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• Kun Virtain kunnalliskodin yövalvoja aamuyöstä
puoli viiden aikaan havahtui ääniin. sairasosastosta ja
kiirehti tutkimaan syytä. hän havaitsi savua tulvivan
käytävään erää~tä kolmen hengen huoneesta. Kurkis
tus huoneeseen läpi sankan savun paljasti vuoteen
olevan ilmiliekeissä.

• Valvontajärjestelmä oli pettänyt. Automaattinen pa-

loilmoituslaitos ei ollut ilmaissut paloa. Yövalvojalla ei
ollut mitään. mahdollisuuksia enää sammuttaa paloa.
Palokunnan hälyttämisen jälkeen hänellä sekä toisen
rakennuksen yövalvojalla ja talonmiehellä oli edessään
toivoton tehtävä: yrittää pelastaa yli neljäkymmentä
vanhusta - osa liikuntakyvyttömiä - paristakymme
nestä huOneesta rakennuksessa. jossa palo nopeasti ja
valtavalla voimalla levisi.

Virtain kunnan palokunta, Virtain
VPK sai hälytyksen klo 4.46 tammi
kuun 23. päivänä. Lähtö- plus ajoaikaa
noin 5 km:n päähän paloasemalta ole
vaan kohteeseen kului 11-12 min. Tä
nä aikana palo oli saanut sellaiset mitta
suhteet, .että koko Ison rakennuksen
keskiosa pitkälle sairasosaston suun
taan oli liekkien vallassa.

Virtain palopäällikkö Otto Moi
s i 0 oli heti kohteen kuultuaan mää
rännyt hälytettäväksi naapuripalokun
nat. Ruoveden aluehälytyskeskus hälyt
ti Ruoveden palokunnan 4.48, Visuve
den VPK:n ja Killinkosken TPK:n 4.49
sekä Vilppulan VPK:n 4.55. Visuvesi
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ehti paikalle noin 28 minuutin kuluttua
hälytyksestä, Ruovesi 34, Killinkoski
36 ja Vilppula 56 minuuttia kulloisenkin
hälytyshetken jälkeen. Klo 4.58-5.42
välisenä aikana palopaikalle saapui 11
sammutusyksikköä ja 9+56 sammutus
miestä.

Kukaan ei viivytellyt. Palokunnat tu
livat niin nopeasti kuin kykenivät, mut
ta ajomatkat olivat sellaista luokkaa, et
tä aikaa kului kenotun verran.

Minuuttiluvut painottavat tehokkaan
valvontajärjestelmän merkitystä. Palo
kunnan keinoin ei pelastusapu ehdi
ajoissa, ellei paloa havaita riittävän al
kuvaiheessa.

Kaksitoista minuuttia on pitkä odo
tusaika kolmelle henkilökuntaan kuulu
valle, jotka ripeästi mutta yhä hupene
vin mahdollisuuksin tekivät parhaansa
sairasosaston vanhusten pelastamiseksi.

Ensiksi paikalle ehtinyt Virtain palo
kunta ryhtyi välittömästi pelastustoi
miin. Kaksi savusukellusparia tunkeutui
niihin huoneisiin, joihin vielä pääsy oli
ja ikkunoitten kautta muun pelastusmie
histön avustamana kantoi turvaan viisi
vanhusta. Ennen palokunnan tuloa oli
vat rakennuksesta päässeet ulos omin
voimin liikkumaan kyenneet, palon ää
niin tai yövalvojan huutoihin havahtu
neet vanhukset.

PALONTORJUNTA 1979:1



Kuin Lapualla vajaa kolme vuotta sitten. Paiomiesten synkkänä työnä on poliisin auttami
nen uhrien paikallistamisessa tunnistamista varten.

Runsaat 10 minuuttia Virtain palo
kunnan jälkeen alkoi paikalle tulla yksi
köitä naapuripalokunnista. Pelastus
mahdollisuuksien aika oli tuolloin kui
tenkin jo umpeutunut.

x x x

Palaamme onnettomuuteen tarkem
min seuraavassa numerossa. Tällöin on
käytössä sisäasiainministeriön asetta
man tutkijaryhmän selvitys. Myös kes
kusrikospoliisi lienee siihen mennessä
saanut palonsyytutkintansa päätökseen.

Sisäasiainministeriön tutkijalauta-
kunnan tulee selvityksessään "kiinnittää
erityistä huomiota Virtain kunnallisko
din kaikkinaiseen valmiuteen onnetto-

muustapauksissa sekä sammutus- ja pe
lastustoirnien suorittamiseen".

Lautakunnan puheenjohtaja on suun
nittelija Pentti M e t s 0 pelastusosas~

tosta. Muut jäsenet ovat pelastustarkas- .
taja Pentti H a a p ala Hämeen lää-

ninhallituksesta, dipl.ins. Pertti K.
Hall i 0 Suomen Palontorjuntaliitos
ta, opettaja Usko. P ö y r y valtion
palo-opistosta ja,komisario Erkki K a 
t i I a keskusrikospoliisista. 0

HUONE
2

HUON
3

Kunnalliskoti oli E-kirjaimen muotoinen rakennus. Se tuhoutui ra- semman päädyn portaikko näkyy otsikkokuvassa keskeltä hieman
jatulta osin täydellisesti. Pystyyn jäänyt osa vaurioitui käyttökel- vasempaan.
vottomaksi. Palo lienee syttynyt rastilla merkityssä huoneessa. Va-
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VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA JUHANI KATAJAMAKI

1979-01-17

Näkyykö metsä puilta?

palonlorjunla
BRANDVÄRN

Virtain kunnalliskodin palo toi jälleen
esille puutteet huoltolaitosten henkilö
turvallisuudessa. Aivan kuten 13 vuotta
sitten.

Lapinlahden kunnalliskodin mielisai
raalaosaston palo 1966 vaati 31 uhria.
"Miten tämä on mahdollista", "mitä ai
otaan tehdä?". Ilmassa oli paljon kysy
myksiä, vähän vastauksia. Niinkuin tä
nään.

Lapinlahden onnettomuuden jälkeen
sisäasiainministeriön toimesta tehtiin te
hostettu paloturvallisuustarkastus sosi
aaliministeriön hallintaan kuuluneissa
laitoksissa. Tavoitteeksi oli asetettu
"kohtuullisen henkilöturvallisuuden"
saavuttaminen. Sosiaaliministeriön laa
timan luettelon mukaan ensisijaisesti
tarkastettavia huonokuntoisia laitoksia
oli 105 ja niistä erittäin huonokuntoisia
58.

Tarkastuskierros tehtiin ja parannuk
sia saatiin aikaan. Toimenpiteet jäivät
kuitenkin ensiavun luonteisiksi. Keski
tyttiin riittävien poistumisteiden järjes
tämiseen, määrättiin ylimääräisiä palo
tarkastuksia, huoneisiin verhoukseksi
kipsoniittia ja rakennuksiin käytäville
sankoruiskuja. Samalla ensiavun asteel
la on käynyt keskustelu julkisuudessa
myös Virtain jälkeen. Huippuna televi
sion ajankohtaisohjelma, jossa palo- ja
pelastusalan asiantuntijaksi oli löydetty
käsisammutinkauppias omalaatuisine
mielipiteineen.

Ne toimet, joihin 60-luvulla turvau
duttiin, eivät sovellu tämän päivän rat-
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kaisuiksi. Silloin pääpaino oli poistumis
teiden järjestämisessä, mutta tuolloin
myös vanhusten kunto oli parempi kuin
tänään ja keski-ikäkin alhaisempi. Tä
nään yhä useampi huollettava on liikun
takyvytön. Huoltolaitokset ovat ylikan
soitettuja, ja hoitohenkilökunnan määr~

on aivan liian vähäinen yöaikaan. Ei
voida olettaa, että yksi-kaksi yövalvo
jaa pystyy tyhjentämään useampikym
menpaikkaisen huoltolaitoksen palon
sattuessa. Laitoksen paloturva ei myös
kään parane kehoituksilla suorittaa yli
määräisiä palotarkastuksia. Ne keinot
on jo käytetty loppuun.

Mistä siis apu löytyy?
Tehokkaasta valvonnasta. Kohtalok

kaimmat palot sattuvat lähes poikkeuk
setta yöaikaan. Nykyinen käytäntö, yk
si yövalvoja yhtä huollettavien raken
nusta kohti ei poikkeustilanteessa, palon
sattuessa, luo edellytyksiä edes välttä
ville pelastustoimille.

Mutta useankaan yövalvojan pelas
tustoimet eivät voi onnistua, ellei paloon
päästä käsiksi jo aivan alkuvaiheissa.
Tehokas valvonta merkitsee mitä suu
rimmassa määrin myös olemassa ole
van paloilmoitustekniikan hyväksikäyt
töä. Huoneisiin asennettu tehokas ja
herkäksi viritetty palonilmaisujärjestel
mä antaa valvojille ne pari-kolme rat
kaisevaa ensiminuuttia, jolloin palonal
ku on vielä voitettavissa. Painotus on
sanoilla tehokas ja herkkä. Noin 6,5 mi
nuutin kuluttua syttymishetkestä re-

agoiva lämpöiImaisin ei näitä vaateita
täytä.

Liian paljon on korostettu huoltolai
toksen ikää ja rakennustapaa. Avoi
mien ovien ja keskikäytävien kautta
tappava savu leviää yhtälailla uusissa
tiilirakennuksissa kuin vanhoissa puuta
loissa

Keinot ovat olemassa - rahoitus on
järjestelykysymys. Lastentarhoihin ja
päivähoitopaikkoihin on rahaa 70-luvul
la löytynyt - kuten pitääkin - mutta
vanhukset on unohdettu. 0

Kun kukaan ei ottanut
asiakseen...
Varhain aamuyöstä havaittu palo tuhosi
Lieksan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
puukirkon tammikuun 2. päivänä. Jälkeen
päin on selvinnyt, että runsas puoli vuorC1
kautta aiemmin pidetyssä Jumalanpalveluk
sessa usea seurakuntalainen oli tuntenut ou
toa hajua. Jopa selvää palaneen käryä oli
aistinut kirkonmenojen jälkeen kirkkoon tu
tustumassa ollut ryhmä.

Kukaan ei kertonut havainnoistaan kir
konpalvelijoille saati ilmoittanut epäilyjään
palokunnalle.

Virtain onnettomuudessa palo havaittiin
liian myöhään, Lieksassa palo antoi merk
kejä itsestään "hyvissä ajoin".

Molemmissa tapauksissa oli rakennusten
tuho totaalinen. J älkirnmäisessäkin, kun ku
kaan ei ottanut asiaa omakseen. 0
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Virtain palon
tutkijaryhmän
työ valmis

Sisäasiainministeriön asettama tutkijaryhmä jätti paloa koskevan
selvityksensä ministeri Eero Rantalalle 27. 2. 1979. Oikealla ryh
män puh.joht., suunnittelija Pentti Metso, keskellä osastopäällikkö
Pentti Ruuhonen.

D Tutkijaryhmä on tehnyt perusteellista työtä. Liitteineen selvitys sisältää lähes 150 ko
nekirjoitussivua. Lisäksi työ valmistui nopeasti, kuukaudessa.

D Toimitus on laatinut seuraaville seitsemälle ja puolelle sivulle laajahkon yhteenvedon
selvityksestä. Lisäksi käsittelemme paloa pääkirjoituksessamme.

D Pääkirjoituksen lisäksi kuvasarjaan sivulla 80 sisältyy toimituksen omia havaintoja.

D Otsikot, kuvat, kuvatekstit ja osin väliotsikot ovat toimituksen.

Kunnalliskodin henkilökunnan
ja palokuntien pelastustoiminta 614.841.492

614.841.45

• Tutkijaryhmä on varsin perusteelli
sesti pystynyt selvittämään paitsi palo
kunnan suorittamat pelastustoimet eri
tyisesti' henkilökunnan toimenpiteet
vanhusten pelastamiseksi.
• Keskitymme henkilökunnan toimien
selostamiseen. sillä se oli avainase
massa. Palo ehti ennen havaitsemista
kehittyä liian voimakkaaksi. jotta palo
kunnilla olisi ollut mahdollisuuksia tu
lokselliseen pelastustyöhön.
• Selostuksen perusteella ja pohjapiir
rosta apuna käyttäen itse kukin voi
myös arvioida olivatko vähäisen yöval
vojahenkilökunnan toimet oikeat vai
olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin tai
toisessa järjestyksessä.

Henkilökunnan koulutus
palon varalta

Virtain kunnalliskodin henkilökunta ei var
sinaisesti ollut saanut koulutusta palon va
ralta. Hoitolaitoksessa ei ollut järjestetty
henkilökunnalle pelastamis-/pelastautumis-
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harjoituksia eikä kenellekään oltu määrätty
ennalta sovittua tehtävää onnettomuustilan
teita varten.

Kunnalliskodin kahdestakymmenestänel
jästä henkilökuntaan kuuluvasta ei kukaan
hallinnut kaikkien rakennukseen sijoitettu
jen alkusammutusvälineiden käyttöä, joskin
kuusi henkilöä oli saanut opetusta jauhe
sammuttimen käytössä. Opetusta saaneista
henkilöistä ei kuitenkaan kukaan ollut palon
alkuvaiheessa paikalla.

Alkusammutusvälineet ja
niiden sijoitus rakennuksessa

Virtain kunnalliskodin palaneeseen puura
kennukseen oli sijoitettu alkusammutusväli
neitä riittävä määrä. Lämpökeskukseen, jo
ka sijaitsi pohjakerroksessa pääosaltaan
ruokasalin alapuolella, oli sijoitettu jauhe
sammutin (6 kg). Ensimmäisen kerroksen
(ks. piirros 1) potilas-, hoito- ja huoltotiloi
hin oli sijoitettu kolme jauhesammutinta (6
kg), kaksi sankoruiskua ja yksi seinäpalo
posti, jonka letkun halkaisija oli 1 1/2" ja
pituus kaksikymmentä metriä. Toiseen ker
rokseen (ullakolle) oli sijoitettu yksi jauhe-

sammutin (6 kg) ja yksi sankoruisku. Alku
sammutusvälineitä ei palon sammuttami
seen käytetty.

Hoidettavat ja heidän
sijaintinsa palon syttyessä

Palon syttyessä oli kunnalliskodin puura
kennukseen sijoitettu 43 vanhusta, joista 24
oli sairasosastolla ja muut yleisellä osastol
la. Sairasosastolle sijoitetut vanhukset oli
vat, eräin poikkeuksin, käytännöllisesti kat
soen liikuntakyvyttömiä sekä psyykkisesti
vajaatoimisia.

Rakennukseen sijoitettujen vanhusten
(43) keski-ikä oli 79 vuotta, menehtyneiden
(27) kahdeksankymmentäyksi (81) vuotta
ja pelastuneiden (16) seitsemänkymmentä
kuusi (76) vuotta. Menehtyneistä vanhin oli
94-vuotias ja nuorin 70-vuotias.

Yöpäivystäjä, apuhoitaja Marja-Leena
Raivion havaitessa palon olivat vanhukset,
kahta lukuunottamatta, ilmeisesti huoneis
saan. Vanhuksista yksi oli sairasosaston
WC:ssä ja yksi huoneensa avonaisen oven
ulkopuolella.
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Päivystävän ja välittömästi
hälytetyn henkilökunnan toimenpiteet

Virtain kunnalliskodin puurakennuksen yö
hoitajana oli onnettomuuden tapahtuessa
apuhoitaja Marja-Leena Raivio, 22, jonka
vastuulla oli sekä sairas- että yleinen osasto.
Hän oli työskennellyt hoitolaitoksessa noin
neljä kuukautta. Samaan aikaan oli kivira
kennuksen yleisen osaston yöhoitajana
osastoapulainen Helmi Aijö, 37, joka oli
ollut hoitolaitoksen palveluksessa noin viisi
vuotta.

Raivio palasi koko puurakennuksen kä
sittävältä valvontakierrokseItaan viimeisen
kerran ennen onnettomuutta noin klo 4.10
sairasosaston keittiöön. Mitään paloon viit
taavaa hän ei tällöin havainnut eikä myös
kään keittiössä oleskelunsa aikana. Noin
klo 4.30-4.40 Raivio havaitsi, keittiön osit
tain auki olevasta ovesta, potilas Tyyne Sa
hin kulkevan sairasosaston käytävällä
WC:n suuntaan. Jonkin aikaa tämän jäl
keen hän kuuli potilas Kalle Hakarin äänen,
joka kuulosti epätavalliselta, ja hän lähti
katsomaan sen syytä.

Palo havaitaan

Raivion saapuessa Hakarin potilashuoneen
(piirroksessa 1 merkitty x) ovelle oli huo
neen ovi auki ja potilas Jalo Koronen seisoi
oven ulkopuolella käytävällä. Raivion kat
soessa huoneeseen hän havaitsi savua ja
liekkejä huoneen puolen välin tienoilla.
Muualla Raivio ei havainnut mitään merk-

kejä palosta eikä käytävällä ollut muita
kuin Koronen ja juuri WC :stä tuleva Tyyne
Sahi. Tosiseikoista johdettu kellonaika oli
tuolloin noin 4.41.

Havaittuaan palon Raivio meni heti kansli
aan noutamaan ulko-ovien avaimet hälyt
tääkseen palokunnan sairasosaston pää
oven tuulikaapissa olleella ns. palopuheli
mella ja avatakseen ulos johtavat ovet. Hän
palasi sairasosaston pääovelle ja avasi oven
tuulikaappiin, jonne ns. palopuhelimen li
säksi oli sijoitettu paloilmoituslaitoksen kes
kuskoje. Raivio ei tiennyt, että ns. palopu
helimen, josta oli suora linja Virtain palo
asemalle, asentaminen oli tehty ilmoituslai
toksen kokeilun helpottamiseksi, eikä se ol
lut vielä lopullisesti kytketty käyttöön. Hän
ei myöskään tiennyt, että Virtain paloase
malla ei ollut yöllä päivystystä.

Ilmoitus palokunnalle ei
tahdo onnistua

Raivio nosti ilman numeronvalintalevyä ole
van puhelinkojeen kuulokkeen ja yritti an
taa hälytysilmoitusta. Kun ilmoitukseen ei
tullut mitään vastausta hän huomasi ilmoi
tuslaitoksen keskuskojeessa lasisen oven ta
kana painikkeen, jossa oli merkintä "Puhe
lu". Raivio otaksui, että hänen tulee painaa
tätä painiketta saadakseen yhteyden palo
asemalle. Hän avasi keskuskojekaapin oven
avaimen reiässä olevalla avaimella ja painoi
painiketta sekä yritti jälleen antaa hälytysil
moitusta. Epäonnistuttuaan Raivio avasi
sairasosaston pääovet täysin avoimiksi ulos
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asti. Keskuskojekaapin ovi jäi auki ja sa
malla, Raivion tietämättä, koko paloilmoi
tuslaitos tuli toimintakelvottomaksi.

Avattuaan ovet Raivio palasi kansliaan,
jossa oli puhelinkoje ja valitsi numeron 005
antaakseen siten hälytysilmoituksen palo
kunnalle. Ensimmäisellä kerralla hän epäon
nistui, ilmeisesti eräiden alueella esiintyvien
kytkentähäiriöiden vuoksi, mutta sai toisella
kerralla yhteyden aluehälytyskeskukseen
(Ruovesi). Raivio antoi hälytysilmoituksen
klo 4.44.20-4.45.30. Tämän jälkeen hän
valitsi numerolevystä toistuvasti O-numeroa,
jolloin kivirakennuksessa oleva puhelinkoje
soi ja hälytti tällä tavoin yöhoitaja Helmi
Äijön. Savua oli tällöin sairasosaston käytä
vällä ja kansliassa niin paljon, että Raivio
joutui avaamaan kanslian ikkunan saadak
seen raitista ilmaa.

Lisää ovia auki

Hälytettyään Äijön meni Raivio sairasosas
ton päätyoville ja avasi ne. Päästyään.!Jlko
puolella oleville portaille hän tapasi Aijön,
joka oli saapunut kivirakennuksesta. Raivio
sanoi Äijölle, että ns. palopuhelin ei toimi
nut, josta Äijö'sai sen käsityksen, että palo
hälytysilmoitusta ei vielä ole tehty. Siksi
hän meni sairasosaston käytävälle ja painoi
ensimmäistä hälytysilmoituspainiketta.

Tämän jälkeen Äijö palasi kivirakennuk
seen ja herätti siellä talonmies Matti Nie
melän. Kello oli tällöin noin 4.48.

»>

Piirroskuva 1. Katkoviiva osoittaa täysin tuhoutuneen osan. Risteillä merkitty palossa menehtyneet. Rasti osoittaa syttymishuoneen.
Alkusammutusvälineet merkitty punaisella. . .

Selostuksen ja piirroksen perusteella lukija voi arvioida henkilökunnan käytössä olleet mahdollisuudet Ja tehdyt ratkaIsut.

LÄMPÖKESKUS
r - ALAKERTA, JAUHE 6k

RuOitASf\L1

I
K~/rnOTILAT

L_------------ --- --- .-J
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Pelastamismahdollisuudet
käyvät yhä pienemmiksi

Herättyään Niemelä puki ylleen ja lähti
puurakennukseen. Hän yritti ensiksi päästä
sisälle lämpökeskukseen sulkeakseen öljy
polttimen venttiilit, mutta liekit ensimmäisen
kerroksen ikkunoista estivät pääsyn sinne.
Tämän jälkeen Niemelä yritti päästä sisälle
sairasosaston päätyovesta, mutta ei paksun
savun vuoksi voinut mennä sisälle. Kello oli
tällöin noin 4.52. Hän yritti vielä päästä si
sälle yleisen osaston pääovesta, mutta ei sa
vun vuoksi nytkään voinut mennä sisälle.
Tämän jälkeen Niemelä lähti läheiseen ta
loon hälyttääkseen palokunnan. Hän pyysi
talossa olevaa naista tekemään hälytysil
moituksen. Kello oli tuolloin täsmälleen
4.54.50. Sen tehtyään nainen kertoi Nieme
lälle hälytysilmoituksen jo tehdyn. Niemelä
palasi puurakennuksen pihalle ja kuuli täl
löin paloautojen hälytysäänimerkkejä. Hän
jäi pihalle ja ohjasi sittemmin palomiehiä
paikkoihin, joista oli kuullut uhanalaisten
vanhusten ääniä.

Herätettyään Niemelän Äijö palasi puu
rakennukseen sairasosaston pääovelle ja ha
vaitsi potilas Jalo Korosen tuulikaapissa.
Hänet Äijö auttoi ulos ja näki samalla sai
rasosaston käytävän olevan liekeissä. Kello
oli tuolloin noin 4.49-4.50. Myöhemmin
hän meni yleisen osaston päätyovesta si
sään ja havaitsi ensimmäisen potilashuo
neen tyhjäksi. Äijö palasi takaisin ja tapasi
ulko-ovella potilas !ida Kuurilan ja irroitti
hänen kätensä ovenpielistä sekä kehotti me
nemään ulos. Tämän jälkeen Äijö meni ylei
sen osaston pääovelle ohjaten eräältä van
hukselta saamansa käsivalaisimen avulla
potilaita ulos. Hän tuli savun vuoksi pa
hoinvoivaksi. Tällöin palokunta oli juuri
saapumassa paikalle. Myöhemmin Äijö vie
tiin sairaalaan ilmeisesti häkämyrkytyksen
vuoksi.

Toisessa kerroksessa asuva
apuhoitaja herätetään

Lähtiessään noin klo 4.47 sairasosaston
päädyn portailta ja kuljettuaan kohti yleisen
osaston päätyovia herätti Raivio huudoil
laan 2. kerroksessa asuvan apuhoitaja Anne
Uiton. 22, joka oli työskennellyt Virtain
kunnalliskodissa noin kaksi vuotta. Herät
tyään huutoon "Anne herää! Talo palaa!"
laittoi Uitto vain aamutossut jalkaansa ja
lähti ensimmäiseen kerrokseen. Saavuttuaan
ruokasaliin hän muutaman metrin kuljettu
aan havaitsi savurintaman lähestyvän sai
rasosastolta ruokasalin etelän puoleisessa
päässä ja hän palasi 2. kerrokseen. Uittoa
seurasi 2. kerrokseen potilas Pauli Järvinen,
jota Uitto kehoitti poistumaan talosta ylei
sen osaston ovien kautta. Uitto meni takai
sin huoneeseensa ja heitti tavaroitaan ulos
ikkunasta. Tämän jälkeen hän poistui talos
ta palotikkaiden kautta. Myöhemmin Uitto
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auttoi vanhusten siirtämisessä kiviraken
nukseen.

Huudettuaan Anne Uitolle talon palavan
Raivio meni yleisen osaston päätyoville ja
avasi ne. Päästyään käytävälle hän yritti
varmistaa hälytysilmoituksen painamalla
ensimmäistä palohälytyspainiketta. Raivio
kulki käytävällä kohti ruokasalia avaten po
tilashuoneiden ovia ja kehoitti huutamalla
vanhuksia poistumaan talosta. Hän meni 2.
kerrokseen varmistuakseen, että Uitto oli
herännyt. Havaittuaan Uiton valveilla huo
neessaan Ravio otti omasta huoneestaan
lämpöpuvun ja laukun ja palasi takaisin 1.
kerrokseen. Myös hän kehoitti potilas Pauli
Järvistä poistumaan talosta. Raivion saa
vuttua takaisin yleiselle osastolle kello oli
noin 4.51. Poistuessaan yleiseltä osastolta
Ravio avasi yleisen osaston pääovet ja jätti
ne auki. Hän meni ulos ja auttoi Uiton
pyynnöstä tämän alas palotikkailta. Tämän
jälkeen Raivio palasi yleiselle osastolle pää
tyoven kautta ja auttoi vanhuksia ulos.

Palokuntien pelastustoimet

Virtain VPK:n saavuttua hälytyskohtee
seen, noin klo 5.00, oli rakennuksen keski
osa pääosaltaan liekeissä ja koko rakennus
palokaasuja sekä palamisjätteitä sisältävän
sankan savun täyttämä. Ainoastaan raken
nuksen pohjoinen siipi näytti olevan pelas
tettavissa. Sammutus- ja pelastustyönjohta
jana toiminut palopäällikkö Otto Moisia
keskitti käytettävissä olevat voimat (l + 3
+ 16) pelastustoimintaan alueelle, ~osta ta··
lonmies Niemelä viimeksi oli kuullut hä
dänalaisten vanhusten ääniä. Katkaisulinja
muodostettiin rakennuksen keskiosan ja
pohjoisen siiven yhtymäkohtaan ja sammu
tusvedenhuolto järjestettiin ennalta harjoi
telIun taktiikan mukaisesti.

Neljä savusukeltajaa ja heitä avustavat
palokuntalaiset määrättiin suorittamaan pe-

lastustehtäviä ikkunoiden kautta, koska
sankka savu täytti kaikki käytävätilat koko
rakennuksessa. Siitä huolimatta, että ikku
noiden rikkominen ja niitä pelastamistienä
käyttäminen oli erityisen vaikeaa, onnistui
savusukeltajien pelastaa lähes vahingoittu
mattomina kolme sairasosastolle sijoitettua
vanhusta (ks. piirros. 1, nuolet ulos ikku
noista). Pelastettujen lisäksi savusukeltajat
toivat ikkunoista ulos myös 2-3 sairasosas
tolle sijoitettua vanhusta, joiden myöhem
min havaittiin kuolleen joko ennen pelastus
tehtävään ryhtymistä tai sen aikana.

Sammutus- ja pelastustyönjohtajan mää
räämä palon etenemisen katkaisulinja yllä
pidettiin säiliövesisuihkuilla, kunnes sam
mutusveden saanti oli turvattu läheiseltä al
taalta, jonne sammutusvedenhuoltoon mää
rätty yksikkö oli ajanut heti palokunnan
saavuttua kohteeseen.

Pelastustehtävien suorittaminen sairaso
sastolla oli pakko lopettaa kuumuuden, sa
vusukeltajia uhkaavan hengenvaaran ja teh
tävän epätoivoisen luonteen vuoksi. Rak~n
nuksen keskiosa ja osa sairasosaston siipeä
romahti lopullisesti tämän osan pelastusteh
tävistä luopumisen jälkeen. Samaan aikaan
alkoi myös alkuperäinen katkaisulinja mur
tua. Palopäällikkö Moisio määräsi tällöin
pelastustehtävät keskitettäväksi rakennuk
sen pohjoiseen eli yleisen osaston siipeen.
Tehtävään määrättiin sekä Virtain että
Ruoveden palokuntien savusukeltajat, kos
ka Ruoveden, Visuveden ja KilIinkosken
palokunnat olivat jo, muutaman minuutin
väliajoin, saapuneet hälytyskohteeseen.
Katkaisulinjalle oli ennalta sijoitettu vesi
tykki (2000 I/min.), mutta se voitiin ottaa
teholliseen käyttöön vasta nyt, kun Visuve
den yksikkö voitiin sijoittaa vesitykin tehol
lisen toiminnan turvaamiseen. Pelastustoi
minta jatkui, mutta pelastettavat todettiin jo
kuolleiksi. 0
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Seuraavalla sivulla kuvasarja
palon rekonstruoinnista

palo-olosuhteissa.
Yksi tekijä, joka osaltaan vaikutti Virtain

kunnalliskodin nopeaan palon etenemiseen
on, että ikkunat olivat suoraan kehyksiin
upotettuja ikkunaelementtejä. Kolmilasiset
kumitiivistein kaasutiiviiksi rakennetut ele
mentit räjähtivät kokeessa 45-80 sekunnin
kuluessa palavan ikkunaverhon ja siitä läh
tevien muoviroiskeiden kuumennettua ja
laajennettua lasien välisen kaasun. 0

Piirroskuva 2. Kunnalliskodin palamat
tomaan osaan rekonstruoitu oletettu
syttymishuone. Tutkijat seurasivat pa
lon kehitystä huoneesta havainnoiden
niin kauan kuin se oli savun ja kuumuu
den vuoksi mahdollista. Kuvausaukosta
palo talletettiin kuvanauhalle.
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Muovipohjaiset paperilla tai muulla sellu
loosapitoiselIa aineella päällystetyt sairaala
tekstiilit (poikkilakana, kroonikkovaippa)
syttyvät suhteellisen helposti. Yleisesti ver
homateriaalina käytetty akryyli palaa var
sinkin esilämmitettynä jopa räjähdysmäisel
lä nopeudella ja paloa levittäen. Myös vaah
tokumi helposti palavana sekä läpinäkymät
tömän mustaa ja pistävää (rikkipitoista) sa
vua kehittävänä vaikuttaa vaaralliselta

Kattoon sijoitettuja
termoelementtejä.
Nuoli osoittaa auto
maattisen paloilmoi
tuslaitoksen lämpö
ilmaisinta (sulamis
lämpötila 70°C). Il
maisin laukesi kun
huoneen lämpötila
oli noussut 250
500°C:een.

Keskusrikospoliisin Hämeen läänin
osaston aloitteesta ja V1T:n palolabo
ratorion tutkijoiden avustamina suori
tettiin 1. 2. 197~ tulipalon rekonstru
ointi lähinnä syttymispaikan ja syttymis
syyn selvittämiseksi. Tarkoitukseen va
rattiin kunnalliskodin palamattomas
ta osasta kaksi huonetta. joista välisei
nä poistamalla saatiin' tilavuudeltaan
sitä huonetta vastaava. mistä tulipalon
oletettiin saaneen alkunsa.

Palon kulku

Palon sytyttäminen tapahtui heittämällä pa
lava tulitikku ikkunan viereisellä sängyllä
olevan poikkilakanan päälle. Poikkilakana
paloi hitaasti ja savuttamatta. Tulen ehties
sä patjan reunaan se syttyi n. 2 min:n kulut
tua kokeen alkamisesta aiheuttaen voimak
kaan savunmuodostuksen. Verho syttyi n. 4
1/2 min:n kuluttua ja paloi 30 sekunnissa
lähes räjähdysmäisesti. Samalla sula akryy
Iim1.!ovi roiskui ympäriinsä levittäen pa
loa. Kova kuumuus räjäytti ilmatiiviin ikku
nalasin sisään 45 sekunnin kuluttua verhon
syttymisestä. Toinen lasi n. 1 min:n kulut
tua ja ulkolasi n. 1 1/3 min:n kuluttua. Pa
lon saadessa ikkunasta ilmaa kova kuu
muus ja katosta laittiaan ulottuva savu kar
koitti palon kulun seuraajat koepaikaIta n. 7
1/2 min. kuluttua kokeen alkamisesta.

Huoneen kalustus, vuodetarpeet ja ikkuna
verhoineen onnistuttiin saamaan lähes alku
peräistä vastaavaan tilaan. Kuten piirrok
sesta 2 ilmenee huoneessa on kaksi sänkyä,
joista .ikkunan puoleisessa oli vaahtokumi
patjan päällä tavallinen lakana ja sen päällä
poikkilakana. Ikkunan edessä oli yksi alku
peräistä kangasta oleva akryyliverho. Ikku
na oli alkuperäistä hieman suurempi kolmi
lasinen ilmatiivis ikkunaelementti eli termo
elementti.

Palon rekonstruoinnin
antamat tulokset

Valtion teknisen tutkimuslaitoksen palola
boratorion tutkijat olivat kiinnittäneet koe
huoneen kattoon lämI'Öilmaisimen ja 6
termoelementtiä. Lämpötila huoneessa saa
vutti lämpöilmaisimen sulamislämpötilan
70°C 4.20-4.40 min:n kuluttua. LämpöiI
maisin laukesi, so. aiheutti hälytyksen 6 1/2
min:n kuluttua, johon mennessä huoneen
lämpötila oli noussut 250-500°C:een.
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KUVASARJA PALON REKONSTRUOINNISTA
Tämän sivun kuvat todistavat kiistatta pa
lon nopean havaitsemisen merkitystä. Mi
käli Virtain palo syttyi vuoteen poikki la
kanalle pudonneesta palavasta tulitikusta.
voisi rekonstruoinnin antaman tuloksen pe
rusteella arvioida. että yövalvoja olisi pys
tynyt sammuttamaan palon vielä hieman
runsas 4 minuuttia sen syttymisen jälkeen.
Neljän ja puolen minuutin kohdalla tuli tart
tui verhoihin ja sen jälkeen palo voimistui
hyvin nopeasti. Allekirjoittanut poistui
huoneesta hieman 4 minuutin jälkeen ovi
aukkoon. josta pikalähtö ulos tapahtui 7.5
minuutin kohdalla. Tällöin liekit löivät oven
yläosasta käytävään.

Kuva kuvalta:
Kuva 1. Tulitikku on pudotettu 15 sek. ai

kaisemmin. Palonalku olisi helppo
tukahduttaa.

Kuva 2. Yksi minuutti kulunut ja paloala
vielä vaatimaton. Helppo sammut
taa.

Kuva 3. Aikaa kulunut 2 min. Paloa lue vie
läkin vaatimaton.

Kuva 4. Kolmen minuutin kohdalla paloa
lue oli tämän näköinen. Tukahdu
tettavissa vaikkapa peitteellä.

Kuva 5. Aikaa kulunut neljä minuuttia.
Savu ärsyttää huoneessa olijoiden
hengitystä - siksi kuva otettu kyy
ryasennossa. Palo alkusammutti
milla vielä helposti sammutetta
vissa. Puolen minuutin kuluttua
liekit tarttuvat verhoihin ja palo le
viää voimakkaasti.

Kuva 6. Vuoteiden jäännökset.

Havainnot ja kuvat:
Juhani Katajamäki
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Sisäasiainministeriö asetti oman tutki
jaryhmänsä heti onnettomuuspäivänä.
Selvityksensä se julkaisi runsas kuu
kausi myöhemmin 27.2. 1979.

Tutkijaryhmän tuli selvityksessään kiinnit
tää erityistä huomiota:

Virtain kunnalliskodin valmiuteen onnet
tomuustapauksissa,
kunnalliskodin hoito- ja muun henkilös
tön tehtäviin ja koulutukseen onnetto
muustilanteita silmällä pitäen,
hälytysjärjestelyihin,
sammutus- ja pelastustoimien suoritta
miseen,
viranomaisten yhteistoimintaan sekä
muihinkin palo- ja pelastustoimen kan
nalta tärkeisiin tekijöihin.

Saamansa toimeksiannon mukaisesti tutki
jaryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota
mm. seuraaviin seikkoihin.

Onnettomuuden mahdollinen syy

Tutkijaryhmä toteaa palon oletettua sytty-
- missyytä koskevan rekonstruoinnin perus

teella, että syttymisherkän materiaalin (mm.
puolilakana ja akryyliverho) käyttö huo-'
neessa, jossa asui tupakoivia vanhuksia, joi
den psyykkinen ja fyysinen toimintakyky
oli heikentynyt, oli ehkä ratkaiseva onnetto
muuteen vaikuttava tekijä. Toisaalta tutki
jaryhmä korostaa, että ohjeita huoneissa
käytettävistä materiaaleista ei ole annettu.

Virtain kunnalliskodin henkilöstön
koulutuksellinen valmius

Tutkijaryhmä toteaa, että kunnalliskodin
johdolla ja henkilökunnalla ei ollut koulu
tuksellista valmiutta toimia sattuneessa ti-
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lanteessa. Toisaalta tutkijaryhmä korostaa,
että tällä seikalla ei ollut ratkaisevaa merki
tystä, koska yövalvojana toiminut apuhoita
ja johdonmukaisella ja päättäväisellä toi
minnallaan onnistui suorittamaan tilanteen
edellyttämät hälytys- ja pelastustoimenpi
teet siitä huolimatta, että hän ei ollut saanut
tähän koulutusta.

Esa Pyysalo

Sisäasiainministeriön asettama tutkija
ryhmä sekä keskusrikospoliisin palonsyy
tutkijaryhmä aloittivat työnsä paikanpäällä
heti palopäivänä.

Virrat 23. 1. -79

< Yleisen osaston mustuneita käytäviä.

Alkusammutusvälineet ja niiden käyttö

Tutkijaryhmä toteaa, että kunnalliskoti oli
varustettu riittävällä ja tarkoituksenmukai
sella alkusammutusvälineistöllä. Niitä ei
kuitenkaan käytetty, koska yövalvojan ha
vaittua palon, se oli jo niin voimakas, että
sen sammuminen alkusammutusvälineillä
olisi ollut epätodennäköistä.

Kunnalliskodin paloilmoituslaitos

Tutkijaryhmä toteaa, että laitoksen paloil
moitusjärjestelmää on pidettävä riittävänä
ja asianmukaisena. Palon alun myöhäinen
havaitseminen antaa aihetta olettaa, että S8

vuilmaisimilla varustettu paloilmoituslaitos
olisi tarkoituksenmukaisempi.

Kunnalliskodin rakenteellinen
paloturvallisuus

Tutkijaryhmä toteaa, että rakennuksen kor
jausten yhteydessä oli erityistä' huomiota
kiinnitetty rakenteelliseen paloturvallisuu
teen. Tutkijaryhmä toteaa kuitenkin, että
rakennuksessa oli sellaisia rakenteellisia
heikkouksia, jotka osaltaan edesauttoivat
palon nopeaa leviämistä. Rakenteellisilla
seikoilla ei kuitenkaan liene ollut merkitystä
palon syttymiseen.

Sammutus- ja pelastusorganisaation
toiminta

Tutkijaryhmä toteaa, että palon sammutus
ja pelastusorganisaation valmius oli yleisesti
ottaen hyvä. Toimintaa johti alussa Virtain
kaupungin palopäällikkö ja myöhemmin
aluepalopäällikkö. Tilanteen edetessä kat
sottiin tarpeelliseksi perustaa toimintaan
osallistuvien viranomaisten edustajista eri
tyinen johtoryhmä, joka päätti tilanteen
vaatimien eri toimintojen suorittamisesta.
Palokuntien toiminnassa tutkijaryhmä ei ole
havainnut perustavaa laatua olevia puuttei
ta. Palokunnilla oli käytettävissään tilanteen
vaatima kalusto ja henkilöstö. Puutteita ha
vaittiin kuitenkin hälytys-, koulutus- ja tie
dotustoiminnassa sekä ennakkosuunnitte
lussa.

Viranomaisten yhteistoiminta

Tutkijaryhmä toteaa, että viranomaiset toi
mivat kiinteässä yhteistyössä. Tämä tuli ko
rostetusti esille toimintaan osallistuneitten
viranomaisten lausunnoissa. 0
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Tutkijaryhmän ehdotuksia vastaavanlaisten
onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi
614.841.3

Tutkijaryhmä esittää melkoisen jou
kon ehdotuksia vastaavanlaisten on
nettomuuksien ennaltatorjumiseksi.
Lehti esittelee niistä valtaosan.

Vastuu toimenpiteistä. joilla pyritään
ennalta ehkäisemään onnettomuudet

Tutkintaryhmä esittää, että huoltolaitoksen
johtajan ja eri toimihenkilöiden vastuu palo
turvallisuuden ylläpitämisestä sisällytettäi
siin laitoksen johtosääntöihin.

Sosiaalihallituksen ohjeet

Sosiaalihallituksen yleiskirje 2. 8. 1978 n:o
A8/1978/hu "Vanhusten huolto ja sen ke
hittäminen" ei sisällä lainkaan määräyksiä
huoltolaitosten paloturvallisuudesta. Lisäksi
tällä yleiskirjeellä kumotaan aikaisemmat
paloturvallisuutta koskevat määräykset.

Tutkintaryhmä esittää, että uusi palotur
vallisuutta koskeva yleisohje tulisi kiireelli
sesti laatia kaikkia sosiaalihallituksen alaisia
laitoksia varten.

Pelastus- ja sammutustoimen
suunnittelu

Tutkintaryhmä pitää tärkeänä, että sosiaali
viranomaisten toimesta annetaan hoito- ja
huoltolaitoksille erityinen suunnitelmamalli
sammutus- ja pelastustoimen järjestelyistä
huolto- ja hoitolaitoksissa.

Tutkintaryhmä on, yhdessä Suomen Pa
lontorjuntaliiton kanssa, laatinut luonnok
sen emo sammutus- ja pelastussuunnitelmas
ta (esitellään myöhemmin).

Suunnitelma tulisi laatia yhteistoiminnas
sa kunnan palo- ja pelastustoimen virano
maisten kanssa. Suunnitelma tulisi antaa
tiedoksi kunnan paloviranomaisille, sosiaali
viranomaisille ja terveyskeskukselle.

Koulutus

Tutkintaryhmä on todennut, että hoito- ja
huoltolaitosten henkilöstön koulutus häly
tys-, alkusammutus- ja pelastustoimintaan
on eräs tärkeimmistä vahinkoja ennaltaeh
käisevistä ja niiden seurausten rajoittavista
tekijöistä.

Tästä syystä tutkintaryhmä pitää tärke
änä, että hoito- ja muu laitoksessa työsken
televä henkilöstö perehdytetään laitoksen
turvallisuusjärjestelyihin siten, että jokai
nen:
- osaa suorittaa tilanteen edellyttämän hä-
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lytyksen,
- tietää alkusammutusvälineiden sijainnin
sekä niiden käytön,
- tuntee muut laitoksen turvallisuuteen liit
tyvät tekijät ja niiden edellyttämät toimen
piteet.

Tämä edellyttää, että
- kunnan sosiaali- ja paloviranomaiset
ovat kiinteässä yhteistoiminnassa huolto- ja
hoitolaitosten sammutus- ja pelastustoimin
nan suunnitteluun ja koulutukseen liittyvis
sä järjestelyissä,
- yhteistoiminnan järjestelyistä tulisi emo
viranomaisten laatia erityinen suunnitelma,
jossa sovitaan koulutustavoista, -aikataulus
ta ja muista laitoksen turvallisuuteen vai
kuttavista tekijöistä.
- laitoksen johdon tulisi nimetä kiinteistön
hoito- ja huoltohenkilöstöstä tai laitoksen
muusta henkilöstöstä vastuuhenkilö, jonka
tehtävänä olisi valmistella ja valvoa laitok
sen paloturvallisuusjärjestelyitä,
- tehtävään nimetty henkilö tulisi kunnan
paloviranomaisten toimesta kouluttaa lai
toksen paloturvallisuuden edellyttämiin teh
täviin.
- tämän vastuuhenkilön tulisi huolehtia
osaltaan siitä, että laitoksen henkilökunta
on koulutettu laitoksen paloturvallisuusjär
jestelyihin.
- koulutustilanteen kontrolloimiseksi tulisi
laitoksessa olla sopivalla tavalla merkittynä
hoito- ja muulle henkilöstölle annettu laitos
ta koskeva pelastus- ja sammutuskoulutus,
- lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosas
ton tulisi muun hoito- ja huoltolaitoksiin
kohdistuvan tarkastustoiminnan yhteydessä
kiinnittää huomiota myös laitoksen palotur
vallisuuteen ja sen edellyttämään koulutuk
seen,
- kunnan sosiaaliviranomaisten tulisi val
voa ja seurata, että hoito- ja huoltolaitok
sien paloturvallisuuteen liittyvä koulutus on
asianmukaisella tasolla.

Tulen käsittely

Tutkijaryhmä esittää, että avotulen käsittely
hoito- ja huoltolaitoksissii olisi sallittua ai
noastaan henkilökunnan valvonnassa. Mi
käli laitoksessa suoritetaan korjaus- ja huol
totöitä, jotka lisäävät palovaaraa, on val
vontaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tupakointi tulisi keskittää tarkoitukseen
varattuihin tiloihin. Mikäli tupakointia ei
voitaisi järjestää siihen varatuissa tiloissa
hoidettavien terveydentilan tai muun syyn
vuoksi tulisi ainakin näiden hoidettavien

huoneet varustaa elektronisilla palovaroitti
milla, joissa on yhteenkytkentä ja hälytyk
sensiirtomahdollisuus, mikäli laitoksessa ei
ole savuilmaisimin varustettua automaattis
ta paloilmoituslaitosta.

Hälytystoiminta

Tutkijaryhmä esittää, että hoito- ja huolto
laitosten automaattiset paloilmoituslaitokset
tulisi varustaa savuilmaisimin. Laitoksissa,
joissa on keskusradio, tulisi ennalta valmis
taa hälytysnauh~ jolla voitaisiin tarvittaes
sa välittää hälytys siihen osaan laitosta, mi
kä kulloinkin on tarpeen. Erityinen hälytys
suunnitelma tulisi laatia hoito- ja huoltolai
toksen koko henkilökunnan hälyttämiseksi.
Hälyttäminen tulisi suunnitella mahdollisim
man nopeaksi ja tehokkaaksi paikallisten
olosuhteiden mukaan.

Rakenteellinen suojaus

Tutkijaryhmä esittää seuraavia rakenteelli
sia lisätoimenpiteitä tämänlaatuisten vanho
jen huoltolaitosrakennusten paloturvallisuu
den lisäämiseksi:

- Sisäseinien ja sisäkaton suojaverhous tu
lisi tehdä siten, että puurakenteen ja ver
houslevyn väliin ei jää ilmaväliä, tai ilmaväli
täytetään palamattomalla mineraalivillalla
tiiviiksi.
- Väli- tai yläpohjan lämmöneristeen olles
sa palava-aineista suojaverhouksena käytet
täisiin 30-minuutin palonkestoajan antavaa
suojaverhousta.
- Sähkö- ja putkiasennukset tulisi tehdä
pääosin pinta-asennuksina, läpivientikohdat
tulisi ympäröidä tiiviillä palamattomalla
eristyksellä poistaen näiltä kohdin palava
aineiset eristeet.
- Savu- ja ilmahormit tulisi eristää vastaa
vasti. I1mahormeina ei tulisi käyttää lohkei
levia ja murtuvia materiaaleja, vaikka ne
olisivatkin palamattomia.
- Käytävän katkaisevat ovet tulisi virittää
auki käyttäen magneettisalpaa, joka pääs
tää ovet sulkeutumaan käytävään asetettu
jen savuilmaisimien aistiessa savua. Tavalli
set B 15-luokan ovet kiinni pidettynä vai
keuttavat valvontaa ja aukipidettyinä jäävät
auki jokaisen kulkijan jälkeen, vaikka yö
hoitaja sulkisikin ne.
- Ullakon lämmöneristeet tulisi peittää tii
viillä vähintään B lO-luokkaisella 111 pin
nalla, joka kestää murtumatta sijoituspaik
kaansa kohdistuvat mekaaniset rasitukset.

Majoitushuoneiden ikkunat tulisi olla si-

PALONTORJUNTA 1979:2



Pulttitie 15
00810 Helsinki 81

sältäpäin avattavia kiinteästi asennetulla
salvalla.

Yövalvonnan järjestelyt

Tutkijaryhmä toteaa, että yhden yöpäivys
täjän toiminta ratkaisevissa palon alkuvai
heissa laitoksissa, joissa hoidettavista osa
on fyysisesti tai psyykkisesti omatoimisesti
poistumaan pystymättömiä, muodostuu
yleensä ylivoimaiseksi. Yksin toimiva jou
tuu suorittamaan tarvittavat pelastus-, hä
lytys- ja alkusammutustoimenpiteet peräk
käin. Näiden oikea järjestys riippuu täysin
syntyneestä tilanteesta. Järjestyksen arvioi
minen edellyttäisi paloalan ammattikoulu
tusta. Kaikkien toimenpiteiden peräkkäinen
suoritus myöhästyttää viimeiseksi jääviä
toimenpiteitä ehkä ratkaisevasti. Täysin Iii
kuntakyvyttömien siirto suojaan saattaa
jäädä yhdeltä henkilöltä suorittamatta. Li
säksi yöpäivystäjä voi joutua ennen palo
kunnan tuloa tilanteisiin, joissa ammattimie
hetkin toimivat pareina. Vain paripäivystys
tai saman rakennuksen muilta osastoilta hä
Iytysnapin painalluksella heti saatavissa ole
va apu, antaa mahdollisuuden tarvittavien
toimenpiteiden suoritukseen ja varmuutta
yöpäivystykselle. Rakenteelliset palontor
junnan toimenpiteet, nykyistä turvallisem
mat sisustus- ja vuodetekstiilit sekä henki
löstön koulutus eivät korvaa yöpäivystäjän
tarvitsemaa apua.

Palonarat materiaalit

Palon rekonstruoinnissa kävi ilmi, että syt
tymishuoneen irtaimistolla oli palon sytty
miseen ja leviämiseen ratkaiseva merkitys.

Tutkijaryhmä esittää, että nimenomaan
vajaakykyisten ja tupakoivien huollettavien
asuinhuoneiden irtaimisto, mm. verhot, pat
jat ja muut vuodetarpeet (erikoisesti ns.
poikkilakanat) tulisi valita silmällä pitäen
myös niiden syttymis- ja palamisominai
suuksia.

Tiedottaminen

Tutkintaryhmä kiinnittää huomiota väestön
turvallisuuteen liittyvien asioiden yleisen tie
dottamisen tärkeyteen. Kunnalliskodin hen
kilökunnalla ei ollut tiedossa hälytyksen vä
Iittyminen Ruoveden aluehälytyskeskuksen
kautta. Henkilökunta luuli, että hälytysnu
merolla 005 saadaan yhteys suoraan Vir
tain palokuntaan. On oletettavaa, että tämä
oli kuntalaisten keskuudessa yleinen käsi
tys. Tutkintaryhmä pitää tärkeänä, että
kunnan toimesta jaetaan riittävästi tietoja ja
ohjeita kuntalaisten turvallisuuteen liittyvis
tä asioista.

Virtain kunnalliskodin palo ja lähinnä
uhrien suuri määrä aiheutti sen, että tiedo
tusvälineet tunsivat asiaa kohtaan suurta
mielenkiintoa. Koska tiedotustoiminnan jär
jestelyjä ei oltu ennalta suunniteltu vai
keutti tämä viranomaisten toimintaa.

Tutkijaryhmä esittää, että kunnissa tulisi
suuronnettomuuksien varalta ennalta suun
nitella tiedotustoiminnan järjestelyt. Tutki
jaryhmä katsoo, että sisäasiainministeriön
tulisi antaa kunnille asiaa koskeva yksityis
kohtainen ohje. 0
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ENNAKOIMISTA
Virallisten määräysten mukaan palokatkoksessa on
käytettävä palon rajoittimena alati sulkeutuvia palo-ovia.
Nämä määräykse~ estävät kuitenkin sujuvaa sisäistä
liikennettä. Paloviranomaiset voivat antaa kuitenkin
poikkeusluvan palo-ovien aukipitä~is~~n.. mikäli ~siaa.~ ..

liittyvät erikOlsmaaraykset taytetaan.

~ .
~~~ -palo-ohjelman

( D0 IlMA) ovensulkijoissa
on sähkömagneettinen

aukipitolaite
DORMA-ovensulkijan sähkömagneettis-hydraulinen auki
pitolaite on kytketty savuilmaisimeen, jolloin palo-ovi
voidaan pitää auki turvallisesti. Savuilmaisin laukaisee
automaattisesti aukipitolaitteen, ovi sulke,utuu ja savun ja
palon leviäminen on ehkäisty.
DORMA-ovensulkijoiden
sähkömagneettiset
aukipitolaitteet ovat
ennalta ehkäisevää
palontorjuntaa.

~IlaitalinnaOy
- TIIVISTA LAMMONSMSTOA - puh. 90/782 800

Haluan, että lähetätte minulle täydellisen esitteen
DORMA-palo-ohjelmasta.

Nimi .

Yritys .

Asema yrityksessä .

Lähiosoite .

Postinumero ja -toimipaikka .
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Selvitys ja tulokset
Sisäasiainministeriön Virtain paloa tut
kimaan asettama työryhmä sai työnsä
valmiiksi nopeasti. Näkyvänä tuloksena
on lähes 150 sivuinen selostus.

Työryhmä on tehnyt kiitettävää
työtä. Erityisen ansiokasta on ollut se,
ettei työryhmä ole pitäytynyt vain palon
eri seikkojen selvittämisessä vaan on
tehnyt runsaasti parannusehdotuksia.
Selostus on monilta osin hyödynnettä
vissä käytännön toimenpide-ehdotuk
siksi vastaavanlaisten onnettomuuk
sien estämiseksi.

Jotakin jäi kuitenkin kaipaamaan.
Tutkijaryhmä olisi voinut tehdä radi
kaalimpiakin esityksiä. Nyt se on ehdo
tuksineen melko tiukasti pitäytynyt voi
massa olevan lainsäädännön piirissä.
Selostuksen rivien välistä on kuitenkin
luettavissa havaintoja, jotka edellyttäisi
vät jämäkämpiä ehdotuksia. Tutkijoit
ten ei pitäisi välttää voimakkaittenkaan
esitysten tekemistä sillä perusteella, ettei
sen toteutuminen ole nykyisen lainsää
dännön puitteissa mahdollista. Yhteis
kunnan tehtävä on arvioida toteutumis
mahdollisuudet.

Voimassa olevaan lakitekstiin pitäy
tyminen merkitsee pahimmillaan väärän
tiedon tahatonta välittymistä. Esi
merkki. Yhteenvedossaan tutkijaryhmä
sanoo: "Laitoksen automaattista paloil
moitusjärjestelmää on sinänsä pidettävä
riittävänä ja asianmukaisena". Kuiten
kin rakennus palaa maan tasalle ja 27
ihmistä menehtyy. Kansalainen ei voi
asiasta tehdä kuin yhden johtopäätök
sen: automaattisilla paloilmoituslaitok
silla ei ole mitään virkaa.

Virtain paloilmoituslaitos oli "riittävä
ja asianmukainen" jos lähtökohtana pi
detään lakia, joka ei vaadi vanhoihin
hoitorakennuksiin automaattista paloil
moitusjärjestelmää, mutta täysin käyt
tökelvoton, jos kriteerinä pidetään lai
toksen tehokkuutta. Koetilaisuudessa
lämpöiImaisin reagoi niin myöhään, et-
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tei koehuoneessa nukkuvien hyväksi
olisi voitu tehdä yhtään mitään.

Tosiasia kuitenkin on, että meillä on
olemassa tehokasta paloilmoitustekniik
kaa, joka takaa koulutetulle hoitohenki
lökunnalle ne niin tärkeät ja ratkaisevat
ensimmäiset toimintaminuutit.

Riittävästä ja tehokkaasta alkusam
mutusvälineistöstä ei kuitenkaan ole
hyötyä, ellei henkilökunnalla ole koulu
tusta niiden käyttämisessä. Tutkijaryh
män raportointi onkin tältä osin mur
heellista luettavaa: "Kunnalliskodin 24
henkilökuntaan kuuluvasta ei kukaan
hallinnut kaikkien rakennukseen sijoi
tettujen alkusammutusvälineiden käyt
töä, joskin 6 henkilöä oli saanut ope
tusta jauhesammuttimen käytössä.
Opetusta saaneista henkilöistä ei kuiten
kaan kukaan ollut palon alkuvaiheessa
paikalla".

Vaikea on arvioida olisiko palo heti
havaitsemisvaiheessa pystytty alkusam
muttimilla tukahduttamaan. Lähin 6
kg:n jauhesammutin oli muutaman met
rin päässä syttymishuoneesta ja 20 m:n
letkulla varustettu seinäpaloposti alle 10
metrin etäisyydellä. Mitään rakennuk
sen viidestä jauhesammuttimesta, kol
mesta sankoruiskusta ja yhdestä seinä
palopostista ei käytetty.

PaloalaIla työskentelevälle tulee usein
sellainen tunne, etteivät hoitolaitokset 
ja yleensäkään eri laitokset - riittävän
oma-aloitteisesti järjestä työntekijöilleen
alkusammutuskoulutusta vaan odotta
vat paloviranomaisten toimenpiteitä.
Työturvallisuuslaki määrää tämän vel
vollisuuden selvästi työnantajalle, tässä
tapauksessa kunnalliskodin johdolle,
kunnalliselle lautakunnalle ja viimeksi
sosiaali- ja terveysministeriölle. Jälkim
mäinen antoikin. 1961 huoltolaitosten
palontorjuntaa koskevan erityisoh
jeensa. Niiden merkitystä se on erikseen
korostanut kiertokirjeellä v. 1966.
Viime vuonna annettu yleiskirje on kui-

tenkin ohjeet kumonnut eikä se sisällä
määräyksiä huoltolaitoksen paloturval
lisuuden ylläpitämisestä.

*" *" *"Tutkijaryhmän selostus liitteineen on lä-
hes 150 konekirjoitusliuskaa. Se pitää
sisällään niin paljon arvokasta tietoa,
että olisi välttämätöntä sen saattaminen
kokonaisuudessaan hoitolaitosten hen
kilökunnan tiedoksi - opiksi. Raportin
lukeminen asettumalla itse Virtain yö
valvojien asemaan opettaa ymmärtääk
semme vähintäin yhtä paljon kuin jot
kut tulevat ohjeet.

Raportti on myös erinomaista koulu
tusmateriaalia palokunnille. Lähes joka
kunnassa on viime aikoina eri hoitolai
tosten taholta otettu yhteyttä palokun-.
taan ja pyydetty koulutusta. Palokun
tien vähäiset resurssit ovat koetuksella.
Virtain tutkijaryhmän selostuksesta on
paljon apua rakentavaan jälkiviisau
teen. 0

Pe lastushallinnon
kou lutuskeskus
on todellisuutta
Valtion palo-opisto ja Valtion väestön
suojelukoulu ovat kuukauden verran
toimineet yhteisen keskushallinnon alai
sena. Maaliskuun 1. päivänä aloitti toi
mintansa Pelastushallinnon koulutus
keskus, jonka molemmat mainitut oppi-.
laitokset muodostavat.

Aika tulee osoittamaan miten palo
ja pelastusalan koulutus kehittyy pa
remmin yhteisen keskushallinnon alla
kuin aikaisemmin yksinään. Sillä kehi
tystä on tapahduttava - muutoin kat
to-organisaation muodostaminen on ol-
lut väärä toimenpide. .

Alku on kyllä ollut hyvä. Koulutus
keskuksen johtajaksi nimitettiin palo
alan edustaja.

Enemmän toisaalla lehdessämme.

PS. Olemme moittineet Pelastushallinnon
koulutuskeskuksen . perustamiseen liit
tynyttä kiirettä. Kiireen seurauksena koulu
tuskeskus on toiminut alkuviikkonsa ilman
johtokuntaa.
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