
Hartwallin uhkaavasta palosta 
selvittiin suhteellisen 

vähäisin vaurioin 
Tällainen hätäpuhelu tuli 

Helsing in hälytyskeskuk
seen maanantaina 8. 6. kel
lo 11 .27. Nauhalta purettu 
keskustelu jatkuu seuraavas
ti : 

- Hälytysilmoitus H31 ja 
15 , Helsinki P4: Ristipellon
tie, Hartwall, rakennuspalo . 

- Vetäkää se letku! Kaa
supullot pois ! Arto, tuota, 
käy hakeen yks letku lisää , 
vesiletku on vannaan tuolla 
alhaalla. 

- Hetkinen vaan. (Teh
daspalo. Toimittakaa lisähä
lytyksiä Hartwallille!) 

- Haloja! 
- Haloo! Eli minkä por-

tin kautta tullaan sisään? 
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- Hätäkeskus Helsinki. 
- Vedetään nää hei pois! 
- Hätäkeskus. 
- Saako palokunnan Hart· 

wallilIe tänne Ristipellontiel· 
le. Heti palokunta, täällä on 
palo! 

- Ja mikä rakennus siellä 
palaa? 

- Se on tää... toisesta 
portista tuutte sisään ... poro 

- Se on ei se ensimmäi
nen portti , vaan se toinen 
portti , kun tullaan Ristipel
lontieltä HaI1wallille. 

- Onko siellä opastus? 

tilla on tuossa . .. se on nää 
kaaret täällä takana. 

- Mikä siellä palaa? 
- Tää puukatto, se on sytty· 

nyt jostain palaan. 
- Hetkinen vain, pysykää 

siellä langan päässä. Minä hä· 
Iytän sinne apua, jutellaan sit· 
ten lisää. 

- Joo. 

- On siellä . Mä soitan 
portille . 

- Saanko vielä teidän nu
meronne? 

- (Antaa numeron.) 

- Mikä rakennus palaa? 
- Ne on nää kaaret täällä 

takana. Kysykää portilta. 
- Asia selvä . Saanko ni-

menne? 
- (Antaa nimensä.) 
- Autot on matkalla . 
- Joo. 
- Kuulemiin. 

Näiden es itietojen perus
teella AHK hälytti ensim
mäisen asteen perushälytyk
sen kohteeseen, eli HP4:n , 
H3 1:n, H41:n , HI5 :n, 
H33:nja HI61:n. 

Vuoromestari Juha Nie 
misen saavuttua kohteeseen 
hän totes i 6 000 m2 tuotan
tohaIl in katon olevan tulessa 

palontorjunta 6/92 



Uhkaavalta näyttänyt tilanne muodostui 
voimakkaaksi paloksi, mutta se onnis
tuttiin sammuttamaan suhteellisen vä
häisin vaurioin, eikä tehtaan tuotantoon
kaan aiheutunut katkoksia, Vahingot 
ovat arvioiden mukaan kuitenkin miljo0-
naaluokkaa 

Erityistä huomiota kiinnitettiin ATK
tilojen jälkivahingontorjuntaan, 

noin kolmanneksen osalta 
länsipäädyssä, Koko raken
nuksen leveydeltä tuli katto
rakenteiden alta voimak
kaasti savua, Nieminen 
määräsi tiedustelun aloitta
misen kattorakenteisiin ja 
samalla myös ensimmäisten 
selvitysten suorittamisen, 
Katon holvirakenne avattiin, 
jolloin todettiin rakenteissa 
olevat onkalot ja, että katto
rakenne muodostaa laajan 
yhtenäisen paloteknisen 
alueen, joka edesauttaa pa
lon nopeaa leviämistä, 

Päiväkoti evakuoitiin 

Nopean tiedustelun tulok
sena vuoromestari totesi, et
tä paikalle oli saatava siellä 
jo olleiden kuuden yksikön 
lisäksi lisävoimia; hän päätti 
esittää siirtymistä II-hälytys
asteeseen, Samanaikaisesti 
hälytettiin kohteeseen kolme 
sopimuspalokuntaa ja kaksi 
varikkovalmiuteen, Paikalle 
hälytettiin myös toinen pääl
lystöviranhaltija HP3 Väinö 
Enlund sekä H II , H 13 , H I 0 
ja H477, 

Päivystävänä päällikkönä 
toimi'lut pelastusjohtaja 
HP2 Ake Grönmark määräsi 
tehtävän nostettavaksi II
hälytysasteeseen ja samalla 
johtokeskuksen perustami
sen keskusasemalle, sekä 
P04:ksi palomestari Kalle 
Taipalisen ja P03:ksi palo
mestari Erkki Tolvasen, Joh
tokeskuksen es ikuntapäälli
köksi määrättiin palomestari 
Keijo Mökkönen ja 
HP30:ksi palomestari Mark
ku Rissanen, Esikunta aloitti 
välittömästi tilanteen kar
toittamisen ja muun kaupun
gin turvallisuuden varmista
misen, HP2 päätti itse lähteä 
tilannepaikalle , 

Vuoromestari Nieminen 
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oli valinnut rajoituslinjat ra
kenteisiin siten , että saadaan 
päärakennus ja varastot suo
jattua tulelta, Kattomate
riaali oli bitumihuopaa ja ai
heutti voimakkaan mustan 
savunmuodostuksen, josta 
johtuen Äänestäjäntie 17 
päi väkodista evakuoitiin 70 
henkilöä, Evakuointi suori
tettiin Helsingin kaupungin 
pelastuspalvelujärjestelmään 

kuuluvan liikennelaitoksen 
buss illa ripeästi, 

Savu haittasi osaksi myös 
sammutustöitä , ja lev isi ym
päristöön herättäen yleistä 
mielenkiintoa koko kaupun
gissa, 

Saatuaan tilanneselostuk
sen HP3:lta totesi HP2 ky
seessä olevan suurpalon, 
Hän siirtyi H 1 O:aan ja mää
räsi es ikunnan hälyttämään 
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Piiros 1, Paloalue ja sitä ympäröivät rakennukset sekä tuulen suunnat. 

paikallisradioita ja puhelinta 
käyttäen pelastus laitoksen 
vapaavuorolaisia 5 + 25, 
Tiedotus luettiin radiossa , 
kello 13.08. 

HP2 teki tiedustelun tuli
palon painopistealueille yh
dessä sammutus- ja pelas
tustoimintaa johtaneen P3:n 
(Enlund) kanssa ja ilmoitti 
radioteitse kohteessa olevil
le yks iköille ja AHK: lle ot
tavansa tilanteen johtovas
tuun . Samalla hän nosti ti
lanteen III-hälytysasteeseen 
ja päätti toiminta-alueen ja
kamisesta kahteen kaistaan, 
joiden johtajiksi tulivat En
lund ja Nieminen. 

Palokohde 

Palokohde sijaitsee Hel
singin Konalan teollisuus
alueella kaupungin luoteis
osassa Ristipellontie 2-4:ssä 
Oy Hartwall Ab:n alueella, 
jossa on useita rakennuksia. 
Se on rakennettu vaiheittain 
vuosien 1961- 1983 välisenä 
aikana , josta syystä kiinteis
tössä on erityyppisiä raken
neratkaisuja kulloinkin voi
massa olleiden määräysten 
mukaisesti. Tämä tulee pe
lastustyönjohtajien ottaa 
sammutustöiden aikana huo
mioon, kuten myös tehtiin. 

Yhtenäisen kiinteistön 
pohjan mitat ovat 12 1 x 
128 m ja paloalueen mitat 
60x 109 m. Paloalue näkyy 
piirroksessa 1 punaisena. 

Paloalueen kattorakenne 
muodostui pääosiltaan kah
deksasta kaaresta, joiden jo
kaisen jänneväli on 12 m 
(piirros 2). 

Palo levisi 
valokattoikkunoiden 

kautta 
Palon aikana vallitsi kau

ni s kesäsää. Lämpöä oli 
+ 19°C ja tuuli kävi koilli
sesta 5 m/s. Myöhemmin il
tapäivällä kello 15. 00 jäl
keen tuuli kääntyi kaakkoi
seksi (piirros 1). Kuitenkin 
on todettava , että sammu
tustöiden kannalta tuulen 
suunta oli koko ajan edulli
nen. 

Ensisijaisiksi suojelukoh
teiksi HP2 määräsi ATK
tilat, tuotantotilat ohjauskes
kuksineen sekä valmiiden 
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tuotteiden varastohallin 
kiinn ittäen erityistä huomio
ta ATK-tilojen jäIkivahin
gontorjuntaan . 

Tiedotustilaisuudet mää
rättiin pidettäviksi kello 
13.20 ja 15.00 toiminta
alueella sij aitsevassa kiin
te istössä . 

Palo e i missään vaiheessa 
päässyt lev iämään rajoitus
linjojen ul kopuole lle , ja 
suojeltaviksi määrätyt koh
teet pystytti in turvaamaan. 
Poikkeuksen muodosti toi 
mistosiivessä olevat valo
katto ikkunat, joiden kautta 
palo pääs i leviämään muuta
miin huonetiloihin , joihin 
aiheutui vähäisiä vahinkoja . 
Sen sijaan ATK -keskus , 
tuotannon ohjauskeskus, 
pullotus- ja pullolaj ittelutuo
tanto , täysvalmiste- ja pu llo
varasto sekä pihalla lähellä 
paloa oleva 27 ,5 m3 CO2 

säiliö j a pullokorit säil yivät 
suojaustoimenpiteiden an
siosta täysin vahingoittu
mattomina. 

Todettava on, että yhteis
työ kohteen henkilökunnan 
kanssa sujui kitkatta, mikä 
oli osaltaan merkittävää hy
vän lopputuloksen saavuta
misessa. He toimittivat 
muun muassa kaikki koh
teen piirustukset pelastus
työnjohtajan käyttöön. 

Läpi yön kestäne iden 
sammutuksen, j älkiraivauk
sen ja vahingontorjunnan 
jälkeen palo- ja pelastustoi
mesta annetun lain tarkoitta
ma sammutus- ja pelastus
toiminta päättyi kohteessa 
9.6. 1992 kello 09.00 ja 
vastuu rakennuksen turvalli
suudesta ja sen mahdollises
ti vielä vaatimista toimenpi
teistä s iirrettiin ensisij aisesti 
kiinteistön omistajalle ja 
haltija lle . 
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YLÄPOHJARAKENNE 

A) Tältä osin 
kaltorakenne 
paloi 

Piirros 2. Osaleikkaus palaneesta katosta, johon kuului 8 vastaavanlaista osaa. 

Veden käyttö 

Laajan paloalueen vuoks i 
jouduttiin käyttämään paljon 
vettä , suurimmill aan noin 
5 000 IImin . Yhteensä se lvi
tettiin 8 pääjohtoa kuudesta 
paloposti sta sekä 2 kpl 3" ja 
15 kp l 2" työsuihkua . 

Tällä teolli suusalueell a on 
NS 200 mm ves ijohtoverk
ko, minkä normaalikulutuk
sen aikainen painetaso on 6 
baria. Verkoston kapasiteet
ti riitt i hyvin palon sammu
tukseen käytettävän veden 
tarpeeseen. 

Hengityssuojainten huolto 

Voimakkaan savunmuo
dostuksen johdosta joudut-

tiin painei lmalaitteita käyt
tämään toiminta-alueella ' 
varsin paljon , mikä vaati 
myös kesk itetyn huo llon 
käy nnistämistä. 

Hengityss uoja inten käy
tönaikainen huolto alo itet
tiin ke llo 13 .30. Tuki yks ik
könä toimi til annepaikalla 
H275. Yksikön vahvuus o li 
1+ 1. Yksikön tehtävä oli 
painei lmahengitys laitte iden 
käytönjälkeinen huolto. 
Huoltoja suoritettiin yhteen
sä 29. 

Pa ineilmasäiliöitä täytet
tiin asem illa 1, 2 ja 3 yh
teensä 320 kpl joista 6 1. 
120 kp l ja 4 1. 200 kpl. Yk
sikkö H275 po istui paikalta 
klo 01.00 . 

Keskitety llä hengitys lait
teiden huolloll a varmistet-

Laajan paloalueen vuoksi vettä jouduttiin suurimmillaan käyttämään noin 5 000 I/min. 

tiin tehokas käytönaikainen 
huolto sekä laitteiden toi
mintavarmuus. H275:n teh
tävi in kuu lui myös paineil 
masäiliöiden jakaminen pe
las tusyksiköille sekä tyhjien 
säiliöiden toimittaminen 
täyttö laitoksi lle. 

Elintarvikehuolto 

Mittav ia fyys isiä suori
tuksia vaativassa tu lipalossa 
on huolehdittava myös ri it
tävän energiantarpeen yllä
pitämisestä. Näinpä es ikun
ta määräsi pelastuspalvelu
järjestelmään kuuluvaa ruo
kapalvelukeskusta jäljestä
mään toiminta-alueelle voi 
leipiä sekä mahdolli suuden 
ruokailuun 100:lle henkilöl
le keskusasemalle kello 
16 .00-18 .00 väli seks i ajak
si. Tämän jälkeen karto itet
tiin til anne uudelleen ja to
detti in toteutettujen jälj este
lyjen riittäneen. 

Nestetarpeen tyydytt ivät 
palokohteen Isannät erin
omaisesti . Kukaan e i var
masti o llut janoinen. Kiitok
set siitä HartwalIin edustajil
le. 

Jälkivahinkojen torjunta 

Jälkivahinkojen torjunta 
alo itettiin jo palon kestäes
sä. Paikalla ol ivat pelastus
laitoksen omat miehet j a yk
sikkö aloittamassa toimintaa 
sekä myös paikalle kutsutut 
kaksi JYT-liikettä. JVT-liik
keet suorittivat pääosan jäl
kivah inkotorjunnasta , joka 
koostui kaikista tyypilli s istä 
as ioista vesi- ja savuvahin
ko ineen. 

Kaiken kaikkiaan uhkaa
valta näyttänyt tilanne muo
dostui voimakkaaks i palok
si, mutta se onnistuttiin 
sammuttamaan suhteelli sesti 
vähäisi n vaurioin , eikä teh
taan tuotantoonkaan aiheu
tunut katkoksia . Myöskään 
henkilövahinkoja e i sattu
nut. 

Paloa seurasi myös Hel
singin kaupungin johtajisto 
ylipormestari Rahkamon 
johdolla ja tilanteen selvit
tyä lähetti ylipormestari kii 
toksensa hyvin suoritetusta 
sammutus- ja pelastustoi
minnasta . 
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