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PORIN PALOISTA ERITYISESTI VUODEN 1852 PALON JÄLKEEN 

 
Niin maailmalla kuin Suomessakin kaupungistumisen suurimpia vitsauksia menneiden 
vuosisatojen aikana ovat olleet sotien ja kulkutautien ohella tulipalot. Suomessa Oulu on 
palanut kymmenen kertaa, kun taas Pori on kohdannut punakukon vallan yhdeksän 
kertaa. Suomen ja pohjoismaiden tuhoisin palo oli aikanaan Turun palo vuonna 1827, mikä 
osaltaan johti Suomen ensimmäisen vapaaehtoisen palokunnan, Turun VPK:n 
perustamiseen v. 1835, kahdeksan vuotta palon jälkeen. Porissa oltiin vähän hitaampia, 
sillä vuoden 1852 palon jälkeen Porin VPK perustettiin 1863, yksitoista vuotta palon 
jälkeen. 
 

Porin palot 

▪ 1571 31 taloa 88:sta paloi. 

▪ 1603 Lähes koko kaupunki paloi. 

▪ 1640 Parhaiten rakennettu kaupunki, 40 taloa, paloi. 

▪ 1666 Suurin ja varakkain osa kaupunkia, mm. raatihuone, paloi. 

▪ 1687 Kymmenkunta taloa paloi. 

▪ 1692 Koko Linnan kaupunginosa eli neljäsosa rakennetusta alueesta paloi, 25 
taloa ja 45 varastoaittaa. 

▪ 1698 Lähes koko kaupunki eli 137 taloa, 89 aittaa, 109 latoa, mylly, kirkko, 
kellotapuli, leipomo, raatihuone, tullisilta, tullitupa ja koulu paloivat. Vain 
muutama talo kaupungin laidoilla säästyi.  

▪ 1801 Koko kaupunki (272 taloa ja julkiset rakennukset) kirkkoa ja yhtä mökkiä 
lukuun ottamatta paloi. 

▪ 1852 Lähes koko vanha kaupunki paloi, 295 rakennettua tonttia 392:sta ja mm. 
kirkko ja koulu 

Porin palojen lähde on: Museovirasto; Teemu Mökkönen Vaasa- ja suurvalta-ajan 
kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti.   

 

Kaupungin perustamisvuosi 1558, palojen vuosiluvut ja Porin VPK:n perustamisvuosi 1863 
ovat johtoteemana Porin VPK:n 150-vuotisjuhlaviikolla 8.6.2013 paljastetussa 
kuvanveistäjä, TaM Sofia Saaren muistomerkissä ”Kertomaton historia”.  

 

Porin 1852 palosta ja sen seurauksista 

 

Lauantai 22.5.1852 oli Porin kaupungille ja sen asukkaille kohtalokas. Nykyisen 
kaupunginteatterin tontilla sijaitsevassa kauppias C. F. Rosenlewin perikunnan talossa ja 
siihen myöhemmin rakennetussa keittiöosassa oli leivottu. Uunin lämmittämisen 
seurauksena oli tuli päässyt irti talon ullakolla, jossa se ilmeisesti oli kytenyt pitkään. Palo 
havaittiin vasta iltapäivällä kello 15 jälkeen. Nopeasti palo puhkaisi keittiörakennuksen 
katon leviten myös varsinaisen päärakennuksen ullakolle, ja hetkessä palo raivosi 
valtoimenaan. Sammutustoimista huolimatta palo levisi naapuritaloihin. Tuulen yltyessä ja 
tuulensuunnan muuttuessa palo riistäytyi täysin hallitsemattomaksi. 
Palon seurauksena 74 % kaupungin 6 325 asukkaasta menetti asuntonsa. Kaupungin 392 
rakennetusta tontista 295 tontin rakennukset tuhoutuivat. Palaneista rakennuksista 



mainittakoon kirkko, yläalkeiskoulu, pakkahuone, kaupungin suolavarasto ja 64 makasiinia 
sekä 24 kivi- ja 991 puutaloa. Suurin osa tuhoutuneista rakennuksista oli 
vakuuttamattomia. 
 
Osa asunnottomiksi jääneistä ihmisistä kyhäsi pääosin nykyisen kuudennen 
kaupunginosan tienoille Päärnäisten hiekkanummille suojakseen maakuoppia 
tilapäisasunnoiksi. Huolimatta valtiovallan ja jopa tsaarin puuttumisesta kaupungille ajan 
oloon häpeälliseen tilanteeseen kesti kuoppakaupunkiasutus enimmillään jopa 40 vuotta.  
Kaupungin pelastustoimen kannalta kauaskantoisimpia olivat ne toimenpiteet, jotka 
yksitoista vuotta myöhemmin Porin palon jälkeen johtivat Porin Wapaaehtoisen 
Palokunnan perustamiseen vuonna 1863.  
 

1852 palosta 100 – 150 vuotta 

 

Helatorstaina 22.5.1952 palosta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Nykyisen Pori-Seuran edeltäjä 

Porin Kotiseutuyhdistys lähestyi muun muassa palolautakuntaa 21.3. päivätyllä kirjeellä, 

jossa se totesi ”yhdistyksen kotiseudun historian ja kulttuurin vaalijana huomioineen palon 

muistopäivän ja suunnittelevansa sen viettoa kaikille porilaisille ja lähiseutujen asukkaille 

kiintoisalla tavalla”. Kirje jatkuu seuraavasti:  

 
Päivän ohjelman suunnitteluun ja sen kunniakkaalla tavalla perille vientiin 
yhdistyksemme toivoo saavansa apua paikallisilta kulttuuriseuroilta ja 
yhtymiltä. Lähinnä tulisi kysymykseen yhteistoiminta paikallisten 
palosuojelumiesten, niin vakinaisen kuin vapaaehtoisen linjan kanssa, ja siinä 
mielessä käännymme kohteliaimmin puoleenne kutsuen edustajanne 
yhteiseen kokoukseen Porin VPK:n talolle keskiviikkona tk. 26 päivänä kello 
19.00.  
 

Porin palon 100-vuotismuistopäivän näyttävimpiä tapahtumia olivat katselmus ja paraati, 
jossa nähtiin muun muassa suuri määrä hevosvetoista kalustoa. Porin VPK:n osuus 
järjestelyissä oli merkittävä.  
 

 
 
 



Porin kirkot  

Porin toinen kirkko valmistui vuonna 1703 samalle paikalle kuin kaupungin ensimmäinen, 
vuoden 1698 kaupunkipalossa tuhoutunut kirkko. Molemmat kirkot sijaitsivat 
nykyisen Hallituskadun kohdalla, myöhemmin paikalle rakennetun Satakunnan 
Museon pääsisäänkäynnin edustalla. Uudempi kirkko tuhoutui vuoden 1852 Porin palossa, 
jonka jälkeen sen korvaajaksi rakennettiin Keski-Porin kirkko, joka valmistui käyttöön 
VPK:n perustamisvuonna 1863 ja vihittiin uudenvuodenpäivänä 1864. 
 

Porin toisesta kirkosta ei tiettävästi ole yhtään valokuvaa, mutta Zachris 
Topeliuksen teoksessa Finland framställdt i teckningar on Porin jokirantaa esittävä Johan 
Knutsonin kivipiirros, jossa näkyy myös kirkko joen puolelta nähtynä. 
 

   

Kuva:Wikipedia 

 

Vuonna 1938 Hallituskadun varrella sijainneeseen puistoon pystytettiin Porin entisten 
kirkkojen muistomerkki, jossa on kuvattuna 1852 tuhoutunut kaupungin toinen kirkko. 
Puistoon valmistui Satakunnan Museo vuonna 1973, jonka edustalla on muistomerkin 
nykyinen paikka. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_ensimm%C3%A4inen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hallituskatu_(Pori)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_Museo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_Museo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_palo_1852
https://fi.wikipedia.org/wiki/Keski-Porin_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Zachris_Topelius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Zachris_Topelius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Finland_framst%C3%A4lldt_i_teckningar
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_Knutson
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_Knutson


  

 

   

 



  

Keski-Porin kirkko rakennettiin vuosina 1859 – 1863 ja vihittiin käyttöön uudenvuoden-

päivänä 1864. Kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Carl Johan von Heideken ja Georg 

Theodor Chiewitz. 



 



  

 

  

              Porin kaupungin ja maaseurakunnan pystyttämän muistomerkin sivujen tekstit 



  

Porin toinen kirkko maan puolelta nähtynä 

  

Porin toinen kirkko joen puolelta nähtynä 

 



 

Kirkon lisäksi paloivat kuvan kaikki muutkin rakennukset,  

mutta raatihuoneesta vain sen puinen torni. 

 

Pori-Seura kiinnitti vuonna 1967 muistolaatan Porin Teatterin seinään, jonka paikalla 
olleesta rakennuksesta palo aikoinaan sai alkunsa. Tällöin palosta oli kulunut 115 vuotta.  
 

 
Kuva: Vanhaa Poria, Jukka Joutsi 
Laatan uusi kuva: Ari Lehtimäki 

 



  

 
Porin triviaalikoulu  

Porin triviaalikoulu oli Porissa vuosina 1640–1698 ja 1722–1843 toiminut triviaalikoulu. 
Sen viimeinen koulutalo sijaitsi nykyisen Hallituskadun varrella tontilla jolla myöhemmin 
toimi Porin oluttehdas.  Porin triviaalikoulun nykyisenä seuraajana pidetään vuonna 1879 
perustettua Porin lyseota. Vuonna 1968 Pori-Seura kiinnitti koulun muistolaatan silloisen 
oluttehtaan konttorirakennuksen länsipäätyyn.  
 

 
Laatta erottuu oluttehtaan konttorirakennuksen sokkelissa.  

Kuva: Turun Sanomien tulipalouutinen 3.9.2011 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pori
https://fi.wikipedia.org/wiki/Triviaalikoulu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hallituskatu_(Pori)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_oluttehdas
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_lyseo


 

Nykyisin laatta on kiinnitetty samalle paikalle rakennetun kerrostalon julkisivulle. 
Kuva: Ari Lehtimäki 

Palosta 150 vuotta 

 

Päärnäisten Pienkiinteistöyhdistys (nykyisin Päärnäisten Asukasyhdistys) perustettiin 
vuonna 1986 kokoamaan kuudennen kaupunginosan (Päärnäinen), kymmenennen 
kaupunginosan (Tiilinummi) ja Käppärän (22. kaupunginosa) asukkaita ajamaan 
toimialueen kunnallisteknisiä ja kulttuurisia sekä muita viihtyisään ja turvalliseen 
asumiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen toimialue kattaa ne entiset hiekkanummet, jonne 
vuoden 1852 kaupunkipalon jälkeen kuoppakaupunkiasutus suurimmaksi osaksi syntyi.  
 
Erinäisten keskustelujen jälkeen sovittiin, että ”Kuoppakaupungin perikunta” tekee 
aloitteen ja ideoi sekä toteuttaa eri yhteistyötahojen kanssa Porin palon 150-
vuotismuistotapahtumat. 
 
Syyskuun 9. päivänä 2001 Päärnäisten pienkiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Lauri 
Lempinen ja varapuheenjohtaja Toivo H. Laine jättivät Porin kaupunginhallituksen ja Pori-
Seuran edustajille esityksen Porin palon 150-vuotismuiston huomioimiseksi vuonna 2002. 
Esitykseen sisältyi eri yhteistyötahojen kanssa huolellisesti valmisteltu suunnitelma 
erilaisista tapahtumista. 
 
Päärnäisten Pienkiinteistöyhdistyksen lisäksi suunnitteluun ja tapahtumien toteuttamiseen 
osallistuivat Porin kaupunki, Pori-Seura, Porin palolaitos, Porin VPK, Porin 
Vapaapalokuntien Yhdistys, Satakunnan maakuntakirjasto ja Satakunnan Museo.  
 

Paloa muistellaan  

 
Jo vuonna 1856 julkaistiin palosta kertova arkkiveisu ”Yksi surullinen laulu Porin 
kaupungin palosta, 22 p:nä toukokuuta 1852”. (liitteenä)  Se oli präntätty Turussa J. E. 
Frendellin ja pojan kirjapainossa Antti Helanterin kustannuksella. Tekijän nimeä ei veisusta 
ilmene. Hinta: 3 kop. hop. Sen 62 säkeen keskeinen sanoma oli, että palo tuhoineen oli 



Jumalan rangaistus kaupunkilaisten syntisen elämän vuoksi. Arkkiveisu on luettavissa 
osana näitä muistelmia. 
 
Porin paloa ja sen seurauksia eri tavoin valottavia kunnallishallinnollisia historiantietoja ja 
kuvauksia on luettavissa Juhani Saarisen kirjoittamasta Porin kaupungin historian 
kolmannesta osasta vuodelta 1972.  
 
Tapani Mikolan Porin kaupungin pelastustoimen 70-vuotishistoriikki (1996), Toivo H. 
Laineen romaani ”Käy minne tiesi”, osa 1 (2000) sekä Leila Tuuren romaani ”Tummat ja 
valkeat tulet” (1993) kuvaavat sekä palopäivän kulkua että sen vaikutuksia kaupunkilaisten 
elämään.  Myös Porin VPK:n vanhoissa historiikeissa palo mainitaan kuvattaessa 
entisajan palontorjuntaa.   
 

     

 

150-muistovuoden aikana toteutetut tapahtumat    

 

Toukokuun 3. päivänä vuonna 2002 avattiin pääkirjaston tiloissa näyttely, jonka 
pääasiallisena sisältönä olivat Porin palo, palontorjunnan ja Kuoppakaupungin historia 
sekä ajankohtainen turvallisuusviestintä. Näyttely oli avoinna toukokuun ajan. Näyttelyn 
toteutuksesta vastasivat kirjasto, Museo, palolaitos, Porin Galligrafiayhdistys ja 
Päärnäisten Pienkiinteistöyhdistys. 
 
Palon 150-vuotismuistopäivänä 22.5. paljastettiin Vesitornin julkisivulle 
kuoppakaupunkiasutuksen 150-vuotismuistoreliefi. Suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasivat Porin Kuvataiteen Ystävät, Päärnäisten Pienkiinteistöyhdistys ja Porin kaupunki. 
VPK:n Soittokunta juhlisti tilaisuuden.  
 
Saman päivän iltana oli Kirjasto-Työväenopiston (nykyään Kansalaisopisto) auditoriossa 
Toivo H. Laineen luento aiheesta ”Palopäivän tapahtumat ja Kuoppakaupungin synty”. 



 

  

Kuoppakaupunkiasutusta 

 

 

Kuoppakaupunkreliefi 

 

Saman viikon lauantaina pidettiin Porin palon 150-vuotismuistoparaati. Siihen osallistui 
suuri määrä porilaisten palokuntien ajoneuvokalustoa ja henkilöstöä. Paraatia johtivat 
apulaispalopäällikkö Ilkka Vastamaa ja Porin VPK:n päällikkö Markku Heino. Lippulinnan 
perässä marssijoita tahditti VPK:n Soittokunta. Paraatin vastaanottajat seisoivat lähellä 
palon syttymispaikkaa Porin Teatterin portailla. Paraatin jälkeen kalusto ryhmittyi yleisöä 
varten Liisanpuistoon. Paraatijoukoille tarjottiin ateria palolaitoksen ruokalassa. 
Pelastustieto-lehden päätoimittaja Juhani Katajamäki seurasi paraatia ja teki lehteen 
mittavan jutun Porin palosta ja sen muistotapahtumista. 

 
Keskiviikkona 25.9. järjestettiin Kirjasto-Työväenopiston auditoriossa soitannollinen 
luentotilaisuus aiheenaan Porin palo ja sen seuraukset. Musiikkia esitti Porin VPK:n 
Soittokunta Pekka Karin johdolla. Kaupungin tervehdyksen esitti apulaiskaupunginjohtaja 



Kari Hannus sekä järjestäjien puolesta Lauri Lempinen, joka myös juonsi tilaisuuden. 
Tilaisuuden puheenvuorot ja aiheet olivat: 
 

• Leila Tuure: Palon vaikutukset ihmisten arkipäivään 

• Liisa Nummelin: Palon vaikutukset kaavoitukseen ja rakentamiseen 

• Antero Luonila: Porin VPK:n synty  

• Kalervo Laaksonen: Pelastustoimen ajankohtaiskatsaus  
 

Lisäksi tilaisuudessa nähtiin opettaja Helmi Braggen kirjoittama pienoisnäytelmä ”Porin 
palo 1852”. (liitteenä)  Sen esittivät VPK:n nais- ja nuoriso-osastolaiset Pertti Lambergin 
ohjaamana. Opettaja Braggelle ojennettiin kukkakimppu ja ilta päätettiin komeasti 
seisaaltaan kuunneltuun Porilaisten marssiin. Näytelmän käsikirjoitus ja sen toteutuksen 
ohjaajan Pertti Lambergin kuvaus näytelmän toteutuksesta (liitteenä) on luettavissa osana 
näitä muistelmia. 
  
Lauantaina 28.9. Porin päivän torijuhlassa kuultiin VPK:n Soittokunnan esityksiä ja nähtiin 
Porin palolaitoksen veteraanien ja VPK:n Esikunnan järjestämä sekä Matti Salon juontama 
pukukavalkadi ”Porilaispelastaja kautta aikojen”. Koulujen Porin päivän esitelmänä oli Leila 
Tuuren historian tutkimukseen ja hänen romaaniinsa ”Tummat ja valkeat tulet” perustuva 
kokonaiskuva palon vaikutuksista kaupunkilaisten elämään. 
 
Toimijoiden aktiivisuuden myötä ja hyvällä yhteistyöllä vuoden 1852 Porin paloa ja sen 
seurauksia muisteltiin siis monin eri tavoin menneitä polvia kunnioittaen.  
 

Palosta 170 vuotta  

 
Porin VPK:n perustaja Anders Axel Anderssonin syntymän 200-vuotisjuhlaa vietettiin 
VPK:n kerhohuoneella la 26.3.2022 asiaan kuuluvalla arvokkuudella. Juhla huipentui 
perustajan pojanpojanpojan, lennonjohtaja Esko Antti-Pojan esi-isästään kirjoittaman kirjan 
”Kertomaton historia” julkistamiseen.  
 
Teoksen viidennessä luvussa valotetaan monipuolisesti kaupungin oloja ennen paloa, itse 
paloa ja sen seurauksia. Merkittävä tieto on aiemmin vähälle huomiolle jäänyt muutama 
kuukausi aiemmin yhden korttelin tuhonnut palo, joka sillä kertaa onnistuttiin rajoittamaan 
ja sammuttamaan ennen laajenemistaan. 
 
Vuoden 1852 Porin palosta tuli 22.5.2022 kuluneeksi 170 vuotta. Torstaina 25.5. 
ilmestyneessä Satakunnan Kansan viikkoliite Porilaisessa on aukeaman kokoinen juttu 
otsikolla ”Leivontapäivä päättyi Porin täystuhoon”. Jutussa on myös kuva, jossa Esko 
Antti-Poika ja VPK:n pitkäaikainen ja monipuolisesti ansioitunut aktiivi Petri Vallin 
”poseeraavat” osana palokunnan 150-v-juhlallisuuksia paljastetun muistomerkin 
”Kertomaton historia” vierellä.  
 
Muistomerkin lähtöteemana on yhdeksän kaupunkia kohdannutta suurpaloa. Kivissä on 
palojen vuosiluvut. Viimeisessä on palon 1852 lisäksi VPK:n perustamisvuosi 1863 ja 
perustaja Anderssonin reliefi.  
 
”Kertomaton historia”-muistomerkistä on enemmän tekstiä ja kuvia toisessa jutussa 
otsikolla ”Porin VPK:n muistolaatoista- ja merkeistä sekä kilvistä”. 
 



Porin VPK perustettiin siis 11 vuotta viimeisen kaupunkipalon jälkeen. Aiheellisesti on 
todettu, että Pori ei ole palanut kertaakaan VPK:n perustamisen jälkeen.  
 
 

  

Satakunnan Museossa on pienoismalli Porista ennen vuoden 1852 suurpaloa. Keskellä, 
vanhan suurtorin laidalla näkyy Rosenlewin punasävyinen puutalo, josta kaupunkipalo sai 

alkunsa. KUVA: KIMMO LEHTO  
 

  

Isoisoisä ja pojanpojanpoika  
Anders Axel Andersson ja Esko Antti-Poika  
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