
Murha~o ttaja aiheutti 
suurpalo Helsingissä 
- Juhani Katajamäki -

Palomiesliiton lakon aikana sato 
tuneista paloista pahin!?) koet· 
tiin varhain torstaiaamuna 6.4. 
Helsingissä. 
Palo havaittiin samanaikaisesti 
kahden vierekkäisen kerrosta· 
lon ullakolla. Syttymiskohtien 
etäisyydet olivat kymmeniä met· 
rejä ja välissä puolensa pitänyt 
palomuuri, joten murhapoltosta 
on mitä todennäköisemmin kysy· 
mys. 

Palokohtet Lönnrotinkatu 
39 ja 41, viisikerroksiset 
asuinkivitalot, sijaitsevat 
Helsingin keskustassa Hieta
lahdentorin kupeessa. Var
sinkin ensinmainittu on mit
tava kerrostalo, jonka porras
huoneita ja asuntoja on run
saasti myös Hietalahdenka
dun puolella. Asukkaita ta
loissa oli paloyönä satoja. 

Hälytys tuli klo 3.46. Sam
mutustöihin tai valmiuteen 
hälytettiin kaikki saatavilla 
olevat palokuntayksiköt. Nyt 
nähtiin sellainenkin harvinai
suus, että Helsingissä sytty
nyttä paloa oli sammuttamas
sa yksiköitä Espoosta, Van
taaltaja Kauniaisista asti. Ta
paus on ainutkertainen sitten 
sotavuosien pommituspalo
jen. Mannerheimintie 47:n 
ullakkopalo maaliskuussa (Pt 
2/95) oli vaatimaton nyt sattu
neisiin paloihin verrattuna. 
Edellinen sattui päiväsai
kaan, jälkimmäinen yön hil
jaisina tunteina. Lönnrotinka
dulla palo ehti avopaloksi en
nen havaitsemista, Manner
heimintiellä palo ilmaisi it
sensä nopeasti ja siihen pääs
tiin nopeasti käsiksi. 

Huhtikuisen palon sammu
tustöihin osallistui Helsingin 
pelastuslaitoksen (vajaamie
hityksen ) lisäksi Espoon pa
lolaitoksen yksikkö sekä Hel
singin, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten sopimuspalo-

i!lLI~HUnlnu 3/95 

kuntia. (Edellisen kerran 
Kauniaisten VPK oli sammu
tusmatkalla Helsinkiin yli 50 
vuotta sitten. Tuolloin helmi
kuun 26. päivänä 1944 jatko
sodan suurpommitustulipa
loihin matkalla ollut paloauto 
ajoi rajun kolarin Espoon Ki
lossa. Turmassa sai surmansa 
kolme palokuntalaista.) 

Kaukaa pitää etsiä myös 
toista harvinaisuutta - että 
yhden ja saman tulipalon 

sammuttamiseen ovat osallis
tuneet kaikki Helsingin 14 
vpk:ta. Voi olla, ettei sellaista 
tapausta histOliasta löydy
kään. Lönnrotinkadun paloa 
olivat sammuttamassa Hel
singin pelastuslaitos, Helsin
gin pelastuskoulu, Espoon 
palolaitos sekä (hälytysjär
jestyksessä) Marjaniemen, 
Laajasalon, Tammisalon, Pa
kinkylän, Helsingin, Pukin
mäen, Oulunkylän, Puistolan, 

Vanha-Käpylän, Tapanilan, 
Haagan, Malmin, Kauniais
ten (K), Leppävaaran (E), 
Vantaan (V), Friherrsin (V), 
Lauttasaaren ja Pitäjänmäen 
VPK:t. 

Lehden ilmestymisaika
taulun vuoksi palaamme var
sinaiseen paloselostukseen 
seuraavassa numerossa. 
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Ensimmäisten yksiköitten 
tullessa paikalle kiinteistön 
Lönnrotinkatu 41 ullakko
osa paloi avoliekillä. Edel
leen Lönnrotinkatu 39 koko 
ullakko-osasta nousi voimak
kaasti savua. Tilanne näytti 
erittäin uhkaavalta, pimeässä 
yössä koko korttelin eteläosa 
ylimpien kenoksien kohdalta 
oli täysin savun peitossa. 
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Laajat sammutus- ja 
pelastustoimet 
käynnistyivät 

Nopean tiedustelun jäl
keen paikalle tulleiden pelas
tuslaitoksen ensimmäisten 
yksiköitten toimesta käynnis
tyivät sammutusselvitykset 
porraskäytävien kautta Lönn
rotikantu 41:n ullakolle. 

Myös laajat evakuointitoi
menpiteet käynnistettiin vä
littömästi. Ensimmäiset yksi
köt tulivat paikalle normaali 
ajassa. Onnettomuuspaikkaa 
lähinnä olevalta Erottajan pe
lastusasemalta ei yksiköitä 
saatu, koska asema oli lakon 
vuoksi suljettu. 

Ensimmäinen sammutus
hyökkäys kyettiin suoritta-

. Tekninen päällikkö 
Jarmo Sirola 

Kuvat: 
Lehtikuva Oy 

Aamulla otettu ilmakuva kertoo 
kokonaisuuden hyvin. Taustalla 
Lönnrotinkatu 39, keskellä Lönn
rotinkatu 41. Valkoisella nuoleIla 
osoitettu kahden talon välinen pa
lomuuri, jonka yli palo ei luonnolli
sella tavalla ole livahtanut. 
Kuva osoittaa selvästi useat sytty
miskohteet kaukana toisistaan. 
Talon 41 tiilikatto romahti osin to
taalisesti (pienempi nuoli). 

~ 
Yleiskuva palokohteesta ja sen 
ympäristöstä. Hietalahden tori on 
strateginen johtopaikka ja vaihto
miehistöjen ja ajoneuvokaluston . 
kokoontumiskeskus. 

Huhtikuun kuudentena päivänä 
syttyivät Helsingin Hietalahdes· 
sa vierekkäisten kerrostalojen 
ullakot tuleen. 
Aamuyöllä hieman ennen neljää 
Helsingin aluehälytyskeskus sai 
hätäilmoituksen osoitteesta 
Lönnrotinkatu 39 B, jossa poro 
raskäytävässä tunnettiin voima· 
kasta savun hajua. Onnettomuu· 
den vuoksi hälytettiin joko toi· 
minta·alueelle tai johtokeskuk· 
seen keskuspelastusasemalle 
kaikki Helsingin pelastuslaitok· 
sen yksiköt, lukuunottamatta 
yhtä pelastusyksikköä joka jä· 
tettiin reserviin. Lakkotilan· 
teesta johtuen laitoksen vuoro· 
vahvuus olLvain noin neljännes 
normaalista. 

maan ainoastaan Lönnrotin
katu 41 B portaan kautta ulla
kolle. Vasta seuraavien yksi
köiden tullessa paikalle oli 
mahdollisuus aloittaa Lönn
rotinkatu 39 ullakko-osuuden 
sammuttaminen. Lisäyksi
köiclen saapuessa palo oli eh
tinyt pureutua sekä Lönnro
ti nkatu 39 että 41 ullakoille, 
joista 41 kattorakenteena 01-



lul kattotiilinen osuus romah-
1 i va rsin nopeasti alas . Talon 
. 9 osalta peltikatto esti savu
kaasuj en ja lämmön tuulettu
Illisen ulos, joten kyseinen 
ui lakko-osa sytty i myös lähes 
kauttaaltaan palamaan. Palo 
levisi varsinkin Lönnrotinka
I u 39 puolella myös ylimpien 
kerrosten huoneistoihin. Ti
lanne oli vielä kello 8.00 ai
kaan aamulla, yli neljä tuntia 
sylt ymisestä, varsin uhkaava. 

Sammutusvoimia tuli Hel
si ngin pelastuslaitoksen omi
'n yksiköiden lisäksi Helsin
' i n sopimuspalokunnista, 

.iolka kaikki 14 kappaletta hä
Iylelliin. Espoon palolaitok
~ ' 11 a tuli yksi sammutusyk
sikkö, sekä sopimuspalokun-
1 ia Espoosta, Kauniaisista ja 
Va ntaa lta. Kaiken kaikkiaan 
S;llllllllltus- ja pelastustehtä
vissii käytettiin yli neljää
~ Y llll1lentä yksikköä, henki
lii llllHirän nuostessa hieman 
yli sadan. 

Li säks i johtokeskuksessa 
ja erli issä muissa teknisissä 
I 'illiiv issä yhdessä aluehäly
I skcskushenkilöstön kanssa 
ti li y li 20 henki löä. Varsinais
I ' II salllmutlls- ja pelastustoi
IlIi ' n ohella käynnistettiin 
I:l:t.iamittainen j ~lkivahinko-

l ' lLI\~ l umuu 4/95 

jen tOljunta palon raivotessa 
vielä voimakkaana. Jälkiva
hinkojen tOljunnan suoritti
vat pääasiassa yksityiset jäl
kivahinkojen tOljuntaliik
keet, kolme kappaletta. 

Vaativasta sammutus- ja 
pelas tustehtävästä huolimat
ta pahoilta henkilövahingoil
ta säästyttiin. 

Kiinteistöissä asui noin 
200 henkilöä, joista osa oli 
palon hetkellä toisaalla. Suuri 
osa asukkaista kuitenkin eva
kLloitiin aamuyön tunteina 
Hietalahden torille perustet
tuun tilapäiseen vastaanotto
keskukseen. Evakuoiduista 
muutamat tarvitsivat ensihoi
totoimenpiteitä henkisen jär
kytyksen tai lievien louk
kaantumisien johdosta. Edel
leen jotkut sammutus- ja pe
lastustoimiin osallistuneet 
saivat savumyrkytysoireita 
sekä palo- tai revähdysvam
moja. Kaiken kaikkiaan hen
kilövahingot olivat tilanteen 
vakavuuden huomioon ottaen 
kuitenkin lieviä. 

Rakenteellista 

Kyseessä on kortteli , joka 
sijaitsee Helsingin niemellä 
vanhan kaupungin alueella 

Hietalahdessa. Rakennukset 
on rakennettu kuluvan vuosi
sadan alkupuolella. Tämä nä
kyi myös käytetyistä palo
aJ'oista rakennusaineista. 
Lönnrotinkatu 41 osalta oli 
tehty peruskOlj aus, jonka yh
teydessä mm. katto-osat oli 
uusittu . Kyseisellä osalla oli 
tiilikate, joka romahti varsin 
varhaisessa vaiheessajaedes
auttoi savukaasujen ja läm
mön purkautumista ulos. Sen 
sijaan Lönnrotinkatu 39 osal
ta rakenteet oli mm. olkia ja 
muuta varsin helposti sytty
vää materiaalia. Kiintei stöj en 
välissä ollut palomuuri oli 
asiallisesti rakennettu , mutta 
ei tässä tapauksessa toiminut, 
koska palo syttyi (sytytet
tiin?) palomuurin molemmil
ta puolilta. 

Palo olisi voinut levitä 
myös Lönnrotinkatu 43 ja 
Hietalahdenkatu 8 puolelle. 
Tämä saatiin estettyä palo
muurien kohdalla. Palolla oli 
kuitenkin hyvät leviämis
mahdollisuudet ullakoilta 
alempiin kerroksiin osittain 
puisten välipohjien kautta. 
Näin myös tapahtui varsinkin 
Lönnrotinkatu 39 osalta. 

Tulipalosta johtuen osa 
ylimpien kenoksien , lähinnä 

ullakon ja ylimmän asuinker
roksen välisiä väli pohjia sor
tui. 

Lönnrotinkatu 39 ympäril
lä oli rakennustelineet. Alku
vaiheessa ei tiedetty miten 
laaja rakennustyö on menei l
lään kyseisessä kiinteistön 
osassa. Kyseessä oli onneksi 
vain julkisivuremotti, joka ei 
oleellisesti vaikeuttanut sam
mutus- ja pelas tus töitä. 

Johtamisjärjestelmä 

Palomiesten lakosta johtu
en pelastuslaitoksen johta
misvalmius oli nostettu ta
vanomaista korkeammalle 
toimintavalmiustasolle. Kes
kuspelastusasemalla tOllru 
ympäri vuorokauden Helsin
gin pelastuspalvelun johto
keskus ja aluehälytyskeskuk
sen yhteydessä hälytysto i
minnan järjestelykeskus. 
Tämä nopeutti huomattavasti 
johtojätj estelmän toimintaa 
ja edelleen pelastuspalvelu
jätjestelmän hälyttämi stä. 

On ilman muuta selvää, 
että lakko vaikutti j a hidasti 
käytännön sammutus- ja pe
lastustöiden käynnistymistä. 
Hyvä johtamisvalmius toi
saalta nopeutti muiden pelas-
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tuspalvelujärjestelmin pai
kalle saamista ja johtamista. 

Myös erilaiset tuki toimin
not käynnistyivät johtokes
kuksen kautta nopeasti. Li
säksi lakon ajaksi Helsingin 
aluehälytyskeskukseen pe
rustettu erillinen alueellinen 
hälytystoiminnan järjestely
keskus koordinoi koko yh
teistoiminta-alueen resursse
ja ja pystyi varsin nopeasti 
tarjoamaan niitä myöskin tä
män onnettomuuden torjun
tatoimiin käytettäväksi sekä 
korvaaviin valmiuksiin ja 
valmiussiirtoihin. 

Pääosa pelastus laitoksen 
henkilöstöstä oli päällystöä, 
jota voitiin nyt osoittaa johta
mistehtäviin tilantessa, jossa 
käytetään lukuisia pelastus
palvelujärjestelmään kuulu
via muodostelmia. Kyseisillä 
organisaatioilla ei ole käytän
nön rutiinia sammutus- ja pe
lastustehtävissä ja ne kaipaa
vat näin tehokkaan johtamis
järjestelmän. 

Resurssijohtaminen tapah
tui johtokeskuksesta keskus
pelastusasemalta. 

Toiminta-alueen johtoelin 
oli sijoitettu Hietalahden to
rille, joka sijaitsee kulmittain 
palanutta korttelinosaa vasta
päätä, Hietalahden torin hal
lin vieressä. Kyseistä toria 
käytettiin tilanteen alusta al
kaen koko päivän ajan ope
raation toimintalueen johta
mispaikkana, reservimiehis
tän ja varakaluston teknisen 
huollon tukikohtana, evaku
oitujen ja loukkaantuneiden 
vastaanottokeskuksena sekä 
elintarvikehuollon keskukse
na. Helsingin pelastuspalve
lujärjestelmään kuuluvista 
organisaatioista onnettomuu
teen osallistuivat mm. poliisi, 
terveysvirasto, Suomen Pu
nainen Risti, rakennusviras-
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to, liikennelaitos, vesilaitos ja 
sosiaalivirastoa sekäjo aikai
semmmin mainitut kaikki 
Helsingin 14 sopimuspalo
kuntaa. Lisäksi pelastustöissä 
oli mukana naapurikuntien 
vakinaisia ja sopimuspalo
kuntien yksiköitä. 

Tiedotustoiminta 

Onnettomuudessa tiedot
tamisella oli keskeinen rooli. 
Oli selvää että aamuyöllä al
kaneesta suurpalosta tuli to
dellinen mediatapahtuma. 
Tämänkokoinen tulipalo, 
joka vielä sattui lakon aikana, 
sitoi tiedotus teknisesti pelas
tustoiminnan johtoa koko 
päivän. Tässäkin oli suureksi 
avuksi toimintavalmiudessa 
oleva johtojärjestelmä. 

Tiedotusvälineistä oli 
myös apua koko pelastustoi
minnalIe, kun viranomaistie
toa voitiin välittää sähköisten 
viestintävälineiden välityk
sellä reaaliajassa. Koska mil
tei kaikki pääkaupungin ja 

osittain myös naapurikuntien 
sammutus- ja pelastusvoimat 
olivat kiinni tulipalossa, kiel
lettiin tiedotusvälineitten 
kautta tulit yöt Helsingissä al
kuiltapäivään saakka sekä ke
hotettiin ihmisiä erityiseen 
varovaisuuteen päällekkäis
ten onnettomuuksien välttä
miseksi. 

Yrityksiä kehotettiin te
hostamaan omaa laitossuoje
lua kaikin keinoin. Sekä Uu
denmaan lääninhallitusta että 
sisäasiainministeriön pelas
tusosastoa informoitiin tuli
palosta. 

Tiedotustilaisuuksia Jar
jestettiin heti aamuyöstä klo 
5.30 toiminta-alueella, edel
leen klo 8.00 ja 10.00 toimin
ta-alueella sekä alkuiltapäi
västä klo 13.00 keskuspelas
tuasemalla. 

Tavallinen, erilainen 
tulipalo 

Helsingissä on useita ul
lakkopaloja vuoden aikana. 

Sammutusvesl aiheutti suuria va
hinkoja kummankin kerrostalon 
asunnoissa. Palokuntien jilklva
hlnkojentorjuntatyötä jatkamaan 
hälytettiin nopeasti kolme jvt-liIket-

, Ii. 

Nyt sattuneessa tulipalossa 
oli kuitenkin tiettyjä erilai
suuksia. Poikkeavaksi, voi
makkaaksija vaativaksi tilan
teen teki tietysti se, että onnet
tomuuden aikana oli palo
miesten lakko. 

Tämä tiesi sitä, että osa ns. 
ensimmäisestä aallosta, eli 
tässä tapauksessa Erottajan 
pelastusaseman yksiköt sekä 
valtaosa toisesta lähdöstä 
Uoka tarkoittaa muiden pelas
tusasemien sammutus-, pe
lastus- sekä teknisiä yksiköi
tä) jäi nyt tulematta toiminta
alueelle. Tilanteen alkuvai
heessa oli käytettävissä vain 
viitisentoista ammattipalo
miestä. Lisäksi he itseasiassa 
joutuivat kahteen uhkaavaan 
ullakkopaloon, jotka raivosi
vat vierekkäisissä suurissa 
kerrostaloissa. 

Espoon palolaitoksen yksi
kön ja sopimuspalokuntien 
tullessa paikalle molempien 
rakennuksien ullakot olivat 
kauttaaltaan tulessa, Sammu
tus- ja pelastushenkilöstön 
pienuus alkuvaiheessa vai
keutti myös tiedustelua sekä 
talon evakuoinnin aloittamis
ta. Tuli uhkasijo alkuvaihees
sa vähintäänkin laajan kortte
lialueen neljännestä. Lakosta 
johtuen myös nostolava- ja ti
kaskalustoa ei voitu käyttää 
määrällisesti tehokkaasti. Ta
vallista huonommat olosuh
teet huomioon ottaen järjes
telmä toimi kuitenkin tehok
kaastija palo pystyttiin rajoit
tamaan todennäköisesti ta
hallaan sytytettyjen ullakoi
den ja niiden alla olevien 
ylimpien kerroksien osalle. 
Tärkeimpänä on kuitenkin pi
dettävä, että vakavilta henki
lövahingoilta vältyttiin. 
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