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Ensin Espooseen
”Kesän voimakkain ukkosrintama lähestyy kohti Espoota. Odotettavissa kovaa sadetta, voimakkaita tuulenpuuskia mutta ei salamointia”, Riku Rantala ja Pekka Hynynen kirjoittavat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen varautumissuunnitelmaan puoliltapäivin.

E

spoossa päivystävä palomestari Riku
Rantala oli seurannut Ilmatieteen laitoksen pitämän videobriefin aamupäivällä.
Sen perusteella hän ja päivystävä päällikkö
Pekka Hynynen suunnitelevat pelastuslaitoksen toiminnan rajuilman aikana.
Suunnitelman mukaan paloesimies arvioi
tehtäväpaikalla, onko tehtävä hoidettavissa
heti ja nopeasti. Jos tehtävä on nopeasti hoidettavissa, yksikkö päivitetään heti ”vapaaksi”. Jos taas tehtävä näyttää venyvän ja se on
tarkoituksenmukaista hoitaa loppuun paikalla olevin voimin, pidetään status ”kohteessa.”
Jos tehtävä siirretään sopimuspalokunnalle, siitä ilmoitetaan TOJE-puheryhmässä, jolloin johtokeskus välittää tehtävän eteenpäin.
Asemilla vain kiireelliset tehtävät annetaan
asemakuulutuksilla ja tekstiviesteillä.

Irrottaudutaan minuutissa
Kiireettömät tehtävät annetaan johtokeskuksesta yksiköille alueellisissa puheryhmissä.
Niitä suoritettaessa yksikkö pidetään koko
ajan ”vapaa”-statuksella, jotta hätäkeskuksen
tietojärjestelmä osaa tarjota sitä lähimpänä
yksikkönä kiireelliseen tehtävään. Tarkoitus
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on aloittaa vain sellaisia tehtäviä, joilta kyetään irrottautumaan minuutissa.
Johtokeskus miehitetään viidellä palomestarilla, jolloin pelastusalueen lännessä oleva
tilannekeskus (LänsiTike) pystyy vastaanottamaan ja välittämään alueelle tulevat kiireettömät tehtävät. LänsiTike ottaa uuden roolinsa
iltakuudelta, samalla automaatti- ja kiireettömien tehtävien vasteet pudotetaan yhden yksikön suoritettaviksi.

Ennuste ei pitänyt
Rajuilma iski Espooseen.
”Kävi ihan toisin kuin Ilmatieteen laitos oli
ennustanut. Vettä piti tulla ja odotimme erityisesti pumppaustehtäviä, mutta vettä ei tullut juuri lainkaan. Sen sijaan alkoi myrskytä
ja salamoida”, Rantala sanoo.
Johtokeskuksessa seurattiin Lohjan, Tammisaaren ja Espoon alueita, mutta vain Espoon alueella alkoi tapahtua.
Yksiköt työskentelivät annettujen ohjeiden
mukaisesti, mutta myös soveltaen.
”Erikseen oli mainittu, että sähkölinjoilta ei
raivata, mutta kyllä ne sitäkin tekivät. Osasivat
arvioida tilanteet oikein eikä mitään sattunut”,

Riku Rantala kertoo.
Kaikkia 15:tä Espoon ja Kirkkonummen
alueen sopimuspalokuntaa tarvittiin raivaustöissä.
”Meillä on neljän tunnin sääntö, jonka mukaan neljä tuntia työskennellyt sopimuspalokunta lähtee vaihtoon ja tehtävää jatkaa tarvittaessa toinen sopimuspalokunta”, Rantala
sanoo.

Keikalta toiselle
Iso Omena -kauppakeskukseen tuli kolme hälytystä yhtä aikaa: automaatti, laaja vesivahinko ja ihmisen pelastaminen hissistä.
”Siinä tarvittiin ohjetta, jossa yksiköt työskentelivät kohteessa ”vapaa”-statuksella. Ne
irrottautuivat nopeasti tehtävälle ja paikalle
hälytettiin sopimuspalokunnat jatkamaan raivaustöitä.”

Viherosasto valmiina
Kaikki LänsiTikeen tulleet raivaustehtävät
saatiin lopulta listattua. Johtokeskuksessa
työskennellyt palomestari Kalle Ristola keksi
lähettää listan Espoon viherosastolle, joka alkoi käydä paikkoja läpi osoitteiden mukaisesti. Viherosasto jatkoi raivaustöitä siitä, mihin
palomiehet ja sopimuspalokuntalaisen jäivät.
”Jälkeenpäin saimme tietää, että viherosasto olisi saanut joukkoja töihin rajuilman aikanakin. Se oli meille yllätys”, Rantala sanoo.

Sitten pääkaupunkiin
Helsingin pelastuslaitos oli pari päivää ennen rajuilmaa saanut
valmiiksi systeemin, jolla hätäkeskus voi ruuhkatilanteessa
laittaa kiireettömät tehtävät tilannekeskuksen hoidettavaksi.
Systeemiä testattiin rajuilmapäivän aamuna.

P

äivän aikana Helsingissä järjestetään
useita yleisötilaisuuksia, joista isoimmat
ovat Suvisaaressa pidettävä Flow-festivaali sekä Helsinki City Marathon.
Tilaisuuksien järjestäjät ovat aktiivisia ja
pohtivat päivystävän palomestarin Paul Nybergin kanssa henkilöturvallisuutta.
”Oli vähän vaikea antaa suoria ohjeita, mutta kävimme veden tulon ja tuulen kannalta
läpi tilannetta, jolloin tapahtuma kannattaisi
keskeyttää”, Nyberg sanoo.
Puuskat eivät aiemmin olleet juurikaan vahingoittaneet Helsinkiä, joten myräkkää on
nytkin hankala arvioida. Tilannekeskuksen
valmiutta lisätään, siellä päivystää ajankohdasta riippuen neljä tai viisi henkilöä. Myös
kaikki sopimuspalokunnat nostetaan valmiuteen, vain pari niistä ei pysty nostamaan valmiuttaan.

500 keikkaa
Nyberg kuulee Virvestä, kun rajuilma rantautuu Espooseen – keikkaa alkaa tulla ja vahingontorjuntapaikat lähenevät kohti Helsinkiä.
Nyberg saa soiton Ilmatieteen laitokselta:
Myrsky iskee pian Helsinkiin.

Myrsky kaataa puita ja repii kattopeltejä
pääkaupungissa. Kymmeniä autoja jää puiden
alle ja puita kaatuu myös merkittäville väylille. Pahin myräkkä pyyhkäisee kaupungin yli
puolessa tunnissa.
”Kahden tunnin aikana saimme 200 myrskyyn liittyvää tehtävää, yhteensä niitä kertyi
noin 430. Painotimme ihmisille, että omistajilla on vastuu rakennuksista ja tonteilla olevista puista. Pelastuslaitos hoitaa vain vaaraa
aiheuttavat vahingot.”

Hätäkeskuksenomaisesti
Hätäkeskus siirtää kaikki 461-koodilla tulevat vahingontorjuntatehtävät pelastuslaitoksen tilannekeskuksen hoidettavaksi.
Tilannekeskus toimii hätäkeskusmaisesti:
yksi henkilö poimii tehtäviä tietojärjestelmästä ja välittää niitä yksiköille, toinen pitää yllä tilannekuvaa yksiköiden liikkeistä ja kaksi
henkilöä ilmoittaa vahingoista asianosaisille.
”Lauantai osoittautui hankalaksi päiväksi
viranomaisille, joita olisi pitänyt saada kiinni
onnettomuuksien hoitamisen vuoksi. Eniten
olisi ollut tarvetta kaupungin rakennusviraston väelle.”

↑ ”Kesän voimakkain myrsky, Kiira, oli

saapumassa Helsinkiin. Lähdin kuvaamaan
sitä Hotelli Torniin, missä sen saapumisen
näkisi hyvin, mutta pääsisi myös helposti
suojaan. Myrskyrintaman kuvaus onnistui
hyvin ennen kuin kaatosade saapui”, kertoo
ukkosrintaman ikuistanut valokuvaaja Mikael
Rantalainen.

Helsingin kaupungin liikelaitokselta tarvitaan apua, sillä muutamassa kohdassa puu
on kaatunut niin jämäkästi ajolangoille, ettei
niitä saanut raivattua ilman ajolankojen irrottamista. Niinpä raitioliikennekin ruuhkautuu
joksikin ajaksi.
Poliisin ja tapahtumien järjestäjien kanssa
keskustellaan sekä maratonin että Flow-festivaalin keskeyttämisestä. Maraton juostaan
loppuun, Flow-festarit keskeytetään pahemman myrskyn ajaksi, jolloin joidenkin telttarakennelmien kiinnitykset pettävät.
Yksiköt pitivät vahingontorjuntatehtävillä
statuksensa vapaana, jolloin ne olivat hätäkeskuksen käytettävissä mahdollista vakavampaa
onnettomuutta varten. Tehtäviä riitti kaikille.
”Meillä oli kaikki yksiköt ajossa.”
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”Helppo varautua”
Kun Ilmatieteen laitoksen Luova-tiedote kertoi vaarasta,
Kymenlaakson pelastuslaitoksella ryhdyttiin varautumaan
sen johtamisohjeen mukaisesti.

”V

almiudennostoperiaatteemme ovat sellaiset, että saatoimme tehdä päätöksen
lauantain valmiudennostosta jo perjantai-iltana. Kiitos Ilmatieteen laitoksen hyvän ennusteen. Pystyimme valmistautumaan rajuilmaan rauhassa”, päivystävä päällikkö Ilpo Tolonen sanoo.
Johtokeskus aloittaa lauantaina kello 12.
Tilanteen edellyttämät ohjeet käydään läpi,
varustaudutaan kaupunkitulviin ja myrskytuhoihin.
”Olemme hankkineet paljon pumppauskalustoa ja tarvittaessa voimme perustaa useita
”pumppausjoukkueita”, Tolonen kertoo.
Asemavalmiuteen hälytetään 16 sopimuspalokuntaa, 95 henkilöä. Päivystäminen alkaa
kello 18. Vakinaista väkeä Haminan, Kotkan ja
Kouvolan asemilla on yhteensä 43 henkilöä.
Varautumisesta tiedotetaan kuntien johtoryhmiä sekä pelastuslaitoksen työvuoroja.
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Ennustus piti paikkansa
Johtokeskuksessa seurataan myrskyn saapumista salamalaskurista ja yhteydellä Ilmatieteen laitoksen meteorologiin. Tolosen mukaan Ilmatieteen laitos onnistui hyvin: rajuilma saapuu Kymenlaaksoon ennustetusti.
Johtokeskus alkaa hoitaa ruuhkatilanteen
vaatimia tehtäviä kello 20.28. Sairaanhoitopiiri Carean ensihoidon palvelukoordinaattori
Janne Wall tarjoutuu tulemaan johtokeskukseen iltayhdeksältä.
”On aina parempi työskennellä kasvotusten
kuin puhelinten välityksellä. Näissä tilanteissa
on monesti ensihoidonkin näkemyksistä hyötyä”, Wall sanoo.
Niin oli nytkin.
Kun johtokeskukseen alkoi tulla myrskyvauriotehtävien osoitteita, Wall bongaa niistä sairaalaan vievän tien. Ambulanssi on parhaillaan kuljettamassa potilasta sinne. Huo-

mion perusteella kyseinen tehtävä hoidetaan
heti kun ehditään.
”Pelastuslaitos pyrki pitämään tiet avoinna ja puuttumaan vain vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin. Kohteissa, joissa myrskyvaurioista
huolimatta tilanne todettiin turvalliseksi, se
jätettiin yöllä hoitamatta”, Tolonen sanoo.
”Puu sähkölinjalla” -tehtäviä tuli 40, ne aiheuttavat kahden vesivoimalan turbiineille pikasulun. Sen vuoksi patojen juoksutusluukkuja ei pystytty käyttämään.
”Järvenpinta laski muutamassa tunnissa
huomattavasti, mutta tilanne palautui sunnuntai-iltapäivään mennessä”, Tolonen sanoo.
Haminan edustalla saaressa syttyy tulipalo. Raivaustehtävät keskeytyvät ja palokunnan
vene miehitetään. Paikalle lähtee myös Merivartioston vene, Wall järjestää ensihoitajat
sen kyytiin.
”Sinne lähdettiin pilkkopimeässä, kohde
oli todella haastava eikä siellä ollut enää mitään tehtävissä”, Tolonen kertoo.
Tehtävät jatkuvat koko sunnuntain. Puutehtäviä kertyi kaikkiaan 160, pumppaustehtäviä vajaat kymmenen ja tulipaloja oli kolme.

← Iitin VPK ahkeroi myrskytuhojen
kimpussa 15 muun palokunnan kanssa
Kymenlaaksossa.

”Kohtuuton rasitus”
”Pohjoisen alueen palokunnat joutuivat rajuilman jälkien raivaustöissä kohtuuttoman
suurelle rasitukselle”, päivystävä päällikkö Ilpo
Tolonen sanoo.
Yksi näistä on Iitin VPK.
Se aloittaa päivystyksen 15 muun VPK:n
kanssa iltakuudelta. Paikalle saapuu 15 sopimuspalokuntalaista, jotka miehittävät höökin
kaksi säiliöautoa ja miehistönkuljetusauton,
jossa on puunraivaamiseen tarvittavat välineet.
”Maaseutupalokunnissa on totuttu tämänlaatuisiin tehtäviin. Niitä varten on saatu koulutusta ja varusteita”, höökin yksikönjohtajana
työskennellyt Tuomas Turunen sanoo.
Iitin VPK raivaa pääasiassa teille kaatuneita puita.
”Yksi puu oli kaatunut hevostallin päälle.
Puu oli raivattava katolta ja oven edestä pois,
jotta hevoset saatiin tallista ulos”, Turunen
kertoo.
Tuuli repii rivi- ja kerrostalosta konesaumakatot irti, myös tehdashallin huopakatto
saa kyytiä.
”Paikkailimme niitä kevytpeitteillä ja laudoituksilla, jotta sade ei mene sisään.”
Turunen kertoo, että neljän yksikön ajattamisessa tehtävältä toiselle oli oma haasteensa,
jotta tehtäväsumaa saatiin purettua järkevästi.

Pitkä savotta
Rajuilma on Iitissä ohi puolessa tunnissa,
mutta tuhojen raivaamisessa menee vielä seuraavakin päivä. Aamuviideltä sopimuspalokuntalaiset pitävät pienen tauon ja jatkavat
taas puoli seitsemän aikaan, josta työt jatkuivat iltakahdeksaan.
”Kukaan meistä ei ollut koko aikaa töissä.
Miehiä vaihdettiin ajoittain.”
Turunen arvioi, että rajuilman tuhot hoidettiin 40 henkilön voimin.
”Sunnuntaiaamuna saimme avuksemme
kaksi tukkiautoa, jolloin tehtävä helpottui,
kun ei tarvinnut miesvoimin vääntää. Kouralla kevennettiin jännitys pois puunrungoista ja sitten sahattiin.”
Turunen arvioikin, että konevoimien apuna käyttäminen oli raivaustöiden isoin opetus.
”Se helpottaa työtä ja tuo työturvallisuutta.”
Iitissä rajuilman tuhot keskittyivät 80-prosenttisesti Kausalan kuntakeskukseen.
”Yhteensä tehtäviä oli noin 70”, Turunen
kertoo.

Jos sinulla on tiedossa keikka,
joka voisi olla tuleva Hälytysilmoitusjuttu, älä epäröi ottaa yhteyttä:
marko.partanen@pelastustieto.fi
tai 0400 674 208.

Kuva: Kari J. Hietala

”Yksittäinen puunraivaustehtävä saattoi
käsittää useiden puiden raivausta. Alueellisesti laajin tehtävä taisi olla kohteessa, jossa
puita oli kaatunut tielle 800 metrin matkalla”,
Tolonen kertoo.

Hautausmaalle jäivät
myrskynmerkit
Kiira-rajuilma jättää
merkkinsä myös Järvenpään
hautausmaalle.
”Se kaatoi ja katkoi sata puuta. Parikymmentä konkeloon tai kallelleen jäänyttä
puuta piti kaataa. Lisäksi hautausmaan
vieressä, myös seurakunnan omistamalla
tontilla, kaatui 30 puuta. Kaksi hautakiveä rikkoutui ja 60 liikkui osumista tai
pystyyn nousseesta juuristosta”, Järvenpään seurakunnan talousjohtaja Kari J.
Hietala luettelee.
Siunauskappelin katolle kaatui iso
mänty, jonka pari oksaa rikkoi vesikaton
ja vettä pääsi sisään. Alakaton rakenne,
jossa lämpöjohdot ovat, ei vaurioitunut.
Kappelin seinää päin kaatuneet koivut
rikkoivat myös ikkunoita.
”Hautausmaan tuhoja korjattiin
kuutisen viikkoa. Lisäksi istutustyötä jää
ensi keväällekin. Raivaustöissä tarvittiin

oman henkilökunnan ja kaluston lisäksi
nosturiautoa ja metsureita, ne hankimme
Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Seurakunnan henkilökunta aloitti raivaus- ja
siistimistyöt heti rajuilman jälkeen
sunnuntaina. Saimme apua myös 15
vapaaehtoiselta henkilöltä.”
Haastatteluhetkellä ei ollut arviota
vaurioiden aiheuttamista kustannuksista.
”Kyseessä oli force major -tilanne,
jossa ensin piti avata kulkureitit, jotta vainajia saatiin kuljetettua jo maanantaina.
Sitten raivattiin hautausmaan osastoja siten, että hautaukset saatiin toimitettua.”
Hautausmaan ja asiakkaiden kannalta
oli tärkeää, että kaikki sovitut toimitukset
saatiin hoidettua. Hautojen kukkahoito
jäi tapauksen takia taka-alalle, mutta valtaosa haudanhoitosopimuksen tehneistä
on asian ymmärtänyt, Hietala kertoo.
Vaikka tuhot olivat isot, pelastuslaitoksen apua ei tarvittu missään vaiheessa.
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