
PALOESIMIES SEPPO SAARIMAA 

Porin kerrostalopalossa 
ainekset suurvahinkoon 

Satakunnan hätäkeskus sai 
ilmoituksen kerrostalon 
huoneistopalosta lauan

tai-iltana 6. syyskuuta. Osoite 
oli Hatjunpääntie 3 G, 1. kerros. 
Osalähtöhälytys kaikui Porin 
keskuspaloasemalla klo 23.19 . 

Tapahtumat 
ONTln kertomana 

Oheinen paloselostus poik
keaa osin totutusta. Seuraavas
sa on julkaistu (lähes) sanasta 
sanaan se, mitä samrnutustyön
johtajana olen tilanteenjälkeen 
ONTIin kiljannut (väliotsikoin
ti toimituksen): 

Kohteena oli 3-4 -kerroksi
nen, neljän rappukäytävän ja 60 
asunnon vanha,juuri remontoi
tu asuinkerrostalo,jonka 1. ker
roksen kaksiossa palo oli sytty
nyt (kaksion toinen huone si
jaitsi ns kellarikerroksessa ja 
sinne oli yhteys kierreportai
den kautta) . 

Palon huomasi palokohteen 
yläpuolella asuva naishenkilö, 
joka havaitsi alakerrasta nouse
van mustaa savua ikkunansa 
ohi,ja savua tulevan myös oven 
raoista sisään huoneistoon. 

Hän teki hätäilmoituksen 
1 12:een, sulki tuulikaapin oven 
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Palokunnan hyökkäystie ikkunan kautta ensimmäisen kerroksen huoneistoon. Yllä suojaa tarjonnut parveke. 

ja otti kostean kankaan, jonka 
läpi oli helpompi hengittää, kos
ka savua oli tullut melko run
saasti huoneistoon (huonot ja 
väljat ovet). Nyt liekit ylsivät jo 

ikkunan tasollejaniiden uloim
mat lasit menivät rikki. 

Samanaikaisesti palokunta 
tuli paikalle ja nainen ilmaisi it
sensä P3 : lle jääden odottamaan 

pelastamista parvekkeelle kyy
ristyneenä (parveke oli vähän 
sivussa ikkunastaja tarjosi hie
man suojaa tulipalolta) . Jälkikä
teen hän kertoi suunnitelleensa 
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myös hyppäämisen mahdolli
suutta. 

Matkalla kohteeseen 
Häke raportoi autoon (P 11) 

hätäilmoituksista ja niiden si
sällöstä. Niiden perusteella 
määräsin mukaan Meri-Porin 
aluepaloasemalta sammutus
yksikön P21 (vahvuus 1 +2), ar
vioin matkaa kohteeseen ole
vanreilut3 kmjaajoajaksi vajaat 
4 min. Tehtävään valmistautu
mista helpottivat hyvät etukä
teistiedot. 

Tilanne 
Pori 3:n (Seppo Saarimaa) 

saapuessa kohteeseen oli 1. 
kenoksen asunnossa yllättä
vän rajuksi kehittynyt tulipalo: 
Asunnon lasit olivat rikkij a lie
kit ulottuivat toisen kerroksen 
tasolle. Tuon kenoksen asun
non ulommaiset lasit rikkoutui
vat kuumuuden seurauksena ja 
palo oli leviämässä palokoh
teen yläpuolella olevaan asun
toon. Toisen kerroksen parvek
keella kyykki hätääntynyt nais
henkilö märkä räsy suun edes
sä. Rappukäytävä oli täynnä 
sankkaa savua, näkyvyys oli 
nolla. Hätääntyneitä ihmisiä oli 
pihalla, ikkunoissa ja parvek
keilla talon molemmin puolin. 
Palavassa asunnossa kerrottiin 
olevan ihmisiä sisällä (ei kuiten
kaan ollut).Tilatme oli sekava, 
kaaosmainenja vakava. 

Ensitoiminnot 

Perusselvitys jatkotikkaita 
apuna käyttäen parvekkeen 
kautta sisään. Rappukäytävän 
tutkiminen sekä tuuletusaukon 
avaaminen. Tuulettimen selvi
tys ilman ovipeittoa. Pelastami
set parvekkeilta. 

Ratkaisevaa oli, että koko 
työvuoro 1+1+6 / PI91jaPI92 
olivat käytettävissä. Kaikki toi
minnot pystyttiin käynnistä
mään nopeasti . 

lO 

Kuva parvekkeelta asuntoon.Rappausta myöten kaikki on palanut. Nurkassa kierre porras asunnon alem
paan kerrokseen. 

Tehtäväjaot 

Pll :n ykkönen ja kakkonen 
suoriutuivat kohteen sammu
tuksesta ja etsinnästä tehok
kaasti, vaikka vastassa oli vali
tun sanm1Utustaktiikan seu
rauksena melkoinen tulimeri 
(ykköselle lieviä palovammoja, 
osasyynä huono sammutuskä
sinevalinta). 

P6 (paloesimies), P3 :n kuski ja 
Pll:n kolmonen suorittivat rap
pukäytävän tutkimisen, tuule
tusaukon avaamisen (kuudella 
suojatuIla lukolla varustettu ik
kuna) ja estivät asukkaita tule
maan asunnoistaan pois. (Toi
vatkaksi henkilöäja yhden kis
san turvaan rapun kautta kun 
savu sen salli.) 

PI4:nkuskijasairaankuljetta
jat selvittivät tuulettimen ja 
avustivat parvekkeilta kaksi 
henkilöä alas itiotikkaita käyt-

Palohuoneiston ovi rappukäytä
vään. 

täen (toisen palokohteen ylä
puolella olevan parvekkeen lat
tialta ja toisen, lievässä panii
kissa olleen, pihanpuoleiselta 
toisen kerroksen parvekkeelta. 

Nostolava-auto P16:n toi pai
kalle sairasauton hoitaja. Autoa 
ei onneksi tarvittu, sillä kohteen 
tavoitettavuus olisi (nostola
valla) ollut lähes mahdoton. 

Rappukäytävässä oli 15 
asuinhuoneistoa, joista viiden 
savuisimman ovi murrettiin 
auki. Muut tarvittavat ovet 
avattiin kun saatiin avaimet pai
kalle . Porin VPK avusti huo
neistojen tutkimisessa. 

Lopputilanne 
Ensinm1äisen kerroksen 

asunto tuhoutui kokonaan. 
Rappukäytävä kärsi tuntuvia 
savu- ja likavahinkoja. Muuta
mat huoneistot kärsivät savu
vahinkoja. Muita henkilöva
hinkoja asukkaille ei tilanteen 
vakavuudesta huolimatta tullut 
kuin lieviä savuhaittoja ja suu
riajärkytyksiä. 

PS. Asukkaat olivat soitelleet 
häkeen: mitä tehdä kun rapussa 
on paljon savua ja sitä tulee 
asuntoonkin. Häken antamien 
oikeiden ohjeiden (pysykää si
sällä!) seurauksena tilanteen 
turvallinen hoitaminen helpot
tui suuresti. (ONTI-rapoliti
osuus loppuu tähän, toim. 
huom.) 

Stj:n huomioita 

Valittu sammutustaktiikka, 

hyökkäys parvekkeen ja ikku
nan kautta pala vaan huoneis
toon tuntui nopeimmalta ja ai
noalta keinolta estää palon le
Vlamtnen toisen kerroksen 
asuinhuoneistoon ja takaa
maan parvekkeen lattialla ma
kaavan asukkaan pelastami
sen. 

Riskejä sisältävä taktiikka 
onnistui, kun palohuoneistos
ta tuleva liekkimeri laantui no
peasti ja mahdollisti turvallisen 
pelastamisen parvekkeelta. 

Tuulettimen selvitys (ilman 
ovipeittoa) parin metrin päähän 
vapaaseen tilaan oven ulko
puolelle oli tehokas keino. Se 
mahdollisti vapaan näkyvyy
den rappuun, mahdollisti es
teettömän, ajoittain vilkkaankin 
kulkemisen ovesta tilanteen ai
kana ja sen ansiosta saavutet
tiin tehokkaampi tuuletus ra
pussa. 

Asukkaiden käyttäytymises
sä oli selvästi havaittavissa tie
toisuus siitä miten toimitaan 
tulipalotilanteessa. Viimeaikai
set kenostalopalot ovat aiheut
taneet sen, että asioista on kir
joitettu ja niistä on puhuttu eri 
koulutus- ja pr-tilaisuuksissa. 
Yhtään asukasta ei tavattu sa
vua täynnä olevassa rappukäy
tävässä. Asukkaiden neuvoa
kysyvät soitot häkeen tilanteen 
aikana olivat myös suurimerki
tyksellisiä. 

Entäpä jos? 

Pienillä vahvuuksilla toimit
taessa tulipaloihin ja onnetto-
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UNI P f RE V10 ja V12/16 säädettävät 
sumusuihkuputket. Varmuutta 

ammattikäyttöön. 

Hyväksytty laivakäyttöön: L1oyd's, Det Norske Veritas, Bureau Veritas. 
Malli 

V10 
V12 
V16 

muuksiin liittyvät uhkakuvat 
pohdituttavat stj:n mieltä jo 
ennen tilannetta, sen aikana ja 
sen jälkeen. Seuraavassa sattu
nutta tulipaloa katsotaan sam
mututustyönjohtajana toimi
van paloesimiehen näkökul
masta. 

JOS sairasautot olisivat ol
leet ajossa, kuten usein saman
aikaisesti ovat (2-4,joskus jopa 
5-7 miestä) olisi ajoneuvojen 
kuljettajistakin pulaa - puhu
mattakaan takapenkkiläisistä. 

JOS aamuöinen omakotituli
palo olisi sattunut reilut kaksi 
tuntia aiemmin, sammutusyksi
köt olisivat olleet tukevasti kiin
ni toisessa tulipalossa 20 km:n 
päässä kenostalosta. 

JOS kohde olisi ollut 7-ker
roksinen, olisi toimittu paljon 
laajemmalla alueellaja pelastet
tavia olisi ollut mnsaasti enem
män. Nyt useassa asunnossa ei 
oltu kotona,ja lapsiperheitä oli 
hyvin vähän. 

JOS nostolavaa olisi tarvittu 
pelastamisessa, kohdetta ei to
dennäköisesti olisi saavutettu. 
Aidat, isot puut ja parkissa 01-
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Paine/bar Suorasuihku Sumu 90° 

I/min 

6 163 
6 233 
6 356 

Uhkaava 
Itmostalopalo 
Porissa 

Tyypillinen pikku-uutinen (1:1) 
onnettomuudesta, josta olisi ollut 
aineksia muunkinlaiseen uutisoin
tiin miksi, mitä, miten -tyyliin. 

kantama m I/min kantama m 

31 315 
32 325 
34 405 

leet autot olisivat sen estäneet. 
JOS radioliikenne olisi ollut 

ratkaisevassa osassa, se ei olisi 
toiminut tehokkaasti, koska kai
kiila oli kädet täynnä työtä, kai
killa oli kova kiire, tilanteessa oli 
kova meteli (autopumppu, tuu
letin jne) . Lisäksi ykkösen sa
vusukellusradio oli sammutus
työn tuoksinassa vaihtanut ka
navaa. Toisin sanoen: kyllä ra
dioliikenteessä voi ollaja usein 
on monenlaisia haittaavia teki
jöitä. 

JOS sammutushyökkäyksen 
yhteydessä tapahtuu jotain 
odottamatonta, kun ykkönenja 
kakkonen (palomies ja sij aispa
lomies) suorittavat pelastus- ja 
sammutustehtävää ilman var
mistusparia. 

Jälkikäteen on helppo sanoa, 
että kaikki meni hyvin, MUTTA 
JOS .. . 

Median rooli 
Jotenkin ihmetyttää median 

uutisointi onnettomuuksista. 
Se on usein liiaksi sensaatio
pohjaista eikä siinä käytetä hy-
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väksi mahdollisuutta antaa tur
vallisuuteen liittyvää valistus
ta kansalaisille: miksi näin, miksi 
elmm. 

Olisikohan se meidän tehtä
vämme pyrkiä muuttamaan on
nettomuuksista kertovaa uuti
sointia enemmän turvallisuus
valistuksen suuntaan? 

Jotenkin ihmetyttää myös se, 
että Lahden keiTostalopalon 
tutkijalautakunta kiinnitti lau
sunnossaan niin vähän huo
miota kansalaisten turvalli
suuskoulutukseenja -valistuk
seen ja niihin liittyvän pr-toi
minnan tärkeyteen. On selviä 
näyttöjä siitä, kuinka erilaiset 
valistus tilaisuudet, tul i työ- ja 
talosuojelukurssit jne ovat te
hostaneet turvallisuutta . Osa
taan toimia ennaltaehkäiseväs
ti, osataan toimia onnettomuus
tilanteissa oikein. 

Ja ihan lopuksi: ~säästäkää, 

säästäkää" kuuluu kaikkialta, 
mutta kun se koskee turvalli
suuteen liittyviä asioita, onko 
se muka oikeata säästämistä? 
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