
• Raivoisa tulipalo tuhosi 
. Helsingin keskustassa 22. 5. 
1984 heti puolenyön jälkeen 
Hufvudstadsbladetin sanee
rauksen kohteena olleen ra
kennuskiinteistön. Koko Fo
rumin kortteli oli välittömän 
uhan alaisena. lisäksi oli 
mahdollista, että palo leviäi
si kyseisen korttelin ulko
puolellekin. Tulipalo syttyi 
hetkellä, jolloin palolaitok
sella oli kolme muuta tilan
netta hoidettavana, öljyva
hinko, liikenneonnettomuus 
ja maastopalo. 

• Tulipalossa säästyttiin 
henkilövahingoilta, mutta ta
loudelliset vahingot olivat 
suuret. Arvio liikkuu 20 mil
joonan markan paikkeilla. 

• Sammutustyön vaiheista 
kertoo II apulaispalopäällik
kö Jarmo Sirola. Otsikointi 
toimituksen. 
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II apulaispaloplilillikkö Jarmo Sirola 

Suurpalo keskellä Helsinkiä 

Saneeraus- ja 
uudisrakennustyömaa 

Tulipalon kohteena olut 
kortteli tunnetaan nykyisin 
Forumin nimellä. Korttelin 
saneeraus- ja uudisrakennus
töitä on suunniteltu useiden 
vuosien ajan ja varsinaiset 
rakennustekniset työt käyn
nistyivät noin puolitoista 
vuotta sitten. Osa korttelia, 
ns. Forumin matala liikera
kennus Mannerheimintien ja 
Simonkadun kulmassa on 
purettu. Paikalle ollaan ra
kentamassa uudisrakennuk-

sia JOissa runkotyöt ovat 
edenneet neljän maanalaisen 
kerroksen jälkeen ensimmäi
siin maanpäällisiin kerrok
siin. Rungon rakentaminen 
tapahtuu sekä paikalla va
laen, että elementti työnä. 
Uudisrakennusosuus ulottuu 
Mannerheimintien ja Simon
kadun risteyksestä korttelin 
läpi Yrjönkadun puolelle. 
Töiden valmistuttua vuoden 
1986 aikana kyseisissä tilois
sa avataan Helsingin uusin 
ja laajin liikekeskus, jonka 
rakennuksia ja myymälöitä 
yhdistää katettu mittava ja
lankulkuverkosto. 

Uudisrakennusosan lisäksi 
tulipalon välittömän uhan 
alaisena olivat Hufvudstads
bladetin toimitalo Manner
heimintien puolella sekä 
Amos Anderssonin taidemu
seon talo, Capitolin ja Arean 
talojen Yrjönkadun puolella 
olevat osat, jotka ovat histo
riallisesti arvokkaita ja suo
jeltavia rakennuksia. Kortte
lissa sijaitsee myös Helsingin 
Säästöpankkien pääkonttori 
Mannerheimintien ja Kale
vankadun kulmassa, sekä 
raittiusyhdistys Koiton talo 
Simonkadun puolella. Foru
min kortteliin tulee kaikki-
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• Kuva on otettu Yrjönkadun suun
nalta (ks, karttapiirros), Vasemmalla 
näkyy uudisrakennustyömaa ja siitä 
oikealle, karttapiirrokseen punaisella 
merkitty saneerattava rakennusmas
sa, jossa tulipalo riehui. Paloalueen 
sijoittuminen tiivisti rakennetun 
korttelin keskiosiin vaikeutti huo
mattavasti konetikas- ja nostolava
kaluston tehokasta käyttöä ja sitoi 
runsaasti sammutusvoimia, Raivaus
töiden edistyessä paloalueelta löy
dettiin useita räjähtämättä jääneitä 
nestekaasupulloja, 
Kuva: Lehtikuva Oy, 

aan 22 000 kerrosneliömet
riä: mm. myymälöitä, toi
mistoja, useita elokuvateat
tereita, ravintoloita, kahvi
loita, taidemuseon laajennus 
ja lääkärikeskus, 

Korttelin vanhimmat ra
kennukset ovat vuodelta 
1890, Pahiten palossa kärsi
vät vahinkoja Capitolin ta
lon elokuvateatterin osuus li
särakennuksineen sekä ns. 
Mercatorin kiinteistö (kaa
viopiirroksessa alue on mer
kitty punaisella). Näiltä osin 
vahingoiksi arvioidaan lähes 
20 miljoonaa markkaa. Lo
pullisia vahinkoja päästään 
arvioimaan vasta, kun raken
teet on asiantuntijoiden toi
mesta tarkoin tutkittu, On 
mahdollista, että osa uusista
kin rakenteista joudutaan 
purkamaan, mikä lisää va
hinkojen suuruutta. Lisäksi 
eräiden kulttuurihistorialli
sesti arvokkaiden rakentei
den tuhoutumista on vaikea 
rahassa mitata. 

Merkittävintä oli kuiten
kin, että vaikeasta tehtäväs
tä selvittiin ilman henkilöva
hinkoja, yhden palomiehen 
lievää loukkaantumista lu
kuunottamatta, 

Palonehkäisy 

Forumin korttelin saneeraus
kohde on myös palonehkäi
syllisesti ollut erittäin vaati
va kohde. Pitkä suunnittelu
ja rakentamisaikataulu on 
jakanut kohteen palonehkäi
syn kahteen pääosaan: toi-

PALONTORJUNTA 1984:5 

Karttapiirrokseen on punaisella mer
kitty paloalue, Nuolet kertovat sam
mutushyökkäysten suunnat. Hyök
käys-3 tapahtui kattojen yli nosto
lava- ja konetikaskalustoa käyttäen, 
Ykköshyökkäys ns, Mercatorin käy
tävän kautta, ja kakkoshyökkäys Yr
jönkadun puolelta porttikäytävän 
kautta sisäpihoille ja katoille. Yrjön
kadun ku lmauksessa olevista kah
desta asuinrakennuksesta evakuoi
tiin asukkaat, samoin korttelin Kale
vankadun puoleisessa päädyssä ole
vasta Finn-hotellista. Kalevan- ja Yr
jönkatujen väliin sijoittuvan hotelli 
Tornin evakuoimiseen varauduttiin. 
Piirros: E. Syysmeri. 

saalta valmiin korttelin palo
tekniseen mitoitukseen koko
naisuudessaan, huomioiden 
osakokonaisuudet, sekä toi
saalta työmaavaiheen hen
kilö- ja paloturvallisuusjär
jestelyihin, Tapahtuneen tu
lipalon kannalta on merki
tystä lähinnä viimeksi maini
tuilla toimenpiteillä. Selvi
tysten perusteella voidaan 
kuitenkin todeta, että kysei
nen työmaa oli palonehkäisy
osaston erityisen seurannan 
kohteena ja työmaalla oli py
ritty tunnollisesti paneutu
maan paloviranomaisten an
tamiin rakennustyömaita 
koskevien paloturvallisu us
ohjeitten noudattamiseen. 
Varsinkin nyt kyseessä ole
van kokoinen työmaa on sitä 
suuruusluokkaa, että päivit
täinen välitön paloturvalli
suuden valvonta jää työmaa
henkilöstön itsensä hoidetta
vaksi paloviranomaisten an
tamien ohjeitten mukaan. 

Edelleen voidaan todeta, 
että palonehkäisyosaston toi
mesta on viime vuosina pa
neuduttu erityisen huolella 
työmaavaiheen palo- ja hen
kilöturvallisuusasioihin. Hel
singin keskusta tulee ole
maan vielä useiden vuosi
kymmenten ajan laajojen sa
neeraus- ja uudisrakennus
töiden alaisena, Tämä muo
dostaa todellisen, jatkuvan 
potentiaalisen henkilö- ja pa~ 
loturvallisuusriskin koko 
ydinkeskustan alueella, Tä
mä murrosvaihe jää palon
ehkäisyllisten keinojen ontu-

essa painotetusti operatiivi
sen valmiuden varaan. 

Uhkatilanteen arviointi 

Tulipalo oli kehittynyt varsin 
pitkälle, kun ensimmäiset 
palokunnan yksiköt saapui
vat paikalle. Tämän vahvisti
vat päivystävän palomesta
rin (P3) Paul Lassilan anta
mat ensimmäiset tilannetie
dot, Tavallisesti ensimmäise
nä paikalle lähtevä päällys
töviranhaltija, vuoromestari 
(P4) Veikko Kylllnpllll oli 
tuolloin vielä kiinni yhdessä 
kolmesta muusta samanai
kaisesta tilanteesta. Hälytys
keskus ilmoitti tilanteesta 
välittömästi myös varallaolo
järjestelmän mukaiselle päi
vystävälle päällikölle (P20) 
Jarmo Sirolalle, joka otti ti
lanteen seurantaansa saaden 
päivystävältä palomestarilta 
täydentäviä tietoja tilanteen 
kehittymisestä, 

Jatkotoimenpiteisiin vai
kuttivat mm, seuraavat tosi
asiat: 

Kyseessä on lähes koko 
korttelin suuruinen sa
neeraus- ja uudisraken
nustyömaa, jonka raken
teelliset palotekniset rat
kaisut ovat puutteelliset. 
Kohde sijaitsee ydinkes
kustan alueella, jonka 
välittömässä läheisyydes
sä on kaupungin ja koko 
valtakunnan kannalta 
tärkeitä kohteita. Osassa 
niistä yöpyy runsaasti ih
misiä, 

Kohteessa tapahtuu usei
ta räjähdyksiä, mikä 
liekkien ja savun muo
dostuksen ohella aiheut
taa rauhattomuutta lä
histön asukkaiden kes
kuudessa. Vaarallisten 
aineiden määristä koh
teessa ei ole tarkkoja tie
toja. Vaara-alueella ole
vien ihmisten lukumää
rästä ei ole vielä selvää 
kuvaa. Räjähdysten sat
tuessa kohteessa on jo 
runsaasti palo- ja pelas
tushenkilöstöä työssä. 
Kohteessa on vastavalet
tuja ja osittain purettuja 
kantavia ja muita raken
teita, jotka ovat olleet rä
jähdysten paineaaltojen 
ja lämpörasitusten koh
teena. 
Palo sijaitsee korttelin 
keskiosassa taktisesti ja 
teknisesti vaikeassa pai
kassa, sitoen runsaasti 
sammutus- ja pelastus
henkilöstöä ja vaikeut
taen erityiskaluston ku
ten konetikas- ja nostola
vakaluston käyttöä. 
Voimakkaiden palosta 
aiheutuvien ilmavirtaus
ten mukana palavaa ma
teriaalia leviää koko 
korttelin ja osittain myös 
naapurikortteleiden alu
eelle, joiden rakennus
kanta on vastaavaa kuin 
varsinaisessa tulipalo
kohteessa. 
Vahvuudet mm. vasta ta
pahtuneista työaikajär
jestelyistä johtuen ovat 
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tavanomaista 
mät. 

pienem-

Edellä esitetyt tosiasiat vai
kuttavat muunmuassa taktis
tekniseen valmisteluun, jon
ka päämääränä oli tilanteen 
pitäminen hallittuna mah
dollisessa useita kortteleita 
käsittävässä aluepalotilan-
teessa. 

Tapahtumien alku 

Vartiokierroksella ollut var
tija teki radiopuhelimella 
hälytysilmoituksen, joka 
edelleen välitettiin puheli
mitse palolaitoksen hälytys
keskukseen 22. 5. 1984 kello 
0.35. 

Vartija oli havainnut kipi
nöiden nousevan Hufvuds
tadsbladetin sisäpihan alu
eella olevasta kuilusta. Sa
massa liekit olivat levinneet 
betonivalujen muottilaudoi
tusta pitkin koko sisäpihan 
yhdelle seinustalle. Ensim
mäiset yksiköt, sammutus
ja tikasautot, jotka olivat pa
lopaikalla neljän minuutin 
kuluttua hälytyksestä, tuli
vat Erottajan paloasemalta. 
Samanaikaisesti keskuspalo
asemalta hälytetyt johto-, 
pelastus- ja sammutusyksi
köt olivat perillä muutaman 
minuutin kuluttua edellisis
tä. Tuolloin koko sisäpihan 
alue oli ilmi liekeissä ja muu
taman sekuntimetrin nopeu
della puhaltava itätuuli pai
noi savun koko keskikortte
lin alueelle. Alkutiedustelun 
yhteydessä pyrittiin selvittä
mään palon laajuus sekä 
mahdolliset jo sattuneet tai 
uhkaamassa olevat henkilö
vahingot. Ensimmäinen sam
mutushyökkäys tapahtui 
Mannerheimintien puolelta 
sisä pihalle. 

Tilanne muuttuu 
yhä uhkaavammaksi 

Päivystävän palomestarin 
antamien ensitietojen perus
teella palopaikalle hälytet
tiin lisäksi Haagan paloase
maita sammutusyksikkö ja 
säiliöyksikkö (klo 0.42), Kal
lion keskuspaloasemalta nos
tolavayksikkö (klo 0.44) ja 
edellisestä tehtävästä vapau
tunut vuoromestari P4 (klo 
1.11). Erottajan paloaseman 
sairasauto hälytettiin paikal
le kello 0.59. 
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Kuva on hotelli Tornin kattoterassil
ta rakennustyömaan suuntaan. Sa
vun tummentamat torninosturit jäi
vät palon jälkeen pystyyn. Vaara oli 
kuitenkin tarjolla myös niiden sortu
misesta kuumuuden heikentäessä 
teräksiä. Kuva: Juhani Katajamäki. 

Tilanne muuttui entistä 
uhkaavammaksi kello 1.12. 
Tuolloin tapahtui voimakas 
nestekaasuräjähdys, joka 
kasvatti nopeasti palon voi
maa ja levitti erilaista, osit
tain palavaa rakennusmate
riaalia laajalle koko korttelin 
alueelle. Päivystävä päällik
kö siirtyi tuolloin hälytys
keskuksen yhteydessä ole
vaan johtokeskukseen keskit
tyen uhkatilanteen koordi
nointiin, lisäresurssien han
kinnan suunnitteluun ja yh
teydenpitoon tulipalopaikal
la olevaan päivystävään pa
lomestariin. Tilanteen vaka
vuuden huomioon ottaen päi
vystävä päällikkö käski hä
lyttää kolme päällystöviran-
haltijaa esikunta tehtäviä 
varten: hälytyskeskukseen 
(P30) palomestari Olavi Ah
tikiven, johtokeskusauton 
perustamista ja toimintaa 
valvomaan palomestari Jou
ko Jtirvisen ja valmiuteen 

dollisia samanaikaisia tilan
teita varten, sekä huoltotoi
mintaa koordinoimaan palo
mestari Kalevi Laakson 
(P03). Päivystävä päällikkö 
käski lisäksi aloittaa vapaa
vuorolaisten ja kolmen jo hä
Iytetyn sopimus palokunnan 
lisäksi kaikkien muiden sopi
muspalokuntien hälyttämi
sen. Päivystävä päällikkö il
moitti tilanteesta kaupungin 
palopäällikölle, Rainer Al
holle, jonka kanssa selvittiin 
Helsingin kaupungin pelas
tuspalveluneuvottelukunnan 
informoinnista sekä mahdol
lisesta koollekutsumisesta . 

Räjähdyksiä 

Palokohteessa tapahtui vielä 
kaksi voimakasta nestekaa
suräjähdystä viiden minuu
tin . välein ensimmäisestä. 
Erisimmäisen räjähdyksen 
jälkeen poliisi sai suorittaak
seen eristämistehtävän ja 
edelleen liikenteenohjauksen 
lisäksi toteuttaa Kalevanka
dun puolella olevan Finn
hotellin evakuoinnin sekä 
tarkistaa korttelin muut koh
teet ja ilmoittaa uhkaa vasta 
tilanteesta alueella oleville 
henkilöille. Myös hotelli 
Tornin evakuointiin varau
duttiin. Sitä ei kuitenkaan 
tarvinnut suorittaa. 

Poliisi suonttI annetut 
tehtävät mallikkaasti ja ih
miset käyttäytyivät pääosin 

rauhallisesti. T ilannetta aut
toi myös palonehkäisyosas
ton vasta hotelliIle jakamat 
evakuointiohjeet. Ensimmäi
sen räjähdyksen jälkeen pa
lopaikalle hälytettiin myös 
lääkäriambulanssi, jonka 
tehtävät onneksi rajoittuivat 
ihmisten rauhoittamiseen. 
Tulipaloa hoidettiin tuolloin 
palolaitoksen toimintaohjeen 
tarkoittamana IV asteen hä
Iytyksenä. 

Johtotikasauto aloitti toi
mintansa tilannepaikalla hie
man kello kahden jälkeen, 
jolloin myös päivystävä pääl
likkö siirtyi palopaikalle ja 
johti tilannetta tuhoalueelta . 
T ilanne alkoi vakiintua noin 
kello kolmen aikaan yöllä. 
Palon leviämisuhka oli edel
leen olemassa, mutta varsi
nainen paloalue oli saatu ra
jattua. Sammutus- ja pelas
tustyöt etenivät nyt syste
maattisesti käytössä olevien 
resurssien alkaessa olla riit
tävät. Myös sammutus- ja 
pelastustyön johto-organi
saatio pääsi tehokkaaseen 
työrytmiin. 

Lukuisia yksiköitä 

Palo- ja pelastusyksiköitten 
maara tilannepaikalla oli 
tuolloin suurimmillaan koos
tuen seuraavasti: 

Palolaitoksen yksiköt 
Johtoyksiköt H-IO (johto-
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keskusauto) , P20 (päivystä
vä päällikkö) palomestari 
Jouko Järvinen 
H-3, P3 (päivystävä palo
mestari 
H-4, P4 (vuoromestari) 
Sammutusyksiköt H-II , H-
21, H-31, H-41 , H-61 
Tekniset yksiköt H-15, H-
33, H-161 , H-26, H-16, H-
57 , H-25 1 
Sairaankuljetusyksiköt H-
190 (lääkäriambulanssi) , H-
291 
Sopimuspalokunnat H-21 2, 
HS-213 , HS-214, HS-31 2, 
HS-ll 1, HS-41 1. 

Palo- ja pelastus henkilöstön 
kokonaismäärä tulipalopai
kalla enimmillään aamuyön 
tunteina oli noin 95 miestä . 
Lisäksi asemilla oli vielä 
miehitettyinä muutama pa
lolaitoksen sammutus- ja 
tekninen yksikkö sekä sopi
muspalokuntien yksiköitä 
omilla varikoillaan, sekä 
myös siirrettynä valmiuteen 
Keskuspaloasemalle. Kysei
siä yksiköitä käytettiin vaih
doissa sekä päällekkäisissä 
tilanteissa. Hälytyskeskus 
työskenteli kovan paineen 
alaisena P30:n johdolla. Hä
Iyttäjien kutsuminen ylitöi
hin vapautti palomiehiä mui
hin tehtäviin ja tehosti muu
tenkin aluehälytyskeskusjär
jestelyjä odotta vaa teknisesti 
vanhahtavaa hälytyskeskus
ta . 

Leviämisvaa ra 
ohi klo 5. 00 

Tulipalo vakiintui aamutun
teina siten, ettei välitöntä le-
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YHTEYSMUODOT 

1 =paloradio 
2= saku-radio 
3= puhelin (HPY) 
4 = autopuhelin 
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~ ~~SAKU 
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I I 1
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sen radio 
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poliisin radio 
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,.,. ... 
I 

I I 
2 

ITYJ ~PALO I I TYJ
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viämisvaaraa enää kello 5.00 
jälkeen ollut olemassa. Koko 
paloalueella oli kuitenkin 
edelleen runsaasti palope
säkkeitä, joiden raivaaminen 
ja sammuttaminen vei. kok~ 
seuraavan päivän. LisäksI 
Hufvudstadsbladetin toimi
talon sisäpihan lounais- ja 
etenkin luoteispuolen raken
nusten ullakot paloivat sitke
ästi, useampikertaisten kat
topellitysten vaikeuttaessa 
raivausta koko päivän. Ulla
kot piti purkaa kokonaisuu
dessaan, ennenkuin viimei
setkin pesäkkeet saatiin sam
mumaan. Vielä kyseisenä aa
mupäivänä löydettiin palon~ 
alku, joka aiheutui yöllä yh 
sadan metrin matkan lentä
neestä kytevästä puukappa
leesta. 

Seuraa vana yona kello 
neljän aikaan syttyi tuhoutu
neella alueella uusi tulipalo, 
joka aiheutui oikosulusta. 
Palo saatiin sammumaan no
peasti . Palolaitos vastasi 
kohteen turvallisuudesta . 
palo- ja pelastus toimista an
netun lain tarkoittamassa 
mielessä 23 . 5. 1984 kello 
12.00 saakka, jolloin suorite
tun tarkistuksen jälkeen vas
tuu kohteen turvallisuudesta 
siirrettiin kirjallisesti poliisil
le, rakennusvalvontavirano-

Kirveellä riitti töitä. Kaikki paloalu
een ullakot oli purettava. ennen kuin 
viimeisetkin pesäkkeet löydettiin ja 
saatiin sammutettua. Kuva: Pressfoto. 

1 I 
1 

P4 KAJE 
1 J 

~PALO 
KAJ ~SAK U 

I 
! ! 1 

I TYJ ~PALO I 

maisille sekä kiinteistölle. 
Ti lanteen purkamisesta ja 
vastuun siirtämisestä ilmoi
tettiin myös muille toimin
taan osallistuneille virastoiI
le, laitoksille ja yhteisöille 
(energialaitos, vesilaitos, va
kuutusyhtiöt, kohteen raken
nusyhtiöt, tiedotusvälineet 
sekä sammutus- ja pelastus
työn johtoelimet). 

Tiedotustoiminta 

Tiedotuksen osalta syntyi he
ti tilanteen alkuvaiheessa 
valtavia paineita. Sammu
tus- ja pelastustyöjohdon ta
holta ilmoitettiin välittömäs
ti että tiedotustoiminta tul
I;an hoitamaan keskitetysti, 
mikä säästi paljon johdon ai
kaa . Tiedotustilaisuuksia, 
joihin osallistui palovirano
maisten lisäksi muita virano
maisia sekä asianomaisia, pi
dettiin palolaitoksen toimes
ta kolme kappaletta kello 
3.00 ja 5.00 johtokeskusau
tossa, sekä seuraavana aa
muna kello 10.00 keskuspa
loasemalla. Lisäksi Sampo
yhtiöt järjesti toimitiloissaan 
tiedotustilaisuuden 23 . 5. 
1984 kello 13.00. Siihen 
osallistuivat myös poliisin ja 
palolaitoksen edustajat. 

Tulipalo ylitti reilusti ns. 
uutiskynnyksen. Julkisen sa
nan tiedotus tapa ja -aineisto 
olivat pääosin asianmukai
sia. Lisäksi kannattaa tode
ta, että tilanteen aikaisista 
kiireistä huolimatta kannat-

Viestiyhteydet järjestettiin viereisen 
kaavion mukaisesti. Yhteydenpito
mahdollisuuksia oli riittävästi. Vai
keuksia tuotti paloradion kanavan 3 
ja etenkin kanavan 2 ylikuormitus 
aamuyön tunteina. 
Johtok&skusautossa oli käytettävis
sä välittömästi poliisin edustaja, sekä 
myöhemmässä vaiheessa energialai
toksen, liikennelaitoksen. alueen eri 
kiinteistöjen, vakuutusyhtiöiden ja 
rakennusyhtiöiden edustajia. 
Huollolle ei syntynyt suurempia pai
neita. Sammutusvettä oli riittävästi 
ja sammutus- ja pelastushenkilöstön 
osalta selvittiin runsaalla virvoitus
juomatarjoilulla ja saunomisella. Ajo
neuvojen polttoainehuolto voitiin to
teuttaa vaihtojen yhteydessä palo
asemilla. Talviolosuhteet pakkasi
neen olisivat aiheuttaneet huomatta
vasti hankalamman tilanteen. 

taa uhrata aikaa tiedotusvä
lineille. Passiivisuus näissä 
asioissa aiheuttaa huhuihin 
perustuvan tiedotusaineisto~ 
käytön. Sen seuraukset VOI
vat olla arvaamattomat. 

lopuksi 

Tulipalo syvensi taas pohdis
kelua palo- ja pelastustoimen 
vastuusta ja toimintamah
dollisuuksista. Jos välittö
mästi pelkkien om~isuusv~
hinkojen uhkaama tilanne SI
too keskeisen osan pääkau
pungin ammattipalohenki
löstöstä , niin millaisten rat
kaisujen edessä on sammu
tus- ja pelastustyönjohto, 
kun välitön uhka kohdistuu 
kymmeniin tai jopa satoihin 
henkilöihin. Yöllinen tulipa
lo osoitti selvästi, että kortte
lin tai jopa useiden korttelei
den laajuinen tulipalo on 
täysin mahdollinen myös hy
vän toimintavalmiuden 
omaavilla paikkakunnilla. 
Tulipalon tai muun onnetto
muuden päästessä kehitty
mään riittävän pitkälle, tör
mätään resurssipulaan nime
nomaan rajoituksitta käyttö
kelpoisen palo- ja pelastu~
henkilöstön osalta. Joutumi
nen ns. valikoi vaan pelastus
tilanteeseen, jossa vain osalle 
pelastettavia voidaan tarjota 
apu riittävän ajoissa, muo
dostuu hallitsemattomia vaa
ratilanteita, joiden seurauk
set voivat olla arvaamatto
mia . Etupainotteisuuteen pe
rustuva taktiikka puree tiet
tyyn rajaan saakka, mutta 
edellyttää myös sammutus
ja pelastustyönjohdon ~ää
rän oikeaa suhdetta suontus
portaan henkilö määrään. pt 
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