
Paloesimies Juha Nieminen 

Jälkivahinkojentorjunta korostui 
arvokiinteistön ullakkopalossa 

Kerrostalon katon korjaukses
ta syttyi Helsingissä Puistoka
dun Ja Neitsytpolun kulmauk
sessa 11.4.1989 sitkeä ullak
kopalo, Jonka sammutustyöt 
kestivät kaksi vuorokauHa. 
Palo alheuHI noin 9 milJoonan 
markan vahingot, muHa Jo var
haisessa vaiheessa alolteHu
Jen Jäikivahinkotorjuntatöiden 
ansiosta varsin huomaHavla 
omaisuusarvoja saaliin pelas
teHua. 
Hälytys Puistokatu 11 :een 
annettiin kello 14.36. 
Ahk:een tlllipalosta oli teh
ty vain yksi ilmoitus autopu
helimella, e ikä ilmoittaj a 
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ollut suostunut kertomaa n 
nimeään . 

Ullakkopalo-ohj een mu
kaisesti kohteesee n lähtivät 
yksiköt HP 4 (päivystävä 
vuoromestari Nieminen) , H 
11 ,13,21,25 ja 26 . E nsim
mäisten yksikköjen saavut
tua paikalle, ilmoitti P 25 
ullakon palavan ja mää räs i 
paikalle myös nostolavay k
sikön (76) . 

Alkuselvllykset 
Katon korjaustöissä käy

te tty työmaahissi sekä H 26 
toimivat katon allkaisute h
tävään määrätyn H 25: n 
mie histön apuna katolle
pääsyssä . H 21 tek i perus-

selvityksen keittiöport aan 
kautta ullakolle. 

H 11: n te htävä nä o li 
aluksi e tsiä hyökkäystie A
portaan kautta, mistä kul
kutie tä e i kuite nkaan löyty
nyt. Myös se määrättiin ka
tonavaukseen Puistokadun 
j a Merikadun kulmauksee n 
palo katko n tekemise ksi. 

Kohteeseen maaratt II n 
myös yksiköt 31 ja K-311, 
koska ull a kon tode ttiin o le
va n kautt aa lt aa n tulessa. 
Jo htovastuu siirtyi kello 
15.03 P 3: ll e, joka saapui 
paikalle palomestariharjoit
te lijoide n kanssa . Jo htokes
kukse na to imi H 10 . 

Ke ll o 15.15 paikalle saa-

tiin huo ll ossa o llut nostola
vayksikkö H 16 . Varsin 
pian jo uduimme totea
maa n , e ttä 30-met rin en ka
lustomme ei riitt änyt jyrk än 
ja kuuman kato n ava ukseen 
riittävä n korkea lt a. 

KOkO ullakko 
yhtä palolllaa 

Puistokatu II:n kiinteistö 
o n valmistunut 1930- luvul
la. 1950- luvull a sen kahdek
santeen kerrokseen, ns. ul 
lakkokerrokseen, o li rake n
nettu myös as untoja . Nii
de n yläpuo le ll a o li vie lä 
käyttöullakko. U ll a kk o oli 
kokonai suudessaan yhUi pa
lo til aa ilm an katkoja kier-

Hels inki läisen arvokiinteistön va i
keassa ullakkopalossa korostui jäl
kivahinkojen torjunnan merkitys: 
ajoissa aloitetuilla pelastustöillä 
saatIIn pelastetuksi huomattavia 
omaisuusarvoja . 
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täen koko rakennuksen , 
jon ka mitat ovat: Puistoka
t u 20. m , Merikatu 22 m , 
Nei tsytpolku 25 m ja pihan 
puoli 20 m + 17 m. 

L isäksi totesimme , e ttä 
räystä itä kiers i sekä katuj e n 
että sisäpihan puole lla erilli
nen onka lo , jossa myöskään 
e i ollut minkäänlaisia palo
katkoja . 

Koska käyttöull akon kat
toa e i saatu avatuksi , esti 
kuumuus sammutushyök
käyksen oven kautta ulla
kolle. Samaa n aikaan tuli 
pääsi esteettä kiertämään 
koko ylimmän asuin kerrok
sen räystäso nkalo ita pitkin , 
joihin pääsi käsiksi a inoas
taan huoneistoje n sisäkaut
ta seiniä purkamall a tai kun 
tuli o li polttanut rakenteet 
puhki. 

Räystäsonkalo iden kaut
ta tuli pääsi paiko in myös 
kahdeksannen kerroksen 
lattia n a lle, jota jouduttiin 
purkamaan use it a kymme
niä ne li öit ä. Purku- ja rai
va ustöissä käyte ttiin kahta 
nosturia , va ihto lavoja ja 
j ass i koi ta . 

Alakerrosten 
komerot syttyivät 

Pihan puo le ll a taloa SI

j aitsee vanh a hissin vasta
painokuilu , jon ne p ut os i 
palavia kekäle itä. Ne sytyt
tivät kui lua vas ten o lle ita 
komero ita palamaan 2.-7 . 
kerro ksissa. Onneksi JVT
hen kilöstö havaitsi pa lo n
a lut ajo issa ja palokunta o n
nist ui rajoittamaan pa lot al
kuunsa. Muuten jokaisessa 
kerroksessa o li si saattan ut 
syttyä noin 250 ne li ön asun
to tuleen. 

JVT-toiminta 
alkoi nopeasti 

Noin ke llo 16 johtovas
tuun ottanut P 2 (apul.palo
päällikkö Åke Crönmark) 
määräsi paikalla ollee n 
isänn ö its ij än til amaa n pai
ka lle saneerausliikke it ä jäl
kiva hingo ntorj untaa n ja 
av ustamaan palokuntaa a r
voesineiden evakuoinni ssa. 

Koska pa lokunta o li ti e
to inen kohtee n poikkeuk
se llisen a rvo kk aasta irtai
mi stosta (talossa asuu mm. 
li p lo maatteja) , ryhdytt iin 

' s itä pe lastamaan nopeasti. 
Tarkoitusta varten pa ikalle 
tilatt iin muuttoautoja ja ra-
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kennusvirastosta määrätt iin 
pelast usjoukkue suoritta
maan 7. kerroksen muut
toa. 

Samanaika isesti kun pa
lokunta samm utti ja raivasi 
kahde ksatta kerrosta , kan
to ivat loput palomiehistä 
yhdessä as uk kaide n ka nssa 
sielt ä arvoesineitä ja tai
deaarteita neljänteen ker
rokseen , minne o li järjes
tetty poliisi n va rtioima ko
ko amispaik ka . 

Panostus tähän sammu
tustyön osa-alueeseen oso it 
tautui vars in me rkit ykse lli 
seksi , koska pe lastet un 

omaisuuden joukossa oli 
mm. e rittäin arvokka ita 
taul uharvi naisuuksia. 

Sammutustyöhön 
lähes 2000 

miestyötuntia 
Ti istaina a lkanut sammu

tustyö päätett iin torstaina 
13.4. ke llo 17, jolloin vas
tuu kirj a lli sesti luovute ttiin 
kiinte istöll e . Siihe n me n
nessä paiol a itos o li to iminut 
kohteessa 114 493 minuut
tia e li lähes 2000 miestyö 
tunti a. Kohteessa työske n
te li eri a ikoina ka iken kaik -

Katon jyrkkyys ja nostolavan nosto
korkeuden riittämättömyys vaikeut
tivat palokatkon tekemistä. lisäksi 
tu li pääsi etenemään esteettä räys
täsonte lon kautta rakennuksen ym
päri. 

kiaan 284 palolaitoksen ja 
111 sop imuspa lokuntie n 
miestä . Heid än li säkseen 
ko hteessa toimi saneeraus
li ikkeiden ja raken nusviras
ton henkilöstöä. M iehistön 
ja kaluston huolto hoide t
tiin keskuspaloasemalta kä
Slll . 

H uolimatta ullakkora-
kentei den hankaluude n ja 
yll ätyksell isyyde n aihe utta
mista hankaluuksista varsi
na ise ll e sammutustyöll e pa
lokunnat onnistuivat pelas
tamaa n varsin huomattavia 
omaisuusarvoja. [Ä1 

Jälkivahinkotorjuntakokeilu 
aloitetaan Suomessa 1.6.1989 

Jäikivahinkojen torjunnan 
kokeiluloiminta aloitetaan 
Suomessa 14:lIä paikkakun
nalla kesäkuun alussa. Kokei
lu kestää vuoden 1990 lop
puun. 

Esityksen koke ilu toi min 
nan a loittamisesta tek i Suo 
men Palopää ll ys tö liito n 
a loitteesta perustettu työ
ryhmä . M ui ssa Poh jo is
maissa to imi nta o n a loite ttu 
jo a ikaise mmin . 

J älkivah inkoto rj unta työl-

lä pyritään vähe ntämää n 
se urannaisva hin koja ja aut
t amaan niitä ihmisiä , jo ita 
vahinko on kohd annut. Toi 
menpitee t tähtäävät kuiva n 
ja savuttoman til an saavut
tam iseen sekä korroosion 
estäm isee n . 

Koke ilua ikana vak uutus
yht iöt vas taavat työn suori t
tami sesta ai he utuvista kus
tannuksista. Koke ilupaik
kak untie n palokuntie n kou
lut taminen uusiin tehtäviin 
on jo a lk anut. 

J VT-työryhmässä on 
SPPL: n li säksi ollut eduste t
tuina SM: n pe lastusosasto , 
kaupunki- ja kunnallis liitot , 
KTV, Vak uutusyhtiöiden 
keskusliitto , va kuutusyhtiöt 
ja Suomen Palontorjunta
liitto . 

Seuraavissa numero issa 
li sää ajankohtaista jälkiva
hinkotorj unnasta . 

Kaj Nurmi 
J VT-toimikunnan 

puheenjohtaja 
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