Turun Palolaitoksen hälytyskeskus rekisteröi 1973 - 11-03 klo 2.49 ilmoituksen Bore lI:sta, jossa ilmoitettiin
laivan konehuoneen olevan tulessa.
Laiva oli Aurajoessa lähellä Martin siltaa, jonne pääpaloasemalta on neljän
korttelin matka. Hälytyskeskus lähetti
pääpaloaseman 1 -lahdön sekä Artukaisten yksikön.
Palo oli laivan keskiosassa konehuoneen yhteydessä olevassa kattilahuo neessa, jonne päästiin ainoastaan lai van joenpuoleiselta sivulta johtavasta
ovesta. Potkuritunnelia pitkin olisi
myös ollut mahdollisuus päästä laivan
konehuoneeseen, mutta jo alkuvaiheessa oli tätä kulkutietä pidettävä 'liian
vaarallisena. Pääpaloaseman yksiköt
selvittivät 2 matalapainesumua sekä
hetken kuluttua kevytvaahtoputken ko nehuoneen kautta kattilahuoneeseen.
Tätä selvitystä oli edeltänyt kärkimiesten suorittama tiedustelu ko. tiloissa.
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Laivan konemestari
savusukeltajana
Sammutus kattilahuoneessa tapahtui
kahden savusukeltajaparin voimin ja
konemestari, joka oli vahti vuorossa
laivalla, toimi laivan painei lmalaitetta
käyttäen savusukeltajien oppaana palon alkuvaiheessa.
Suorittamassani yleistiedustelussa
totesin, että palo oli leviämässä matkustajatiloihin kaikilla kolmella varsinaisella kannella. Tämä oli todettavissa savun muodostuksesta näissä tiloissa
sekä seinäverhouksien voimakkaasta
kuumenemisesta, vaikka avopaloa ei
vielä esiintynytkään. Kattilahuoneen
tuuletuskanavat johtivat läpi laivan
keskiosan piippuun. Laivan ylimmällä
kannella paloi savupiipun etu osan kohdalla hytti- ym. rakenteita.

Lisää sammutusmiehiä
paikalle
Artukaisten yksikkö sai tehtäväksi
sammuttaa palo savupiipun ympärillä
ja tunkeutua laivaan sen keulasta kaikilla eri kansilla. Paikalle pyytämäni
Jaanin yksikkö aloitti vastaavan tehtävän laivan peräosasta sekä selvitti paikalle tuodun raskasvaahtoperävaunuyksikön tarkoituksella valuttaa raskasvaahtoa kattila- ja konehuoneeseen
laivan ylimmällä kannella olevista
tuuletus- ja konehuoneen lastausluu kuista.
Sammutusmiehistöä lisättiin palopaikalle hälyttämällä vapaavuorolaiset
sekä kolme sopimuspalokuntaa.
Yhteistyö laivan konemestarin kanssa luisti hyvin. Kävimme tarkastamassa eri tiloja, ja konemestari selvitti laivan rakennetta. Sulkemalla laivan
ylimmällä kannella olevat kaukosulkuventtiilit yritti konemestari estää öljyn
valumista kattilahuoneeseen. Kaksi
venttiiliä ei sulkeutunut.
Pienen neuvottelun jälkeen annoin
konemestarilIe luvan mennä paineilmalaitteella varustettuna palolaitoksen
erittäin kokeneen savusukeltajan kanssa konehuoneeseen ja yrittää sieltä käsin venttiilien sulkemista. Päätökseen
vaikutti myös tieto, että palo kattilahuoneessa lattiatasolla oli saatu sammutetuksi, joskin kattilahuoneen yläosassa ja tuuletuskanavissa palo jatkui.
Putkien laippaliitoksista vuoti öljyä,
joka syttyi välittömästi. Tuuletuskanavat olivat paikkapaikoin hehkuvan punaiset.
Venttiilien sulkemisyritys konehuoneesta käsin onnistui. Kuitenkin oli öljyputkia vaurioitunut ja öljyä valui
edelleen. Savusukeltajat yrittivät estää
öljyvuotoja mm. lyömällä tappeja rikkoutuneisiin putkiin.
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Lisää sammutusvoimia saapui palopaikalle. Heidän mukanaan myös vt.
palopäällikkö Pekka Willman .
Hälytyskeskuksen yhteyteen perustettiin järjestelykeskus, jonka päällikkö
vt. palomestari Leo Lenets sai ensimmäiseksi tehtäväksi järjestää paineilmapullojen täytön , lämpimän juotavan
toimi ttamisen palo paikalle sekä lepopaikan järjestämisen vaihtomiehille. •
Palopaikalla voitiin todeta, että
sammutusmiehet olivat uuvuksissa
käytettyään kahdet-kolmet pullolliset
ilmaa ja tarvitsivat henkähdystauon
ennen uudelleen laivaan tunkeutumista. Laivassa ei voinut työskennellä ilman eristysnaamaria.
Palokaasuräjähdys
Noin klo 6.30 tapahtui laivan keulaosassa palokaasuräjähdys, jonka seurauksena palo kiihtyi. Syntyneen paineen vaikutuksesta yksi palokuntalainen putosi jokeen laivan ja laiturin väliin. Hänet saatiin välittömästi ylös ja
toimitettiin sairaalaan tarkistettavaksi.
Palopaikalle oli jo tulipalon alkuvaiheessa kutsuttu sairasauto kaiken varalta.
Laiva kallistui sammutusveden painosta laituria vasten. Sammutusvettä
kerääntyi laivan pohjalle sekä korkeiden kynnyksien taakse eri kansille.
Laivan tyhjennys aloitettiin pumppaamalla vettä pohjakerroksesta uppopumpuilla sekä pol ttamalla reikiä laivan kylkeen ylimpien kansien kohdalle. Tavallisilla polttoleikkauslaitteilla
ei voitu polttaa sellaiseen kohtaan, jossa vesi oli laipion toisella puolen. Pelastusalus Meteorin, joka oli laiturissa
aivan Bore II :n lähel·lä, polttoleikkauslaitteilla voitiin tämä leikkaussuorittaa. Yksi tällainen reikä ehdittiin tehdä.

Piirros lai vall tuk emisesta laitllria vastell
valokuvaalI sellraa valla si vulla).

(V I'I .

Tutkija lautakunta
asetettu
Kauppa- ja teollisuusministeriö
asetti tutkijalautakunnan 1973-1114 selvittämään Bore II:n. tuhoutumiseen johtaneita syitä. Tutkijalautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin merenkulkuneuvos 0 s 0 S i ivon e n ja jäseniksi yli konemestari
J ukk a Hei n 0 n e n, Dl P e h r
S. G r u n e r, merikapteeni P e n tt i T. Mä k elä ja vt. palopäällikkö P e k k a W i II Olan.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
on katsonut, ettei kyseinen tulipalo,
joka sattui aluksen ollessa korjattavana, ole merilain mukainen merionnettomuus. Koska kuitenkin tulipalon selvittäminen on tarpeellista
alusten paloturvallisuuden kannalta, asetettiin tämä lautakunta pohti'maan palon syitä.
Tutkijalautakunnan tulee saada
työnsä valmiiksi 1973-12-31 mennessä.

***

Bore II oli vuonna 1952 rakennettu
ns.
olympiasarjaan
kuulunut
matkustaja-alus, joka keväällä 1972
oli kunnostettu risteilyalukseksi.
Laivan pituus oli 92,4 m ja leveys
14,25 m sekä bruttorekisteritounimäärä u. 3000.
Laiva voi ottaa n. 600 matkustajaa, joista n. 300:11a oli hytti paikka.
Laivan sisustus oli pääasiallisesti
puuta tai muuta helposti syttyvää
materiaalia.

Käännä
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Palon yhä kiihtyessä jouduttiin palavan laivan lähellä olevat 2 pienempää
alusta siirtämään etäämmälle.
Voimakas savu peitti läheiset kerrostalot. Linnankatu oli katkaistava liikenteeltä. Poliisi eristi alueen tehokkaasti. Neuvottelun tuloksena ei evakuointia suoritettu kuin läheisen varaston vahtimestarin perheen kohdalla.

Ulkosammutukseen

Klo 7.15 antoi sammutustyönjohto määräyksen: »kaikki sammutusmiehet pois laivasta. Siirrytään ulkosammutukseen » .
Tällä päätöksellä pyrittiin estämään
henkilövahingot, jonka vaaran kauttaaltaan palava, voimakkaastikallistunut laiva muodosti sammutushenkilöstölle. Päätös merkitsi myös sammutuksen ensimmäisen vaiheen päättymistä.
Ulkosammutukseen siirtyminen merkitsi myös palokaluston uudelleen ryhmittämistä. Laivan kohdalla olleet paloautot siirrettiin kauemmaksi. Paikalle tuotiin vesitykkejä. Hinaaja-ruiskulaivat Göta, Naantali ja Iso-Pukki hälytettiin paikalle suorittamaan
sammutusta joen puolelta. Palolaitoksen vene 1 selvitti öljypuomin jokeen
varmuuden vuoksi.
Sammutustyönjohtoon tuli asiantuntijoiksi laivayhtiön, satamaviranomaistenja laivan vakuuttaneen vakuutusyhtiön edustajat.
] ärjestelukeskus järjesti vaihtoja,
muonitusta, juotavaa, polttoainetta, savukkeita, paristoja, kuivia varusteita
ym.

Tukemistoimenpiteisiin
ryhdytään

Laivan pumppaus- ym. tyhjennysyrityksistä huolimatta kallistuminen
jatkui. Suurimmillaan kallistuma oli n.
35". Satamaviranomaisten kanssa neuvotellen tultiin siihen tulokseen, että
laituria vasten kallistunutta laivaa voitaisiin tukea pitkillä rautakiskoilla.
Laiturirakenne kestäisi tämän lisäkuorman.
Laivan perä oli painunut pohjaan ja
pelättiin pehmeän, mutaisen joenpohjan pettävän ja laivan »Iuiskahtavan»
syvenevään keskijokeen päin ja kaatuvan kokonaan kyljelleen.
] ärjestelykeskus toimitti rautatieja vanhoja raitiotiekiskoja kahdella
rekka-autolla tulipalopaikalle. 500 ...
600 kg painavia kiskoja nostamaan
tarvittiin liikkuva nosturi. Osa kiskoista työnnettiin laivan kyljissä olevista
kiinnitys-aukoista sisälle laivan kantta
vasten, osa poltettiin poikki ja työnnet612

Ulkosammlltllkseen oli siirryllä vä mnsaat neljä tllntia palon havaitsemisen jälkeen. Kil vassa näkyvät laivan kaatllmisra estämään asetetllt ralltakiskot .

tiin laivan ikkunaventtiileistä sisälle
kiskon toisen pään jäädessä laituria
vasten.

-

Tilanne selviää

Sammutus jatkui ulkosammutuksena
sekä laiturilta että joelta käsin n. klo
14.30 asti , jolloin uudelleen pystyttiin
nousemaan laivaan ja aloittamaan sisäsammutus. Laiva alkoi hitaasti suoristua. Sammutus jatkui sisäsammutusraivauksena aina iltaan klo 22.30 asti,
jolloin ensimmäisen kerran voitiin
mies- ja kalustomääriä vähentää.
Klo 2.00 ... 3.00 yöllä, n. vuorokauden kuluttua sammutustyön aloittamisesta, voitiin siirtyä jälkisammutukseen, jota miehiä ja ka lustoa astettain
vähentäen suoritettiin aina 1973-11-05
klo 7.30 asti.
Bore II oli palanut hylyksi. Laiva oli
lähes kokonaan suofistunut, mutta painunut koko pituudeltaan pohjaan .
Palolaitos järjesti 1973-11-03 iltapäivällä tiedotustilaisuuden julkisen
sanan edustajille. Järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli kokeilla yhtenäisen tiedotteen antamista, luoda mah dollisuus tehdä kysymyksiä sammutustyönjohdolle sekä mahdollistaa laivayhtiön, poliisin ym. viranomaisten
tuoda näkemyksiänsä esi lle. Saatujen
kokemusten perusteella oli tiedotustilaisuudesta hyötyä kaikille osapuolille.

Havaintoja

Tu lipalosta saatuja yksittäisiä näkemyksiä:

-

tilapäisesti liikenteestä poistetussa
ja korjaustyön alaisessa laivassa
osoittautui liikkuminen vaikeaksi.
Kaikki ovet olivat lukitut, useimmat
kahdella lukolla. Ovet vahvoja tammiovia,joiden murtaminen auki hidasta. Paras keino: moottorisahalla
aukko oveen.
työskenneltäessä raskaissa , vaikeissa olosuhteissa tarvitaan ensimmäiset vaihtosavusukeltaj at jo n. 1. . .
1.5 tunnin kuluttua.
kevytvaahdon muodostaminen palotilassa, iässä tapauksessa kattilaja konehuoneessa, osoittautui vaikeaksi.
opastuksen ja kohteen tuntijan
osuus laivassa erittäin merkityksellinen. Laivan konemestarinja perämiehen yhteistyösuoritus kiitettävä.
tuuletus- ja ilmanvaihtokanavat
ovat aina pahoja palon levittäjiä.
Laivaolosuhteissa tätä seikkaa ei
voi liikaa korostaa.
palon alunalkaen raju voima ja
nopeus kuumentaa kattilahuoneen
seinät ja sieltä johtavat kanavat
hehkuvan punaisiksi, rikkoa putkijatkojen tiivisteet ym ., yllätti kaikesta huolimatta kiivaudellaan.
sammutustyönjohdon ja poliisin sekä muidenkin viranomaisten yhteistyö oli tiivistä ja tuloksellista. Palokunnat saivat riittävästi toimintatilaa poliisin jäljestelyjen ansiosta ja
tuhannet katselijat pystyttiin pitämään riittävän etäällä.
kaikkiaan n. 100 ... 110 sammutushenkilön huolto ja täydennystarpeet
vaativat runsaan ja tehokkaan
huolto-organisation. Ehkä tähän
seikkaan kiinnitetään yleisesti liian
0
vähän huomiota.
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