
Ti
lipalo havaittiin ohiaja
asta henkilöautosta 

23.12.1995klo3.50.Yli20 
asteen pakkasessa tapahtunee
seen pelastus-ja sammutustyö
hön osallistui yksiköitä Kuh
moisista, Jämsästä ja Jämsän
koskelta sekä paikalle osunut 
hyvinkääläinen palomestariop
pilas. 

Onnettomushetkellä Euroop
pa 4 -hotelliin oli majoittunut 
kaksi isoa matkustajaryhmää. 
Venäläisessä lukiolaisryhmäs
sä o Ii 4 5, ja saman kansakunnan 
aikuis1yhmässä 19 matkailijaa. 
Lisäksi hotelliin oli maj oittunut 
yksi omistajista ja hänen osaksi 
vieraana, osaksi hotellin korja
ustyöhön osallistuneena työn
tekijänä ollut henkilö,j oka me
nehtyi häkämyrkytykseen ho
tellin käytävälle. Kaikki ulko
maalaiset asiakkaat pelastau
tuivat tai pelastettiin osittain 
kaksikerroksisen majoitusra
kennuksen ikkunoista. 

Tulipaloa ja sen pelastus- ja 
sammutustyötä sekä rakennuk
sen henkilö- ja paloturvalli
suusratkaisuja on selvitetty 
Pelastustiedon numerossa 1/ 
96. 

Valtioneuvosto asetti tutkin-
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Kuhmoisissa joulun 
aatonaattona 1995 ta
pahtu111ut hotellipalo 
on johtanut syytteisiin. 
Jämsän kihlakunnan
viraston johtava kihla
kunnansyyttäjä on 
haastanut käräjille ho
tellin omistajat ja kun
nan palopäämkön. 

talautakunnan tutkimaan paloa 
suuronnettomuusvaaratilan
teena. Lautakunnan selvitystä 
on odoteltu valmistuvaksi näi
nä aikoina. 

Syyte palo- ja 
pelastussäännösten 
rikkomisesta 

Syyttäjä vaatii hotellitoimin
taa harjoittavan yrityksen halli
tukselle, puheenjohtajalle ja 
kahdelle jäsenelle rangaistusta 
palo- ja pelastussäännösten 
rikkomisesta. Viittauksina ovat 

palo-ja pelastustoimilain pykä
lät 20, 2lja48. 

Syyttäjän haasteen perus
teella mainitut henkilöt ovat lai
minlyöneet palo- ja pelastus
määräysten noudattamisen Eu
rooppa !-hotellissa seuraavas
ti: 

1) pitämällä jatkuvasti avoi
mina ravintola-osan ja vanhan 
majoitusosan välistä osas
toivaa palo-ovea (kuva 3, toim. 
huom), vanhanmajoitusosanja 
uuden majoitusosan välistä 
osastoivaa palo-ovea (kuva 4, 
toim. huom.) sekä uuden majoi
tusosan l.ja2. kerroksen välis
tä 2. kerroksesta portaikkoon 
johtavaa osastoivaa palo-ovea. 
Kahta ensiksi mainittua ovea 
pidettiin avoimena siten, että 
niiden sulkijapumput oli saatet
tu toimintakunnottomiksi. Ovia 
pidettiin avoinna siitäkin huoli
matta, että kunnan palopäällik
kö oli määrännyt ne suljettavak
si 4.5.1995 suorittamassaanpa
lotarkastuksessa, 

2) laiminlyömällä asentaama
joitushuoneisiin palovaroitti
met, vaikka edellä sanotussa 
palotarkastuksessa niiden 
asentamisesta oli annettu mää
räys. Palovaroittimetoli hankit-

tu, mutta niitä ei oltu asennettu, 
3) laiminlyömällä sisäministe

riön pelastusosaston 26.3 .1993 
antaman määräyksen mukais
ten palo- ja onnettomuustilan
teita varten laadittavien majoi
tushuoneisiin esille asetettavi
enhuoneistokohtaisten toimin
taohjeiden sekä varokeinoja 
koskevan suunnitelman toteut
tamista koskevan koulutuksen 
ja harjoituksen sekä 

4) poistamalla majoitushuo
neiden hätäpoistumisteinä 
käyttökelpoisista ikkunoista ir
roitettavat käyttökahvat ja lai
minlyömällä asentaa 2. kerrok
sen huoneisiin asianmukaiset 
paloportaat. 

Syyttäjä toteaa, että hotellin 
syttyessä toistaiseksi tunte
mattomasta syystä palamaan 
yöllä arviolta klo 3.38 sisääntu
lohallin kohdalla (ravintola
osan ja vanhan majoitusosan 
välissä), oli osaltaan edellä mai
nittujen laiminlyöntien (palo
ovet) johdosta seurauksena, 
että tulipalo levisi ravintola
osaan päin puhaltaneesta hei
kosta tuulesta huolimatta erit
täin nopeasti myös majoitus
osastoihin. Tällöin samoin 

i!ELl\HU~mrn 1 /98 



KUVAT: 
JÄMSÄN PALOLAITOS, 
JUHANI KATAJAMÄKI 

osaltaan mainittujen lainmin
lyöntien (palovaroittimien 
puuttuminen, ohjeiden ja varo
keinosuunnitelman puuttumi
nen, ikkunakahvojen ja palo
portaiden puuttuminen) joh
dosta venäläisten hotelliasiak
kaiden omaisuutta tuhoutui tu
lipalossa ja heistä ainakin 18 
henkilöä sai eriasteisia vammo
ja, koska 2. kerroksen asiakkaat 
joutuivat poistumaan huoneis
taan ikkunat rikkoen ja alashy
päten. 

Edellä toteamaansa viitaten 
syyttäjä vaatii lisäksi hallitusta 
yhteisvastuuullisesti korvaa
maan venäläisille hotelliasiak
kaille omaisuusvahingoista 
sekä kivusta ja särystä erillisen 
liitteen osoittamat määrät. 

Syyte vaaran 
aiheuttamisesta 

Rikoslain21luvun13 §:npe
rusteella syyttäjää vaatii kol
melle hallituksen jäsenelle ran
gaistusta vaaran aiheuttami
sesta, koska he kerrottujen lai
minlyöntiensä osoittamalla tör-

Kuva 2. Jatkettu uudisosa teki hotellista osin kaksikerroksisen. Kuva paloyöltä. 

keällä huolimattomuudellaan 
olivat aiheutaneet hotelliasiak
kaille vakavan hengen tai ter
veyden vaaran. 

Syyte kuoleman
tuottamuksesta 

Rikoslain 21 luvun 8 §:n pe
rusteella syyttäjä vaatii edellä
mainituille hallituksen jäsenille 
rangaistusta kuolemantuotta
muksesta, koska he kerrottujen 
laiminlyöntiensä osoittamalla 
huolimattomuudella olivat ai-

heuttaneet osittain vieraana, 
osittain hotellin korjaustyöhön 
osallistuneena työntekijänä ol
leen henkilön kuoleman. 

Vanhan majoitusosan yhteen 
huoneeseen majoittunut henki
lö oli tulipalon aikana yrittänyt 
pelastautua savukaasujen täyt
tämää sisäkäytävää pitkin uu
den majoitusosan suuntaan. 
Kaikki muut hotelliin maj oittu
neet olivat pelastautuneet ikku
noista. Henkilö oli päässyt uu
denmajoitusosan2.ja !.kerrok
sen portaikon kohdalle, missä 

hän oli kuollut häkämyrkytyk
seen. 

Palopäällikölle 
syyte palosäännösten 
rikkomisesta 

Syyttäjä vaatii kunnan palo
päällikölle rangaistusta palo-ja 
pelastussäännösten rikkomi
sesta. Syyte perustuu palo- ja 
pelastustoimilain pykäliin 22, 4 7 
ja48. 

Syyttäjän mukaan palopääl
likkö on 4.5 .1995 toimittamas-

Kuva 3. Hotellin vanhan osan tyystin palanut ravintola kuvattuna viikko tulipalon jälkeen. Taustalla nuoli osoittaa ravintolan ja hotelliosan välisen 
palo-oven, joka paloyönä (kuten myös kuvassa) oli avoinna. 
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saan palotarkastuksessa lai
minlyönyt asettaa määräajan 
toteamiensa osastoivien palo
ovien kiinnipitämisenja niiden 
ovipumppujen kuntoonsaatta
misen sekä huoneistokohtai- , 
sen palovaroittimien puuttumi
sen korjaamisessa ja niin ikään 
laiminlyönyt valvoa, että maini
tut puutteet olisi hotellitoimin
taa haijoittaneen yhtiön toimes
ta korjattu sekä jättämällä koko
naan vaille huomiota edellämai
nittujen huoneistokohtaisten 
toimintaohjeidenja varokeino
suunnitelman puuttumisen. 

Tuottamuksellinen 
virkavelvollisuuden 
rikkominen 

Lisäksi syyttäjä vaatii palo-

Väestönsuojelumuodo$telmien 
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TOIMINTAPUKU 
Sisäasiainministeriö on hyväksynyt väestönsuojelumuodostelmien 
toimintapuvun (yleishaalari), joka on tarkoitettu sellaisille 
henkilöille, joilla ei työnsä puolesta ole erityisvaatetusta. 

Haalaria voidaan käyttää myös normaaliaikana (metsäpalot, 
kunnalliset palvelutehtävät, palo- ja pelastustoimen tarpeet, 
vapaaehtoinen pelastuspalvelu). 

Haalarissa on mahdollista käyttää normaaliaikana kunkin 
organisaation tunnusmerkkejä ja poikkeusoloissa väestönsuojelu n 
kansainvälistä tunnustusta ja arvoasemaa osoittavia merkkejä. 

Materiaali: 
Finlaysonin kangas 60 % Co, 40 % Pa 

Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnille ja niiden palo- ja pelastus
toimista vastaaville hankintasuunnitelman toimintapuvun tarpeista 
vuosina 1997-2001. Toimintapukua on sopimuksen mukaan saatavana 
heti varastostamme ja tilattavissa Leijona-Pro Oy:n tehtaalta. 

Valmistaja: 

LEIJONA-PRO Oy 
PL 29 (Kaarilantie 12) 
57201 Savonlinna 
Puh. (015)259621, 
faksi (015) 259 620 

Tarralla kiinnitettävät 
arvoasemaa 

osoittavat merkit. 

Kuva 4. Vanhan ja uuden majoi
tusosan välinen palo-ovi oli palo
yönä osittain auki. Sen vuoksi savu 
pääsi kaksikerroksiseen uudis
osaan (vrt kuva 2). 

päällikölle rangaistusta rikos
lain 40 luvun 11 §:n perusteella, 
koska tämä hänen mukaansa on 
palopäällikön virassaan huoli
mattomuudesta jättänyt täyttä
mättä virkavelvollisuutensa 
edellisessä syytekohdassa 
mainitulla tavalla. 

Käsittelyajankohta 
määräämättä 

Tätä ki1joitettaessa oikeu
denkäynnin ajankohta oli vielä 
määräämättä. Vastaajistahotel
liyhtiön hallitus on määrätty 
henkilökohtaisesti osallistu
maan oikeudenistuntoon, palo
päällikkö saa olla poissa. 

Lehtemme seuraa kiinteästi 
oikeudenkäynnin vaiheita. 

PT 
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