
Sammutusvesi laukaisi kranaatteja 

Pelastajat "ristitulessa" 
Ähtärin räjähdeturmassa 
PuolustusvoimienÄhtärin 
asevarikon Palolammen 
varastolla sattui räjähde
varaston räjähdys ja palo 
maanantai-iltana 19. 7. 

1999. 
Räjähdevarastoissa sat
tuvat onnettomuudet ovat 
perin harvinaisia johtuen 
tiukoista räjähteitä kos
kevista turvallisuusmää
räyksistä. Tästä syystä 
tässäkin onnettomuudes
sa tuhoutui vain yksi va
rasto. Ihmishenkiä ei 
menetetty eikä ulkopuo
listen henki, terveys tai 
omaisuus ollut uhattuna. 

tumassa Inhassa. Varikkoon 
kuuluva Palolammen varasto 
sijaitsee tästä n. 25 km:n pääs
sä, lähes asumattomalla seudul
la. •Tämäkin järjestely tukee tur
vallisuutta. Varastolla on useita 
varastorakennuksia, "latoja", 
kuten niitä ammatti piireissä kut
sutaan. Rakennukset sijaitse
vat n. 70 - 100 metrin turvaetäi
syyden päässä toisistaan. Vaa
rana ovat lähinnä maasto- ja 
metsäpalot, jotka voivat levit
tää palon muihin rakennuksiin. 
Tähänkin määräyksissä on va
rauduttu pyrkimällä vähentä
mään palokuormaa rakennus
ten välittömästä läheisyydestä. 

Sellainen jytke, 

palokunnan klo 19.20 tehtävä
nä rakennuspalo. Myöhemmin 
kohde tarkentui räjähdevaras
toksi. 

Kohteeseen lähti Ähtärin pa
lokunnasta johtoauto, pelas
tusyksikkö, säiliöyksikkö mie
histönkuljetusyksikkö ja ensi
vasteyksikkö sekä sairaankul
jetusyksikkö. Lähtö täydentyi 
P3 :n pyynnöstä hälytetyillä 
Soinin kunnan pelastus- ja säi
liöyksiköillä, Asevarikon pelas
tusyksiköllä sekä toisella sai
raankuljetusyksiköllä. Ensiläh
dön kokonaishenkilövahvuus 
oli 26. Samana iltana kohtee
seen hälytettiin vielä Ähtärin 
nostolava-auto ja seuraavana 
päivänä säiliöyksiköt Lehtimä
eltä ja Töysästä. 

P
uolustusvoimien hallus- ettei ääntään kuullut 

sa on ylivoimaisesti suu- Onnettomuuden tapahtumat 
rin osa Suomessa olevista alkoivat maanantai-iltana hei- Malttia ja 

· henkilöä palokunnasta, ÄPl ja 
ÄP3 sekä kolme sotilashenkilöä 
varikoita, lähti alueelle klo 
22.05. Tiedustelun tuloksena 
täsmentyivät _ mm. onnetto
muuskohde, räjähteiden vuok
si vaarallisen alueen laajuus 
sekä sammutustaktiset rajoi
tuslinjat ja vesitykkien paikat 
kolmella suunnalla lähimpien 
varastojen suojaksi. 

Onneksi ilma oli tyyni eikä 
maastopalo levinnyt nopeasti. 
Tiedustelun aikana alueella rä
jähteli ja tiedusteluryhmä joutui 
"lyömään maihin" useita kerto
ja. Tiedustelij oilla ei ollut vielä 
käytössään sirpaleilta suojaa
via suojaliivejä ja kypäriä. 

Selvitykset olivat valmiina 
puolen yön jälkeen. Selvitykset 
tehtiin mahdollisimman pienel
lä miehityksellä, joka oli tarvit
taessa suojautuneena suojalii
veihin tai ns. pommipukuihin ja 
komposiittikypäriin. Vesitykit 
jäivät miehittämättöminä suo
jaamaan varastoja, koska selvi
tysalueilla oli runsaasti räjähtä
mättömiä kranaatteja. 

räjähteistä. Näitä ovat mm eri- näkuun 19. päivänä noin klo tarkkaa tiedustelua 

laisten aseiden patruunat, heit- 19.10, jolloin varastolla vartio- Ähtärin ensimmäiset yksiköt 
timien kranaatit, eri kokoisten kierroksella ollut sotilasammat- olivatPalolammella22 minuutin 
tykkien laukaukset, miinat, sin- tihenkilö kuuli paukahduksia kuluttua hälytyksestä. Lähtöä 
got, ohjukset, yms. sotatyöka- jostain varastoalueelta. Hän oli johti Ähtärin palokunnan pääl
luina käytettävä materiaali. Nii- hetkeä aikaisemmin ohittanut lystöpäivystäjä, vpk:n päällik
den käyttö rauhan aikana on varastosuojan, jossa onnetto- kö Hannu Järvenpää. Hän sai 
vähäistä. Räjähdemateriaalin muus tapahtui. Vartiomies il- vartiomieheltä edellä mainitun 

Tuuli herää, kuntoa seurataan säännöllisillä moitti heti havainnostaan In- "palokuoren" ja tilanneselvi-
kriittiset hetket tarkastuksilla ja seurantaohjel- han vartiostoon, josta vartio- tyksen. 

milla. päällikkö teki hätäilmoituksen Jyskeestä päätellen alueelle Tiistaina koettiin alueella jän-
Puolustusvoimien pelastus- Etelä-Pohjanmaan hätäkeskuk- ei ollut menemistä. P3 tekikin nittäviä hetkiä, kun tuulen voi

toimen riskikartoituksessa rä- seen klo 19.17. viisaan päätöksen odotella ti- mistuessa palo alkoi levitä ja 
jähdevarastot ovat toki riski, Hetkeä myöhemmin räjähtely lanteen rauhoittumista ja pyysi uhkasi iltapäivällä jo lähimpiä 
mutta tiukoista turvallisuus- voimistui ja alkoi "jytke", joka hätäkeskusta hälyttämään tie- varastoja. Apuun hälytettiin 
määräyksistä ja niistä aiheutu- vaikeutti yhteydenpitoa. Var- dustelua varten lentokoneen mm. säiliöautot Töysästä ja 
vista turvatoimista johtuen rä- tiomies paikallisti palotornista Ilmasotakoululta Kauhavalta. Lehtimäeltä. Lisäksi paikalle tuli 
jähteistä aiheutuva vaara ihmi- onnettomuuskohteen suun- Jatkuvaa räjähtelyä kesti vie- Keuruulta Keski-Suomen Ryk
sille, omaisuudelle ja ympäris- nau. Vartiomiehen kertomuksen lä noin tunnin ajan, jonka jäi- mentin sotilaspalokunnan pe
tölle ei ole niin suuri kuin ensi- mukaan torni vavahteli räjäh- keen pauke harveni. Tieduste- lastusyksikkö, jonka henkilös-
tuntumalta saattaisi olettaa. dysten voimasta. lukone oli kohteessa vajaan töllä oli varusteinaan mm. suo-

Myös todennäköisyys räjäh- Vartiomies otti mukaansa ns kahden tunnin kuluttua pyyn- jaliivit ja -kypärät. Sen henki-
deonnettomuuteen on edellä- "palokuoren", joka sisältää pe- nöstä, ja lensi n. viisi tuntia. löstö koostui kantahenkilökun
mainituista syistä varsin pieni. lastustyön johtajalle tarkoitet- Koneessa oli Kauhavan palo- nasta, jota voitiin käyttää uh
Edellisestä merkittävästä räjäh- tuja tietoja räjähdevarastosta, laitokselta sinne tuotu käsira- kaavammalla suunnalla tiedus-
deonnettomuudesta puolus- mm. varastokohtaiset suoja- dio, jolla lentäjä oli yhteydessä teluun ja sammutustehtäviin. 
tusvoimissa on kulunut jo yli 30 etäisyydet sammutustyössä. pelastustyön johtajaan. Kone Palon leviämistä saatiinkin 
vuotta. Tänä aikana on mm. lii- Hän lähti ohjeiden mukaisesti ilmoitti, että yksi varastosuoja hillittyä, kunnes Utista pyydet
kenneonnettomuuksissa me- Palolammen tien risteyksen on räjähtänyt, maasto palaa ty helikopteri saapui ja ilmasta 
netetty moninkertaisesti enem- suuntaan opastamaan palo- mutta ei uhkaa välittömästi vie- sammuttaminen tehostui. Sa
män ihmisiä, omaisuutta ja mui- kuntaa, jossa hän tapasi myös lä muita rakennuksia. maan aikaan saapuivat myös 
ta arvoja. räjähdysten hälyttämänä pai- Lentokoneesta saatujen tie- säiliöyksiköt naapurikunnista. 

Ähtärin asevarikon esikunta kalle tulleen kollegansa. tojen perusteella päätettiin tie- Myös poliisi oli jo vahvistanut 
ja pääosa varikkoa sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan hätäkes- dustella aluetta tarkemmin. Tie- joukkojaan alueella ja varautu-
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PELASTUSPÄÄLLI KKÖ 
HANNU KUHANEN, 

PUOLUSTUSVOIMAT 

seen. Palon uhkaama varasto
suoja saatiin suojattua ja on
nettomuuden laajeneminen es
tettyä. 

Vettä vesitykeille otettiin alu
een vesikaivannoista ja ajettiin 
säiliöautoilla. Pelastustyön
johtaja valvoi ja opasti jokaisel
le säiliöyksikölle turvallisen 
ajoreitin. Pelastusyksiköt va
pautettiin alueelta keskiviikko
na n. klo 19 .20, eli kaksi vuoro
kautta tapahtuman jälkeen. Tä
män jälkeen sammutusta jatket
tiin vain ilmasta. Viimeinen rä
jähdys kuultiin alueelta vielä 
torstaina illan suussa, noin kol
me vuorokautta tapahtuman jäl
keen. 

Helikoptereita 
ja lentokoneita 

Pelastustyön johtaja katsoi 
maasta tehtävän sammutuksen 
niin riskialttiiksi, että hän päätti 
heti maanantaina tilata helikop
terin ilmasta tapahtuvaa sam
mutusta varten. Helikopteripal
velun kopteri saapui kohtee
seen tiistaiaamuna klo 05.50. 

Kopterille annettiin aluksi pu
dotuskorkeudeksi 500 metriä 
sirpalevaarasta johtuen. Sam
mutus näin korkealta oli kuiten
kin tehotonta ja korkeutta las
kettiin asteittain. Vaara oli to
dellista, sillä pudotusvaihees
sa vesivanassa tapahtui räjäh
telyä herkistyneiden kranaat
tien laukeillessa veden iskusta. 

Tiistaina tilattiin sammutus
tehon lisäämiseksi puolustus
voimien helikopteri Utista. Li
säksi torstaina ja pe1jantaina 
käytettiin metsäpalon sammu
tuskokeilussa mukana olevia 
lannoituslentokoneita ilmasta 
tapahtuvaan sammutukseen. 
Niissä käytettiin veden seassa 
sammutustehoa parantamaan 
tarkoitettua kemikaalia. Kemi
kaalin loputtua käytettiin vari
koita tuotua Leijona-pesuai
netta. 

Puolustusvoimien helikopte
ri päivysti alueella vielä lauan
taina, eli viidentenä vuorokau
tena tapahtumasta. Alueelle oli 

l'ElllHUHIUll 9/99 

Ähtärin palopäällikkö Eino Jousmäki (vas.) keskeytti vuosilomansa onnettomuuden takia. Pelastustoimia 
koko tilanteen ajan johti päällikön sijaisena toiminut päällystöpäivystäjä Hannu Järvenpää. 
Kuvassa miehet räjähtäneen varaston raunioilla. Asianmukaiset suojavarusteet on saatu puolustusvoimilta. 

varikon päällikön pyynnöstä 
määrätty ulkopuolisten ilma
alusten lentokielto. 

Yhteistyötä ja 
asiantuntemusta 

Pelastustyötä johti koko ajan 
Ähtäri P3 Hannu Järvenpää. 
Hätäkeskus ilmoitti onnetto
muudesta myös Seinäjoen ja 

Alavuden yhteistoiminta-alu
eiden aluepalopäälliköille sekä 
Länsi-Suomen lääninhallituk
sen pelastusosaston tarkasta
jalle. Myös vuosilomalla ollut 
kunnan palopäällikkö Eino 
Jousmäki oli paikalla lähes ko
ko ajan. 

Ähtärin asevarikon Inhan 
vartiosto hälytti ohjeidensa 
mukaisesti varikon henkilökun
taa paikalle. Varikon turvalli
suusupseeri ja päällikön sijai
nen, majuri Timo Pöyry oli pai
kalla alle tunnin kuluttua onnet
tomuudesta. Varikon päällikkö, 
everstiluutnantti Kari Lehtelä 
oli vuosi lomalla, mutta keskeyt
ti lomansa ja tuli paikalle klo 
21.23. Heidän lisäkseen paikalle 
tuli muutakin henkilöstöä, mm. 
varikon tuotantopäällikkö in
sinööri Toivo Latvala ja materi
aalipäällikkö, teknikkokapteeni 
Seppo J arva,j olla oli mukanaan 
materiaalilistat alueen varas
toista. Listoista voitiin varmis
taa, mitä materiaalia tuhoutu-

neessa varastossa ja myös sitä 
lähinnä olevissa varastosuojis
sa oli. 

Pelastustyön johtaja ja vari
kon päällikkö muodostivat 
"johtoryhmän" johtaen kumpi
kin oman organisaationsa osia 
tarpeen mukaan. P3 johti itse 
mm. sammutustoiminnan ja ve
denajon opastaen henkilökoh
taisesti huolella kaikki alueelle 
menevät yksiköt. Varikon pääl
likön alaisuudessa tilattiin puo
lustusvoimien maa- ja ilmayksi
köt sekä suojavarusteita, jä1jes
tettiin huoltoa ja mm. alueen 
kuvaus ilmasta. Varikon päällik
kö osallistui toiminnan johtami
seen koko tapahtuman ajan 
hyvin aktiivisesti, josta oli suu
ri hyöty pelastustyön johtajal-
1.e. 

Johtopaikkana oli Ähtärin 
johtoauto Ä l  sekä alueen var
tiorakennus. Poliisi oli yhtey
dessä pelastustyön johtajaan 
tarvittaessa. Poliisi ja varikon 
vartiohenkilöstö tekivät keske
nään työnjaon valvonta- ja var
tiointitehtävistä. Pelastusvi
ranomaiset luovuttivat kohteen 
omistajan vastuulle tiistaina 27. 
heinäkuuta eli yli viikon kulut
tua tapahtumasta. 

Keskitetty 
tiedottaminen 

Tiedotusvälineet reagoivat 

varsin hitaasti tapahtuneeseen 
ehkäpä loma-ajasta johtuen. 
Tiedottaminen hoidettiin puo
lustusvoimien toimesta. Pelas
tustoimien tilannetiedottami
sesta paikalla vastasi pääosin 
varikon päällikkö, jota tukivat 
mm. Pääesikunnan tiedotus
osasto ja Puolustusvoimien 
Materiaalilaitoksen Esikunta. 

Ensimmäinen tiedote yhtei
sesti kaikille tiedotusvälineille 
lähti yöllä kahden aikaan, eli n. 
kuusi tuntia tapahtumasta. 
Puolustusvoimat toimitti myös 
kuvamateriaalia kohteesta tie
dotusvälineiden käyttöön sekä 
internet-sivuille. 

Yhteenvetoa 

Ähtärin Palolammen alueen 
räjähdeonnettomuus ei ollut 
suuronnettomuus, mutta olisi 
voinut muodostua sellaiseksi, 
mikäli se olisi päässyt välitty
mään alueen muihin varasto
suojiin. Määräysten mukaiset 
passiiviset turvatoimet toimi
vat ja onnettomuus rajautui 
yhteen varastosuojaan. Aktii
vista sammutustoimintaa kui
tenkin tarvittiin tilanteen lop
puun hoitamiseksi. 

Lentokaluston käyttö on mer
kittävän tehokasta tämän kal
taisessa onnettomuudessa, 
jossa alueelle ei suojaamatto
mia maajoukkoja voi lähettää. 
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Lentokaluston, niin helikopte
rien kuin lentokoneidenkin, 
käyttöä kannattaa tehostaa 
sekä tiedustelussa ja johtamis
toiminnassa että varsinaisessa 
sammutustyössä. Lentokalus
ton käyttö tulee suunnitella tor
juntasuunnitelmissa ja ottaa 
huomioon kohdetta koskevas
sa hälytysohjeessa. 

Räjähdeonnettomuudet, ai
nakin näin laajamittaiset, ovat 
perin harvinaisia Suomessa, 
mutta niihinkin on varaudutta
va. Pelastusviranomaisten on 
tunnettava alueensa erikoisris
kit, mm. sotilaskohteissa ja va
rauduttava niihin. Puolustus
voimat kantaa oman vastuunsa 
erityisriskeistä sotilaskohteis
sa etenkin, jos ne ovat kohtuut
tomia kunnan pelastusorgani
saation yksin vastattaviksi. 

Pelastustoimilaissa on annet
tu laitossuojelun varautumis
velvoitteet ja pelastusviran
omaisille tätä koskevat valvon
ta- ja valtaoikeudet. 

Pelastushenkilöstö työsken
teli koko ajan tavanomaista 
suuremman loukkaantumisris
kin alla toimiessaan onnetto
muuskohteen läheisyydessä. 
Tätäkin varten tulee varautua 
mm. suojautumalla asianmuka
isin suojavarustein. Sellaisia 
varusteita on vain puolustus
voimilla itsellään sekä muuta
milla erityisammattiryhmillä. 

Onnettomuuden syyn selvit
tämiseksi asetettiin heti puolus
tusvoimien sisäinen tutkinta
lautakunta. Se jätti väliraport
tinsa elokuun lopussa ja saa 
työnsä valmiiksi vuoden lop
puun mennessä. Onnettomuu
den syystä ei ole esitetty vielä 
mitään arviota. 

Puolustusvoimien komenta
ja on myöntänyt sotilasansio
mitalin pelastustyön johtajana 
toimineelle Hannu Järvenpäälle 
sekä vartiomiehenä toimineelle 
kersantti Aatu Ahopellolle an
siokkaasta toiminnasta Ähtärin 
onnettomuustilanteessa. 

·py 

PALOPÄÄLLIKKÖ EINO JOUSMÄKI 

Ähtärin pelastustoimi ja 
Palolammen onnettomuus 
•• Alhtärin kaupunki sijait-

see Länsi-Suomen 
äänissä, Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ... Asu

kasluku on n. 7500. Ahtäri 
tunnetaan alumiinivene-, luji
temuovi- ja ruostumattoman 
teräksen teollisuudestaan. 
Ähtäri on myös tunnettu mat
kailupitäjä. Siellä sijaitsevat 
mm Ähtärin eläinpuisto, 
Mini-Suomi ja hotelli Mesi
kämmen. Järviä kaupungin 
alueella on 169 ja rantaviivaa 
n. 530 kilometriä. 

Ähtärin palolaitoksessa on 
palopäällikön lisäksi kaksi pa
lomiestä. Palotarkastajan vir
ka on ollut täyttämättä vuo
desta 1990 lähtien. Sopimus
palokuntana toimii Ähtärin 
VPK, jonka hälytysosastos
sa on 23 miestä. Varallaolossa 
on läpi vuoden O+ l -P3 miestä. 

Ajoneuvokalustona palo
kunnalla on johtoauto, sam
mutusauto ja säiliöauto. Äh
tärin VPK on osallistunut 
voimakkaasti kalustohankin
toihin hankkimalla mm. nos
tolava-auton, miehistönkul
jetusauton, ilmatyynyaluk
sen sekä maastomönkijän. 

Harjoitus- ja koulutustilai
suudet pidetään joka maa
nantai-ilta. 
Harjoituk
sissa käy
dään 3-4 
kertaa vuo
dessa läpi 
t o i m i n t a a  
Ä h t ä r i n  

Asevarikon 
ja Palolam
men varas
ton mahdol
lisessa on
nettomuus
tilanteissa. 
K o u l u t u s  
t a p a h t u u  
teoria- ja 
käytännön 
harjoitusti
lanteina. 

Ähtärin Asevarikko on kiitet
tävästi osallistunut koulutuk
sen järjestämiseen. Viikkoa en
nen Palolammen räjähdyson
nettomuutta palokunnan yksi
könjohtajat tutustuivat varas
toalueeseen. 

Muina palokuntina kunnan 
alueella ovat Myllymäen VPK ja 
Ähtärin Asevarikon sotilaspa
lokunta. Myllymäen VPK:lla on 
kalustona sammutusauto ja ka
lustoauto, Asevarikolla sam
mutusauto. Sotilaspalokunta 
voi osallistua myös "siviilion
nettomuuksiin". 

Palolammen 
onnettomuus 

Maanantaina heinäkuun 19. 
päivänä Ähtärin palokunnan 
ollessa viikkoha1joituksessa 
antoi Etelä-Pohjanmaan hätä
keskus hälytysilmoituksen pe
ruslähdöstä seuraavasti: "Pa
lolammen alue, asevarikko, Ve
hunkylä. Kuuluu pauketta, nyt 
nousee savua, luultavasti joku 

Vaurioituneet, maastoon lennel
leet ammukset saattavat räjähtää 
hyvin helposti. Materiaalilistoista 
voitiin varmistaa, mitä materiaa
lia tuhoutuneessa varastossa oli. 

rakennus". Hälytysaika oli 
klo 19 .20 .17, hätäilmoitus oli 
otettu vastaan klo 19 .17.48. 

Tehtävään lähtivät johto
yksikkö Ä 1 vahvuudella 1 + 1 +O, pelastusyksikkö Ä l  1 
vahvuudella O+ 1 +4, säiliöyk
sikkö vahvuudella 0+0+2, 
miehistöauto Ä l  7 vahvuu
della 0+0+3 ja ensivasteyk
sikkö Ä 171 vahvuudella O+O+ 
2. Kohteeseen yksiköt saa
puivat klo 19 .42. Sotilaspalo
kunta oli kohteessa klo 20.05. 

Ajomatka Ähtäristä kohtee
seen on 27 kilometriä. Alueel
ta kuuluneen voimakkaan rä
jähtelyn vuoksi palokunnat 
joutuivat odottelemaan alu
eelle johtavan tien risteyk
sessä tunnin ajan, kunnes 
räjähtely laantui sen verran, 
että tiedustelua alueella voi
tiin toteuttaa. 

Tapahtuman aikaan olin 
(Ähtäri P 1) vuosilomalla mut
ta hälytyksen saatuani lähdin 
kohteeseen, koska tiesin vaa
ralliset olosuhteet tällaisessa 
tapauksessa. Vuosilomasta 
johtuen en ottanut johtovas
tuuta, vaan sijaisenani toimi
nut Ähtäri P3 johti pelastus
toimia koko tilanteen ajan. 
Toimin tehtävässä vara-alue

palopäälli
kön ominai
s u u d e s s a ,  
koska kat
soin tunte
vani alueen 
ja sen riski
tekijät hy
vin. Läänin 
pelastustar
kastaja hy
väksyi teh
dyn ratkai
sun. Pyrki
m y k s e n ä  
oli, että teh
tävä voitai
siin suorit
taa ilman 
henkilöva
hinkoja. D 
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