
Kauempaa otettu kuva havainnollistaa sammutustyön vaikeuksia: alus oli nostettu kuivatelakalle, jol.loin kulku
autokannelle takaa saati keulaportista oli äärimmäisen vaikeaa; tikas- ja nostolava-autojen käyttö oli mahdotonta
kapeilla telakkakäytävillä; sammutusalukset jäivät katveeseen; savusulkeltajien hyökkäyksille sisään oli niukasti
edes teoreettisia kulkuväyliä, jne. Palon syttymiskohta oli vesirajan tuntumassa. .

Sally Albatrossin palo
puhuttaa palohenkilöstöä

KuVat: Pressfoto

Takaa otettu kuva kertoo kuinka
korkealla autokansi oli. Tukholman
ja Nackan palokuntien pumput syy
tivät alukseen niin valtavat vesi
määrät, että alus uhkasi eräässä
vaiheessa kaatua. Sammutusvesi
ei päässyt valumaan laivasta pois
kuin vasta erikoisjärjestelyin: rä
jäytyksien ja aukkoja polttoleikkaa
malla.

Jaospäällikkö Ke!/o MökkihIen

Risteilyalus Sally Albatrossin
palo telakalla Nackan kunnas
sa aivan Tukholman kaupungin
rajalla on paloalan henkilöstön
parissa nIIn meillä kuin Ruot
sissakin heräUänyt kysymys
ten tulvan. Myös tiedotusväli
neet ovat laajasti Ihmetelleet
palokuntien "volmaUomuuUa"
sammutustyössä.

Helsingin palolaitoksen
Jaospäälllkkö Keijo Mökkönen
sai pikakomennuksen Tukhol
maan palon vielä riehuessa
Isossa aluksessa. Hänen ohei
nen raporttlsa perustuu pai
kanpäällä saatuihin omiin ha
vaintoihin ja tietoihin.

Artikkelia klrjoiteUaessa
moni kysymys oli vailla vas
tausta. Tukholman käräiäoi
keudessa varustamon, telakan
Ja palolaitoksen edustajat ovat
antaneet palon alkuhetkistä ja
sammutustöihln ryhtymisestä
hyvin erilaisia kertomuksia.

Palontorjunta palaa aihee
seen uudestaan, kun paloa
koskevat selvitykset ovat val
mistuneet.

Otsikointi toimituksen.'
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Sally Albatross
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Kysymyksiä, kysymyksiä
Keskiviikkona 10 1.1990

kello 9.00 istuimme kahvi
tauolla Helsingin keskuspa
loasemalla. Pohdimme
Ruotsissa telakalla palavan
Sally Albatrossin kohtaloa.
Monet kysymykset, joihin
ei ollut vastauksia, risteili
vät pöydässä. Miten laiva
voi palaa noin hyvin? Eikö
kukaan ole ryhtynyt ajoissa
alkusammutustoimenpitei
siin? Onko kukaan yleensä
tehnyt mitään telakalla en
nen palokunnan tuloa?
Mitä vaikeuksia palokun
nalla mahtoi olla saapues
saan paikalle?

Kysymyksiä, joihin ei
saanut vastauksia aamun
lehtien palstoilta.

Mieleemme heräsi myös
kysymys siitä, miksei ke
tään ole lähetetty katso
maan tilannetta paikan
päälle, Saisimme huomatta
vasti enemmän tietoa palos
ta ja pystyisimme mahdolli
sesti hyödyntämään saadut
tiedot omassa kunnassam
me. Päätimme ottaa asian
esiin talon johdon kanssa
seuraavia tilanteita ajatel
len.

PIkakomennus
Kaikki hajaantuivat

omiin työhuoneisiinsa ja pa
lasivat omien tehtäviensä
pariin, Niin myös allekir
joittanut karisti Sally Albat
rossin kuvat mielestään aina
siihen hetkeen asti, kun pu
helin soi 10,45 ja 1. apulais
palopäällikkö, sillä hetkellä
vt. palopäällikkönä toimiva
Åke GrÖllJllark pyysi minua
käymään heti huoneessaan.
Hän ilmoitti neuvotelleensa
Oslossa pohjoismaisessa pe
lastuspalvelukokouksessa
olleen palopäällikkö Rainer
Alhon kanssa. Puhelinneu
vottelussa he olivat pääty
neet lähettämään heti oman
tarkkailijan Tukholmaan.
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Niinpä vt. palopäällikkö il
moitti, että minun olisi heti
lähdettävä lentäen Tukhol
maan, otettava selvyys Sally
Albatrossin palosta, soitet
tava hänelle ennen kello
17.00 ja tultava illalla takai
sin. Lyhyt ja ytimekäs käs
ky, joka sai aikaan valtavan
kiireen.

Tukholmassa jo klo 13
Pääsin kello 12.15 lähte

vään koneeseen. Kello
13.00 paikallista aikaa kes
kustelin jo Tukholman pa
lolaitoksen tiloissa siitä mitä
halusin tietää ja nähdä seu
raavien tuntien aikana. Sain
tällöin myös sammutusva
rusteet laivaan menoa var
ten.

Kartan ääressä pyysin
heitä näyttämään telakan
tarkan sijainnin. Olin luul
lut telakan sijaitsevan Tuk
holman alueella, mutta se

sijaitsikin Nackan kunnan
alueella. joka on lähellä
Tukholman rajaa. Se selitti
jo sen, miksi Tukholman
'yksiköiden saapuminen pai
kalle kesti noin 20 minuut
tia.

Lähdimme itse kohtee
seen ja siellä selvisi seuraa
vaa:

Alkulllanne
Alus oli nostettu kuivate

lakalle huoltoa varten. Alus
on 148 metriä pitkä, 25 met
riä leveä ja sen syväys on
5,5 metriä. Koska alus oli
täysin irti vedestä, joudut
tiin laivan autokannelle kul
kemaan tilapäisesti raken
nettua kierreporrasta pit
kin. Autokansi on noin 10
metriä maanpinnan yläpuo
leila. Autokannen perä
luukku oli täysin auki. Re
monttimiehet käyttivät au
tokantta työtilanaan . Sinne

Alus paloi pahasti, mutta Suomen
lippu vain mustui savusta. Sammu
tuskohde oli melkoinen "raken
nus": 148 m pitkä ja 25 leveä. Ku
ten kuva kertoo, myös aluksen toi
nen kylki oli vuonoa vasten.

oli lisäksi varastoitu kaikki
materiaali, jota käytettiin
aluksen huollossa. Auto
kannelta kannettiin siis uut
ta tavaraa laivaan joka puo
lelle ja vanhaa tuotiin takai
sin. Huoltotyön luonteen
johdosta olivat lähes kaikki
ovet auki sekä ylös- että
alaspäin,

Autokannella
se aikoi

Tukholman palolaitoksen
edustajan arvion mukaan
palo sai alkunsa hitsauskipi
nästä autokannen etuosas
ta. Tuli levisi vetoisissa olo
suhteissa nopeasti koko au
tokannen mitalla. Samoin
palo levisi kaikkien aukko
jen suuntaan sekä alas- etW
ylöspäin.

Oliko kukaan pystynyt
suorittamaan minkäänlaisia
alkusam mutustoimenpitei
tä, ei selvinnyt. Kuinka
kauan oli kulunut aikaa pa
lon syttymisen ja paloilmoi
tuksen välilHi, ei kukaan
osannut sanoa.

Hälytyksestä \() minuutin
kuluttua paikalle saapuivat
Nackan palolaitoksen yksi
köt ja siitä 10 minuutin ku
luttua Tukholman p>'lai
toksen yksiköt.

Arvioni mukaan alus sai
rauhassa palaa noin 30 mi
nuuttia ennen kuin sammu
tus- ja pelastustyöt saatiin
täysipainoisesti käyntiin.

Myöhemmin on selvin
nyt. että palo oli alkanut
polttoleikkauksesta aiheu
tuneista roiskeista, joita ei
paikalla ollut palt1Vartija
jäänyt riiWivän pitkiiksi
ajaksi vahtimaan, vaan
poistui paikalta työn loput
tua. Palo sai muhia pitkään.

Tiedustelu
Ensimmäisten yksiköiden

saapuessa paikalle näkyivät
liekit autokannelta. Sisälle
jääneistä ihmisistä ei ollut
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Palovesi johdettiin
potkurien pesuun

selviiii kuvaa. Niinpii tak
tiikka painottui alkuvai
heessa ihmisten etsimiseen
ja vesihuollon jiirjest~imi

seen. EtsinUiii liaittasi lai
van sokkeloisuus ja pitkiit
selvitysmatkat. Palolaitok
sen savusukeltajat pelasti
vat kaksi remonttimiesUi
hyttiosastolta. Samaan ai
kaan selvisi myös. ettei mui
ta ihmisiii eniiii ole laivassa.

Sammutushyökkäys
Taktiikan painopiste

muutettiin sammutukseen
täysipainoisesti. Vesihuolto
oli saatu jiirjestettyii Tuk
holman palolaitoksen
pumppuyksiköllii. joka otti
veden meresUi ja tuottaa
10000 I!min. Alkllvaiheessa
autokannella riijiihdelleet
hitsauskaasupullo't hidasti
vat autokannen osalta sam
mutustöiUi. Pullojen miiii
r~i~i ja sijaintia ei saatu mis
tään tieUiii. Autokannen
alapuolisissa hyttitiloissa
kuumuus muodostui niin
kovaksi. ettei tiloja pystytty
tarkastamaan ja sammutta
maan ennen kuin autokan
nelle saatiin tehtyii aukko
ja. joista kuumuus piiiisi
poistumaan.

Autokannen alapuolella
sijaitsee myös konehuone .
joka on eristetty muusta
aluksesta mahdollisimman
hyvin. ettei mahdollisesti
konehuoneesta irti piiiissyt
tuli piiiise tuhoamaan lai
vaa. Nyt rakenteet ja savu
sukeltajien varmistLis suoja
sivat konehuoneen tuhoutu
miselta.

Autokannen yliipuolisissa
tiloissa tuli oli levinnyt no
peasti kaikkia mahdollisia
avoimia aukkoja ja kiiytiiviii
pitkin piUien yllii niin kovaa
jatkuvaa kuumaa ilmavir
taa. ettei minkiiiinlaisia ra
joituslinjoja pystytty saa
maan aikaiseksi. Niinpii tuli
pureutui kaikkiin seiniiUiyt
teisiin. mattoihin. patjoihin
ja kaikkeen muuhun pala
vaan materiaaliin. Jokaisen
paikan saavuttaminen. rai
vaaminen ja sammuttami
nen oli hidas ja raskas teh
tiivä.

ONGELMIA
Omatoiminen
palosuojelu ja
alkusammutus

Niiytti silUi. ettei sammu-
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tusviilineiksi veclettyjii let
kuja oltu testattu. Tulityö
paikkoja ei oltu siistitty
asianmukaisesti. Palovar
tiointia tulitöiden jiilkeen ei
oltu jiirjestetty asianmukai
sesti.

Laivan sijainti
ja vesijärjestelmä

Laivan oma vesijiirjestel
m~i ei ollut toiminnassa
huoltotöiden johdosta. Tiil
löin eiviit toimineet auto
kannella olleet sprinklerit
kään. jotka toclenniiköisesti
olisivat ainakin hillinneet
paloa.

Sally Albatrossin palon me
riselityksen käsittely ta
pahtui Tukholman käräjäoi
keudessa tammi-helmi
kuun vaihteessa. Meriseli
tyksen yhteydessä ei oteta
kantaa vastuukysymyksiin.
Meriselityksen tarkoitukse
na on selvittää, toimivatko
varustamon (= laivan) ja
telakan työntekijät mää
räysten mukaan vai tehtiin
kö virheitä.

Todistajalausunnot ovat
olleet ristiriitaisia. Se kui
tenkin on käynyt selväksi,
että palovarlioinnin järjes
telyissä ja toteutuksessa on
tehty käsittämättömiä vir
heitä.

Oikeudessa todistaja
na kuultu telakan palo
vartija kertoi kytkeneen
sä paloveden laivan pot
kureiden lapojen puh
distamiseen. Hän teki
sen esimiehens~i maa
räyksestä. Toclistajalau
suntonsa mukaan hän
ajatteli. ett~i "jos se ker
ran käy. niin se käy. En
se ole min~i joka päii
tän" .

Esimies myönsi asian
laidan. mutta sanoi ol
leensa tiet~imiitön siiUi.
että palovahti otti pesu
vcden palovesilinjalta.

Meriselityksestä on
saanut k~isityksen. ettei
paloveden lisäksi laivalla

L.aivan si jainti kuivatelakal
la oli sellainen. ettei palolai
toksella ollut mitiiiin mah
dollisuutta hyödynUUi kone
tikas- ja nostolavakalus
toaan. Tämii vaikeutti ja hi
dasti osaltaan laivan silavu
tettavuutta.

Laivan
palokuorma

L.aivan autokannella ollut
palokuorma yhdistettynii
veto-olosuhteisiin tarjosi
parhaan mahdollisen yhdis
telmiin palon nopeaan le
viiimisecn. Lisiiksi piiiisam
mutusjoukkojen saapumi-

ollut muita alkusammut
timia, ei ainakaan huol
tokannella.

Palon syttyessä palo
vahti oli järjestämässä
vettä potkuripesuun ja
etsimässä huoltotöissä
ollutta huoltomiestä.
Tällä matkallaan - olles
saan pois vahtipaikal
taan - hän törmäsi en
simmäiseltä kannelta
nouseviin savupilveihin
ja joutui kiireesti poistu
maan aluksesta.

PaJovartij a kertoi 01
leema telakan ainoa pa-
lokoulutusta saanut
työntekijii. Telakalla
hiin on työskennellyt 18
vuotta. Ainoaankaan
paloharjoitukseen hän ei
sinii aikana ollut osallis
tunut. Telakan työnteki-
jämäärä on J70. .
. Toclistajalausunnoissa
arvosteltiin myös palo
kunnan toimintaa. Aluk
sen henkilökunnan ta
holta on väitetty. että
palokunta ryhtyi sam
mutustyöhön vasta 25
minuuttia saapumisensa
jälkeen. Paloviranomai
set. joita ei kiiräjiioikeu
clessa kuultu. ovat kiistä
neet väitteet. Se on kui
tenkin käynyt selville.
etteivät sammutustyön
johtajana toiminut pa
loinsinööri ja laivan pa
lovastaavana ollut kone
mestari olleet palon al
kuvaiheissa yhteydessii
toisiinsa. 0
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nen 20 minuuttia hiilytyk
sesUi oli liian pitkä aika no
pean sammutuksen suorit
tamiseen.

Laivan
sokkeloisuus

Laivan lukuisat käy tiiviit
ja yhteniiiset tilat Uiyttyiviit
nopeasti savulla. Niikyvyys
oli olematon. Selvitysmat
kat olivat pitkiä. Kuumuus
oli paikoitellen niin kova.
etUi se esti etenemisen ai
van Uiysin. Paineilmalaittei
den toiminta-aika rajoitti
myös toimintaa.

Yhteenveto
Kiiytännöllisesti katsoen

koko laivan konehuonetta
lukuunottamatta voidaan
sanoa palaneen. Sammutta
jat olivat koko ajan aske
leen jiiljess~i paloa.

L.ehclistö ja monet muut
arvostelivat voimakkaasti
pelastusmiesten toimintaa.
Heitä väitettiin jopa velli
housuiksi siksi. että he eiviit
menneet sisiiän laivaan ja
sammuttaneet sitä.

Kun kuitenkin ajatellaan
palon mittavuutta. kohteen
sijaintia. laivan sokkeloi
suutta. urakoitsijoiden ja
ali urakoi tsij oiden miiiiriiii.
on suorastaan ihme. ettei
kukaan menettänyt hen
keiiiin. vaan vahingot. vaik
kakin mittavat. olivat vain
aineellisia. Jos vastaavanlai
sissa tilanteissa ei pystytii
ennakolta varautumaan pa
lotilantceseen ja suoritta
maan asian mukaisia palon
ehkiiistytoimenpiteiUi hen
kilökunnan kouluttamisi
neen. asetetaan palo laitos
todella vaikean tehtiiviin
eteen.

Lopuksi
Tarkkailijan Hihettiimi-

nen tilanteisiin. jotka kesUi
viit pitkiii aikoja ja ovat
luonteeltaan sellaisia. joita
voi sattua meilHikin. on
mielesUini varsin tarpeellis
ta. Tilanteen tarkkailun Ii
siiksi luodaan kansainviilisiii
suhteita ja saadaan pikku
vinkkejii eri työtehUivien
hoitamiseksi.

Kuinka muutoin teillii on
jiirjestetty laivoissa .1'1
maanalaisissa tiloissa radio
liikenteen katkeamaton toi
mivuus') Tukholman palo
laitos on tiimiin ratkaissut.
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