
Viisi menehtyi rivitalopalossa Joensuussa 
Rivitalo (B-Ialo) 
parvekkeen puolei
se lla sivulla. 

Huoneiston osastoinnin pitäisi 
ulottua vesikattoon saakka B-Ialon II -kerros ra

kennese lvi lyks i
neen ym . ti eloi
neen. 

VIIsi Ihmistä sai surmansa 
Joensuussa 6.4. lähellä puolla 
yötä, kun voimakas palo no· 
peastl levisi kaksikerroksises· 
sa rivitalossa. Tasakanolnen 
rakennus 011 kolme vuona sll· 
ten muunenu harJakanolseksi. 
Uusi ralkaisu sekä levini tulla 
enä valkeuni sammutustyötä. 
Jälleen kerran todeniin, kuin· 
ka tärkeätä olisi, enä rlvllalon 
huonelstokohtainen osastolnli 
ulonulsl veslkanoon asti. Näin 
ei nyt ollut, eikä nIIn ole yleen· 
säkään. EI ole kun määräYkset 
eivät edellytä. 

Sammutustyötä Ja sen on· 
gelmla samoin kuin myös teho 
tyJä ratkaisuja esine lee seu· 
raavassa sammutustyötä joh· 
tanut palomestari Penni Päivi· 
nen. 
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= TUULEN SUUNTA 

= RAJOITUSLINJA 

= UHRIEN SIJAINTI 

= BITUMIKATE 

= HARVALAUDOITUS 
(aiemmin täysin avoin) 

i AlI 

= NYKYINEN TERÄSLEVYKATE 
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1/ tlomestari 
I /(, II/fi Päivinen 

Taustatiedot 
Rakennus o li puurake n

I ' il1 en kaksikerroksine n ri
vilalo , jo ka muodostui A
Ii B-taloista . Mole mpie n 
I ilojen kerro kset huoneis
lo jen osalta o livat samanlai
,i:1. A- talossa oli kymme-

11 'n huoneistoa , vii si kum
IlI assakin kerroksessa, B- ta
Illssa oli 12 huone istoa; 
kuus i molemmissa ke rrok
~ i ss a. 

l3 -ta lo n toisen ke rroksen 
" ale ttu kokonaisp inta-ala 
\l li 360 m' , täs tä huo neisto-
1' 11 osuus ol i 245 m' . Toi
" l!n kerrokseen ainoa kul 
" Il ti e oli luhti käytävän 
k;lutta , jo nne puurakentei-
et portaat no usivat ta lon 

I 'skeltä varastot il ojen vä
listii. 

Ko hde sij a itsi Rantaky
Ilissä n. 3 km :n e täisyyde ll ä 
I a loasemalta. Ko hteeseen 
vi ili ttömästi lähti pe ruslähtö 
,/ II vahvuudell a 1 + 1 +4, J 
1410+ 1 + 1 sekä sairaankul 
j ·t usyksikkö J S-1. To ine n 
\; Iiraankulj e tusyks ikkö o li 
muuall a to iminnassa . Ko h
dl! saavutettiin 3-4: n mi 
Il uut in kulutt ua hätäilmo i
I LI kses ta. 

Ko ko naisuudessaa n to i
mintaan osallistui 10 eri yk
sikköä sekä nelj ä sairaan
ku lj etusyksikköä. Sammu
I ustyön johdosta vastasi pa
lomestari Pentti Päivine n (P 
.1) . 

Alkulilanne ia 
toimenpiteet 

Torstaina 6.4.1989 kl o 
2.49 AHK suoritti hälytyk

Sl: n . Se ilmoitti kysy mykses
sii olevan sammutuste htä
viin R uuhitie 42 :ssa, jossa 
rivitalo n huo ne isto o n tules
sa. Välittö mästi lähdö n jäl
keen pyysin AHK: lta lisä
ti e toja hätäilmo itukse n si
siillöstä. Tällö in hälytyspäi
vystäjä ilmo itti palosta tul 
leen jo use ita ilmo ituksia ja 
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e ttä rivitalo n pääty o n jo tu 
lessa. Välittö mäst i määräsin 
hälytettäväksi vapaav uoro t , 
YPK :n pikalähtöjo ukkueen 
sekä ko ko VPK: n . 

Ko hteen ensimm äisenä 
saavutti J S-l klo 22 .52 . Täl
löin sa in J S- l:ltä ilmoituk
sen , e ttä kohde o n täysin 
liekeissä. H iukan myöhe m
min saavuttuani ko htee
seen , to tesin , e ttä kysymyk
sessä o nkin kaksike rroksi
nen rivitalo . Yhdessä kään 
hätäilmo ituksessa ei käynyt 
ilmi rakennu ksen kaksike r
roksisuus. Kohteen toine n 
kerros oli viide n huo neiston 
osalt a lieke issä, samoin B
talo n kattorake nteet o livat 
kautt aaltaa n tulessa . Sama l
la totesin ka hden huoneis
to n (2 ja 3) parvekkeen 
puoleisista ikkun oista liek
kie n tu levan ulos. Parvek
keen puoleisella sivustalla 
o li n . 11 m :n etäisyyde ll ä 
to isen rivitalon pääty, jo nka 
päädyssä o levat muoviva l
miste iset postil aatikot o li vat 
osittain menettäneet muo
to nsa , samoin päädyn ulla k
ko-osan panelil audo ituksen . 
pih ka "kiehui" . Välittö mäs
ti määräsin työjo hdo n se lvi
tett ävä ksi viereisen ta lo n 
päädyn suojaa miseksi sekä 
järeän suih kun se lvite tfä
väksi myös palava n ra ke n
nuksen parvekkeen puolei
se lle sivusta ll e. 

B-talon julkisivun puo le l
la sij a itsi luhtikäytävä , joka 
o li toisen kerro ksen viide n 
huone isto n osa lta liekeissä. 
Samoin varas tot ilat , jotka 
sij a its ivat huo ne istojen 
ko hdall a luhtikäytävän toi
sell a sivustall a . Myös e n
simmäisen kerro ksen to isen 
huoneiston ulkovuoraus pa
lo i me lkoisell a vo imall a . P 4 
(Markku Ojala) sai tehtäväk
seen rajoituslinj an muodos
tamisen A- ja B-taloj en liit 
tymäkohtaa n sekä li säveden 
järjestämisen lähe isistä pa
loposte ista. 

A inoa kulkutie to iseen 
kerrokseen sij ai tsi B-talo n 
keskikohdall a . Po rtaikko 
o li lieke issä , joten lie kkien 
j a valtavan kuumuude n 
vuoksi tätä hyökkäystie tä ei 
voitu käyttää til anteen a lku
va iheessa. Ilmoitin A H K: I
le nosto lavan (J 16) , J 142 :n 
j a J 12: n pa ikalle saannin 
tarpee lli suudesta välittö
mäst i kun vapaavuorolaisia 
o n saapunut paloasema ll e. 

T ällö in til anteesta il moi tet
tiin palopää lli kkö Viktor 
Heinilälle sekä vs. pe las tus
tarkas taj a Veikko Hällläläi
selle. A luepalopää ll ikkö 
H e inilä oli o nnettomuuspai
kalla n . kahden tunnin aj an. 
Koska t il anne va ikut t i tässä 
vaiheessa melko hankalalta 
saada hallintaa n , hälyte ttiin 
naap urikunni sta (Py häse l
kä , Ko ntiolahti ja Liperi) 
säiliöyksiköitä onnetto
muuspaikalle . 

T il anne onnetto muuspai
kall a o li täysin se kaso rto i
nen : hätääntyne itä asuk ka i
ta o li pyrkim ässä huo ne is
toihinsa , osa asukkaista oli 
pe las tautuIlLtt hyppäämäll ä 
to isen ke rroksen parvek
keelta maahan . Käytettäv is
sä olevien palomiesten li 
säksi maa raSIIl po liisin 
asukkaide n avustuksell a 
tarkas tamaa n B-talo n ala
kerran huo ne istoja sekä 
evakuo imaa n A-talo n mo
lemmat ke rrokse t. Huo
ne istojen tyhj ent äminen su
jui me lko nopeasti . 

T ieduste lun aikana tote
s in 1. ja 2. kerro ksen väli 
pohj an o levan betonirakell 
te isen. Tä llöin ainoa käytet
tävissä oleva ke ino oli vo i
mistaa rajoituslinjaa A- ja 
B-ta loje n liitt ymäkohdassa . 
sekä estää palon leviäminen 
e nsimmalseen kerrokseen 
ilmastointi - ym. kerro ksie n 
välisiä yhteyksiä pitkin . 

E nsimm äisten vapaavuo
ro laisten sekä pikalähdö n 
saavuttua paika ll e klo 
23 .11. , J 12 ja J 16 palomes
tar i Al1ssi Alaval1 alaisuudes
sa sa ivat te htäväksee n ka
to n auka isun A- ja B-talo
jen liittymäkohdasta sekä 
rajo ituslinj an muodostami
sen ull akoll a sij a itsevan 
osastoinnin ko hda lle . A lava 
vastasi julkisivun puole ises
ta rajoituslinj as ta , jolloin P 
4 sii rtyi johtamaa n ra ke n
nuksen parvek keen puolei
sen rajo ituslinj oje n to imin
toj a . Avustav ien yksikö iden 
saavuttua pa ika lle ryhdyt
tiin paloa "kuristamaa n" B
talo n molemmista päädyistä 
rakennuksen keski kohtaa 
ko hden. 

Uhreilla ei ollut 
pelaslautumisen 
mahdollisuutta 

H iukan e nne n klo 24 .00 
a lkoi varmistua epäilykset 
mahdollisista's isälle jääneis-

tä henkilö istä , joita o li si o l
lut va in kaks i. Po liisi o li 
saanut karto itet tua kai k
kie n m uiden huo ne istoj e n 
asukkaat pa itsi yhde n huo
neiston osalta . Ku n pa lo o li 
saatu lähes täys in hallin 
taa n , a lo ite tt iin tuho utunei
de n huo ne istoje n jä rj este l
mäll ine n tut kimine n ja sam 
mutta mine n mahdo lli ste n 
uh rie n löytämiseksi . Savu
sukeltajat ilmo ittiva t yhde n 
ruumiin löytymisestä to isen 
kerro ksen kolma nnesta 
huo neistosta n . klo 00 .45. 
Vä hän myöhe mmin palj as
tu i tode llisuus : menehtyne i
tä löytyi samasta huoneis
tosta vie lä ne lj ä lisää . uh
re ista kolme oli naisia , yksi 
mies sekä 2-vuotias poika . 
Kaikk i me ne htyneet he nki
löt löytyivät ete isen lähe i
syydestä n . 2- 3 m' :n alueel
ta , Sij aintipa ikka antaa ai
heen ole ttaa , e tte i henki
lö illä o llut mitään ma hdo lli
suu ksia pelastautua parve k
keen kautt a eikä myöskään 
normaalia kul kutie tä pitkin . 
Jälkeen päin kävi il m i, et t ä 
tästä huone istosta o li myös 
te hty yksi lukuisista hätäil
mo ituksista. Tämä puoles
taan vahvistaa todeksi olet
tamuksen yll ättävän rajusta 
palotapahtumasta koko ra
kennuksesta. 

Jälkisammulus 
ia -vartiointi 

Klo 1.30 ryhdytt iin hiljal
leen vapauttamaan av usta
via yksiköitä sammutusteh
tävistä. VPK: n yksiköt jat
koivat palolta säästyneide n 
huoneistojen jäIkivahinko
je n ehkäisemistä imuro i
mall a huo neistoihin kerty
vää sammutusve ttä . Samoin 
he kulj ettivat suojaan vielä 
huo ne istoissa olevaa irtain 
ta o maisuutt a. 

J älkisammutusta j atket
tiin aamuun klo 08.00 saak
ka. Tämän jälkee n j äIkivar
tiointi järjestettiin vart ioin
tiliik kee n toimesta . Näin 
pystytti in estämään m yös si
vullisten pääsy paloaluee lle. 
Iltapä iväll ä ruumiit siirre t
tiin pois huoneistosta polii
sin suorite ttua tarpe lliset 
tutkimu kse nsa. 

Palossa tuho utui täysin 
B-talo n 2 . kerroksen kaikki 
huo neistot , 1. kerro ksen 
huo ne istot kärs ivät huomat
tavia vesivahin koja. 
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Palon kehiHvminen 
Tähän me nn essä poliisin 

suoritt amissa tutkimuksissa 
o n selvinn yt e ttä 2. huo ne is
to n ha ltij a o li o llut poissa 
huoneistostaan joitak in tun
teja. H ä ne n tullessa huo
ne istoonsa liek it o livat lyö
neet ulko-ovea avattaessa 
vastaan . Hän o li lähte nyt 
suorittamaan hätäilmoitusta 
ja todennäköisesti ulko-ovi 
o li j äänyt a uki . Tällöin lie
kit o livat lyö neet luhti käy
tävään ja levinnee t huone is
to koht ais iin va rastot ilo ihin . 
Tode nnäköisesti huo ne is
tossa ovea avattaessa o li ta
pahtunut täydellinen yle is
syttymine n , jo ll o in huoneis
ton parvekkeen p uo le iset 
ik kunat o li vat rikko utu
neet. Parve ke oli rajattu 
huoneistoittain la ut arake n
te ise ll a " näkös uoj ill a". 
Näillä ede ll ytyks ill ä lie kit 
etenivät rakennuksen mo
le mmilta sivu ilta se kä ull ak
kotilan ka utta. Tulen e te ne
mistä auttoi lähes raken
nukse n suunta ine n kohta 
la ine n tuuli. , 

Kallorakenteldeli vaikutus 
paloon merkillävä 

Rakennus o li 1973 raken
nettu tasakatto ine n raken
nus, jo nk a katto o li 3 vuotta 
s itte n muute ttu harjaka tto i
seksi. Kateaineena oli profi
loit u te räslevy. Vanha tasa
katto o li poistettu vain huo 
ne istoj e n ko hdilta. Luhti
käytävän ja parve kkeeno
sa lle o li jätetty bitumikate 
a lusrakente ineen täysin e n
nalleen . M uutostyön yhtey
dessä myös päätyhuoneisto
jen ja varastotilo je n väline n 
tila o li muute ttu katetuksi. 
Vain näön vuoksi ko. väliin 
o li ase nn e ttu harval audo i
tus. Tämä nitka isu takasi 
ullakon te hokkaan tuule
tukse n ja sen vuoksi auk i 
jääneestä 2. huo neiston 
ovesta liek it pääsivät esteet
tömästi ull akolle sytyttäen 
e ntisen kolmike rroksisen 
bitumikatteen rakenteineen 
tuleen . U ll akoll a A- ja B
talojen liittymäkohd assa o li 
9 mm :n min e rit-I evy sekä 
vesi kattoa vasten B-talon 
puo le ll a pa-suojalevy (50 
mm). Tämä rakenne esti 
osaltaan ratkaisevasti liek-
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Karkea leikkauspiirros 2. huoneiston kohdalla : 1) tuuletusraot, 2) bitumikate, kolme kerrosta , 3) aluslaudoitus, 4) 
tuulettuva tila (tosi tehokas), 5) normaali seinärakenne, paneelilaudoitus, 6) harjakaton tukirakenteet, 7) 
teräslevykate, 8)" harva laudoitus. Liekkien ollessa luhtikäytävässä ja parvekkeella, liekit eivät päässeet vapaasti 
vesikatteen ulkopuolelle. Huomattava osa liekeistä kulkeutui ylimmäisen tuuletusraon (1) kautta ullakolle 
nykyisen teräslevykatteen alapuolella. Katetta oli pidennetty n. 50 cm entisen tasakatlorakenteen ohi. 

kie n e te ne mistä A-ta lo n ul 
lakkot il aa n . 

Huoneistoj e n vä liset se i
nät o li vat tiiltä yläpohj aan 
saakka . Se inät o li kuite nkin 
verhoiltu las tul evy ll ä, kuten 
toise n .ke rroksen yläpo hj a
kino Huoneistoj e n katoissa 
o li sisustus materiaa lin a käy
te tty o hutta styrox-sisust us
levyä. U ll akkot il a o li täysi n 
avo in koko B-ta lo n osuu 
del tel. 

Huoneistoissa ei 
palovaroilinta 

Jälleen kerran todett iin 
he nkilöiden meneh tynee n 
rake nnukseen, jo nk a huo
neistoi ssa e i o llut palova
ro itti mia. Tässä tapa uksessa 
pa lovaroitt imie n s ij aitse mi 
ne n jokaisessa huone istossa 
o lis i a utta nut hava itsemaan 
savunmuodostuksen huo
mattavast i a ie mmin ja a nta 
nu t hiuk a n e ne mmän aikaa 
ihmisten pelas tautumiseen 
sekä pe lastushe nkilöstön 
toimenpiteille . Koska ta
pahtuma ajoittuu iltayöhön, 
liik k ui vielä ihmisiä ul ko
puo le ll a sekä asukkaita 1. 
kerroksen varastot il o issa. 
Tä llö in varo ittime n ää ni o li 
s i kuulunut hiuka n vie re i
s iin huo neisto ihin j a os itt a in 
uloskin. Jos a in oastaan u.h 
ri en huoneistossa olisi o llut 
palovaroitin , tuskin se yk-

s istliän o lis i tässä tap a ukses
sa estänyt he nkilö ide n me
ne ht ymistä huo ne istoon. 

Mie lestäni palovaroitti
m e n tu li si ku ulu a vakiova
rusteena jokaiseen huo ne is
toon, kuten sähkökin kuu
luu . Se e i o le turvallisuuden 
lii o itte lua, vaa n e ntta ll1 
edullista ja va ivatont a he n
kilöturvallisuude n takaa
mista. Tli mäk in art ikke li 
o li s i o llut mi e ll yttävä mpää 
kirjoittaa muo toon " Palo
varoitin pe lasti vii si ihmis
tä ... ". 

Tiedotustoiminta 
Seuraavan aamupa lvan 

aikana ilmoitettiin tiedotus
vä line ille tiedotustilaisuu
desta , joka pide ttiin palolai
tokse ll a klo 13.00. Paikalla 
o li n . 20 tiedotusvälineiden 
edustajaa, jotka sa ivat ha
lua maa nsa tode nmuka ista 
tie toa sekä sa m a ll a ke rt aa 
kuulla to imintaa n osallistu
ne ide n e ri vira nomaiste n 
näke mykset ja toimenpiteet 
tapahtuneesta on ne ttomuu
desta . Palolaitokse n opera
tiivistä toimintaa se lvittivät 
palopää llikkö H e inil ä sekä 
palomestar it Päivinen j a 
A lava . Palotarkastaja Yrjö 
Joenperä selvitti kohteen ra
kentee llisia seikkoja . Tilai
suudessa korostettiin välttä
mättömäksi vä hintää n kah-

den häl ytyspä ivys täjli n työs
kente ly sa m a na ikaisesti 
AHK:ssa läp i vuorokauden 
kuten tapahtui tä m änk in ta
pahtuman a ika na . 

Poliisin edustajan o li ko. 
tapahtuman tutkintaa joh
tava komisario Lauri Holo
painen. H ä n se lvitti poliisin 
suoritta mi a to ime npite itä 
o nnettom uuteen johtanei
den se ikko je n se lvitt ämi
seks i. Saam a mme palaut
tee n mukaa n ti edotusväli
neet pitivät til a isuutt a erit
tä in a nto isana. 

Lopuksi 
Palo oso itti , että ra ken

tee li sessa pa lonehk äisyssä 
määräyste n osa lt a o n tar
kentamista. Seuraava t se i
kat o lis iva t estä nee t a ina kin 
jo ide nkin huo ne istoje n tu
ho utumise n : 
1. osasto inti tulis i o ll a a ina 

huo ne isto itta in vesikat
toon saakk a. 

2 . ull akkotil aan (myös osas
toituun) tulisi o lla pääsy
m a hdollisuus kato n kaut
ta (katto luukut) ; pää
dyistä o n usein m a hdo
to n ta päästä ullakoille . 

3. ' tasakattoja muutettaessa 
harjakatto isiksi , tuli si e n
tin e n ka ttorake nn e po is
taa täyd e llisesti; e i use ita 
o nka lo ita rakenteisiin.[jlt 
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