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Tornien raunioihin
kuoli kesä 2001

World Trade Centerin tomien, Yhdysvaltain talousmahdin
symbolien tuhoutuminen ja Pentagonin, Yhdysvaltain puo
lustusministeriön kuuluisan virastorakennuksen tuho terrori
iskuissa ovat olleet järisyttävä uutinen kaikkialla maailmassa.

Tuhansien ihmisten kuolema lähes suorassa televisiolähe
tyksessä on ainakin hetkeksi yhdistänyt myös poliittiset
vihamiehet. Siviileihin kohdistunut isku on tuomittu kaikkialla
maailmassa väristä, uskonnosta ja yhteiskunnallisesta ide
ologiasta riippumatta. Maa, johon teko tavalla tai toisella
yhdistetään, tulee jäämään yksinäiseksi yhteiskunnaksi, jolle
ei montakaan ystävää löydy - valitettavasti kuitenkin joku.
Varmaa myös on, että jokainen kivi käännetään tekoon syyl
listyneiden saattamiseksi vastuuseen.

Neljän reittilennolla olleen matkustajakoneen lähes saman
aikainen kaappaus ja keinot ohjata ne suurvallan strategisesti
arkoihin kohteisiin ovat paitsi merkki pitkälle viedystä suun
nitelmallisuudesta myös häkellyttävä osoitus turvajäljestel
mien haavoittuvuudesta.

Itse kukin on viime vuosien aikana voinut havaita erilaisten
turvajäljestelyjen lisääntymisen jokapäiväisessä elämässä.
Tapauskohtaiset massiiviset turvatoimet ja pysyväksi arki
päiväksi nousseet kulunvalvontajäljestelmät ovat monasti
tuntuneet liioitteluIta. Syyskuun II. päivän tapahtumien seu
rauksena on itsestäänselviö, että ennaltaehkäisevän turvalli
suudet keinot tulevat entistä massiivisemmiksi. Orwellilainen
iso veli valvoo -visio on kaikessa laajuudessaan häkellyttä
vän lähellä toteutumista.

Pelastustoimen sisällä New Yorkin terrori-iskut ovat ennenko
kemattoman laaja murhenäytelmä. Miljoonakaupungin palo
laitoksen (FDNY, Fire Department ofNew York) mittava pelas-

tusorganisaatio lähetti jo alkuvaiheissa paikalle noin 400
palomiestä ja pelastajaa kymmenissä pelastusyksiköissä. Kun
savu raunioilla hetkittäin hälveni ja miehistöjä laskettiin, sur
mansa saaneen palohenkilöstön määräksi laskettiin tyrmis
tyttävän suuri luku, ainakin 265 naista ja miestä. Menehtynei
den joukossa olivat New Yorkin palopäällikkö Pete Ganci,
ensimmäinen apulaispalopäällikkö Bill Freehan ja erikoisope
raatio-osaston päällikkö Raymond Downey. Jälkimmäinen
nimi saattaa tuntua lukijasta tutulta. Hänen nimensä esiintyi
usean kerran palomestari Halillu Willmanin New York- kiljoi
tuksissa Pelastustiedon kahdessa edellisessä numerossa (Pt
5 ja 6/2001).

Suomen palokunnissa vietettiin palon jälkeisinä aamuina hil
jainen hetki newyorkilaisten kollegojen muistoksi.

Tuhoisat terrori-iskut aiheuttivat varotoimenpiteitä kaik
kialla maailmassa. Suomessa mm pemstettiin kaksi kriisiryh
mää, toinen ministereistä, toinen virkamiehistä. Jälkimmäisen
johtoon asetettiin pelastusylijohtaja Pentti Pal1anen. Ensim
mäisiä turvatoimia olivat lentoasemien ja Yhdysvaltain suur
lähetystön turvajärjestelyjen nostaminen.

PS. Palaamme seuraavissa numeroissamme OIillettomuuteen,
joka inhimillisen murhenäytelmän lisäksi tulee olemaan maa
ilmanhistorian suurin ihmisen aiheuttama vakuutusvahinko
ja suuri kysymysmerkki koko maailmantalouden kehitykselle.
Terrori-iskujen päivänä 11.9. Pelastustiedon käsissänne ole
va syyskuun lehti oli lähes painovalmiina kiljapainossa. Muu
tosmahdollisuudet olivat rajoitetut. Toisaalta pelastustoimen
kannalta olennaiset yksityiskohdat selkiytyvät vasta vähitel
len.

Alueellinen pelastustoimi tulee
Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle hallituksen
esityksen laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta.
Aihetta käsitellyt pääkiljoitus joutui ymmälTettävistä syistä
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antamaan tilaa terrori-iskuille USA:ssa. Palaamme asiaan myö
hemmin - tämän lehden sivuilla 8-9 on pelastusylijohtaja Pentti
Pal1asen laaja raportti pelastustoimiuudistuksen nykytilasta.
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PEl~STUSTI ETO
RÄDDNING

23.10.2001

Elämä jatkuu
WorldTrade Centeriinja Pentagoniin kohdistetut hyökkäyk
set ovat johtaneet sodanjulistukseen terrorismia vastaan.
Terrori-iskun seurauksena alkaneet sotatoimet ja niitä mah
dollisesti seuraavat kostoiskut ovat alku aikakaudelle, jonka
pituus on suuri kysymysmerkki ja jonka väistämättömänä
seurauksena viattomien uhrien lukumäärä kasvaa WTC:nja
Pentagonin yli kuudesta tuhannesta.

Kaksoistomien raunioihin menehtyneidenjoukossa on 343
palomiestä. Viiden paloaseman vuorovahvuus, yhteensä 75
miehistöön, alipäällystöön ja päällystöön kuuluvaa sai sur
mansa viimeiseen mieheen. Palokunnan erikoisoperaatio
osaston kaikkiaan 452 miehestä tomin raunioihin menehtyi
95. Kalustotappioina kirjattiin 111 tuhoutunutta palo- ja
pelastusajoneuvoa. Kun henkilöstötappioihin lisätään sadat
vammoja saaneet palomiehet ja kalustomenetyksiin osittain
vaurioituneet paloajoneuvot, terrori-iskujen vaikutukset
New Yorkin palotoimeen ovat kaikkein kohtaloikkain yhtä
palolaitosta milloinkaan kohdannut tragedia. Ihmishenkiä ei
voi rahalla mitata, aineelliset vahingot kyllä: FDNY:n laskel
mien mukaan vahinkojen yhteismäärä oli lokakuun alussa 47
milj oonaadollaria.

Elämä kuitenkin jatkuu. Vaikka menehtyneiden määrä on
absoluuttisesti suuri, suhteellisesti mitaten se ei kuitenkaan
ole aivan niin suuri - olihan New Yorkin palolaitoksen
operatiivinen kokonaisvahvuus ennen iskuja 12000 miestä
ja naista.

Ennenpitkää vahvuus palaa ennalleen ja todennäköisesti
samalla kasvaa. Palolaitos on käynnistänyt ylimääräisen 25
viikkoisen koulutuksen 400 palomiesoppilaalle. Luku on
kolme kertaa suurempi kuin normaalirekrytoinnissa. Lyhyen
tähtäyksen vahvistuksena palvelukseen on kutsuttu eläk
keellä olevaa henkilöstöä. Kalustopuutteita on kOljattu siir-
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tämällä paloajoneuvoja eri puolilta maata New Yorkiin.
Kaiken kaikkiaan palokunta - jonka arvostuksesta kertoo

kaupunkilaisten jo kymmeniä vuosia sitten palomiehilleen
antama kutsumanimi "the bravest", rohkeimmat - elää niin
valtaisan myötätunnon keskellä, että traagisista menetyksis
tä huolimatta laitoksen tulevaisuus näyttää lohdullisen valoi
salta.

Tässä numerossa isosta palokuntatragediasta on laaja
raportti. Kirjoitusten joukossa on yhteenveto ruotsalaisen
tarkkailijaryhmän havainnoista. Ruotsin pelastushallinnon
lähettämä asiantuntijakolmikko oli ensimmäinen kansainvä
linen tarkkailijaryhmä paikan päällä.

Ryhmä ottaa voimakkaasti kantaa palokunnan valitseman
johtopaikan sijaintiin. Tarkkailijoiden mukaan johtopaikan
sijoittaminen pilvenpiirtäjän aulaan oli "valtava erehdys".

Saman asian ympärillä ovat suomalaisenkin palohenkilös
tön pohdinnat kieltäneet - miksi ihmeessä aulaan?

Tämän hetkisen tietopohjan varassa on kuitenkin ennenai
kaista osoittaa sormella ketään. Yksi asia kuitenkin on varma:
palokunnan riskianalyyseissa valtavien rakennusten sortu
mista pidettiin mahdottomana uhkakuvana.

Tornien raunioista muodostui valtaisajoukkohauta tuhan
sille ihmisille. New Yorkin palolaitoksen pelastushenkilös
töstä terrori-isku surmasi 343.

Määrä on valtaisa mutta samalla kylmä luku. Me olemme
halunneet antaa uhreille kasvot. Sen vuoksi ja palomiesten
muistoa kunnioittaakseen Pelastustieto Suomen koko palo
kuntaväen nimissä kunnioittaa uhrien muistoajulkaisemalla
kaikkien kuolleidenja kateissa olevien palomiesten nimet ja
virka-asemat.
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Tämä lehtikuva välittyi miljoonilla kopioina lukijoille kautta maapallon.
Palomiehet kantavat torniraunion laidalta palokuntansa kenttäpapin isä Mike Judgen.

"ntun paloaseman keittiössä
kun hälytyskellot soivat.

nsin viisi lyhyttä soittoa,
tauko, toiset viisi soittoa, tau
ko, jälleen viisi, taas tauko ja
viimeiset viisi soittoa.

5-5-5-5 -soitolla on meille eri
koismerkitys: lippu puolitan
koon ja sitten kuuntelemaan
palolaitoksen radiosanomaa.
Päivystyskopissa paloaseman
päivystäjä merkitsee signaalin
muistiin, siirtyy ulos ja laskee
lipun puolitankoon. Sitten hän
palaa päivystyspöytänsä ää
reen ja valmistautuu kirjoitta
maan sanoman päiväkirjaan.
Hän on vakavan näköinen ja
miettii samaa kuin me muutkin:
Iunsinkohan minä hänet?

Radio särisee: Signaali 5-5
5-5 on viestitetty ja sanoma
kllllluu: Palolaitos ilmoittaa
syvästi valittaen, että ensim
lIIäisen luokan palomies Ed
\vard Tuite on poistunut jou
kostamme. Tämä tapahtui toi
lIIittaessa paloilmoitin 583:n
al/tamassa hälytyksessä tä
I/ään klo 11.25."
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Terrorihyökkäyksen en
simmäinen palomiesuhri
oli nuori palomies, joka
jäi tomista pudonneen ih
misenalle.
Aina kun kuolema kohtaa
palomiehen työssään, si
säinen radio välittää tie
don kaikille New Yorkin
kymmenille paloasemil
le. Vietetään hiljainenhet
ki, lippu lasketaan puoli
tankoon.

"Keskimäärin kahdeksan palo
miestä kuolee palveluksessa
vuosittain New Yorkin kaupun
gissa. Viime vuonna kuoli vain
kuusi, enkä halua ajatella kuin
ka monta kuolee tänä tai ensi
vuonna."

Engine 82
Edellä kirjoitetut ovat poimin

toja newyorkilaisen palomie
hen Dennis Smithin kirjasta
'Punainen piruetti' (WSOY

1973). Kirja on hätkähdyttävä
raportti Smithin sammutusyk
sikkö 82:n (Engine 82) karustaja
vaarallisesta työstä New Yorkin
pahamaineisessa BrOl1Xin kau
punginosassa. FDNYn 55. pa
taljoonan Interval Avenuen pa
loaseman neljällä yksiköllä (En
gine 82, Engine 85 ja tikasyksi
köt Ladder 31 ja Ladder 712) oli
kullakin keskimäärin 700 lähtöä
kuukaudessa vuonna 1971.
Asema oli New Yorkin, ehkä
koko maailmankin vilkkain pa
loasema.

Traagisia
yksityiskohtia

Syyskuun II. päivän iltana
200 I New Yorkin paloasemat
kumisivat tyhjyyttään. Terrori
hyökkäys World Trade Cente
rin kahteen tomiin olivat sur
manneet tuhansia ihmisiä. Hei
dän joukossaan sortuneiden
rakennusten alle menehtyi yli
300 pelastus- ja sammutusteh
täviin rientänyttä palomiestä ja
sairaankuljettajaa. Kuolonsoit-

toja olivat asemilla kuulemassa
vain ne miehistöt, jotka olivat
valmiudessa päällekkäisten tu
lipalojen tai onnettomuuksien
varalta.

WTC:n ensinunäinen palo
miesuhri oli palomies, joka sai
surmansa tomista hypänneen
tai pudonneen naisen alle. Isä
Mike, palokunnan kenttäpappi
Mychal Judge, riisui kypäränsä
ja kumartui antamaan kuolleelIe
palomiehelle viimeisen voi te
lun. Samalla alkoi sortua eteläi
nen tomi (se jota päin jälkim
mäinen lentokone syöksyi).
Yksi ensimmäisistä rakennus
romun kappaleista osui kohta
lokkain seurauksin pastoriin.

Myös hänen vierellään ollut
New Yorkin palolautakunnan
varapuheejohtaja (1st Deputy
Commissioner) Bill Freehan
sai kuolettavan iskun.

Ensimmäisten kuolonuhrien
joukossa oli myös New Yorkin
palopäällikkö Pete Ganci.

PT
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TERRORI-ISKU

Koko maailmaa kuohutti
syyskuussa tapahtunut
World Trade Centerin tor
nitalojen sortuminen
Manhattanilla, New Yor
kissa. Torneihin ohjattiin
kaksi suihkumatkustaja
konetta. Mikäänrakennus
eikestä suurten lentoko
neiden iskukuormaa.
Ohessa omia havaintoja
nionnettomuudesta.

Dl MARKKU AARNIO

Miksi WTC:n
tornitaiot sortuivat?

Miksi jälkimmäinen
torni sortui ensin?

Ihmettelin aluksi, miksi torni,
johon lentokone osui 18 mi
nuuttia myöhemmin, sortui en
sin. Loppujen lopuksi niinhän
siinä piti loogisesti ajatellen ta
pahtuakin. Kone osui täsmäl
leen kerrosten väliin siten, että
koko tuo kerros "leikkaantui"
pois. Kuvista näkyy, kuinka
koneen nokka jopa näytti työn
tyvän ulos rakennuksen toisel
ta puolelta. Jäljelle jäivät ker
roksen kantavat rakenteet pa
hoin heikentyneinä.

Tulipalo lämmitti kelTokseen
jäljelle jääneet kantavat teräsra
kenteet siten, että ne menettivät
lujuutensa. Kun kone vielä oli
osunut suunnilleen puoleenvä
liin tornia, niin tuohon osuma-
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kerrokseen kohdistui puolen
pilvenpiirtäjän paino. Näin seu
rauksena oli väistämättä raken
nuksen sortuminen jatkuvana
sortumana.

Lisäksi sortuman alkusyynä
saattoi olla vain tornin toisen
laidan kantavien rakenteiden
lujuuden menetys, joka aiheut
taa vaarallisen epäkeskisen
kuormituksen muille kantaville
rakenteille.

Tuo keiToksen häviäminen
välistä katkoi myös kaikki sam
mutuslaitteiden kaapelit ja joh
dot. Näin laitteilla ei ollut toi
voakaan toimia suunnitellusti.
On myös mahdollista, että ra
kennuksessa ei ollut lainkaan
sammutuslaitteistoa. Pidän sitä
kuitenkin epätodennäköisenä.
Torneissa oli todennäköisesti
sammutusvesisäiliöt katolla,

kuten lähes kaikissa New Yor
kin pilvenpiirtäjissä. Lisäksijär
jestelmää oli todennäköisesti
täydennetty täyttöpumpuilla,
jotka johtivat säiliöön vettä
maanpinnalta kelToksissa sijait
sevien välipumppuasemien
kautta. Kun keiTOS välistä kato
aa, ei pumppaus onnistu.

Samoin sprinklerisuuttimet
tuhoutuivat räjähdyspaineesta
kelToksesta, jolloin katon säili
öiden vesi ei kohdistunut oike
aan paikkaan. Tornista pelas
tautuneiden haastatteluista il
meni muun muassa, että pOlTas
huoneiden kautta tuli vettä
alas. No, tulipalohan ei ollut
siellä.

Jälkimmäisenä sortuneessa
tornissa lentokone osui toden
näköisesti välipohjan kohdalle.
Kuvista näkyy, kuinka suuri osa

räjähdysvaikutuksesta purkau
tui ulkoilmaan. Lisäksi alkuvai
heen uutislähetysten selostus
ten mukaan vain osa koneesta
tunkeutui rakennuksen sisälle.
Näin kantavat rakenteet säilyi
vät ehjempinä kuin jälkimmäi
sessä törmäyksessä. Lisäksi
kone osui rakennuksen ylä
osaan jolloin tuon osumaker
roksen kantaville rakenteille
kohdistui huomattavasti vähäi
sempi paino.

Toinen torni sortui kuitenkin
myöhemmin todennäköisesti
viereisen rakennuksen SOltu
masta tulleiden sysäyskuormi
en sekä tulipalon aiheuttamien
vaurioiden yhteisvaikutukses
ta johtuen.

Tuollainen lentokoneen osu
minen juuri oikeaan paikkaan
on enemmän sattuma kuin oh-
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"Mitään rakennusta ei
ole suunniteltu eikä

tulla suunnitelemaan
kestämään jumbojetin

törmäystä."

jaajan taitoa. Lentokoneen oh
jaaminen noin tarkasti sekä
korkeus- että sivusuunnassa
on melkein mahdotonta. Jos
kone olisi osunut täsmälleen
vaakatasossa välipohj ien vä
liin, niin rakennus olisi toden
näköisesti sortunut jo aikai
semmin. Nyt lentokone oli hie
man kallistuneena ja sen siivet
leikkautuivat irti. "Hyvin" jäl
kinunäinen kone kuitenkin koh
teeseensa osui.

Sammutustyöt
Sammutustyön kannalta on

ihan sama onko helikoptereita
käytettävissä vai ei. Ne eivät
ehdi paikalle muutamassa
kymmenessä minuutissa.

USA:ssa ja jopa New Yorkin
osavaltiossa on kyllä sanunu
tuslentokoneita ja -helikopte
reita muun muassa metsäpalo
jen varalle, mutta sortumiset
tapahtuivat niin nopeasti, että
sammutuslentokoneita ei ollut
käytettävissä. Lisäksi koko po
liisin ja palokunnan pääasialli
nen toiminta kohdistui var
maankin ihmisten pelastami
seen, ei sammuttamiseen. Sam
mutusjäljestelmien toiminnas
ta mainitsinkin jo edellä.

Rakennus olisi kyllä pystyt
ty suunnittelemaan siten, että
sen sammutus olisi perustunut
helikoptereihin. Näin suunnit
teluarvona olisi ollut sammu
tuksen aloittaminen helikopte
rilla 10 minuutin kuluttua tuli
palosta. Toisaalta en usko, että
edes USA:ssa on varaa pitää
helikopteria miehitettynä 24
tuntia vuorokaudessa pelkäs
tään pilvenpiirtäjäpalon takia.
Entä kuka muistaa tulevaisuu
dessa, että helikopterij älj estel
mää ei saa säästötoimien takia
lakkauttaa niin kauan kun pil
venpiirtäj iä on pystyssä?

Tilanne on sama, jos raken
nuksen palomitoitus perustuu
paloaseman sijaintiin. Tällais
ta paloasemaa ei saa siiliää il
man erikoisselvitystä ja sitä ei
saa muuttaa sopimuspalokun
nan asemaksi, mikäli suunnit-
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telun pohjana olevat toiminta
valmiusajat muuttuisivat. Tor
nien suurin mahdollinen vahin
ko (EML) on niin suuri, että
sammutustaktiikkaa tai -jäljes
telmiä olisi tuskin kannattanut
jättää muistitiedon varaan.

Ihmetystä herättää, että palo
päällikkö ja hänen sijaisensa
kuolivat onnettomuudessa.
Heidän olisi luullut tietävän,
etteivät perusta johtopaikkaa
liian lähelle rakelU1Usta (jenkki
normin mukaan 50-70 m). Ainoa
järkevä seli-
tys voisi olla,
ettei kukaan
saattanut ku
vitella tornien
todella sortu
van. Toisaalta
suomalaisen
käytännön mukaan sortuma
alue ulottuu 1/3:n päähän ra
kennuksen korkeudesta. Näin
tuo jenkkien varomääräyksen
ulottuma on varsin lyhyt. Jos
taas tilannetta tarkastellaan ris
kienhallinnan kannalta, 111111

nyrkkisääntönä pitäisi varo
etäisyys rakennuksen ympäril
lä ulottua rakennuksen korkeu
den verran sivuille päin.

S amm utusvesisui hkuj en
suuntaaminen viereisistä ra
kennuksista on hyvä ajatus.
Rakennuksethan sijaitsivat
vain kadun leveyden etäisyy
dellä toisistaan. Vesisuihkujen
ulottuma korkeussuunnassa
voi jäädä vajavaiseksi, mutta
rakenteille saattaa riittää niiden
jäähdyttäminen vedellä. Teräs
rakenteiden jäähdytys alakaut
ta olisi saattanut auttaa. Näin
siksi, että teräs on erinomainen
johde. Toisaalta lentokoneiden
osumakohdat olivat kaukana
viereisten pilvenpiirtäjien hui
puista, joten vesisuihkun oikea
kohdistaminen olisi saattanut
olla mahdotonta.

Minua on jäänyt
vaivaamaan...

...miksi Pentagonin ohjus
puolustusjärjestelmä ei reagoi
nut? Kun lähes julkinen tieto
on, että Valkoisessa talossa on
ohjuspuolustus, niin luulisi
Pentagonistakin sellaisen löy
tyvän. Reagointiaikaakin luuli
si olevan riittävästi, kun kone
tuli ikkunoista sisään torniin
osuneita koneita myöhemmin.
Tuosta Valkoisen talon ohjus
puolustuksesta on puhuttu niin
usein, että uskon siihen.

Suojaus asennettiin muis
taakseni kynunenisen vuotta
sitten, kun eräs pienkone oli
yrittänyt ensin päästä presi-

dentin puheille. Ollessani Wa
shingtonissa Maailmanpankin
työpaikkahaastattelussa vuon
na 1993 Valkoisen talon naapu
rissa, eräs haastattelija mainitsi
ohjuspuolustuksesta ihan noin
sivumennen. Ehkäpä ohjukset
ovatkin Stingereitä, jotka lau
kaistaan olalta, mutta tuolloin
reagointiaika pitenee VelTattu
na kiinteisiin ohjuslaukaisu
alustoihin.

Ehkäpä Pentagon luotti omi
en ilmavoimiensa suojausky-

kyyn ja ohjus
järjestelmää ei
suojana sen
takia ollut-
kaan.

USA:ssa
onnettomuu
den aiheutta

mat reaktiot olivat voimakkaita.
Ne poikkesivat meillä totutuis
ta, mutta olivat tyypillisiä jenk
kikulttuurille. Tavalliset ihmiset
ilmaisivat avoimesti surunsa ja
osanottonsa. USA:ssa suru ja
ilo osataan ilmaista. Verenluo
vuttajia oli saatavillajopa enem
män kuin luovutuspisteissä
pystyttiin käsittelemään. Kaik
ki halusivat auttaa tavalla tai
toisella.

Muistan aikanaan vuonna
1992, kun minulla oli mahdolli
suus vierailla Floridassa pyör
remyrskyn jäljiltä. Tilannetta
johtaneen almeijan everstin
mukaan heidän suurin ongel
mansa oli avustajien hallitsemi
nen. Auttajia oli liikaakin ja he
suorastaan kiistelivät keske
nään parhaista avustustavois
ta ja -paikoista. Tällaista käyt
täytymistä en ole Suomessa
havainnut pienissäkään onnet
tomuuksissa.

Tapasin tuolloin Floridassa
myös palomiehen, joka oli heti
pyörremyrskyn jälkeen ilmoit
tanut palopäällikölleen lähte
vänsä avustustoimiin. Hän mat
kusti vapaaehtoisesti puolen
mantereen halki vain saadak
seen auttaa. Pelastuslaitoksel
taan hän sai vain nonnaalin paI
kan olUlettomuuden avustus
toimien ajalta. Mitään ylimää
räisiä korvauksia niistä lukui
sista ylityötunneista, jotka hän
avustaessaan teki, ei maksettu
penniäkään.

Kukapa Suomessa tekisi töitä
korvauksetta, vain auttamisen
ilosta? New Yorkissa ihmiset
osoittivat avoimesti julkisuu
dessa suosiotaan pelastajille
näiden poistuessa onnetto
muuspaikalta. Tästä tullaankin
mielestäni alamme ainoaan to
della motivoivaan tekijään: mui
den auttamisen iloon. Olen itse

puhunut jopa hulluudesta tai
pakkomielteestä tämän osalta.
Mikä olisikaan ylväämpi tapa
tehdä työtä kuin uhrata aikansa
muiden auttamiseen? Tämä on
kin alanmle rekJytoilmin ainoa
todellinen etu. Elintason nous
tessa nuoret yhä useanunin ha
luavat tehdä työtä muunkin
kuin rahan vuoksi.

Torneihin osui kaksijumboje
tiä. Niinhän julkisuudessa il
moitettiin. Tosin koneiden luo
kittelu jumboiksi on harhaan
johtavaa. Boeing 757 on varsin
pieni verrattuna siihen oikeaan
jumboon eli Boeing 747:aan.
Toinen kone Boeing 767 oli kyl
lä isompi, mutta sekään ei ole
jumbo. Niin tai näin, on kumpi
kin konetyyppi tarpeeksi iso
aiheuttaakseen riittävästi tu
hoa ja rakelmusten sOliumisen.

Mitään rakennusta ei ole mis
sään päin maailmaa suunniteltu
kestämään jumbojetin tÖlmäys
tä, eikä näin tulla tulevaisuu
dessakaan menettelemään.
Saamani tiedon mukaan USA:
ssa on tapahtunut lentokonei
den tÖlmäyksiä pilvenpiirtäjiin
jo toisen maailmansodan aikoi
hin. Näin tÖlmäyksen kestä
vyyden mitoittaminen raken
11Uksiin olisi ollut tarkoituksen
mukaista jo 70-luvulla.

WTC:n rakentamisaikoihin
sijoittuu myös sen oikean jum
bon eli Boeing 747:n käyttöön
otto. Jos rakennuksia suunni
teltiin silloin lentokoneen kes
täviksi, niin mitoitusperustee
na on käytetty todennäköisesti
pienkonetta - ei suurikokoista
nykyaikaista matkustajakonet
ta, jumbosta puhumattakaan.

Lopuksi
Tornien sortuminen on loogi

sesti ajatellen ymmälTettävää.
Enemmänkin ihmettelen sitä,
että onnettomuuden tuhot jäi
vät noinkin pieniksi ja että vie
reiset rakennukset näyttävät
selvinneen sortumista varsin
vähäisin vaurioin. Onnetto
muuden jälkeenhän havaittiin
sortuneiden tomien ympärillä
olevien pilvenpiiliäjien SOlW
misvaara.

Yleinen mielipide siitä, että ei
USA:ssa voi mitään tällaista
sattua, lienee tärkein syy sii
hen, miksi näin pääsi tapahtu
maan. Totuuden onnettomuu
desta ja sen tapahtumista kuu
lemme valmaan vielä moneen
kertaan, kunhan virallinen on
nettomuustutkinta valmistuu.
Samalla täsmentyvät tässäkin
artikkelissa esitetyt asiat.
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- RISTO K. JÄRVINEN -

Pilven
on tö
ennen
World Trade Centeriin
kohdistunut terrorihyök
käys ei ollut ensimmäi
nen kerta, kun lentokone
törmää pilvenpiirtäjään.
56 vuotta sitten vauriot
jäivät huomattavan pal
jon vähäisemmiksi.

H inäkuun 28. vuonna
1945. Toinen maailman
ota on päättynyt muu

tama kuukausi sitten. Sodassa
yli sata taistelulentoa menes
tyksekkäästi suorittanut Yh
dysvaltojen Ilmavoimien evers
tiluutnantti William F. Smith
Jr. tarttuu aseistamattoman
pommikoneen B 25:n ohjaimiin.

Edessä on rutiinilento Mas
sachusettsin Bedfordista Ne
warkin New Jerseyhin. Tarkoi
tuksena on noutaa eräs Ilma
voimien upseeri ja lennättää
hänet South Dakotaan.

Erittäin sakea sumu
Kun Smith koneineen lähes

tyy New Yorkia, paikallinen il
maliikenteen tarkkailija kehot
taa radiolla häntä laskeutumaan
Queensin lentokentälle, joka
nykyään tunnetaan LaGuardia
na. Manhattanin yli on tarkkai
lijan mukaan liian vaarallista
lentää, koska kaupunki on peit
tynyt erittäin sakeaan sumuun.

Kokenut lentäjä Smith kuiten
kin uskoo pystyvänsä lentä
mään turvallisesti sumun läpi
alkuperäiseen kohteeseen Ne
warkiin, joka sijaitsee toisella
puolella Manhattania kuin
Queens. Hän pyytää luvan jat
kaa lentoaan, ja saa sen.

Viimeinen ilmaliikenteen tark
kailijan Smithilie välittämä tieto
kuuluu:

- Tällä hetkellä en näe Empire
State Buildingin huippua.

Pujottelua pilven
piirtäjien keskellä

Jonkin aikaa kaiken peittä
vässä sumussa lennettyään
Smith menettää suuntavaiston
sao Ilmailumääräysten mukaan

16

Manhattanin yllä pitäisi lentää
vähintään 600 metrin korkeu
dessa, mutta Smith laskeutuu
huomattavasti rajan alapuolelle
selvittääkseen, mikä hänen si
jaintinsa on. Hän ei ymmäITä
rikkovansa määräyksiä, sillä
hän luulee lentävänsä jossakin
Manhattanin länsipuolella.

Pian Smith näkeekin maan.
Hän huomaa lentävänsä kes
kellä Manhattania. Alkaa pujot
telu pilvenpiirtäjien keskellä.
Rakennuksia väistellessään
Smith ajautuu linjalle, joka joh
taa suoraan kohti Empire State
Buildingiä.

Smith huomaa kohtalokkaan
virheensä - mutta liian myö
hään. Viimeisenä tekonaan hän
yrittää saada koneen nouse-

maan pilvenpiirtäjän yli, mutta
seinä tulee vastaan liian nope
asti.

Noin kello 9.40 aamulla pom
mikone B 25 tönnää silloiseen
maailman korkeimpaan raken
nukseen. Isku osuu Empire Sta
te Buildingin keIToksen numero
79 kohdalle.

Porrashuoneet
tulessa

Rakennuksen vauriot ovat
mittavat. B 52 repii pilvenpiirtä
jän seinään 5,5 metriä leveän ja
6 metriä korkean aukon. Yksi
koneen moottoreista jyrää koko
keIToksen läpi ja tipahtaa vicrei
sen rakennuksen katolle. Iskun
vaikutuksesta ikkunoita hajoaa

ja lasia putoilee alas kadulle.
Pommikoneen polttoainetankit
räjähtävät törmäyksessä. Lä
hes koko 79. kerros leimahtaa
tuleen. Liekit iskevät porras
huoneita pitkin alaspäin aina
keITokseen 75 asti.

Onnettomuudessa kuolee 14
ihmistä. 11 menehtyneistä on
rakennuksen sisällä olleita
työntekijöitä, joista osa kuolee
välittömästi työpöytiensä ää
reen, osa liekkejä paetessaan.
Muut kolme kuollutta ovat len
tokoneen miehistöä: Smith ja
kaksi muuta henkilöä. Louk
kaantuneita on yhteensä 26.

Onni onnettomuudessa on
sc, cttä törmäys tapahtuu lau
antaina, jolloin rakennuksessa
on vain 1500 ihmistä. Tavallise-
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Espoon aluepelastuslaitoksen vuoromestari Hannu Willman pitää käsissään
opintomatkalta hankkimaansa New Yorkin palolaitoksen kypärää,johon hän sai
SOC-Iaatan erikoisoperaatioiden osaston päälliköltä RaymondDowneylta.
Downey oli ensimmäisiä WTC:n raunioihin menehtyneitä palomiesuhreja.

Willman toteuttivat matkan,
jonka aikana he tutustuivat se
kä Washingtonin että New Yor
kin palolaitoksiin.

MatkarapOltissaan (Pelas-
tustieto 2/1999) Willman mainit
see Washingtonin kuuluisim
miksi virastokohteiksi muun
muassa FBI:n, CIA:n ja Penta
gonin, johon yksi lentokoneella
tehty terrorihyökkäys kolmisen
vuotta myöhemmin kohdistui.

Willman ja Rasijeff tutustui
vat pääkaupungissa erityisesti
paloasemaan 16, joka hälyte
tään ensillli11äisenä Valkoiseen
taloon. Palomestarin toimiston
seinällä he näkivät Valkoisen ta
lon operaatiosuunnitelmapiir
roksen, josta he saivat ottaa
valokuvan, "koska eivät olleet

- RISTO K. JÄRVINEN -

Hätäkeskus piilossa
terrorismin takia

Hannu Willmanin palomesta
rikollega Raimo Rasijeff asui
90-luvun lopussa kolme vuotta
Yhdysvalloissa. Eräillä palo
alan messuilla Rasijeff tapasi
Raymond Downeyn, joka toi
votti Rasijeffin tervetulleeksi
hatj oittelemaan erikoisoperaa
tioiden osastoonsa New Yor
kiin. Vuonna 1998 Rasijeff ja

Seuraavaan työvuoron alus
sa hänen käteensä iskettiin In
ternetistä printattu uutinen,
jossa kerrottiin palomiesuhreja
olevan satoja. Raymond Dow
neyn nimi oli ensinm1äisten löy
dettyjen uhrien joukossa.

RlL...--- _____
Amerikankävijä Hannu Willman:

Terrorismin uhka
tiedostettiin hyvin

H nnu Willman oli vapaa
vuorolla, kun kuuli ter
ori-iskuista NewYorkiin

ja Washingtoniin. Kuten miljoo
nat muut, hän seurasi tapahtu
mien kehitystä suorana lähe
tyksenä televisiosta.

Kunm1ankin kaupungin palo
laitokseen tutustunut Willman
tiesi heti, kun näki World Trade
Centerin tomien sortuvan, että
nyt kävi kollegoille huonosti.
Sitä, kuinka huonosti palomie
hille lopulta kävi, ei Willman
osannut arvata vielä seuraava
na yönäkään kiljoittaessaan si
säasianministeriön pelastus
osastolle tietoja New Yorkin pa
lolaitoksesta. Yöllä Willman ar
veli, että kuolleita palomiehiä
saattaa olla "jopa kynm1eniä".Lähde: Elevator World 3/01/96

na arkipäivänä ihmisiä olisi ol
lut 10 - 15000.

TERRORI-ISKU

PT

Miljoonan dollarin
vahinko

Empire State Buildingin ker
rosten 78 ja 79 kOljaaminen kesti
kolme kuukautta. Vahinkojen
SUUlUUS oli noin miljoona dolla
ria. Rakennus seisoo vielä tänä
kin päivänä tukevasti paikal
laan. World Trade Centerin tor
nien SOlTuttua 381 metriä korkea
Empire State Building on maail
man seitsemänneksi korkein ra
kennus.

Ihmepelastuminen
Empire State Buildingistä

poistuvat ihmiset joutuvat kä
velemään yli 70 kerrosta alas
kadulle pitkin pimenneitä por
raskäytäviä. Palomiehet eivät
tiedä, että koneen toinen moot
tori on pudonnut yhteen hissi
kuiluun. He käyttävät hissejä
vaikeasti loukkaantuneiden
potilaiden alas kuljettamiseen.

Eräs tällainen henkilö on Bet
ty Lou Oliver. Ensiavunjälkeen
hänet siirretään hissiin, jonka
pitäisi kuljettaa potilas alhaalla
odottavien ambulanssien luok
se. Kun hissin ovet sulkeutu
vat, palomiehet kuulevat aseen
laukeamista muistuttavan pa
mauksen. Räjähdyksessä hei
kentyneet hissikaapelit ovat
katkenneet. Hissi putoaa raken
nuksen kellariin.

Palomiesten täytyy leikata
murskaantuneeseen hissikoriin
aukko, jotta he saavat Betty
Loun ulos. Yllätys on melkoi
nen, kun nainen on edelleen
hengissä.

Hissin putoamista olivat hi
dastaneet korin ulkopuolella
roikkuneet kaapelit. Hissikuilu
oli lisäksi niin ahdas, että ilma
pakkautui putoavan hissin alle
tiiviisti ja synnytti vastapai
neen, joka jarrutti pudotusta
merkittävästi.
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Yksi terroristien kaappaamista lentokoneista kaarteli myös Valkoisen talon tienoilla. Tätä kolme vuotta sitten
napattua ja Pelastustiedossa 2/99 julkaistua kuvaa ei Hannu Willmanin annettaisi varmastikaan enää ottaa.

Asemalla 16 on palomestarin toimiston seinällä Valkoisen talon operuatiosuunnitehllat (yksikiii~en sijoit!el.',1t)
muistin virkistiimiseksi. Koska vierailijat eivät olleet kotoisin Irakista, suunnitelman kuvaanlInen salhttlln.

PT

taan hyökkäys varsinalSllll pa
lokelToksiin. Vesi otetaan kui
vanousuputkien ulosotoista.

Willman kertoo, että letkut
viedään ylös pääosin mukana
kantaen. Hissiä ei käytetä, mikä
li palokelToksen alapuolelle ei
pääty erillistä niin sanottua
huoltohissikuilua; riskiä ajaa
hissillä palokelTokseen ei
yleensä oteta.

Sisään palokerrokseen hyö
kätään kolmannen kaistan ryh
missä, joita kutsutaan nimellä
strike teams. Mikäli mahdollis
ta, palo yritetään motittaa kah
delta suunnalta. Helikoptereita
käytetään lähinnä tarkkailussa.
Näin saadaan mahdollisimman
nopeasti tietoa palon etenemi
sestä kelToksissa.

Willman ei lähde arvostele
maan maailman kokeneimman
palolaitoksen taktiikkaa, vaikka
World Trade Centerissä kävi
huonosti. Hänen mielestään on
turha spekuloida sillä, olivatko
ratkaisut oikeita vai vääriä - ai
nakaan täällä päin maailmaa.
Kukaan ei yksinkertaisesti voi
nut tietää, että tomit tulevat
sortumaan - ainakaan niin no
peasti.

- Maailmassa ei ole yhtään
palolaitosta, jonka resurssit oli
sivat riittävät WTC-Iuokan on
nettomuuden hoitamiseen. Eikä
tällaista voi harjoitella missään
simulaattorissa.

C Chiel Ollicer

T TrucK
E Engine

RS Rescue Squad

teet. Pilvenpiirtäjien Slsaan
hyökätään, mikäli se on mah
dollista, viereisen rakennuksen
kellarikäytävien kautta, Will
man selittää.

- Aulaan perustetaan ensim
mäinen kaista, lobby. Toinen
kaista, staging level, pelUste
taan paikkaan, joka sijaitsee
palokelToksesta muutama ker
ros alaspäin. Toiselle kaistalle
kootaan letkua, raivausvälinei
tä, hengitysilmapulloja, köysiä,
ensihoitovälineitä ja niin edes
päin. Vasta tältä tasolta aloite-

Gas Shutofl
Sprinkler Connection

Hydrant

Jos Hannu Willman olisi ollut terrori-iskun aikaan harjoittelemassa
New Yorkin SOC:ssä, olisi hän seissyt WTC:n sortuessa Raymond
Downeyn johtopöydän luona, ja ollut kenties vaarassa itsekin.

Pilvenpiirtäjäpalojen
sammutustaktiikka

Willman ja Rasijeff perehtyi
vät korkeiden rakennusten
sammutustaktiikkaan jo opinto
matkalla Los Angelesiin 1996.

Pilvenpiirtäjien paloissa
operoidaan tietyn taktiikan mu
kaan. Yleensä yksiköitä ei pysä
köidä 50-70 metriä lähemmäksi
palavaa rakennusta turvalli
suussyistä. Vaarana ovat yl
häältä putoilevat, giljotiininte
rävät ikkunalasit ja muut raken-

kotoisin Irakista".
New Yorkissa oli Raymond

Downey laatinut suomalaisille
vierailleen neljäksi päiväksi ja
yöksi niin tiukan ohjelman, ettei
sinä aikana juuri enempää voi
alan asioita kokea ja nähdä.
Ohjelmaan kuului muun muas
sa tutustuminen Manhattanin
hätäkeskukseen. Matkarapor
tissaan Willman kiljoittaa ai
heesta seuraavasti:

"Ilmeisesti asukasluvusta
johtuen kaupungissa on viisi
hätäkeskusta; jokaisella kau
punginosalla omansa. Saimme
tutustua Manhattanin hätäkes
kukseen, joka sijaitsee Central
Parkissa."

"Hätäkeskus sijaitsee erään
Keskuspuiston poikkikadun
valTella. Ulkoapäin paikkaa on
erittäin vaikeaa havaita, vain
punaiseksi maalattu teräsovi
saattaisi viitata palokuntaan.
Syynä piiloutumiseen on terro
rismin uhka, joka otetaan todes
ta New Yorkin palolaitoksella.
Myös palolaitoksen tai yleen
säkin kaupungin turvallisuus
organisaation eri osat saattavat
olla iskun kohteina, ja niihin
varautuminen näkyykin mm.
toiminnan jatkuvuuden kannal
ta herkkien hätäkeskusten naa
miointina."

"Suuri päällikkö"
Willman tapasi Downeyn uu

destaan pari vuotta myöhem
min Indianapoliksessa palolai
tosten kouluttajakonferenssis
sa (Pelastustieto 5/2001). Will
manin kysellessä mahdolli
suutta vierailla heti konferens
sin jälkeen taas New Yorkin
SOC:ssa Downey jäljesti asian
(Pelastustieto 6/2001).

- Downey oli "suuri päällik
kö". Hän saattoi työskennellä
paloasemalla vapaa-aikanaan
kino Toimistossaan hänellä oli
mappihyllyn takana pieni ma
kuusoppi, jota hän kutsui toi
seksi kodikseen, Willman ker
too ja kiittelee, että "Ray" jaksoi
olla aina kiinnostunut vierais
taan ja heidän voinnistaan.
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TIETOJA NEW YORKIN PALOLAITOKSESTA
Operatiivisen tason organisaatiorakenne
- 9 divisioonaa, joissa 50 pataljoonaa
- Lisäksi erillinen meridivisioona (3 isompaa alusta: Manhattan,
Brooklyn, Staten Island)
- 225 paloasemaa
- 51 erikoisyksikköä
- Vuorovahvuus noin 3 000
- l Citywide Tour Commander (=päivystävä päällikkö) koko
kaupungin alueella; hänellä on ylin operatiivinen johtovastuu

Johtamisjärjestelyt
Johtaminen perustuu nykyaikaiseen ICS (Incident Conunand
System) -jäljestelmään. Palomestarin rooli tilanteessa on usein
kaistanjohtaja, hän toimii jopa sisällä sammutusjoukkojen kans
sa. Yleisjohtajana ulkona toimii divisioonan päällikkö (apulais
palopäällikkö-taso). Suurenm1issa tilanteissa hän luovuttaa joh
tovastuun päivystävälle päällikölle (Citywide Tour Conm1an
der). Erikoisyksiköiden osalta operaatiota johtaa Special Opera
tions Battalion Chief, joka on ainoa yksikkö emo päivystävän
päällikön ohella, joka operoi koko kaupungin alueella.

Manhattan
Brooklyn
Bronx
Queens
Staten Island
YHTEENSÄ

Henkilöstö
- 11 495 virkapukuista palomiestäja päällystöl -alipäällystöviran
haltijaa
- 2 677 EMT- tai Paramedic -tasoista sairaankuljettajaa
- 417 palonehkäisyviranhaltijaa
- 1 741 hallintohenkilöstöön kuuluvaa (mm. kOljaamo/huoltohen-
kilöstö, hälytyspäivystäjät, tekniikkahenkilöstö ja siviilipukui
nen toimistohenkilöstö)
- Henkilöstöä yhteensä 16 330

Palolaitoksen sairaankuljetusyksiköt
Kaupunginosa BLS (Basic ALS(Advanced

Life Support) Life Support)
44 21
62 26
46 17
37 25
9 6
198 95

Kullakin raivausautolla on perustehtävien lisäksi oma erityisteh
tävä; mm. vesisukellus, vaaralliset aineet, liikenneonnettomuu
det, pilvenpiirtäjät, rakennussortumat.

Lisäksi erikoisyksiköitä on kaupungissa yhteensä yli 50. Johto
yksiköitä päivystää 60 kpl (1 päivystävä päällikkö, 9 divisioonan
päällikköä (kullakin vastuulla 4-7 pataljoonaa) ja 50 palomestarial
työvuoro, kullakin palomestarilla 4-5 paloasemaa johdettava
naan. Koko kaupungissa siis kaikkiaan noin 470 yksikköä (ajo
neuvoa) miehitettynä ympäri vuorokauden.

Muita Special Operations -yksiköitä: Decontamination Unit, 2
kpl (L-15 & S.O.C), Health Services (Oxygen Therapy Unit and
Mobile Medical Unit/L20), Satellite, 6 kpl (lisävesihuolto/suuri
läpimittainen runkojohto, High-Rise Unit 1 & 2, (pilvenpii11äjäpa
lot/erikoisyksikkö), Squad Units, 7 kpl (mm. pilvenpii11äjäoperaa
tioita va11en), Rescue 1-5 (raivaus/pelastusautot), Structural
Collapse Utility Unit (rakerulUssortumiin erikoistunut yksikkö;
yhdessä Rescue 3:n kanssa operoiva, sijoitettu Bronxiin).

Special Operations Command
Erikoisoperaatioiden osasto, erikoispataljoona = SOC.
Sijaitsee Manhattanin ja Brooklynin välissä, Roosevelt-saarella.
Etäisyys WTC:n rakennuksiin 7-8 km.
Osaston päällikkönä toiminut Battalion Chief Raymond Downey
menehtyi WTC-onnettomuudessa.
Osaston P3 :lla (Special Operations Battalion Chief on-duty, SOB,
on hälytyksiä vuodessa noin tuhat.
Osaston yksiköitä ovat mm. TSU l & 2 (Tactical Support Unit),
Decon Utility (Haz Mat -Support Unit), Scuba Support (sukel
tajien tukiyksikkö; sukeltajat Rescue-yksiköissä).

4 min 30 sek

29281 kpl
31058 kpl
174620 kpl
155531kpl
58806 kpl
449 296 kpl

1 064591 kpl- Sairaankuljetustehtävät (kaikki)
Uoista 388 760 ns. A -tehtäviä)

Hälytystilasto 2000
- Rakennuspalot
- Muut tulipalot
- Muut hälytykset (ei paloa)
- Lääkilmälliset (ensivaste-)tehtävät
- Erilaiset virhehälytykset
YHTEE SÄ

Pelastusyksiköt
- Sammutus- ja tikasautot

Lisäksi lääkintädivisioonilla (EMS-Divisions) on omat päivystä
vät vuoromestarit ja lääkintäesimiehet.

Manhattan
Manhattan on noin 24 km pitkä saari, ja sen rakennuskanta on
pääosin ns. "high rise" -taloja eli pilvenpii11äjiä. Saarella on
paljon liike-, ja viihde-elämän keskeisiä rakennuksia. Eteläinen
Manhattan erityisesti on pilvenpiirtäjien täyttämä.
Manhattanilla paloyksiköitä on 75 + erikoisyksiköt ja johtoyksi
köt, ambulansseja FDNYllä 65 kpl. Lisäksi on lukuisia yksityisiä
ja sairaaloiden ambulansseja.
Sairaaloita Manhattanilla ja sen välittömässä läheisyydessä on
9, llli11: St. Vincent's Hospital and Medical Center, V A Hospital,
Bellevue Hospital Center, N.Y. University Medical Center, New
York Hospital, Memorial Hospital for Cancer andAllied Diseases,
Metropolitan Hospital, Harlem Hospita sekä Goldwater Memo
rial Hospital, joka sijaitsee Rooseveltin saarella.

Perustuu EspoolI aluepelastuslaitoksell vuoromestari HalIlIu Willmanill
muistiillpanoihin sekä FDNY'n vuosiraporffeihin 1999 ja 2000.

Toimintavalmiusaikoja
Sairaankuljetus
- Ensivasteyksiköt (palokunnan pelastusyksiköt): 4 min 28 sek
- Ambulanssit (A -tehtävät): 7 min 48 sek
- Keskiarvotoimintavalmiusaika (edellisille): 6 min 37 sek

Tikasautot
(Ladders)
32
31
27
33
20
143

Sammutusautot
(Engines)
43
54
32
51
30
210

Kaupunginosa

Sammutus- ja pelastusyksiköt
(ns. perusyksiköt)

Manhattan
Brooklyn
Bronx
Queens
Staten Island
YHTEENSÄ
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TERRORI-ISKU

Special Operations Com
mandin päällikkö Ray
mond M. Downey piti
vuonna 1998 kemikaali
taibioaseiskua suurimpa
na ja ehkä todennäköi
simpänä terroriuhkana
WorldTrade Centeriäkoh
taan. Syyskuun 11. päivä
nä 2001 tämä New Yor
kin palolaitoksen erikois
operaatio-osastonjohta
ja saisurmansa lentoko
neiskun seurauksena sa
man kaksoistornin rauni
oissa.

- JUHANI KATAJAMÄKI 
KUVAT:

HANNU WILLMANIN
ARKISTO

Terrori-iskussa
menehtynyt asiantuntija:

WTC:n suurin
uhka kemiallinen

tai bioase

Palomestarit Hannu Willman (vas.) ja Raimo Rasijeff tutustuivat
Raymond Downeyhin Yhdysvaltojen matkallaan 90-luvun lopussa.

D owney esitti arvionsa
ollessaan Yhdysvaltain
kongressin kuultavana

j oukkotuhoaseterrori sm ista.
Erikoisoperaatio-osaston pääl
likkö esiintyi koko Yhdysval
tain palotoimen edustajana
kongressin edessä 21.3.1998.

Hänellä oli laaja kokemus eri
laisista onnettomuuksista ja
terrori-iskuista, mm. WTC:n
pommiräjähdyksestä vuonna
1993 ja Oklahoman virastotalon
pommi-iskusta 1995. Jälkimmäi
sessä sai SUlmansa 166 ihmistä.
Heistä 19 oli lapsia.

1100 sairaalaan
Terroripommin räjähdykses

sä kaksoistornin pohjakerrok
sessa 19. huhtikuuta 1993 sai
raaloihin vietiin 500 ihmistä.
Omin toimin sairaaloihin hakeu
tui 600. Downey ehti kohtee
seen ensimmäisten pelastajien
joukossa. Hän kuvaili pelastus
tehtävää valtavaksi. Loukkaan
tuneita oli paljon,ja koko valtai
sa rakennuskompleksi piti eva-
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kuoida. Tornit piti tyhjentää 50
OOO:stä työntekijästä, asiak
kaasta ja satunnaisesta vieraili
j asta.

- Vaikka rakennukset ovat teil
le tuttuja ja saatatte mielessän
ne kuvitella tilanteen, ette var
masti osaa nähdä tilannetta
koko laajuudessaan, Downey
sanoi kongressin jäsenille.

Entä jos?
- Terrori-iskun seurauksena

pelastustoimiin osallistuneet
yhä pohtivat, mitä olisi tapahtu-

nut, jos pommi olisi ollut saas
tunut. Entä jos räjähdyksen li
säseurauksena olisikin ollut
myrkyllisten kemikaalien tai
bioaseen yhteisvaikutus? ky
seli Downey.

- Tänään olemme paremmin
varustautuneita, meillä on pal
jon tietoutta joukkotuhoasei
den vaikutuksista, mutta mah
dollisuutemme ovat varsin ra
joitetut. Kemikaali- tai biotelTo
rismin pelko on silti jokaisen
palomiehen alitajunnassa. Eikä
tilanne ole muualla yhtään pa
rempi.

- Pystyisimmekö siis nyt pa
remmin kuin vuonna 1993 koh
taamaan vastaavanlaisen ta
pauksen? Downey kysyi kong
ressilta ja vastasi itse: - Emme!

Miksikö? Vaikka parannusta
onkin tapahtunut puuttuu riit
tävä rahoitus edelleen, eikä ole
tarpeeksi koulutusta, haljoitte
lumahdollisuuksia, erikoiska
lustoa ja henkilökohtaisia suo
javarusteita joukkotuhoaseon
nettomuutta vastaan. Näiden
puutteiden poistamisessa liit
tovaltion hallituksella on Dow
neyn mukaan ratkaiseva rooli.

Erikoisoperaatio-osaston ko
kenut päällikkö ei vuonna 1998
voinut kuvitella potentiaalise
na joukkotuhoaseena lentoko
neiskua päin pilvenpiirtäjää.
Sellainen se kuitenkin on.

Vertailun vuoksi muistutetta
koon, että World Trade Cente
rin henkilövahingot ovat suu
remmat kuin japanilaisten so
danjulistusiskussa Pearl Har
boriin 7.12.1941.

PT
l'lLI~HUmnu 8/2001



ValtakunnallinenvarainkeräyswrC:nterrori
iskussakuolleidenpalomiesten
jamuidenpelastajienperheille

Suomen Palopäällystöliitto ry järjestää yhteistyössä muiden
pelastusalalla toimivien jäljestöjen ja yhteisöjen kanssa valta
kunnallisen rahakeräyksen, joka kohdistetaan suoraan lyhen
tämättömänä New Yorkin World Trade Centerin terrori-iskussa
menehtyneiden palomiesten ja muiden pelastajien perheille ja
lapsille.
Keräysaika on 26.9.-9.11.2001, ja keräykseen voi osallistua
jokainen yksityinen henkilö, julkinen yhteisö tai yritys.

Keräystä valien on avattu
- Sampo Pankki
- Okopankki
- Merita

seuraavat pankkitilit:
800017-70826502
572302-284797
157230-370072

tietojen mukaan yli 300 New Yorkin kaupungin palomiestä ja
lääkintähenkilöstöön kuuluvaa on menehtynyt onnettomuu
dessa. Onnettomuus on tuottanut tuhansittain orpoja ja avus
tuksen tarve on suuri.

Tähän tarkoitukseen on USA:ssa jo perustettu rahastoja,
joista yksi on The New York Fire 9-11 Relief Fund. Tämän
rahaston takana on IAFF (International Association of Fire
Fighters / Kansainvälinen palomiesjärjestö). Asiasta löytyy
informaatiota internetistä nun. osoitteessa: www.firehouse.
com. Rahasto toimittaa kerätyt varat suoraan menehtyneiden
FDNYn palomiesten ja lääkintähenkilöstön perheille.

Keräystunnus: "FDNY911"

World Trade Centerin terrori-isku on tuhansien siviiliuhrien
lisäksi tuhoisin New Yorkin palolaitosta ja samalla koko maa
ilman pelastusalaa kohdannut onnettomuus. Tämänhetkisten

I!ELI~~lUHlnu 8/2001

Suomen keräystä koskevat tiedustelut:
Yuoromestari Hannu Willman, Espoon aluepelastuslaitos
(0400 - 775 547, email: hannu.willman@espoo.fi tai halU1U. will
man@ffc.inet.fi).
Asemamestari Mika Järvenpää, Espoon aluepelastuslaitos
(0400 - 731 396, email: mika.jarvenpaa@espoo.fi).
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Kansainvälisistä tarkkailijoista
ensimmäisinä paikalla ruotsalaiset

"Johtopaikan valinta
oli valtava erehdys"
Sisäministeriönpelastus
osastoa Ruotsissa vas
taava Räddningsverket
lähetti nopeasti kolme
tarkkailijaa New Yorkiin.
Vaikka ruotsalaisetjäivät
kahdeksi vuorokaudeksi
Lontoon lentoasemalle,
tästä kolmikosta tuli en
simmäisen kansainväli
nen tarkka i1ija ryhmä,
joka saapuikatastrofialu
eelle.
Paljon olen nähnyt, mut
ta olen täysinjärkyttynyt
New Yorkin kokemuksis
tani, palomiesten tyhjis
tä katseista ja jättimäi
sestä katastrofialueesta,
raportoi Bo Johansson,
jonka erikoisalana Rädd
ningsverketissa onjohta
minen.

j ohansson korostaa tarkkai
lij aryhmän tarkkaan ymmär
täneen, että palomiehistöil

lä on kädet täynnä töitä. Siksi
ryhmän jäsenet valitsivat mah
dollismman varovaisen lähes
tymisen ihmisiin ja tilanteisiin.

- Pääsinmle kuitenkin näke
mään sitä todellisuutta, jolle tv
kuvat eivät koskaan voi antaa
täyttä oikeutta. Toivottavasti
pääsenmle muutaman kuukau
den päästä tekemään seuranta
matkan, pitämään pitempiä kes
kusteluita ja ottamaan osaa teh
dyistä selvityksistä, Bo Jo
hansson sanoo.

Voimat evakuointiin
Ensimmäinen lentokone is

keytyi pohjoisen tomin kyl
keen kerroksien 80-90 väliin.
Kello oli 8.45. Toinen kone
syöksyi eteläisen tomin keITok
sien 60-70 väliin.

Kun hälytys tuli, kaikki ympä
ristön paloasemat lähettivät
kaikki mahdolliset yksiköt. Eikä
ainoastaan normaaleja vah
vuuksia vaan myös suuren
osan siitä henkilöstöstä, joka
oli juuri pääsemässä vapaalle.
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- Palomiesten ensillillläisenä
tehtävänä oli pohjoisen tomin
evakuointi. Mutta moni lähti
myös valtavaan nousuun por
taita pitkin kohti 70 kerrosta
ylempänä olevaa paloa. Sinne
tullessaan he totesivat, että nou
sujohdot olivat pois pelistä, eikä
ilman vettä voitu tehdä muuta
kuin auttaa ihmisten evakuoin
nissa, Bo Johansson ke1100.

Kahdesta rysähtäneestä
lentokoneesta pääosat jäivät
rakennuksiin, mutta niiden osia
sekä rakennusmateriaalia puto
si kadulle ja aiheutti vahinkoa ja
kuolemaa.

- Maassa viisi palomiestä
kuoli 300 metriä ylempänä ole
vista kelToksista paniikissa hy
pänneiden ihmisten alle, Jo
hansson kertoo.

Valtava erehdys
- Pelastustyön johto muo

dosti esikuntansa sisälle eteläi
sen pilvenpiirtäjän pohjaker
rokseen. Siinä oli New Yorkin
palopäällikkö, yksi hänen sijai
sistaan sekä esikunta. Kaikki
kuolivat, kun rakennus sortui
10.05. Puoli tuntia myöhemmin
toinenkin rakennus sortui, Jo
hansson kuvailee.

- Strategia perustaa johto ja
esikunta katastrofialueen kes
kelle muodostui tuhoisaksi. 400
metriä korkeiden tomien tärkein
kantava rakenne oli palosuoja
tuista teräsprofiileista rakenne
tut ulkoseinät. Kun palkit saa
vuttivat runsaan 500 asteen
lämpötilan, ne alkoivat menet
tää kantavuuttaan. Heikoim
man ken'ostason luhistuessa
syntyi dominovaikutus, joka
sai kerroksen toisensa jälkeen
1uhistumaan.

- Kun tiedämme tuloksen,
voidaan vain todeta, että johto
paikan sijoittaminen World Tra
de Centeriin oli valtava ereh
dys. Vaikka tilanne olikin erit
täin poikkeuksellinen, olisi pe
lastustyön johdon pitänyt ot
taa huomioon se riski, että ra
kennukset ennemmin tai myö
hemmin voisivat sortua, ja siksi

johtopaikka olisi pitänyt sijoit
taa k0l1telin veITan kauemmak
si, Bo Johansson sanoo.

Hänen arvionsa mukaan pe
lastustoimissa mukana olleiden
aistimaailmassa ei edes käynyt
sellainen ajatus, että valtavat
rakennukset voisivat sortua.

Kun pelastustyön johto me
nehtyi, syntyi Johanssonin
mukaan pitkähkö tyhjiö ja ennä
tysmäisen laaja toiminta jatkui
useita tunteja enemmän tai vä
hemmän spontaanisti ilman
muuta johtoa kuin vahinkopai
kalla olleet yksittäiset päällys
töhenkilöt.

Kuusi kerrosta
korkea joukkohauta

Itse katastrofialue on noin
neliökilometrin kokoinen. Kym
menessä kOlitelissa syntyi va
hinkoja - johtuen maassa esiin
tyvistä tärähdyksistä raken
nusten sOl1uessa (muistuttivat
pienehköä maanjäristystä) ja
mm. lentokoneiden räjähdyk
sistä johtuvista tulipaloista.

- Torneista jäi jäljelle rajusta
ja teräsrungosta muodostuva
viisi-kuusi keITosta korkea kum
pare - kuin joukkohauta, jossa
oli yli 6000 ihmistä, Bo Johans
son kertoo.

Tarkkailijaryhmä ei saanut
mukaansa mitään lukuja siitä,
miten monta palomiestä ja pääl
lystöön kuuluvaa oli ottanut
osaa pelastustyöhön. Joka ta
pauksessa sekä henkilöstöä
että ajoneuvoja käsittäviä vah
vistuksia tuli kaikkialta Yhdys
valloista.

Tarkkailijaryhmä kertoo, että
FEMA (Federal Emergency
Management Agency eli val
tiollinen katastrofinhallintavi
rasto) lähetti kansalliseen ja
kansainväliseen katastrofin
tOljuntaan varattuja erikois
joukkojaan (1500 henkilöä, vas
taavat Ruotsin Räddningsver
ketin etsintä- ja pelastusjouk
koja). Noin 300 pelastuskoiraa
tuli eri puolilta Yhdysvaltoja ja
ne osallistuivat eloonjääneiden
etsintään.

FEMA otti melko pian myös
pelastustoiminnan johtamis-
vastuun.

- Ainoastaan New Yorkissa
on yli 12000 palomiestä, joten
mitään henkilöstöpuutetta ei
koskaan syntynyt, Bo Johans
son sanoo.

Hän muistelee lukuisia tapaa
misia palomiesten kanssa niin
paloasemilla kuin kuusi tuntia
kestäneellä käynnillä katastro
fialueella.

- Oli väsyneitä kasvoja, tyhjiä
apaattisia katseita. Näiden pa
lomiesten ei olisi pitänyt jäädä
paikalle eikä heidän olisi sitä
tarvinnut tehdäkään. Vaihto
miehistöä oli, mutta miehet kiel
täytyivät jättämästä aluetta.

o

Tämän aukeaman kirjoi
tukset perustuvat Ruotsin
pelastushall intoviraston
Räddningsverketin hankki
maan materiaaliin. Viraston
lähettämä kolmimiehinen
tarkkailijaryhmä (Bo Johans
son sekä paloinsinöörit Lars
Persson ja Jens Ärlebrand)
oli ensimmäinen kansainvä
linen tarkkailijaryhmä tuho
paikalla New Yorkissa. Rädd
ningsverketin Sirenen-Ieh
dessä julkaistut tekstit (kir
joittajina Stig DaWen ja Per
Larsson, kääntäjänä Silvio
Hjelt) on Pelastustiedon si
vuille toimittanut Juhani Ka
tajamäki.
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Keskelle Manhattanin saarta muodostui neliökilometrin suuruinen ja kuusikerroksisen rakennuksen korkuinen joukkohauta.

Monta miestä
ylös heti

New Yorkin palolaitok
sen pelastustoiminnan
sääntö korkeiden ra
kennusten tulipaloissa
on, että mahdollisim
man monta palomiestä
lähetetään nopeasti
niin ylös kuin mahdol
lista.

Näin raportoi New Yorkin kor
keiden rakennusten pelastus- ja
sammutusongelmatiikkaan pe
rehtynyt ruotsalaisasiantuntij a,
jota on haastateltu Räddnings
verketin Sirenen-Iehdessä.

Taktiikka pilvenpiirtäjätuli
paloissa perustuu erittäin suu
reen määrään palomiehiä. 
Paikalla voi viidessä minuutis
sa olla 40...50 miestä, ja 100
miestä ei kovinkaan paljon
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myöhemmin. Kokemus on osoit
tanut, että henkilöstöä pitää saa
da nopeasti palon ylä- ja alapuo
lella oleviin kerroksiin, kertoo
Torwals Snickars, Tukholman
pelastuslaitoksen aluepalopääl
likkö.

Tuoretta tietoa
suoraan huipulta

Snickars vieraili World Trade
Centerissä heinäkuun lopulla.
Turvallisuuspäällikön kanssa
hän kävi läpi rakennuksen, ja sai
käsityksen turvallisuusvaati
muksista sekä siitä, millainen on
pelastustoiminnan mitoitus kor
keissa rakennuksissa esiintyvien
tulipalojen varalta. Snickars ta
pasi myös pelastuspäällikön si
jaisen, Thomas Galvinin, ja

keskusteli tämän kanssa korkei
den rakennusten yhteydessä käy
tettävästä hyökkäystaktiikasta. 
Galvin on eräs osaavimmista
henkilöistä korkeiden rakennus
ten tulipalojen sammuttamistie
toudessaja hän oli myös aktiivi
nen World Trade Centerin ope
raation yhteydessä, Snickars
kertoo.

Johto eteishallissa
New Yorkin pilvenpiirtäjissä

on eteisaulassa turvallisuuskes
kus, jossa on paloturvallisuus
vastaava paikalla ympäri vuoro
kauden. Siellä on käytettävissä
kaikki tieto rakennuksesta, sieltä
turvallisuusjätjestelmät halli
taan, siellä on yksiköitä varten
kiinteä puhelinlinja ja sieltä kä-

sin sammutushyökkäykset aina
johdetaan. Näin myös tällä ker
taa. - Muun muassa näistä syis
tä niin monta palomiestä me
nehtyi. New Yorkin pelastus
palvelun ohjesäännöistä voi
daan vielä todeta se, että vaka
van tulipaloriskin ilmetessä ke
hotetaan välittömästi lähettä
mään mahdollisimman paljon
henkilöstöä korkealle ylös ker
roksiin ennen kuin hissit lak
kaavat toimimasta.

Siksi todennäköisesti palo
miehiä lähetettiin sisään pelas
tamaan sellaisia henkilöitä,jot
ka eivät enää olleet pelastetta
vissa, ja palomiehet itse jäivät
loukkuun.

o
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Engine 54 Truck 4 -asemalla tunnelma oli hämmentynyt ja epäuskoinen terrori-iskun jälkeen. Yhdysvaltain lippu laskettiin puolitankoon. Kuvassa
oleva auto menetti tuulilasinsa ja sai kolhuja kylkiinsä.

Olli-Pekka Manninen vieraili Engine 54 Truck 4 -asemalla pari päivää
ennen terrori-iskua (kuva) sekä myös sen jälkeen.

Takana Empire State Buil
ding, WTC ja monetmuut
turistikohteet. Edessä ko
timatka Suomeen. Aami
ainen ravintolassa.
Hetkessä kaikkimuuttui.
Kotimatka siirtyi. Koko
kaupunki ihmettelija vai
keroikäsittämätöntä ter
roria.
Tuusulan palolaitoksen
palomies-sairaankuljet
taja Olli-Pekka Manninen
ja hänen avovaimonsa lo
mamatka New Yorkissa
venyisuunnneltuapidem
mäksi. Manninen vieraili
parilla paloasemalla en
nenjajälkeen tiistaina 9.
syyskuuta sattuneita ter
rori-iskuja. Palomiehillä
oliedessään useidenkuu
kausien urakka.

TEKSTI: VESA TOIKKA
KUVAT: OLLI-PEKKA

MANNINEN
JA'VESA TOIKKA

Pari päivää ennen katastro
fia Olli-Pekka Manninen
poikkesi tutustumaan yh

deksännen pataljoonan Engine
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54 Truck 4 -paloasemaan Man
hattanilla.

Tällä asemalla on pelastusau
to ja tikasauto, josta löytyi
myös levittimiä ja leikkureita.

- Sillä tikasautolla on eniten
lähtöjä New Yorkissa. Vuosit
tain noin 4 200 lähtöä.

Pelastusautolla on noin 4 600
ja mestarilla noin 5 200 työteh
tävää vuodessa. Molemmissa
autoissa oli I + 5 hengen miehis
tö. Lisäksi asemalla on mestari
ja kuljettaja. Asemalla tehdään
1+3 -työvuoroa.

Mannisen mukaan palomies
ten ammattiarvostus oli paljon
korkeammalla Yhdysvalloissa
kuin Suomessa jo ennen kata
strofia. Se näkyi jopa matka
muistomyymälöissä, joissa
myydään palolaitosten ja polii
sien t-paitoja, lippalakkeja ja
takkeja.

- Varsinainen ensivastealue,
jossa he ovat ensimmäisinä, on
suunnilleen kahdeksan kOlite
lia suuntaansa. Mutta sitten
mennään ihan mihin vaan, kun
on riittävän iso työtehtävä.

Sellainen sattui ti istaina II.
syyskuuta.

Kotimatka siirtyi
- Kun ensimmäinen kone iski,

olimme kävelemässä aamupa
lalle noin kolmen kilometrin
päässä WTC:stä.

Manninen ehti nähdä Man
hattanin käljessä komeilevan
WTC:n useamman kelTan lo
mansa aikana. Näköalatasanne
jäi kokematta.

- Aamiainen syötiin suhteelli
sen nopeasti, sitten kuultiin
että toinenkin kone on iskenyt
WTC:iin. Totesimme, että nyt
lähdetään samantien hotellin
kautta lentokentälle.

Matka ei kuitenkaan onnistu
nut. Koneet eivät nousseet il
maan. Manhattanin sillat ja tun
nelit oli suljettuja metro kiinni.

Kadut olivat täynnä poliisi
autoja, sairasautoja ja paloau
toja. Niitä meni edestakaisin ai
van katkeamattomana viliana.

Internet toimi,
puhelimet eivät

- Totesin hotelliIla, ettei puhe
limella pääse mihinkään, kun en
simmäinen torni oli sOliunut.
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- Sanat olivat suhteellisen vä
hissä.

Asemalla liikkui paljon ihmi
siä juttelemassa, tuomassa kuk
kia ja kirjoittamassa muistokir
jaan ajatuksiaan.

- Paloasema sai lahjoituksia
valtavat määrät. Sinne toimitet
tiin t-paitoja, alusvaatteita ja
muuta, joita palomiehillä kului
tietysti paljon, kun keikka jatkui
päivästä toiseen, sekä juotavaa
ja syötävääkin.

Eräs pesula lupasi pestä polii
sien univOlmut ilmaiseksi.

- Tämän aseman johtoauto oli
jouduttu korvaamaan hannaal
Ia henkilöautolla. Pelastus- ja
tikasauto kärsivät vain pieniä
vahinkoja WTC:n tomien sor
tuessa. Muutoinhan kalustoa
tuhoutui runsaasti.

Tuhoutuneita paloautoja
New Yorkin palolaitos joutui
korvaamaan vanhoilla paloau
toilla.

- New Yorkin palolaitos me
netti yhdessä päivässä enem
män kuin koko historiansa aika
na, Manninen ketioo.

Thusulan palolaitoksen palomies
sairaankuljettajan Olli-Pekka
Mannisen mukaan New YOl'k oli
terrori-iskujen jälkeen käytän
nössä kuollut kaupunki. Thnnel
mat olivat epäuskoiset. Harva us
koi, että tällaista voisi tapahtua,

tään patin kuukauden keikka. He
tekivät silloin 1+1 -työvuoroa.

Vaikka voimat oli keskitetty
WTC:lle. Asemalla pyrittiin hoi
tamaan nOlmaalit päivittäisval
miudet.

Torstaina Manninen vieraili
uudelleen yhdeksännen patal
joonan paloasemalla ja vei suo
malaisilta palomiehiltä suruad
ressin.

Aseman edustalla oli muisto
tataulu "Our Brothers", jossa
oli 15 palomiehen nimellä varus
tettua kuvaa. Heitä etsittiin ...

Muistotaulun edessä oli pal
jon kukkia, Yhdysvaltain lippu
ja, tauluja, kynttilöitä.

- Tunnelmat olivat vaisut ja
epäuskoiset. Joku totesi, että
nyt tulikin pitkä keikka, vähin-

Kadonneita etsittiin
Keskiviikosta alkaen alkoi

kadun kulmiin, bussipysäkeille
ja puhelinkioskeihin tulla tau
luja, joihin omaiset saattoivat
laittaa kadonneistaan kuvia ja
tietoja.

Ihmiset odottivat ja toivoivat.
Joku oli saanut puhelinsoiton
WTC:stä ja luotti löytävänsä
hänet.

- Kaivatut olivat työskennel
leet 85-110 kerroksissa. Hyvin
vähän oli aIemmista kerroksista
kateissa.

Monista kadonneista kerrot
tiin, että heidät oli löydetty ja
viety sairaalaan. Parin tunnin
päästä todettiin, ettei tieto pitä
nyt paikkansa. Torstaina hu
huttiin löytyneen viisi palo
miestä ja kaksi poliisia. Se ei
kuitenkaan pitänyt paikkansa.

mapaikasta noin kolmen kilo
metrin päässä.

- Savutkaan eivät ensimmäi
sinä päivinä näkyneet, kun tuuli
oli merelle päin. Hälytysajoneu
voja meni valtavat määrät ja
poliiseja oli joka paikassa.

Vaisut tunnelmat

Pentagoniin oli isketty ja neljäs
kone oli pudonnut Pennsylva
niassa.

Puhelimet eivät tOImmeet.,
mutta Intemetin kautta onnis
tui tekstiviestin lähettäminen
Suomeen. Puhelinyhteys Suo
meen toimi taas torstaina.

Keskiviikkona Mannisen len
toyhtiö pohjoisamerikkalainen
NOlihwest lupasi paluulennon
Amsterdamiin seuraavaksi
maanantaiksi. Kentät aukesivat
vasta torstaina.

Maanantaina kentällä oli
hyvin tarkat turvatarkastukset.
Matkustajien piti kävellä kah
den metallinpaljastimen läpi. Li
säksi käytössä oli manuaalinen
metallinpaljastin.

- Lompakosta katsottiin kaik
ki kortitkin tarkasti.

TERRORI-ISKU

Kuollut kaupunki
- Kaupunki kuoli käytännös

sä ten·ori-iskuissa. Kaikki tele
visiokanavat seurasivat vain
tätä yhtä asiaa.

Tunnelmat olivat epäuskoi
set. Harva uskoi, että tällaista
voisi tapahtua.

- Kaupat olivat keskiviikko
nakin kiinni, samoin koulut.
Juuri ketään ei ollut liikkeellä.

Mannisen hotelli oli tapahtu-

Terrori-iskun jälkeen newyorkilaiset kaivoivat liput esille, jopa sairas
auto koristelttin Yhdysvaltain lipulla.

Our brothers -muistotaulu Engine 54 Truck 4 -asemalla sai koristeekseen
suunnattomasti kukkia, kynttilöitä ja lippuja,
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