
Sammutustöissä 64 yksikköä ja 509 miestä 

Säiliöpalosta 30 miljoonan vahingot 
Nesteen Sköldvikin jalostamolla 

Nesteen Sköldvikin tuo
tantolaitoksen säiliön R 2 
kelluvassa katossa havait
tiin toimintahäiriö keski
viikkona 22.3. Vian korjaa
mista jatkettiin torstaina. 
Häiriön vuoksi säiliön kove
ralle katolle oli päässyt iso
heksaania, erästä bensiinin 
ainesosaa, jota 30 000 kuu
tion säiliössä oli kaikkiaan 
22 000 kuutiota. Korjaus
töiden vuoksi 14 metriä kor
kean ja halkaisijaltaan 52-
metrisen säiliön katto vaah
dotettiin ja siellä ollutta iso
heksaania yritettiin pumpa
ta pois. 

Kello 12.31 isoheksaani 
syttyi. Todennäköisenä syt
tymissyynä pidetään staat
tista sähköä. Palo saatiin 
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Nesteen Sköldvikin tuotantolaitoksella Porvoon maalaiskun· 

nassa 23.-24.3. riehunut säiliöpalo oli "huomattava mediatapah· 
tuma", mutta sammutustaktisesti lopulla suhteellisen yksinker· 

tainen operaatio. 
- Suurin pelkomme liianteen aikana oli säiliön repeäminen, 

joka olisi laajentanut palopinta-alaa ja siten lisännyt naapurisäi· 

liöiden syttvmisvaaraa. Säiliö kuitenkin kesti ja käyttäytyi kuten 
sen tällaisessa tilanteessa oli odotettukin käylläytyvän, kertoo 

Porvoon kaupungin palopäällikkö, aluepalopäällikkö Boris Aar· 
nio. 

Jsoheksaanisäiliön tuhonnut tulipalo aiheutti noin 30 miljoonan 
markan vahingot. Sammutustehtäviin osallistui kaikkiaan 29 pa

lokuntaa 64 yksikön ja 509 miehen voimin. Vaahtonestettä liian· 
teen aikana käytettiin noin 200 000 liiraa eli parin miljoonan 
markan edestä. 

sammumaan voimakkaalla teän vaahtosammutuslait-
vaahtoiskulla säiliön kiin- teiston avulla Nesteen 

oman palokunnan ja Por
voon maalaiskunnan palo
laitoksen voimin kello 
13.20. 

Rauha kesti 
40 minuullia 

Onnistuneen sammutuk
sen jälkeen palomiesten 
rauhaa kesti vain 40 mi
nuuttia , kun säiliö oli taas 
liekeissä. Arvioiden mu
kaan voimakas tuuli (20 
m/sek) oli hajottanut vaah
topatjan ja isoheksaani oli 
syttynyt vielä kuumista me
talliosista uudelleen kello 
14.12. 

- Ainoa keino ison pala
van nesteen säiliön sammut
tamiseksi on nopea ja mas
siivinen vaahtoisku, mikä ei 
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Nesteen palokunnalta enää 
onnistunut. Tällöin tehtiin 
heti päätös keskittää voimat 
noin sadan metrin päässä si
jaitsevien naapurisäiliöiden 
suojaamiseen ja palon ra
joittamiseen. 

-Tehty päätös oli mieles
täni oikea, toteaa aluepalo
päällikkö Boris Aarnio, joka 
hälytettiin Sköldvikiin säi
liön uudelleensyttymisen 
jälkeen Loviisasta, minne 
hän oli lähtenyt saatuaan 
tiedon ensimmäisen tilan
teen päättymisestä. Johto
vastuu siirtyi Aarniolle kel
lo 15.45. 

Jo ennen Aarnion paikal
le tuloa Porvoon ahk oli an
tanut Ill asteen hälytyksen 
ja Sköldvikiin oli määrätty 
apua lähikunnista sekä 
vaahtoyksiköitä Helsingistä 
ja Vantaan lentokentältä. 

-Tultuani paikalle suori
tin tiedustelun resurssien 
riittävyydestä, säiliön neste
pinnan korkeudesta, valliti
lan riittävyydestä ja raken
teiden kestävyydestä. Joh
toryhmässä päädyimme ar
vioon, että säiliö palaa noin 
24 tuntia. 
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-Tämän jälkeen maara
sin ahk:n hälyttämään kau
pungin palolaitoksen vapaa
vuoron, lisää vaihtomiehis
töä maalaiskunnan vapaa
palokunnista klo 18, sekä li
sää kalustO<\, mm. 10 säi
liöautoa, 6 tuuman letkua ja 
5 km 3 tuuman letkua. Uu
denmaan läänin apulaispe
lastustarkastaja Ilpo Helis
maa sai tehtäväkseen selvit
tää vaahtonesteiden saata
vuuden Uudenmaan, Ky
min, Hämeen ja Turun ja 
Porin lääneistä, kuvailee 
Aarnio alkuillan tilannetta. 
Aarnion lisäksi sammutus
töistä vastanneeseen johto
ryhmään kuuluivat palo
päälliköt Per-Erik Stenström 
(Porvoon mlk) , Jyrki Kmp
pala (Neste) ja Gömn Wes
terlund (Sipoo). Kokonaisti
lannetta oli Nesteen paloa
semalle muodostetussa joh
tokeskuksessa johtamassa 
lisäksi 12 Nesteen asiantun
tijaa. 

Nesteellä toimiva 
suojeluorganisaatio 

- Nesteen oma organi
saatio ja suuret resurssit ta-

kasivat sen, että tilanteen 
kokonaishallinnan kannalta 
tärkeät eri sektorit olivat 
nopeasti toimintavalmiita, 
kiittelee Aarnio. 

Lääkintäorganisaatio 
saatiin heti pystyyn yhtiön 
kolmen lääkärin, seitsemän 
työterveyshoitajan ja ea
ryhmien toimesta. Myö
hemmin organisaation joh
tovastuun otti Helsingin pa
lolaitoksen lääkäriyksikön 
lääkäri, jonka johdolla yh
tiön terveystalolle ja lähei
seen kouluun muodostettiin 
vastaanottopiste, joka oli 
varautunut tarvittaessa vas
taanottamaan jopa sata mo
nivammapotilasta. Se hälyt
ti myös lähialueiden sai
raankuljetusyksiköitä pai
kalle ja valmiuteen, samoin 
kuin lähialueiden sairaalat. 

-Nesteen kahteen ruoka
laan perustettiin muonitus
pisteet ja sen lisäksi alueella 
kiersi huoltohenkilöitä mu
kanaan mm. juotavaa janoi
sille sammutusmiehille. 
Polttoainehuolto jiirjestyi 
luonnollisesti erittäin hel
posti. 

- Myös alueen vartiointi 
ja paikalle saapuvien lisä-

voilnien ohjaus sujui alusta 
alkaen sujuvasti, aluksi 
aluetta vartioivien vartio
liikkeen miehien ja myö
hemmin myös poliisin voi
min. 

-Nesteen käyttöhenkilö
kunta satamalaitosta myö
ten oli alusta lähtien no
peasti käytettävissä heille 
määrättyihin tehtäviin. He 
huolehtivat säiliöiden tyh
jentämisen ja satama
alueen puomittamisen lisäk
si mm. säiliön nestepinnan 
tarkkailusta ym. tieduste-
lusta, kertoo Aarnio. , 

Yhtiö muodosti nopeasti 
myös tiedotusorganisaa
tion, joka toimi tutkimus
keskuksessa. Ensimmäinen 
tiedotustilaisuus järjestet
tiin noin klo 17.30, seuraava 
klo 21.30 ja sen jälkeen taas 
aamulla klo 7 aikoihin. En
simmäisessä tilaisuudessa ei 
ollut läsnä paloviranomai
sia, mitä Aarnio pahoitte
lee. Seuraaviin tilaisuuksiin 
paloviranomaisten edustaja 
sen sijaan osallistui. 



venä kului 
60-80 000 litraa 

minuutissa 

Sammutustyö organisoi
tiin kolmelle kaistalle, joi- \ 

den johtovastuussa olivat 
Nesteen ja Porvoon mlk:n 
päällystö. Kullakin kaistalla 
oli tehtävänään suojata ja 
jäähdyttää palavasta säiliös
tä tuulen alapuolella olevia 
säiliöitä, joista yksi (Rl) si
sälsi alkulaattia ja kaksi (R 
3 ja R 4) raakaöljyä. 

- Koska palon arvioitiin 
kestävän noin 24 tuntia, 
päätimme, että miehistöjä 
vaihdetaan kuuden tunnin 
välein. Varsinaisessa sam
mutustehtävässä oli kiinni 
kerralla noin 50 miestä, ker
too Aarnio. 

Sköldvikin tuotantolai
toksella on tehokas palove
siverkosto ja ulosottoja 
melko tiheässä. Siten letku
kalustoa ei jouduttu selvit
tämään kohtuuttoman pit
kiä matkoja, mutta silti ti
lanteessa olisi Aarnion mie
lestä tarvittu enemmän kuu
den tuuman letkukalustoa. 

- Kaistanjohtajien rapor
tit eivät ole vielä valmistu
neet, joten minulla ei ole 
vielä tarkkoja tietoja teh
dyistä selvityksistä ja käyte
tystä kalustosta. Vettä tilan
teessa kuitenkin käytettiin 
60 000-80 000 litraa minuu
tissa. Osa vedestä ja vaah
toneste ajettiin paikalle säi
liöautoilla. 

Valleihin kertynyt j ääh
dytysvesi aiheutti myös on
gelmia: paikoin sammutus
miehistö joutui työskentele
mään kainaloihin asti ulot
tuvassa vedessä ja paikalla 
ollut pumppukapasiteetti ei 
riittänyt vallien tyhjentämi
seen. Kalustoa tilattiin lisää 
ja samalla varauduttiin sii
hen, että laitoksen puhdis
tamo ei kykene käsittele
mään jätevesimäärää. Siksi 
merenlahti, johon vesi olisi 
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Kun tuli oli toistamiseen saanut vallan 14 metriä korkeassa ja halkaisijaltaan 52 metrisessä säiliössä, ei 
palokunnille jäänyt muuta mahdollisuutta kuin palon hallitseminen rajoittamalla ja jäähdyttämällä. 

saattanut virrata, eristettiin 
öljypuomeilla. 

Tuotantohenkilökunta 
ryhtyi varsin pian tilanteen 
alettua tyhjentämään niin 
palavaa kuin vaarassa ollei
ta säiliöitä. Samalla säiliöis
sä olleiden nesteiden läm
pötilaa seurattiin. 

Raporttien mukaan 
nesteiden lämpötila ei säi
liöissä noussut tilanteen ai-

kana kuin 1-l ,5 astetta, 
kertoo Aarnio. 

Säiliön 
repeäminen 

peloHi 

Säiliön syttymishetkellä 
isoheksaania oli säiliössä 
22 000 kuutiota. Nestettä 
pumpattiin pois säiliöstä 
noin 500 kuution tuntivauh-

tia samalla kun osa siitä 
haihtui palavana ilmaan. 
Nestepinnan alenemista 
tarkkailtiin jatkuvasti 
useasta tarkkailupisteestä, 
koska kelluvan kannen 
asentoa ja paikkaa, ja sen 
vaikutusta paloon ei tiedet� 
ty. 

lllalla tehtyjen arvioiden 
mukaan nestepinnan arvioi
tiin laskevan kello kolmeen 
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Porvoon kaupungin palopäällikkö, 
aluepalopäällikkö Boris Aarnio pi
tää erittäin positiivisena sitä, että 
palokuntien yhteistoiminta .tilan
teessa onnistui erittäin hyvin:· 

mennessä kahden metrin 
korkeudelle, jolloin kannen 
piti olla jaloillaan säiliön 
pohjalla. Johtoryhmässä oli 
suunniteltu, että tällöin suo
ritetaan voimakas sammu
tusisku. Iskusta kuitenkin 
luovuttiin operaation vaa
rallisuuden vuoksi: mm. 
metallurgiasiantuntija ar
vioi iskun voivan vaikuttaa 
säiliön rakenteisiin ja lisäksi 
operaatio olisi aiheuttanut 
suuren riskin sammutusmie
hille, joilla ei ole vahvaa ko
kemusta massiivisista vaah
toiskuista. 

Operaatiota varten pai
kalle oli kuljetettu tuhansia 
litroja vaahtonestettä ym
päri Suomea ja tilattu eri
koiskuljetuksena Belgiasta 
asti. 

- Vaahtonestettä olisi ku
lunut iskussa noin 1 500 lit
raa minuutissa; Säiliön sam
muttamiseen se olisi riittä
nyt, mutta kun vaarana oli 
säiliön repeäminen, eivät 
resurssimme ehkä olisi enää 
riittäneet mahdollisesti le
viävän pålon sammuttami
seen, perustelee Aarnio 
päätöstä 

- Säiliön repeäminen oli
kin suurin pelkomme, sillä 
se olisi levittänyt palopinta
alaa ja lisännyt viereisten 
säiliöiden syttymisvaaraa. 
Isoheksaanin paJolämpötila 
on 700-800 astetta ja koska 
tuuli illalla puhalsi voimak
kaana kohti säiliöitä R 1, R 
3 ja R 4, oli säteilylämpö 
näiden noin sadan metrin 
päässä sijaitsevien säiliöi
den lähellä jo muutenkin 
melkoinen. Palopinta-alan 
leviäminen olisi vaikeutta
nut näiden säiliöiden jääh
dyttämistä. 

- Myös palavan säiliön 
suojavallin kestävyydestä 
olimme huolissamme, sillä 
eräässä kohdassa vallia ha
vaittiin murtuma. 

- Loppujen lopuksi sekä 
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säiliö että vallit kestivät sen, 
mitä niiden tällaisessa tilan
teessa oli suunniteltukin 
kestävän, Aarnio toteaa. 

Tilanne päätiYi 
perjantaina klo 17 

Tuulen tyyntyminen yöllä 

Suomen tuhoisimmasta 
· polttonestepalosta 
tehdään opetusvideo 

lsoheksaanisäiliön Nesteen taina. Jalostamon toiminta alkaa 
Sköldvikin jalostamolla täysin tuhon- huolto- ja korjaussaisekin jälkeen 
nut tulipalo 23.-24.3. oli Suomen toukokuun alussa aikaisempien 
historian tuhoisin polttonestepalo. suunnitelmien mukaisesti. 
Palosta aiheutui noin 30 miljoonan Sköldvikin suurpalo tailennettiin 
markan kustannukset, joista pala- videolle lähes kokonaan, joten paloa 
neen isoheksaaniri arvo on puolet ja tutkimaan· asetettu tutkijalautakunta 
romuttuneen säiliön yli 10 miljoonaa saa käyttöönsä harvinaisen hyvää 
markkaa. Myös sammutuskustan- . aineistoa. Lisäksi victeosta on tarkoi
nukset, jotka jakautuvat Nesteen, tus koota opetusfilmi palokuntien 
Porvoon maalaiskunnan ja valtion käyttöön. 
kesken, ovat melkoiset: sammutus-
työhön osallistui 29 palokuntaa ja yli 
500 miestä, vaahtonestettä käytettiin 
noin 200.000 litraa eli parin miljoo
nan markan edest� ja sitä kuljetettiin 
paikalle erikolskuljetuksena Belgias
ta asti. 

Sköldvikissä isoheksaania paloi 
savuna ilmaan noin 15 miljoonaa lit-

. raa. lsoheksaani kuuluu helposti 
haihtuviin 1 luokan palaviin nesteisiin 
ja sitä käytetään bensiinin valmistuk
seen. Se on hiilivety ja palaessa siitä 

. syntyy vain hiilidioksidia ja vettä. 
Kun palossa on vähän happea, ku
ten Porvoon palossa, syntyy myös 
häkää ja nokea. Sköldvikisiä nous
sut savupatsas oli havaittu jopa 40 
kilometrin päässä Pernajassa saak-
ka. 

� 
Tulipalo ei aiheuttanut loukkaant -

misia, eikä myöskään keskeyty , ä 
jalostamon toimintaan. Jalostamolla 
oltiin palon alkaessa valmistautu-

i, massa seisokkiin, joka alkoi lauan-

Kokkolan tuhot 
1973 5,6 Mmk 

Tähänastisista tuhoisin polttones- • 

tapalo sattui toukokuussa 1973 Es
sen varastossa Kokkolan Ykspihla

·jassa, jossa paloi 10,8 litraa palavia 
nesteitä. Vahingot tällöin olivat 5,6 
miljonaa markkaa, joka nykyrahaksi 
muutettuna on 18,6 miljoonaa mark
kaa. 

Ykspihlajassa tuhoutui kaikkiaan 
kahdeksan 2-a miljoonan litran ko
koista säiliötä ja kaksi 30 000 litran 
säiliötä. Varastoalueen pumppuhuo
neesta alkaneen palon sammutus
työt kestivät yli 45 tuntia ja sammu
tuskustannuksiksi laskettiin 580 000 
markkaa, nykyrahassa noin 1,9 mil
joonaa markkaa. Sammutusainei
den osuus tällöin oli 320 000 mark
kaa (n. 1 milj. mk). 

helpotti tilannetta, mutta 
lopullisesti Sköldvikissä 
saatettiin huokaista helpo
tuksesta vasta viiden aikoi
'hin aamulla, jolloin palanut 
säiliö oli saatu pumpattua 
alakautta lähes tyhjäksi ja 
palon voima väheni. 

Tämän jälkeen yksiköitä 
ryhdyttiin kotiuttamaan ja 
kello 17.08 ilmoitti Porvoon 
ahk tilanteen olevan ohi. 

Operaatioon osallistui 29 
eri palokuntaa 64 yksikön ja 
509 miehen voimin. Julki
suuden kannalta Boris Aar
nio pitää erittäin positiivise
na sitä, että palokuntien yh
teistoiminta tilanteessa su
jui erinomaisesti. 

-Myös sammutustyökus
tannuksista on päästy sopi
mukseen. Porvoon yhteis
toiminta-alueen palokun
tien kustannuksista vastaa 
Porvoon maalaiskunta, 
muiden palokuntien kustan
nuksista valtio. · Neste taas 
on lupautunut korvaamaan 
käytetyt vaahtonesteet, 
Aarnio kertoo. 

Koska kaikki onnetto
muutta koskevat raportit ei
vät olleet tämän lehden pai
noon mennessä vielii val
mistuneet, palaa Palontor
junta Nesteen Sköldvikin 
tuotantolaitoksen isohek
saanisäiliöpalon yksityis
kohtiin lehden seuraavassa 
numerossa. 

Onnettomuutta tutki-
maan on asetettu myös tut
kijalautakunta, joka saanee 
oman raporttinsa valmiiksi 
noin puolen vuoden kulut
tua. 


