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SATA TULISTA VUOTTA

.9ata lulista wottu kertoo Viialan VPK:n 100-
vuotisesta loirrrinnasta. l/PK on l/iialan vanhin
roiniva yfulisty,s. Se ei ole paikktkunnan ensim-
nrjinen yhdistys, ei edes ensintnrciinen palokunta,
Dtulta se on ensimntciinen yhdisty.smuoloinen or-
ganisuulio, jokt on saavullenul 100 vuoden kun-
nioite!!avan iritt,

Sahan palokunta

Viialan ensimmii inen palokunta ol i  Akaan I lciy-
rysahan yhtey'teen v. I 882 perustettu tehdaspalo-
kunta. Se peruslett i in v. I  880 sattuneen sahan
palon j i i lkeen l l ihinni i  vakuutusyhtidn vaatimuk-
sesta ja sen ensisi jainen tehtavA ol i  suojel la sa-
hayhtir in teol l isuuslaitoksia, v. 1873 perustettua
sahaa ja v. I  890 perustet lua lasitehdasta tul ipalon
vaaroi l ta. Kyl l l i  sahan palokunta antoi sammutus-
apua myris ulkopuolisi l le. V. 1884 sen t iedeHAn
olleen sammuttamassa mm. Konhon kartanossa
s)ttynytte tul ipaloa. Sahan palokunla on edelleen
Viialassa loimiva palokunla. Vi i l i l l i i  sen toiminta
on ol lut lantassa, rnutta lanrakausien j i i lkeen sen
toinrinta on jal leen vi lkastunut, kun tehtaalta on
l<iyl1,ny.t sen toiminnasta innostuneita henkikiifii.
fehdas on luonnoll isesti  tukenut sen toimintaa.
Vuosisadan kuluessa lehdas on useita kertoja
vaihtanut onristajaa ja nimeii  ja luonnoll isesti
palokunnan nimikin on vaihtunut samaan tahti in.'IAnA 

pliv{ni palokunta tunnetaan Schaumanin
tchdaspa lokunnan n ime l la .

VPK:n toiminnan kehitys

Kaikki eivi i t  kuitenkaan ol leet ty1'tyvi i is i l i  sahan
palokunnan toinrintaan. Eriryisen tyytymiittrimiii
si ihen ol ivat paikkakunnan talol l iset ja kauppiaat,
jotka ennen pitki i i i  alkoivat puuhata paikkakun-

nalle vapaapalokuntaa. Sellainen perustettiin v.
1896 ja se sai nimekseen Viialan vapaaehtoinen
palokunta. Palokunta aloitti toimintansa tyhjlstii,
mutta jo parin vuoden kuluessa oli keriiyksin,
myyj?iisin ja i l tamatoiminnan avulla saatu sen
verran varoja, ett?i palokunta pystyi hankkimaan
pari ruiskua. Alkuvuosien johtavia nimiii palo-
kunnan toiminnassa olivat kauppiaat John Biir,
Otto Jansson, Efraim Varala, maanvuokraaja Os-
kari Partala, nahkuri Emil l-ehtonen ja taloll inen
Kustaa Iso-Rasi. Keskeisessii asemassa olivat
paikkakunnan kauppiaat John Biir, joka toimi
palopiiSll ikkrinli ja Otto Jansson, joka oli johto-
kunnan puheenjohtaja. t leidlin mukaansa palo-
kuntaa nimitetti inkin kauppiaiden palokunnaksi.

Palokunnan tehtevA oli haasteell inen, mutta siit i i
selvitt i in. Ensimmiiiseen todell iseen tulikokee-
seensa palokunta joutui joulupii ivi in i l tana v.
1897. Palokurrnalla oli si l loin vasta yksi ruisku
(toinen hankitt i in vasta seuraavan vuoden alussa).
Palokunta joutui sammuttamaan Viialan karlanon
tall irakennuksessa syttynylti i  paloa. Rakennusta ei
saatu pelastettua, mutta tulen levii iminen muilrin
rakennuksi in saati in estetyksi.

Todella suuren luokan trrl ikoe palokunnalla oli
v. 1906, kun lasitehtaalla syttyi suuri tuli palo.
Koko lasitehdas varastoineen paloi ja lisiiksi vielii
tehtaan liihellii ollut tyriliiisten asuinrakennus.
Suuria tulipaloja oli mydhemminkin. Erityisesti
palonvaaralle altt i ina olivat tehdasrakennukset,
joita Viialassa oli useita. Sahan oma palokunta ei
niitii kyennyt riitteviisti turyaamaan. T<titii riitti
runsaasti molemmille palokunnil le.

Erityisen vaikeita vuosia olivat 1920-luvun
alkuvuodet. Sil loin suuria tulipaloja oli poikkeuk-
sell isen runsaasti. Maraskuussa l92l oli lasiteh-
taalla tuhoisa tulipalo. Tammikuussa 1922 paloi
viilatehdas. Sitii ei voitu pelastaa. Vahingot olivat
sil loisenkin mittapuun mukaan miljoonaluokkaa.
Miljoonapalo oli myds sahan palo kesiikuussa
1924.

Suurten tehdaspalojen sattuessa palokunta oli
voimaton. V. l9l0 VPK hankki itselleen kolman-
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nen ruiskun, mutta toiminnan tehokkuutta se ei
paljon l isi innyt. palokunnan ruiskut olivat kaikki
ns. "kiisivoimaruiskuja", jotka eiviit olleet kovin
tehokaita. Moottoriruiskujakin oli saatavissa,
mutta ne olivat niin kalliita, ettei pienen kyliin
palokunnalla ollut niihin varaa. Yhteiskunnalta ei
my<iskiiiin ollut tukea saatavissa. Akaan kunta
avusti Viialan VPK:ta ensimrniiisen kerran vasta
1920-luvun lopulla. Sahan palokunta sai ensim-
mdisen nroottoriruiskunsa v. 1923, mutta VPK
pystyi selfaisen hankkimaan vastav. 1932.

Seuraavat ruiskuhankinnat keskittyiviitkin piiii-
ositr ttroottoriruiskuilrin.' l ' i irniin tcki rrrthdoll isek-
si kunnan avustukset, Vuonna 1934 tuli voirnaan
lnoalnll le ensirnrnIinen palolaki, j<lka siirsi
vastuun palotoimen kehittiimisestd ja hoidosta
kunnille ja siitii liihtien palotointa hoitavat VPK:I
saivat siiiinntillisesti toimintaansa avustusta kun-
nilta. Halpoja kiisivoimaruiskujakin hankitt i in
edelleen. 1930-luvulla VPK:n alaisuuteen perus-
tettiin pieniii kyl6osastoja, joiden k6yttiirin han-
kittiin kiisivoimaruiskuja. lI maailmansodan jiil-
keen kyliiosastot kuitenkin lopetettiin.

Aina 1950-luvutle asti VPK:n toimintaa han-
kaloittivat kaluston kuljetuskysymykset ja sarn-
mutusvesikysymys. Kaluston kuljetus palopai-
kalle hoidetti in 1950-luvulle asti hevoskyydil le.
VPK:lla ei kuitenkaan ollut omia hevosia, vaan
hevoset jouduttiin lainaarnaan paikkakunnan ta-
loista. Vaikka err ole kuullut, elt i i  hevosen onris-
taja olisi koskaan kielt i iytynyt arrtarnasta hevos-
taan, oli j i ir jestelnri i kuitenkin hidas. Hevosia
onristavien taloll isten kanssa tehti in pii ivystys-
sopinruksia, joilla varrnistettiin hevosten saata-
vuus, rnutta toinrintaa se ei paljon nopeuttanut.
'foilell inen apu kuljetusti larrteeseen saatiin vasta,
kun palokunnan kiiyttcicin saatiin auto.

Jo 1930-luvulla VPK yritt i  kunnostaa kiiyttddn-
sii paloauton sahayhtiiiltA saamastaan vanhasta
autoromusta. Siitii ei kuitenkaan saatu enee autoa.
Sen jiilkeen VPK ryhtyi keriiiimdiin ralrastoa, jon-
ka piiiioma oli tarkoitus kdyttiiii rnydhernmin pa-
loauton hankintaan. Maailrnansota siirsi kuitenkin
hankkeen toteuttanrista ja sodan jiilkeinen voima-
kas inflaatio s<ii rahaston pdAoman. Vuonna 1956
Viialan kunta hankki VPK:n kiiytt<icin paloauton
kaluston kuljetusta varten. Jo sit i i  ennenkin sodan
jiilkeen VPK:n kiiyt<issii oli tarvittaessa Aarne
Serkolan kuorma-auto. Serkola oli itse innokas
palokuntalainen ja antoi auliisti autonsa palokun-
nan kiiyttii<in silloin, kun se tyiiajoilta jouti. En-
sirnmiiisen omart paloautonsa VPK hankki v.

1962. Se oli Ford-merkkinen, ja sitli kiiytettiin
kaluston kuljetusautona lAhes l0 r'uotta. Vuonna
1969 VPK hankki uuden Bedford-nrerkkisen ka-
lustonkuljetusauton ja vanha auto myytiin pois
seuraavana vuonna. Vuonna 1996, jolloin palo-
kunta teytti 100 vuotta, VPK:lla on jo neljii autoa,
joista kaksi on kaluston kuljetukseen soveltuvia
hyiikkiiysautoja, yksi sii i l idauto ja yksi miehis-
t<inkuljetusauto.

Samrnutusveden saanti muodostui usein kohta-
lonkysynrykseksi santmutusty<issii. llrnan sanr-
mutttsvettf i palokuntn on avuton. Nvk]i i i in sarn-
rrrutusly(issli voitlnnrr klivtt i i l i  . lo cri lnisit kcrrri-
kaaleja, nrutta silt i  vesi on edelleen keskeisin
samlnutusmateriaali. Veden saannin helpottanri-
seksi  1930- luvul ta 1960- luvul le  ast i  rakennet t i in
eri puoli l le kuntaa palokaivoja veden saannin
turvaamiseksi. Nykyhiin suuret siiiliiiautot ovat
helpottaneet veden saantia palopaikalle, mutta
palokaivotkin ovat edelleen tarpeen.

Harrastustoiminta

Vuosikynrnrenten saatossa VPK on ollut morren-
laisten harrastusten keskipiste. Tiihiin johti jatku-
va rahan tarve. Jotta VPK:n toiminta olisi ollut
mahdoll ista, oli kehitettdve rahanhankkimistaptr-
ja. l i i  ollut olerrrnssa rnit i i i in sellaista rahasarrrptra.
josta rahaa olisi voitu anlnlentaa rajattornasti.
Alkuaikojen keskeisii i  rahanhankintakeinoja oli-
vat keriiykset, mlyj?iiset, arpajaiset ja iltamat.
Suurelta osin varojen keriiys oli huvitoimikunnan
hoidossa. Fluvitoinrikunta olikirr yleensd aika
suuri, koska siihen p1'ritt i in kerii i irnli i in nrvds
niiytteli j i i t  ja rnuut olrjelnransuorittajat sekii l ip-
pujen my/iit, ovimiehet ym. i ltamien kannalta
ti irkeiit toimihenkikit. featteriharrastus oli vi l-
kasta Nii l ' telnri i i  tarvitt i in noin 4 - 5 vuodessa.
koska ei yhte neytelmaii voitu kovin monta kertaa
esittae.

Yhdistyksen piir issii toimi m1'ris torvisoitto-
kunta, joka Vastasi paitsi musiikkiharrastuksesta,
myds iltanrien musiikista. Kun iltanrissa soitt i
torvisoittokunta, oli 1' leisrinrenestys 1'leensli taat-
tu.  lhmiset  rakast ivat  ton ' i rnusi ikk ia.  VPK:n p i i -
rissd tointi vuosisadan alkupuolella mytis urheilu-
seura ja naisvoim isteluseura.

Teatteriharrastus eli VPK:n piirissii vilkkaana
1920-luvun lopulle saakka. Sen ji i lkeen ohjelmal-
l is ten i l tanr ien suosio lask i  ia  t i la l le  tu l i  tanssi -
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i l tanrat. Luuhavasti slyni oli elokuvateatlerien
yleisryminen.

Kun tanssit yleistyiviit, sammui mycis teatteri-
harrastus vai olisiko,oikeampi sanoa, eftA teatteri-
harrastuksella ei olhit VPK:lle enliA samaa merki-
tystii kuin aiemmin. Se menetti merkityksensii
varojen keriiiijdnd. Kyllii teatteriharrastus eli kitu-
l iaana vieli i  1920-luvun ji i lkeenkin, mutta suurta
yleisrili se ei enii!i keriinny.t. Sitii harrastettiin vain
harrastuksen itsensii vuoksi. Ijetkellisesti teatleri-
harrastus virkistyi vielii sodan jiilkeen 1940-luvun
ji i lkipuolella. Sen sai aikaan paikkakunnalle
muuttanut sahateknikko Veikko Lavi, mutta hii-
nen muutettua pois paikkakunnalta laimeni my<is
teatteriharrastus.

Torvisoittokunnan VPK perusti v. l90l ja se
toimi virkeiisl i vuoteen I916. Sil loin se hajosi
sisli isi in erimiel isyyksiin. Kansalaissodan jAlkeen
v. l9l8 se perustetti in uudelleen, mutta se sai
pian kilpail i jakseen urheiluseura Pyryn yhteyleen
pcrustetun lorvisoittokunnan. Maailmansotien
vil isen ajan torvisoittokunnat jaksoivat vaihtele-
valla menestykselle kilpail la keskenii i in. l l  maa-
ilmansodan ji i lkeen VPK:n torvisoittokunta luo-
vut t i  ja  s i i ta  laht ien Vi ia lassa on o l lu t  va in yks i
torvisoiltokunta, l)yryn torvisoiltokunta, joka
vaali i t<-'rvimusiikin pcrinteit?i paikkakunnalla
edelleenkin.
Vuonna | 905 VPK:n yhteyeen perustetti in

urheiluseura ja vuonna 1909 naisvoimisteluseura.
Vl'K:n naisvoimisteluseura lopetti toimintansa v.
1918.  1920- luvul la  Vi ia laan perustet l i in  ky l lA uusi
naisvoimisleluseura, mutla se ei enii i i  toiminut
VPK:n yhteydessli, vaan itsenii isenii SVUL:n
seurana. Ivliesten nruodoslanra voinristelu- ja
urheiluserira jatkoi VPK:n yhteydessii 1930-luvun
alkuun asti. Sen jl i lkeen sekin itsenii istyi ja otti
nimekseen v- ja u-seura Viialan Viri ja l i i ttyi
SVUI.:?idn kuten naisvoimisteluseurakin. Nii iden
urheiluseurojen itsendistyminen ei kuitenkaan
tappanut urheiluharrastusta VPK:n piirissii, mutta
urheil i jat eiviit en?ii i muodosta i lsenii isti i  urheilu-
osastoa. [Jrheiluharraslus on kuitenkin ti irkeii
kaikil le sammutustoimen piir issii toimivil le ja siit i i
onkin muodostunut seurassa kaikkien yhteinen
harrastus.

Nykyiinn VPK:n piir issli toimii sammutusosas-
ton l isl iksi kaksi osastoa: naisosasto ja nuoriso-
osasto. Edell inen perusletti in vasta niin mycihAiin
kuin v. 1956. SitA ennen naiset eiviit muodosta-
neet nlitdiin eri l l isti i  osasloa (ellei otela lukuun

edell i i  mainittua naisvoimisteluseuraa), vaan nai-
set toimivat kaikissa toimissa miesten rinnalla.
Nykyiiiin naiset muodostavat oman erillisen nais-
osaston, jonka toiminta on kuluneiden vuosi-
kymmenten aikana osoittautunut hyvin vilkkaaksi
ja tehokkaaksi. Nuoriso-osasto perustettiin v.
1938 poikaosaston nimell i i . Kun toimintaan 1970-
luvulla alkoi tulla tyttdjii mukaan, muutettiin
osaston nimi vuoden 1979 alusta nuoriso-
osastoksi. Senkin toiminta on osoitiautunut me-
nesfykselliseksi. Nykyiiiin osasto on erittain tAr-
keii uusien palokuntanuorten sukupolven kasvat-
tamiseksi. Ilman tiitii tydtii loppuisi ennen pitkiiii
koko palokunnan toimintakin.

Vuonna 1905 rakennetti in Viialan Lall inmiikeen
palokunnan talo, joka monien vuosikymmenten
ajan on ollut VPK:n toiminnan keski pisteenii.
Palokunnantalo alkoi menettdii merkitystiiiin sen
ji i lkeen, kun Viialan kunnan paloasema 1956
valmistui. Vanha palokunnantalo puretti in v.1975
uusien asuntokerrostalojen tielt i i . 1950-luvulla
samoihin aikoihin kunnan paloaseman valmistu-
misen kanssa valmistui VPK:lle uusi tanssi-
paviljonki Metsiilinna, joka mydhemmin katettiin
ja rakennettiin seiniit ympiirille niin et16 paviljon-
ki ennen pitkiiii muuttuikin taloksi, joka tiinfi plii-
v?inii on VPK:n loiminnan keskus paikkakunnalla.
1980-luvulla valmistui VPK:lle myiis orna erityi-
nen rantahuvila, Palokiirki,
Jumusen rannalle n. 2-3 kilometrin pli i ihi in Viia-
lan keskustasla.

Nykyii i in palotoimi, niin Viialassa kuin muualla-
kin, on erittein monimuotoista toimintaa. llniiii ei
puhutakaan pelkdstiiiin palotoimesta, vaan siihen
on ylrdistetty mycis pelastustoimi. Sammutustoi-
men ohella VPK:n toimintapiiri in kuuluu myds
iiljyvahi nkojen torj untatyd ja monenlai nen pelas-
tustoiminta. Sen piir i in kuuluu mm. kaivontyhjen-
nykset, veden varaan joutuneiden pelastaminen,
avunanto liikenneonnettomuuksissa ym. Palo-
miesten koulutus eri laisiin avunantotehtaviin
muodostaa nykyiiiin keskeisen osan palokunnan
tydsse.
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