
Kolme palomiestä loukkaantui lievästi

Kaksi räjähdystä Outokumpu Oy:n
happitehtaalla Harjavallassa

Kolme sammulusmieslä louk
kaantui lievästi happllehlaas
sa sanuneessa räjähdyksessä
Harjavallassa lauanlalna 22.4.
Hälvtvs Oulokumpu Oy:n happi
tehlaalle annenIIn kello 8.53,
Jolloin tehlaan pohjoispäässä
011 tapahlunul Ilmeisesti vety
vuodosla johlunul räjähdYs.
Palokunla 011 paikalla kahdes
sa minuutissa. Toinen räjähdYs
tapahtui kello 9.07. Seuraava
rapornl perusluu liIannena
johtaneen paloesimies Rauno
Rajalan laatimaan toiminlase
losleeseen.

Ensimmäinen ilmoitus
happitehtaalla sattuneesta
voimakkaasta räjähdykses
tä tuli Harjavallan paloase
malle suoraan Outokumpu
Oy:n portilta. Onnetto
muuspaikalle lähtivät yksi
köt H 11 (0+0+2) ja H 15
(P 3 Rauno Rajala). Het
ken kuluttua myös AHK
hälytti samaan kohteeseen
ja tiedusteli, annetaanko
suurpalohälytys.

P 3 määräsi hälytettäväk
si Nakkilan, Kiukaisten ja
Kokemäen yksiköt, sillä ti
lanne vaikutti vakavalta.
Samassa tehdashallissa Ou
tokumpu Oy:n happiteh
taan kanssa toimii Aga
Oy:n happitehdas. Ensimäi
set yksiköt olivat kohteessa
kello 8.55. Minuutin kulut
tua paikalle ehti H 31
(0+0+ 1) ja kello 9.00 H 12
(0+0+5) ja H 14 (0+0+2).

Työntekijät
suojassa

Kohde vaikutti autiolta.
Tehtaan pohjoispääty oli
tulessa ja muualta tehtaalta
nousi mustaa savua. P 3
määräsi sammutusparin pu
kemaan paineilmalaitteet
päälle ja odottamaan port
tien ulkopuolella kunnes oli
suorittanut tilannearvion
tehdasalueella.
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Alueella ei näkynyt muita
liikkujia. Tehtaalla vuoros
sa olleet 3 työntekijää olivat
menneet suojaan. P 3 mää
räsi selvitettäväksi raskaan
vesilinjan voimakkaimmin
palavaan tehtaan pohjois
päätyyn eli Outokumpu
Oy:n happitehtaan kul
maan, jossa sijaitsee happi
ja argonkolonit. Niiden
pohjoispuolella sijaitsevat
argon- ja vetylaitokset. Al
kunsa palo oli saanut juuri
sieltä todennäköisesti pro
sessissa sattuneen vetyvuo
don vuoksi.

Työtehtäviä ja sammu
tuskäskyjä antaessaan P 3
korosti, että tehtävät tulee
suorittaa suurta varovai
suutta noudattaen, käyttäen
pilareita ja tolppia suojana.

Tehtaan palopäällikkö
Raimo Raja/a ilmoitti, että
tehtaan eteläpäädyssä oli
hätäkatkaisin, jonka avulla
sekä Aga Oy:n että Outo
kumpu Oy:n happitehtai
den prosessit saadaan py
sähtymään. P 3 sopi, että
tehtaan palopäällikkö käy
painamassa hätäkatkaisijaa.

Samanaikaisesti P 3 antoi
palomies Heikki Haapa//e
tehtäväksi tarkastaa tehtaan
länsipuolinen sivu voimak
kaimmin palava lIe alueelle
asti.

Toinen
räjähdys

P 3:n päästyä tehdashalIin
eteläpäädyn isojen pario
vien luota noin 20 metrin
päähän tapahtui toinen, en
nalta odottamaton voima
kas paineaaltomainen rä
jähdys kello 9.07. Räjäh
dyksen todennäköisenä syy
nä pidetään vetyvuotoa, sil
lä vaikka tehdashallissa oli
palokaasuja, on se niin laa
ja tila, että palokaasuräjäh
dys tuntuu epätodennäköi
seltä.

Räjähdyksen jälkeen

näytti ensin siltä, että hen
kilövahingoilta oltaisiin
säästytty. Pian kuitenkin
palomies Timo Sy'jä/ä juok
si ilmoittamaan P 3:lIe, että
palomies Seppo Jokiranla on
loukkaantunut. Ensimmäi
nen ambulanssi oli tilattu
paikalle kello 9.02. Räjäh
dyksen jälkeen P 3 määräsi
hälytettäväksi lisää ambu
lansseja, joita paikalle saa
tiin yhteensä neljä, kolme
Harjavallasta ja yksi Koke
mäeltä.

Hetken kuluttua selvisi,
että myös VPK:n sammu
tusmies Kimmo Mäkinen ja
palomies Heikki Haapa/a
ovat loukkaantuneet. Kaik
ki loukkaantuneet vietiin
terveyskeskukseen saamaan
ensiapua. Aivotärähdyksen
saanut Jokiranta kuljetet
tiin Satakunnan keskussai
raalaan Poriin tarkkailuun.
Mäkinen, joka oli venäyttä
nyt selkänsä hypättyään
kaksi metriä korkean aidan
yli paineilmalaitteet selässä,
ja Haapala, joka oli hetkel
lisesti menettänyt kuulonsa
paineaallon vaikutuksesta,
selvisivät ensiavulla.

Räjähdys repi happiteh
dashalIin päästä päähän. Ti
lanne näytti melko lohdut
tomalta: tehdaan pohjois
pää oli putkien ja rakennus
materiaalien epämääräinen
röykkiö, joka paloi edel
leen, tosin maltillisemmin
kuin ennen räjähdystä.

Apuvoimat
saapuvat

Vapaavuorossa ollut pa
lomestari Tauno Sora/uoma
saapui paikalle omalla au
tollaan heti räjähdyksen jäl
keen. Naapurikuntien yksi
köt KO 21, 24, 271 ja 272
(yhteisvahvuus 1+0+ 18),
NA 1,11,14 ja 17 (1+3+8)
sekä K 111, 112 ja 171
(4+0+ 13) saapuivat paikal
le kello 9.13-9.16. Soraluo
ma sai tehtäväkseen happi-

tehtaan päädyssä olevan v .
tylaitoksen sammuttamiscn
ja jäähdyttämisen Nakkilan
yksiköiden avulla.

Kiukaisten yksiköt mäii
rättiin selvittämään raska~

vesilinja Harjavallan tek .
män selvityksen viereen lii·
helle tehtaan palavan poh
joispään nurkkausta sekii
selvitys tehtaan länsipuolcl.
ta kohteeseen. Kokemäen
yksiköt määrättiin porttien
ulkopuolelle suorittamaan
sammutusvesihuoltoa.

Lautakunta tutkii
syUymissyyn

Noin kello 9.30 onnetto
muudesta tiedotettiin lää
ninhallitukselle, mitä kautta
tieto välittyi myös eteen
päin sisäasiainministeriöön.
Teoll isu usvaku utu ksen
edustaja kutsuttiin paikalle
kello 9.50. Samaan aikaan
lehdistön edustajat alkoivat
kysellä tilanteesta. P 3 päät
ti järjestää tiedotustilaisuu
den Harjavallan paloase
malla kello 12.

Sammutustyön päästyä
tehokkaasti käyntiin, nousi
P 3 noin kello 10 Agan hap
pitehtaan kohdalla olevan
tislauskolonin päällc johta
maan tilannetta, sillä sieltä
näkyväisyys kattoi koko
alueen. Saman tien hän
määräsi sammutushyök
käyksen tehtaan katolle,
koska räystäsrakenteet pa
loivat tehtaan pohj oispääs
sä. Tehtävän sai suorittaak
seen Kokemäen reservissii
ollut yksikkö.

Sammutustyön kuluessa
rakennuksen ympärillä ole
vien säiliöid,en, jotka sisälsi
vät nestemäistä typpeä, ar
gonia ja happea, pintaläm
pötiloja tarkkailtiin ja palo
kunnat olivat varautuneita
ryhtymään niiden jäähdyt
tämiseen. Tilanteen aikana
kuitenkin tuuli etelästä, jo
ten tuuli ei painanut liekke-
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Kuvassa näkyy räjähdyksen jäljet tehdashalIin eteläpäässä,
jossa toimii Aga Oy:n happitehdas. Vaikka rakennus vaurioitui
pahoin, pystyttiin Agan happitehdas käynnistämään pian on
nettomuuden jälkeen. Outokumpu Oy:n happitehdas taas käyn
nistyy vasta syksyllä. Kuva: Pertti lahtinen, lehtikuva Oy.

jä missään vaiheessa säiliöi
tä päin.

Kello 10.25 näkyvät liekit
oli saatu sammumaan. Sam
muttamiseen käytettiin yk
sinomaan vettä. 25 minuut
tia myöhemmin voitiin ryh
tyä jo tehdashallin eteläpää
dyn raivaukseen, siirtämään
pudonneita seinäpalkkeja

ja poistamaan sammutusve
siä hallista.

Kello 12 sammutustöiden
johtovastuu siirtyi tehtaan
palopäällikölle Rauno Ra
jalan lähtiessä tiedotustilai
suuteen. Kello 13 saatettiin
naapurikuntien yksiköt va
pauttaa tehtävistään ja kel
lo 15 palasivat myös Harja-

vallan yksiköt asemalle.
Sammutusmiehistön

huolto oli järjestetty Outo
kumpu Oy:n kahvilaan.
Onnettomuus työllisti kaik
kiaan 66 sammutusmiestä,
17 ajoneuvoa ja neljä am
bulanssia.

Kuten alussa mainittiin,
sai tilanne alkunsa todennä-

köisesti prosessissa sattu
neesta vetyvuodosta. Lo
pullinen syy, kuten myös
toisen räjähdyksen syy, sel
vinnee teknillisen tarkastus
keskuksen onnettomuutta
tutkimaan asettaman tutki
jalautakunnan tutkimuksis

sa. ~

Outokumpu Oy:n laite- ja tuotantotappiot 50 milj. mk
Outokumpu Oy:n happi

tehdas on toiminut Harjaval
lassa vuodesta 1971 lähtien.
Prosessissa ilmasta erote
taan happi, typpi ja argon tis
lauskotonissa. Prosessi pe
rustuu ilmassa olevien kaa
sujen erilaisiin höyrystymis
lämpötiloihin. Argon-kaasun
tislaus Harjavallassa aloitet
tiin vuonna 1976. Raaka-ar
gonin puhdistuksessa käyte
tään vetyä, jonka avulla raa
ka-argonista poistetaan lop
pu happi.

- Happitehtaan prosessi ei
periaatteessa ole palovaaral
linen, eikä sitä ole suojattu
utomaattisin sammutusjär-
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jestelmin tms. järjestelmillä.
Suojeluohjeiden mukaan teh
taalla on vältetty käyttämästä
paloherkkiä materiaaleja, joi
den palamista mahdollinen
happivuoto kiihdyttäisi. Typpi
taas on palamista tukahdut
tava kaasu. Mahdollisia vuo
toja tehtaan henkilökunta
tarkkailee pitoisuusmittareil
Ja, Outokumpu Oy:stä kerro
taan.

Argonin puhdistuksessa
käytettävä vety sen sijaan on
erittäin palovaarallinen (1 Ik)
ja sen räjähdysrajat ovat 4
75 % (SPTL, Tietoja vaaralli
sista aineista, Lahti -74, s.
147). Outokumpu Oy:n Har-

javallan tehtaalla vety valmis
tetaan omassa laitoksessa,
mistä se ohjataan putkistoja
pitkin argon-yksikköön. Yksi
köt sijaitsevat happitehtaan
pohjoispäässä erillään itse
tehdashallista. Vetytaitosta
putkistoineen ei ollut varus
tettu nk. vedynhaistajilla.

Harjavallassa sattunutta
onnettomuutta tutkimaan on
asetettu tutkijalautakunta,
jonka työ on vielä kesken.
Alustavien arvioiden mukaan
onnettomuus johtui vetyvuo

.dosta. Vetylaitos on kuitenkin
todettu ehjäksi, joten mah
dollinen vuoto on ollut putkis
tossa.

- Onnettomuus aiheutti lai
te- ja tuotantotappioineen yh
teensä noin 50 miljoonan
markan vahingot, sillä se on
vaikuttanut yhtiön kupari- ja
nikkelisulattojen toimintoihin.
Kuparisutattonsa Outokumpu
Oy sai käyntiin Aga Oy:n toi
mittaman hapen ansiosta
melko pian onnettomuuden
jälkeen. Onnettomuudesta
johtuen molempien sulatto
jen kesäseisakkeja aikaistet
tiin. Happitehdas saadaan
käyntiin syksyltä. Outokumpu
Oy:n vakuutukset korvaavat
sekä laite- että tuotantotap
piot, kerrotaan Outokumpu
Oy:nHarjavallan tehtailta. 0
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