuudessa, kun jäsenien alkoholin 

käytöstä tuli suuri ja pitkäaikainen ongelma. Ajan mittaan alkoholin häiritsevä käyttö saatiin 

kitkettyä pois Oulun vapaapalokunnan toimintaa haittaamasta. 

Lisäksi Oulun VPK:n toimintaan toi muutoksen Oulun kaupungin palokunnan ja vapaaeh-

toisen palokunnan välisen suhteen muuttuminen, kun VPK määrättiin kuulumaan toiseen 

lähtöön hälytyksien tullessa. Voi olla, että tämä muutos saattoi turhauttaa joitain VPK:n 

jäseniä, kun palosammutustehtäviä ei ollut enää niin usein kuin aikaisemmin. VPK onnistui 

kaikesta huolimatta jatkamaan harjoitustoimintaansa kouluttaen miehistöään aktiivisesti. 

Merkittäviä muutoksia tapahtui myös paloalan järjestökentässä, jotka vaikuttivat luonnolli-

sesti myös Oulun vapaaehtoisen palokunnan toimintaan. Huomattava muutos VPK:n sisäl-

lä oli myös se, että se päätti perustaa VPK-säätiön 1950-luvun lopulla. VPK-säätiö ryhtyi 

hoitamaan palokunnan taloudellisia asioita, joten vapaapalokuntalaiset saivat keskittyä palo-

kuntatoimintaan aivan uudella tavalla. Säätiöiden perustaminen oli tuolloin yleistä myös 

muissa suomalaisissa vapaaehtoisissa palokunnissa. Tällä tavoin vapaapalokunnat turvasivat 

taloudellisen puolensa, ja sitä kautta myös toimintansa.  

Suomi eli yhteiskunnan rakennemuutoksen vilkkainta aikaa 1960- ja 1970-luvuilla. Oulun 

VPK:ssa tämä näkyi toiminnan murrosaikana. Vapaapalokunnan toimintaa kehitettiin pal-

jon sen monipuolistamiseksi. Uudet valtakunnalliset palolait määrittelivät palotoimen uudel-

leen, kun siihen sisällytettiin pelastus- ja avunantotoimet. Tämä laajensi suuresti myös va-

paapalokuntalaisten työkenttää. Uusien palolakien voimaantulon merkitys oli erittäin suuri, 

sillä palokuntien ja niiden jäsenien toimintaa uudistettiin koulutuksesta lähtien. Näin suo-

malainen palo- ja pelastustoimi saatiin ajantasaiseksi sekä tehokkaaksi. Pelastustoimen liit-

täminen palosuojelutyön yhteyteen vaati etenkin vapaaehtoiselta pohjalta toimineeseen va-

paapalokuntaan kuuluneilta paljon, sillä heidän tuli löytää aikaa monien uusien taitojen ja 

asioiden oppimiselle. 

Myös maanlaajuiseen järjestötoimintaan sekä sen kehittämiseen kiinnitettiin aikaisempaa 

enemmän huomiota. Oululaisen palo- ja pelastustoimen eteen työskentelevät olivat aina 

ottaneet aktiivisesti osaa maan- ja läänienlaajuiseen järjestötoimintaan. Tämän suuren muu-
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toksen ajan voi sanoa huipentuneen Oulun VPK:n osalta uudella ja ajanmukaisella toimiti-

larakennuksella, joka rakennettiin Koskelan kaupunginosaan. Oulun vapaapalokunta hankki 

uusiin tiloihinsa vauhdilla uutta ja ajanmukaista kalustoa, joka vaati kouluttautumista. 

Huomiota kiinnitettiin entistä enemmän palokuntanuorisotyöhön, jossa oli osallisena poi-

kien lisäksi myös tyttöjä. VPK-nuorissa oli ja on edelleen suomalaisen palo- ja pelastustyön 

tulevaisuus.  

Naiset ovat olleet osana Oulun vapaaehtoisesta palokuntaa ja sen toimintaa VPK:n perus-

tamisesta lähtien, toimien aluksi taustavoimina nousten sieltä palosammutustoimiin saakka. 

Tällä on oma osansa suomalaisessa yhdistystoiminnassa etenkin naisten tasa-arvon kannal-

ta. Miesvaltaisuus on ollut ominaispiirre Suomessa 1900-luvun loppupuolelle saakka, kun 

vasta 1960- ja 1970-lukujen aikana tapahtunut suuri suomalaisen yhteiskunnan rakenne-

muutos alkoi murentaa miesvaltaisuutta alalta kuin alalta. Oulun VPK:ssa naiset ovat toimi-

neet miesten rinnalla pitkään, vaikka heidän osuutensa vapaaehtoisen palokunnan toimin-

nassa onkin ajan mittaan vaihdellut.  

Tultaessa lähemmäs nykypäivää, 1990-luvulta 2000-luvulle on Oulun vapaapalokunnan 

toiminta monipuolistunut entisestään. Kehittynyt tekniikka on osatekijä tässä kehityksessä, 

mutta myös VPK:n jäsenten omaehtoinen aktiivinen osanotto erilaisiin palokunnan järjes-

tämiin koulutuksiin sekä toimintoihin on suuri osa tätä kehitystä.  

Vapaapalokuntalaisten hyvä yhteishenki on aina ollut tärkeää, ja sitä on kautta VPK:n toi-

minnan ajan pyritty vaalimaan järjestämällä monenlaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Yhteistä 

vapaa-aikaa on vietetty palokunnan omissa toimitiloissa, mutta myös järjestämällä retkiä, 

kilpailuja ja leirejä muualle. Yleisesti ottaen Oulun VPK on sota-ajalta tähän päivään men-

nessä kehittynyt ajoittaisten vaikeuksienkin keskeltä organisoituneemmaksi yhteiskunnan 

toimijaksi, jolla on monipuoliset tiedot ja taidot toimia palo- ja pelastusalan tehtävissä. 

Maanlaajuinen järjestäytymiskehitys on ollut yksi suuri taustatekijä, jonka johdosta Oulun 

vapaaehtoinen palokunta on edelleen aktiivisesti toiminnassa.  

Nimensä mukaisesti vapaaehtoinen palokunta -toiminta tarvitsee vapaaehtoisia miehiä ja 

naisia sekä tyttöjä ja poikia, jotta se pystyy jatkamaan sekä kehittämään toimintaansa.  Ou-

lun VPK:hon ja sen jäsenistöön on läpi sen historian kuulunut paljon aktiivisia osallistujia, 

jotka ovat olleet valmiita käyttämään aikaansa kanssaihmisten turvallisuuden hyväksi. Toki 

toimintaa ovat kokeilleet myös he, jotka ovat lyhyenkin ajan kuluessa huomanneet, että 

VPK-toiminta ei ole heitä varten. Vapaapalokunta-aatteen historialliset juuret ulottuvat 
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syvälle. Voi sanoa, että tämä ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen perustuva ajattelu on edel-

leen voimissaan. Parhaiten tämä näkyy varmasti siinä, että vuosi vuoden jälkeen Oulun 

VPK:hon liittyy uusia jäseniä, jotka ovat vapaaehtoisesti valmiita sitoutumaan VPK-

toimintaan auttaakseen toisia ihmisiä. 

Oulun vapaaehtoisen palokunnan merkitys on koko toimintansa ajan ollut suuri sekä oulu-

laisille että Oulun lähiseudulla asuville ihmisille, jotka ovat onnettomuuden sattuessa tar-

vinneet apua. Oulun VPK:n toimintaan sitoutuneet jäsenet ovat vapaaehtoisin voimin olleet 

140:n vuoden ajan aina valmiita auttamaan hädässä olevia.  

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan vain olennaisimpia Oulun vapaaehtoisen palo-

kunnan toiminnassa tapahtuneita muutoksia, eikä tutkimuksessa ole ollut mahdollista tar-

kastella asioita kovin yksityiskohtaisesti. Olen nostanut tutkimuksessani esiin Oulun VPK:n 

historian merkittävimmät vaiheet osittain puutteellisen sekä sekalaisen lähdemateriaalin 

pohjalta. Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista liittää tutkimukseen mukaan tästä 

työstä pois rajattu VPK-säätiö sekä urheiluseura Viesti. Lisäksi muistitietohistorian lisäämi-

nen, josta saisi selville Oulun VPK:n jäsenten omia kokemuksia sekä mielialoja toimintaan 

nähden, antaisi lisäulottuvuutta tutkimukselle. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Oulun vapaaehtoisen palokunnan päälliköt vuosina 1939—2014  

 

1939—1943 Isak Heikura 

1944 J. W. Rönn 

1945 Ilmari Piisalo  

1946—1949 Reino Markuksela  

1950—1952 Heikki Sarkkinen  

1953 Ilmari Piisalo  

1954 Veikko Suominen  

1955—1967 Eino Kurkela  

1968—1971 Oiva Ranta-Aho  

1972—1975 Eino Kurkela 

 

1975—1976 Oiva Ranta-Aho 

1976—1977 Kaarlo Määttä 

1977—1980 K. Oja 

1980—1981 Kaarlo Määttä 

1981—1983 A. Juntinen 

1984—1995 Kaarlo Määttä 

1996—1998 Hannu Korpelin  

1999—2007 Risto Pietilä  

2008—2013 Marko Koivikko  

2014 –        Patrik Willberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ptk:t 1934—1974. VPKA Ca:3. OMA; Tiedotteet 1997—

2003 Toimintakertomukset esim. 1997, 1999, 2003 OVPKA ja VPK Asema – Hallitus. OVPKA. 
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Liite 2. Oulun vapaaehtoisen palokunnan johtokunnan ja hallituksen puheenjohtajat vuosina 

1939—2014  

 

1939 Juho Rusko  

1940—1946 Gunnar Hammar  

1946—1949 Reino Markuksela  

1949 Niilo Mustonen  

1950—1951 O. Korhonen  

1952—1953 Kalle Kassinen  

1954—1955 Heikki Sarkkinen 

1960 Heikki Sarkkinen 

1963—1967 Eino Kurkela 

1968—1969 Onni Toropainen 

1970 Erkki Virrankoski 

1971 Onni Toropainen 

1972—1973 Kalevi Talus 

1974—1976 Martti Puustinen 

 

 

1977  K. Poikelainen 

1978—1980 K. Oja 

1981—1982 A. Juntunen 

1983—1984 Matti Kilponen 

1984 Terttu Räihä 

1985—1986 Seppo Heinonen 

1987—1990 Risto Pietilä 

1991—1992 Antti Rautio 

1993—1994 Terttu Räihä 

1995—1996 Timo Kaijala 

1997—1998 Antti Rautio  

1999—2004 Tapio Taskila  

2005—2007 Marko Koivikko  

2008—2012 Patrik Willberg  

2013 Jouni Mäkitalo

 

 

 

 

Lähde: Johtokunnan ptk. 1934—1953. OVPK Cb:1. OMA; Tiedotteet 1997—2003 Toimintakertomuk-

set esim. 1997, 1999, 2003 OVPKA ja VPK Asema – Hallitus. OVPKA. 
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Liite 3. Oulun VPK:n jäsenmäärä absoluuttisina lukuina vuosina 1939—2012 

 

1939 - 

1940 81 

1941 84 

1942 81 

1943 77 

1944 72 

1945 84 

1946 73 

1947 105 

1948 118 

1949 116 

1950 108 

1951 128 

1952 116 

1953 97 

1954 104 

1955 116 

1956 108 

1957 90 

1958 102 

1959 127 

1960 - 

1961 84 

1962 88 

1963 91 

1964 94 

1965 106 

1966 103 

1967 108 

1968 - 

1969 - 

1970 120 

1971 103 

1972 - 

1973 - 

1974 91 

1975 - 

1976 - 

1977 - 

1978 48 

1979 55 

1980 41 

1981 46 

1982 53 

1983 - 

1984 106 

1985 - 

1986 120 

1987 113 

1988 87 

1989 111 

1990 121 

1991 152 

1992 - 

1993 150 

1994 151 

1995 146 

1996 303 

1997 134 

1998 128 

1999 152 

2000 259 

2001 233 

2002 261 

2003 283 

2004 295 

2005 295 

2006 - 

2007 - 

2008 367 

2009 306 

2010 405 

2011 401 

2012 403 

 

Lähde: Tilastot Oulun ja Lapin läänien palokun-

tain läänijaokselle vuosilta 1939—1945. Toi-

mintakertomuksia 1930—1960-luvuilta. 

OVPKA.; Toimintakertomukset 1961—2008, 

Toimintakertomukset 1960—1970-luvuilta ja 

Toimintakertomuksia ja tilikertomuksia 1960—

1970-luvuilta. OVPKA.
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Liite 4. Oulun vapaaehtoisen palokunnan järjestyssäännöt vuodelta 1975 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1.§ 

Nämä järjestyssäännöt ovat tarkoitetut varmistamaan järjestyksen säilymisen VPK:n toimitiloissa sekä 

kaikkien jäsenten niissä viihtymisen, sekä ennen kaikkea takaamaan palokunnan toiminnan tahokkuuden 

sille uskotuissa tehtävissä. 

2.§ 

Järjestyksestä VPK:lla huolehtii palokunnan arvoltaan vanhin paikalla oleva asema- tai palonmiespäivys-

täjä. 

3.§ 

Alkoholin tuonti ja nauttiminen VPK:n toimitiloissa on kielletty, samoin humalassa esiintyminen 

4.§ 

Yleinen käyttäytyminen 

5.§ 

Päivystäjä sulkee talon ulko-ovet klo 22.00, jonka jälkeen liikkuminen ja oleskelu VPK:n tiloissa muilta 

kuin palokunta tehtäviä suorittavilta on kielletty. Ovet avataan aamuisin klo 8.00. 

6.§ 

Autojen käyttö yksityistilaisuuksiin on kielletty ilman VPK:n päällikön lupaa. 

7.§ 

Kaikissa kiinteistöä koskevissa asioissa on noudatettava VPK – säätiön edustajan, talonmiehen, ohjeta ja 

määräyksiä. 

 

Oulussa 17. päivänä joulukuuta 1975 

Oiva Ranta-aho  Martti Puustinen 

Kunnan päällikkö  Hallituksen puheenjohtaja 

 

Lähde: Sekalaisia asiakirjoja. OVPKA. 
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Liite 5. Oulun vapaaehtoisen palokunnan säännöt vuodelta 1982 

 

 

Oulun 

 

Vapaaehtoisen Palokunnan 

Säännöt 

 

Nimi ja kotipaikka 

 

1.§ 

 

Yhdistyksen nimi on Oulun Vapaaehtoinen palokun-

ta ry. (Oulun VPK). Yhdistystä nimitetään näissä 

säännöissä palokunnaksi. Palokunnan kotipaikka on 

Oulu. 

 

 

Tarkoitus 

 

2.§ 

 

Palokunnan tarkoituksena on antaa järjestettyä apua 

sammutus- ja pelastustoiminnassa sekä osallistua alan 

valistus- ja koulutustyöhön. 

 

 

3.§ 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi palokunta 

1. pyrkii toimimaan yhteistyössä kunnan viranomais-

ten ja palokunnan tarkoitusperistä kiinnostuneiden 

yhteisöjen kanssa, 

2. tekee tunnetuksi palokunnan toimintaa, pyrkien 

herättämään harrastusta palontorjuntaan ja pelas-

tustoimintaan, 

3. tekee alan edistämistä tarkoittavia aloitteita, 

4. voi tarvittaessa tehdä sopimuksen sammutus- ja 

pelastustehtävien hoitamisesta, 

5. voi tarvittaessa tehdä sopimuksen sairaankuljetus-

tehtävien hoitamisesta, 

6. antaa mahdollisuuksiensa rajoissa apua myös 

oman kunnan ulkopuolelle, 

7. antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja 

käytännöllistä alan opetusta ja harjoitusta sekä 

8. toimii muillakin vastaavilla tavoilla palontorjun-

nan ja pelastustoiminnan edistämiseksi. 

 

 

Jäsenyys ja toimintamuoto 

 

4.§ 

 

Jäsenet ovat joko toimivia tai kannattavia. Toimivaksi 

jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henki-

lö, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan tarkoituspe-

riä ja sääntöjä. Jäseneksi voidaan hyväksyä  

 

 

 

 

 

myös 10 vuotta täyttänyt nuori holhoojan suostumuk-

sella. 

Toimivat jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus palokun-

nan päällikön esityksestä. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

 

5.§ 

 

Toimivista jäsenistä muodostetaan rekisteröimätön 

hälytysosasto, jolle hallitus vahvistaa johtosäännön. 

Hälytysosaston jäseneksi voidaan hyväksyä sammutus- 

ja pelastustoimintaan osallistumisen edellytyksen 

omaava 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hälytysosaston 

jäsenen ylin ikäraja määräytyy voimassa olevan palo-

miehen eläkeiän mukaan. Osastoon nimeämisedelly-

tyksistä määrätään sen johtosäännössä. 

Hallitus hyväksyy ja erottaa hälytysosaston jäsenet 

palokunnan päällikön esityksestä. 

Osastoon kuuluvien jäsenten velvollisuutena on osallis-

tua palokunnan harjoituksiin ja muihin koulutustilai-

suuksiin sekä sammutus- ja pelastustoimintaan päällys-

tön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Päivystys- ja varallaolovelvoitteista sekä mahdollisesta 

sairaankuljetustehtäviin osallistumisesta sovitaan erik-

seen. 

Hälytysosastoon kuulumattomat toimivat jäsenet voivat 

osallistua palokunnan harjoituksiin ja muihin koulutus-

tilaisuuksiin sekä tilanteen niin vaatiessa, heille sopi-

viin sammutus- ja pelastustoiminnan tukitehtäviin. 

 

 

6.§ 

 

Toimivat naisjäsenet muodostavat rekisteröimättömän 

osaston, naisosaston, jolle hallitus vahvistaa johtosään-

nön. 

 

 

 

7.§ 

 

Toimivat 10-16-vuotiaat jäsenet muodostavat rekiste-

röimättömän nuoriso-osaston, jolle hallitus vahvistaa 

johtosäännön. 

 

 

8.§ 

 

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskel-

poisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka sitoutuu 

maksamaan palokunnalle määrätyn kannatusjäsenmak-

sun. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus. 
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9.§ 

 

Jäsenen, joka haluaa erota palokunnasta, on ilmoitetta-

va siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajal-

le, taikka suullisesti palokunnan kokoukselle pöytäkir-

jaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä palokunnan 

jäsenilleen asettamia velvollisuuksia tai esiintyy palo-

kunnan arvonantoa alentavasti. Päätöksestä ilmoitetaan 

erotetulle kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön voi ve-

dota palokunnan kokoukseen, jättämällä valituskirjel-

män hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamis-

päätöksestä tiedon saatuaan. 

Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä ero-

tetuksi, jollei jäsen ole suorittanut vuoden jäsenmaksu-

aan, viimeistään seuraavan vuoden aikana. 

 

 

11.§ 

 

Palokunta kuuluu jäsenenä Oulun läänin Palontor-

juntaliitto ry:een ja toimii yhteistyössä mainitun liiton 

ja toiminta-alueensa muiden palokuntien kanssa. 

Palokunnan hälytysosaston kokoonpanon tulee noudat-

taa sisäasiainministeriön antamia määräyksiä vahvuuk-

sien edellyttämissä puitteissa. 

Palokunnan päällystön muodostavat palokunnan pääl-

likkö sekä palokunnan sisäisten järjestelyiden edellyt-

tämä muu päällystö sekä nais- ja nuoriso-osaston johta-

ja. 

Sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvan päällystön 

kelpoisuuteen nähden noudatetaan, mitä palo- ja pelas-

tustoimesta annetussa laissa säädetään. 

Palokunnan syyskokouksessa suoritetaan hälytysosas-

ton kokoonpanon järjestely ja valitaan sisäisten järjes-

telyjen edellyttämä päällystö tehtävään koulutetuista. 

Palokunnan päällystöön kuuluvien tulee olla täysi-

ikäisiä henkilöitä. 

Palokunta pitää ajan tasalla olevaa luetteloa jäsenis-

tään, heidän koulutuksestaan sekä osallistumisestaan 

sammutus- ja pelastustoimintaan. 

Palokunnan jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättö-

miä paikallisosastoja. 

Yksityiskohtaiset ohjeet palokunnan sisäistä toimintaa 

varten annetaan johtosäännöissä ja toimintaohjeissa. 

Palokunnan päällikön toimikausi on kolme (3) vuotta. 

 

 

Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus 

 

12.§ 

 

Toimivat jäsenet sekä kunniapuheenjohtaja, -päällikkö 

ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

Palokunnan syyskokous päättää kannatusjäsenmaksun 

suuruudesta. 

13.§ 

 

Palokunta voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla 

varojen keräyksiä, juhlia, arpajaisia sekä vastaanottaa 

lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. 

Palokunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun talou-

dellisen edun hankkiminen siihen osallisille. 

 

 

Toimielimet 

 

14.§ 

 

Palokunnan päätäntävaltaa käyttävänä toimielimenä on 

kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Määrätty-

jä tehtäviä varten palokunnalla voi olla kokouksen tai 

hallituksen asettamia valiokuntia ja toimikuntia, jotka 

toimivat hallituksen valvonnan alaisena. 

 

 

Kokoukset 

 

15.§ 

 

Palokunnan on kokoonnuttava varsinaisiin kokouksiin 

kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen helmi-

huhtikuussa ja syyskokoukseen syys-marraskuussa. 

Palokunnan varsinaisissa kokouksissa käsitellään seu-

raavat asiat: 

 

Kevätkokouksessa 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, 

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 

3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa, 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenteri-

vuoden toimintakertomus, 

6. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto, 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sekä 

9. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa 

mainituista asioista. 

 

Syyskokouksessa 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, 

2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 

3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa, 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- 

ja taloussuunnitelma, 

6. valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 

kolme (3) tai neljä (4) uutta varsinaista jäsentä hal-

lituksen erovuoroisten tilalle sekä heille henkilö-

kohtaiset varajäsenet, 

7. Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, 

8. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi palokunnan 

päällikkö ja muu päällystö, 

9. Valitaan edustajat niihin järjestöihin, joihin palo-

kunta kuuluu, 

10. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toimikun-

nat, 
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11. Päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta, 

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin 

varamies sekä 

13. Päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa 

mainituista asioista. 

 

Varsinaisista kokouksista ilmoitetaan viimeistään kaksi 

(2) viikkoa ennen kokousta palokunnan ilmoitustaulul-

la tai sanomalehti-ilmoituksella taikka kullekin jäsenel-

le postitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla. 

Asiat, jotka palokunnan jäsenet haluavat varsinaisissa 

kokouksissa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti 

hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun 15. 

päivään mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun 

loppuun mennessä. 

 

 

Ylimääräinen kokous 

 

16.§ 

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi taikka kun 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti 

hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokous-

kutsussa mainitut asiat. 

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla 

ja samassa ajassa kuin palokunnan varsinaisesta ko-

kouksesta. 

 

 

Hallitus 

 

17.§ 

 

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä, 

sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. 

Hallitus valitaan palokunnan syyskokouksessa kahdek-

si kalenterivuodeksi. Syyskokous valitsee hallituksen 

varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan yh-

deksi (1) kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee varsinais-

ten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan yhdeksi 

(1) kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee joko keskuudes-

taan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Hallitukseen valittavan tulee olla täysi-ikäinen henkilö. 

Palokunnan päällikkö sekä edustaja hälytys-, nais- ja 

nuoriso-osastoista ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja 

hallituksen kokouksissa. 

Jokaisen kalenterivuoden lopussa eroaa hallituksen 

jäsenistä kolme (3) tai neljä (4). Ensimmäisen kalente-

rivuoden erojärjestys määrätään arvalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja neljä 

(4) muuta jäsentä ovat saapuvilla. Hallitus kokoontuu 

puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa 

varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsut-

tava koolle kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä kirjalli-

sesti puheenjohtajalta pyytää. 

Hallitus voi asettaa keskuudestaan neljä (4) jäsenisen 

työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltä-

viä asioita. 

 

 

18.§ 

 

Hallituksen tehtävänä on hoitaa palokunnan asioita 

näiden sääntöjen ja kokouksien päätösten mukaisesti. 

Hallituksen tulee mm. 

 Huolehtia palokunnan toimintavalmiudesta, 

 huolehtia palokunnan toiminnan kehittämisestä,  

 valmistella ja esittää palokunnan kokouksille kuu-

luvat asiat, 

 kutsua koolle palokunnan kokoukset, 

 hyväksyä palokunnan koulutussuunnitelmat, 

 valvoa palokunnan henkilöstön koulutusta, 

 vastata palokunnan käytössä olevista tiloista ja 

kalustosta, 

 asettaa tarvittaessa tilapäistoimikuntia ja laatia 

niille toimintaohjeet, 

 laatia toimintaohjeet palokunnan toimihenkilöille, 

 huolehtia taloudesta ja omaisuuden hoidosta, 

 huolehtia palokunnalle mahdollisesti tulevien 

avustusten määräaikaisesta hakemisesta, 

 sopia tarvittaessa sammutus- ja pelastustoimintaan 

kuuluvien tehtävien hoitamisesta, 

 sopia tarvittaessa sairaankuljetustehtävien hoitami-

sesta, 

 vahvistaa hälytys-, nais- ja nuoriso-osastojen joh-

tosäännöt, 

 hyväksyä palokunnan ja sen hälytysosaston uudet 

jäsenet ja suorittaa mahdolliset jäsenten erottami-

set, 

 ehdotta palokunnan kokoukselle kunniapuheenjoh-

tajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi kut-

suttavat, 

 tehdä kunnia- ja muut merkkiehdotukset, 

 pitää yhteyttä läänin liittoon sekä muihin palo- ja 

pelastusalan yhteisöihin sekä 

 edustaa palokuntaa. 

 

 

19.§ 

 

Palokunnan nimenkirjoittavat hallituksen puheenjohta-

ja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin 

tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajan tulee 

olla täysi-ikäinen. 

 

 

Äänestykset 

 

20.§ 

 

Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampia kannatet-

tuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset 

avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan 

suljettu äänestys. 
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Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

paitsi vaaleissa arpa. 

Palokunnan kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä 

vähintään yhden (1) vuoden palokuntaan kuuluneella 

toimivalla jäsenellä yksi (1) ääni. Muilla jäsenillä on 

kokouksissa puheoikeus. Saavutetut jäsenoikeudet 

säilyvät. 

 

 

Talous 

 

21.§ 

 

Kirjanpito on laadittava siten, että kunkin osaston me-

not ja tulot näkyvät erikseen. 

 

 

22.§ 

 

Palokunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpää-

tös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 

15. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa viimeistään helmikuun loppuun mennessä. 

 

 

Palokunnan sääntöjen muuttaminen 

 

23.§ 

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 3/4 

palokunnan kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuis-

ta jäsenistä sitä kannattaa. 

 

 

Palokunnan purkaminen 

 

24.§ 

 

Päätös palokunnan purkamisesta on tehtävä purkamista 

varten koolle kutsutussa palokunnan kokouksessa 3/4 

määräenemmistöllä palokunnan kokouksessa läsnäole-

vista äänioikeutetuista jäsenistä ja vahvistettava aikai-

sintaan kolme (3) kuukautta myöhemmin pidettävässä 

purkamista varten kokoon kutsuttavassa kokouksessa 

yhtälaisella määräenemmistöllä. 

Päätettäessä palokunnan purkamisesta toisen kerran, 

kokouksessa on samalla myös määrättävä, miten palo-

kunnan omaisuus käytetään palontorjuntatarkoituksiin. 

 

 

(Tämä mallisääntö on hyväksytty Suomen Palontorjun-

taliiton kokouksessa 26.2.1982 § 27) 
 

 


