
metsäpalossa Pulkkilassa
Palokohteena oli Kivi-

nevan turvetuotantoalue,
tuottaja Kemira Chemicals
Oy. Alueen kokonaispinta-
ala on 350 hehtaaria. Tuotan-
nossa oleva pinta-ala on 280
hehtaaria. Alueella harjoite-
taan jyrsinturvetuotantoa.
Etäisyys Pulkkilan paloase-
malta on 15 km.

Hälytys tuli myöhään

Perjantaina elokuun 18.
päivänä klo 12.44 Pulkkilan
palopäällikölle Hani Mriki-
talolLe (PUPI) ilmoitettiin
puhelimitse savuhavainnosta
Kivinevan turvetuotantoalu-
een suunnalla. PUPI lähti vä-
littömästi liikkeelle johtoau-
tolla PUl.

Heti paloasemalta lähdet-
tyään hän havaitsi savun
muodostusta ilmoitetulta
suunnalta. Hän pyysi klo
12.45 Haapajärven AHK:ta
hälyttämään Pulkkilan palo-
kunnan yksiköt PU11, PU12
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Useita viikkoja kestäneen kui-
vuuden jälkeen syttynyt turue-

tuotantopalo levisi metsäpalok-

si vaikeissa tuuliolosuhteissa
Pulkkilan Kivinevalla, Palossa

tuhoutui myös palokunnan sam-

mutüsauto. $anmutuskustan-

nukset olivat 1,5 miljoonaa

mafkkaa.

ja PU14. Samanaikaisesti klo
12.45 ahk:seen tuli useita
soittoja savuhavainnoista ja
klo 12.47 tuli hätäilmoitus
myös turvetuotantoalueelta.
Kovin hätää ei tuntunut ole-
van.

PUP1 saapui kohteeseen
klo 12.54. Hän havaitsi palon
kenttäpaloksi, joka levisi va-
jaan 100 metrin pituisena
kohti auma-aluetta n:o 5. Lä-
hellä sijaitsevan tuulipussin
asennosta hän arvioi tuulen
nopeudeksi noin 10 m/s län-
nestä.

PUPI pyysi hälyttämään
sammutusapua Rantsilasta.

Tässä vaiheessa palo eteni
suhteellisen rauhallisesti. Lä-
heisellä palovesialtaalla oli
kevyt moottoriruisku käyn-
nissä ja selvitettynä oli 3"
pääjohto palopaikalle, missä
työmaan henkilöstö, 3 miestä,
yritti rajoittaa paloa. PUPI
käski PUll:n ajamaan tuki-
kohtaan, tehtävänä kenttäpa-
lon rajoittaminen ja sammut-
taminen. PUl2:n ja PU14:n
hän määräsi ajamaan tuotan-
toalueen vastakkaiselle puo-
lelle auma-alueelle 5, tehtä-
vänä rajoittaaja pysäyttää pa-
lon eteneminen kentälle ja
auma-alueelle.

PUl1 (0+3) oli kohteessa
klo 13.03. Koska työmaan
ruiskussa tuntui olevan käyn-
tihäiriöitä, vaihdettiin tilalle
PUI 1 :stä keskiraskas ruisku.
PU12 (0+4) oli kohteessa klo
13.10. PU14 (0+1) oli koh-
teessaklo 13.10.

Klo 13.18 tuuli yltyi puus-
kaiseksi j a nostatti turvepölyn
2 metrin korkeudelle suon

pinnasta laajalla alueella. Vä-
littömästi paloalueella syttyi
useita pölyräjähdyksiä, jotka
levittivät paloa 300 metrin
päässä sijaitsevalle auma-
alueelle 5 ja sen takana ole-
vaan metsään. Noin klo 13.20
tuuli alkoi kääntyä lännen ja
luoteen välille ja yltyi puus-
kissa arviolta nopeuteen 20
m/s. Syntyi jatkuvasti uusia
pölyräj ähdyksiâ, j otka levisi-
vät aaltoina auma 5:n alueella
sijaitsevien PU12:n ja
PU14:n yli ja edelleen met-
sään.

Sammutusmiehet
hengenvaarassa

Auma 5:llä PU12 alkoi ra-
joittaa etenevää kenttäpaloa.
Samalla PU14 selvitti syöttö-
veden PU 1 2:lle. PU 14 ilmoit-
ti lähellä sijaitsevan palovesi-
altaan kuivaksi. Noin viiden
minuutin kuluttua tuuli yltyi
puuskaiseksi ja palo Ievisi ra-
joituksesta huolimatta pöly-
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räjähdyksinä kohti auma
5 :ttä. Tuulensuunnan muuttu-
essa yksiköt PUl2 ja PUl4
jäivät savu- ja pölyräjähdys-
pilvien alle.

Klo 13.22 PUPI kehoitti
radiolla yksiköitä säilyttä-
mään malttinsa ja poistumaan
nopeinta tietä palon alta. Täs-
sä vaiheessa PU12:n sammu-
tusmiehet olivat palanneet
yksiköiden luokse pukemaan
paineilmalaitteita. Sammu-
tusmiehet siirtyivat PU14:lle
ja aloittivat autojen suojaami-
sen vesitykillä. Konemiehillä
ei ollut paineilmalaitteita,
eikä PU12:n konemiehellä
ollut sammutusvarusteita
päällä. PU14:n konemies pe-
rääntyi kuumuuden ja
hengitysvaikeuksien vuoksi
tulotielle ja edelleen savura-
jalle, matkaa oli noin 200
metriä. Hyvällä onnella hän ei
eksynyt savussa. Samanai-
kaisesti hän varoitti radiolla
muita yksiköiden jäseniä
poistumaan alueelta, mutta he
eivät kuulleet.

PU 1 1 :n mukana tullut Kes-
tilän palomies-sairaankuljet-
r.aja Pentti Rantonen ldtht\
PUP 1 :n suostumuksella yksi-
köiden avuksi ja samalla tie-
dustelemaan paloaluetta. Hän
meni suoraan tuotantoalueen
yli paloalueen oikealta puo-
lelta, matkaa oli noin 500
metriä. Hän ilmoitti palon
olevan 100 metrin päässä
auma-alueesta. Tässä vai-
heessa yksiköt olivat jo jää-
mässä savun alle. Perillä
hän otti paineilmalaitteet
PUl2:sta. Palo kehittyi räjäh-
dysmäisesti. Rantonen ryhtyi
konemiehen kanssa siirtä-
mään PU12:tapois palon alta.
Useiden siirtoyritysten jäl-
keen he luovuttivat. Savun
muodostus oli jo niin runsas-
ta, ettei näkyvyyttä ollut lain-
kaan. Kuumuus oli nytjo huo-
mattava. Rantonen lähti saat-
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tamaan konemiestä turvaan
savurajalle. Oikean reitin löy-
täminen oli erittäin vaikeaa.
Suoranaisena ihmeenä voi-
daan pitää, että konemies sel-
visi vammoitta. Varusteiden
palaminen estyi hänen kastut-
tuaan autoja suojattaessa.

Veden loputtua PU14:stä,
sammutusmiehehet huomasi-
vat olevansa yksin. Yksi mie-
histä j outui vähäksi aikaa eril-
leen muista, mutta löysi hei-
dät hetken kuluttua. Tämän
jälkeen sammutusmiehet py-
syivät yhdessä pitäen toisiaan
käsistä, ja lähtivät etsimään
paluutietä. Kuumuus tuntui j o
kerrosvarustuksen läpi. Ran-
tosen kuultua, etteivät sam-
mutusmiehet olleet vielä tul-
leet, lähti hän uudelleen yksi-
köiden luokse. Noin 100 met-
rin päässä savuraj alta hän löy-
si sammutusmiehet kävele-
mästä häntâ vastaan.

Sammutushenkilöstön pe-

lastuttua huokaistiin helpo-
tuksesta. Ajoneuvojen suun-
nasta kuului räjähdyksiä ja
niirä pidettiin jo tässä vai-
heessa menetettyinä.

Pölytäiähdykset
levittivät paloa

PUP1 pyysi ahk:ta hälyttä-
mään sammutushelikopterin
Oulusta ja sammutusapua
Kestilästä, Kärsämäeltä,
Haapajåirveltä, Haapavedel-
tä, Pyhäsalmesta. Klo 13.40
PUP I perusti johtokeskuksen
auma 3 :n risteykseen. Viestit-
täjäksi määrättiin yksi sam-
mutusmies.

Palon eteneminen metsäs-
sä jatkui hallitsemattomasti
pölyräjähdysaaltojen saatte-
lemana. Tuulen nopeus oli
edelleen lähellä 20 m/s. Saa-
puville Rantsilan yksiköille
F.AP I Aarno V aronen, P.AI 5
(0+5) jaRA14 (0+2) annettiin

tehtäväksi palon rajoittami-
nen eteläsivustalla. Sammu-
tustyönjohtaja (PUPI) mää-
räsi hälyttämään puolustus-
voimien helikopterin + 2000
litran sammutussäiliön. Heli-
kopteri tuli "tarvitsee/ei tar-
vitse" -väittelyn j älkeen vasta
4,5 tunnin kuluttua.

Klo 13.55 johtokeskus sai
ilmoituksen, että PU14 on
löytynyt likimain vahingoit-
ta. Klo 13.55-14.30 saapu-
neille yksiköille KE11 (0+2),
KE14 (0+2), KA14 (0+2),
H 14 (0+ 1) annettiin tehtäv¿ik-
si rakentaa pääjohto paloalu-
een eteläpuolelle tien vasem-
malle ja oikella puolelle met-
sään rajoituslinjaa varten.
RA14 määrättiin pumppuase-
maksi, vedenkuljetus veden-
ottopaikalta tulotien varresta.
Oulun heko saapui paikalle
klo 14.15 aloittaen palon kär-
jen tiedustelun ja vesipommi-
tuksen.

Sammutustöissä oli
mukana 28 palokun-
nan yksikköä. Sam-
mutusvettä käytettiin
10 000 kuutiota, Ke-
vytvaahtonesteitä
kului 1200 litraa. Pa-
lomiehiä eri vuo¡ois-
sa oli 420. Sammu-
tuskustannukset oli-
vat arviolta 1,5 mil-
joonaa markkaa,
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Viestiyhteydet hekoon er-
vät toimineet. STJ määräsi
Tapio Saastamoisen (HAPI)
hoitamaan tiedustelua hekol-
la. Johtokeskus määräsi
H91:n (telamaasturi) tehtä-
väksi moottoriruiskuselvi-
tyksen läheiseltä Kivilam-
melta paloalueen pohjoisreu-
nalle rajoituslinjaa varten.
Alueelle ei ollut tietä.

Klo 14.30 saapui Vilho
M ikkonen (PSP 1) ja klo I 5. 1 0
Olavi Jokelainen (HP2). Joh-
tokeskuksen muodostivat nyt
PUPI, PSPI, HAPI ja HP2.
Tiedotusvastuu siirrettiin
PSPI:lle.

Palo levisi nopeast¡
tiettömässä suomaastossa

Palo eteni låihes hallitse-
mattomasti. Palorintaman le-
veydeksi arvioitiin ilmasta
noin yksi kilometri. Tuulen
nopeus oli edelleen 10-20 ml
s. Palon rajoitus yhdellä he-
kolla tuntui toivottomalta.

Johtokeskus totesi, että pa-
lon etenemisalueelle ei ole
tieyhteyksiä ja maasto on vai-
keakulkuista ojitettua suope-
räistä metsämaata. Lähin tie
oli koillissuunnasta noin 2
km:n päässä. Käynnistettiin
maatiedustelu. Paloalue mää-
riteltiin tässä vaiheessa noin
200 hehtaarin alueelle. Maa-
tiedustel un perusteel I a voitiin
j atkaa runkoj ohtoj en rakenta-
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mista paloalueen molemrnin
puolin. Sammutustyö sivus-
toilla jatkui. Tavoittena oli
palon raj aus ennen Hautakan-
gasta, mistä eteenpäin oli kui-
vaa kangasmaastoa.

Kalustoa ja miehistöä tar-
vittiin lisää runkojohtojen jar
kamiseen. Klo 15.30-16.02
hälytettiin lisävoimia Kåirsä-
mäeltä, Vihannista, Haapa-
järveltä, Pyhäsalmesta ja
Vaalasta. Runkojohtoa selvit-
tävä H91 levitti teknisestä
viasta j ohtuen palopesäkkeitä
tuotantokentälle ja joutui pa-
lon saartamaksi. Telamaastu-
ri pelastettiin hekon opastuk-
sella turvaan. Uusi paloalue
poltti juuri selvitettyä runko-
johtoa noin 300 metriä.

Klo 16.18 håilytettiin toi-
nen heko Kuopiosta, koska
palon kärjen rajaukseen ei
voitu ryhtyä nopeasti maasta
käsin. Johtokeskus määräsi
uudet yksiköt selvittämään
palon etenemisen katkaise-
miseksi 3" runkojohdon koil-
lispuolella sijaitsevasta Vii-
tastenj ärvestä läheiselle Hau-
takankaalle, selvitysmatkaa
noin2,2km.

Klo 76.27 hälytettiin suur-
tehopumppu Raahen palo-
kunnasta säiliöautojen ve-
denottopaikalle. Säiliöauto-
jen tankkaus oli hidasta keski-
raskaalla pumpulla. Noin klo
18.00 saapui Kuopion heko
paikalle. Siinä oli mukana

paloradio. HAPI siirtyi he-
koon johtamaan toimintaa il-
masra. Noin klo 19.30 0li
puolustusvoimien heko pai-
kalla. Se sammutti kriittisiä
alueita palon kärjessä. Yöksi
saatiin puolustusvoimien vir-
ka-apua: 185 miestä Kajaanin
ja Oulun varuskunnista.

Tuuliennuste lauantaiksi
oli edelleen kovaa tuulta 10-
14 m/s.

Palo saatiin
hallintaan yöllä

Tuuliennusteen pemsteel-
la sammutustyön painopiste
oli keskitettävä yöksi. Sam-
mutusvoimien vahvuus oli
yöllä noin 350 miestä (palo-
kuntia, puolustusvoimien yk-
siköitä, siviilejä, raivausko-
neita ja helikoptereita).

Yöksi runkojohdot saatiin
kaikki valmiiksi, joten sam-
mutusvesihuolto oli kunnos-
sa. Sammutusvesi kuljetettiin
eteläpuolelle kymmenellä
säiliöautolla. Länsi- ja poh-
joispuolelle sammutusvesi
saatiin pumpuilla vedenotto-
paikoilta ja itä-pohjoispuo-
lelle pumpuilla Viitastenjåir-
vestä. Palokatujen raivauk-
seen saatiin suoteloilla kulke-
va kaivuri ja puskukone.

Kolme helikopteria rajasi
paloa pimeän tuloon saakka.
Aamulla Oulun ja Kuopion
hekot jatkoivat rajausta ja pa-

himpien pesäkkeiden sam-
mutusta keskialueella. Palon
eteneminen pysäytettiin ta-
voitteen mukaisesti Hauta-
kankaan lounasrinteelle. Aa-
muun mennessã paloalue oli
rajattu ja hallinnassa.

Sammutus jatkui
kovassa tuulessa

Lauantaipäivänâ tuulen
nopeus oli vielä 10 m/s vai-
heilla. Paloalueen raj oituslin-
joja levennettiin edelleen työ-
koneilla ja sammutusvoimil-
la. Keskialue ja aumat paloi-
vat edelleen. Paikalla oli vielä
tässä vaiheessa kolme heli-
kopteria. Hekot keskittyivät
rajoituslinjojen sammutuk-
seen. Puolustusvoimien heko
vapautettiin iltapäivällä.

Myöhemmin lauantaipäi-
vän kuluessa päästiin myös
keskialueen sammutustöihin.
Pitkään jatkuneen kuivuuden
johdosta ojitettu suoperäinen
metsä oli hyvin vaikea sam-
muttaa. Palopesäkkeet olivat
pureutuneet syvälle suope-
räiseen maahan. Suuri määrä
puustoa kaatui sammutus-
työn aikana, kun juuristo ja
maaperä paloivat alta pois.
Tuulen voimasta yllättäen
kaatuvat puut aiheuttivat
useita vaaratilanteita. Kukaan
ei kuitenkaan loukkaantunut.
Lauantai-iltana hekot vapau-
tettiin. Sunnuntain tuulien-
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nusteiden perusteella PYYdet-
tiin Oulun pelastushelikoPte-
ri vielä sunnuntaiaamuksi
paikalle.

Palo yritti
karata uudelleen

Sunnuntaipäivä valkeni
tuulisena. Ennuste oli edel-
leen 10-14 m/s. Heko jatkoi
reuna-alueiden pesäkkeiden
sammutusta. Sammutusvoi-
mia oli vielä töissä 300 mies-
tä, joista 120 varusmiehiä. 8
säiliöautoa ajoi edelleen vet-
tä, ja kaikki pumppauspaikat
olivat toiminnassa. Iltapäi-
vällâ tuuli yltyi puuskaiseksi,
tuulen nopeus oli puuskissa
lähellä 20 m/s. Klo 17.00 tuo-
tantokentällä olevat pesäk-
keet levisivät nopeasti ja palo
levisi usean aarin alueelle.
Hekon sammutusiskulla palo
saatiin kuitenkin nopeasti
hallintaan. Alueella partioi-
vat traktorisäiliöperävaunut
sammuttivat palon lopulta.
Muita sammutusvoimia oli
hidasta liikutella muualta pa-
loalueelta.

Sunnuntai-iltana metsässä
savusi vielä useita pesäkealu-
eita. Yöksi jäi edelleen noin
200 miestä, joista 90 varus-
miehiä. Jälkisammutus ja rai-
vaustyö jatkui.

Sammutusvoimia
vähennettiin

Maanantaina tuuli oli laan-
tunut jo nopeuteen 4-6 m/s.
Paloalue näytti lähes savut-
tomalta. Palopeslikkeitä oli
kuitenkin vielä paljon. Sam-
mutusvoimien vahvuus oli
vielä 150 miestä, joista 100
varusmiehiä. Oulun heko va-
pautettiin iltapäivällä. Varus-
miehet partioivat paloaluetta
2-3 tunnin välein sammuttaen
alueelta löytyneet pesäkkeet.
Muut sammutusvoimat kes-
kittyivät keskialueella olevi-
en palopesäkkeiden raivauk-
seen ja sammutukseen.

Alkoi pitkä jälkivailiointi

Tiistaina oli pieni sadekuu-
ro, mutta se jäi ainoaksi sinä
päivänä. Sammutusvoimat
vapautettiin pääosin. Tuotan-
toalueelle määrättiin edelleen
6 traktorisäiliöperävaunua.
Metsäal ueen jälkivartiointiin
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ja pesäkkeiden raivaukseen
j äi 30 sammutusmiestä ja kol-
me säiliöautoa.

Tämän kirjoittamishetkel-
lä alueella partioidaan kaksi
kefaa vuorokaudessa ja työ
jatkuu edelleen näiltä näky-
min talven tuloon saakka.

Palovahingot

Palanut alue käsitti noin 60
hehtaaria turvetuotantoaluet-
ta ja90 hehtaaria metsää. Va-
hinko noin I 300 000 mk.

Jyrsinturvetta paloi kentäl-
tä ja aumasta noin 3000 m3,
vahinko 30 000 mk. Palokun-
nan sammutusauto kalustoi-
neen ja varusteineen, vahinko
noin 350 000 mk. Sammutus-
töissä tuhoutunut kalusto, va-
hinko 30 000 mk.

Käytetyt resurss¡t ¡a
sammutuskustannukset

Sammutustöissä oli muka-
na 28 palokunnan yksikköäja
kalustoa Oulun läänin etelä-
ja länsiosasta. Sammutusau-
tojaoli 11 kpl, säliöautoja 10
kpl,johtoautoja 14 kpl, pelas-
tusautoja 5 kpl, telamaastu-
reita 1 kpl, miehistö/kalusto-
autoja 8 kpl, mönkijöitä 3 kpl.
Suurtehoruiskuja oli 1 kpl,
keskiraskaita ruiskuja 10 kpl.
Paloletkuja selvitettiin maas-
toon noin 18 kilometriä, josta
3" runkojohtoa 10 kilometriä.

Sammutusvettä käytettiin
noin 10000m3. Kevytvaahto-
nesteitä kului noin 1200 lit-
taa.

Kevyitä helikoptereita oli 2
kpl 500 litran säiliöllä sekä
yksi puolustusvoimien MI-8
2000 litran säiliöllä.

Palomiehiä eri vuoroissa
oli 420. Puolustusvoimista oli
420 varusmiestä. Siviilihen-
kilöitä palopiireistä oli 150
miestä. Muonituksessa ja
huollossa oli 30 henkilöä.

S ammutuskustannuksista
on vasta karkeita arvioita. Ne
ovat noin 1,5 miljoonaa.
Teollisen toiminnan aiheutta-
mat kustannukset kolmannel-
le osapuolelle, kunnalle, ovat
kohtuuttomat. Asiasta var-
masti keskustellaan.

Ajatuksia palon ¡älkeen

Hätäkeskusten hälytysoh-
jeita on tarkistettava siten,

että turvetuotantoalueen pa-
loihin hälytetään automaatti-
sesti våihintään peruslähtö.
Palokunnan viestiyhteydet
tuotantoalueille eivät aina ole
kovin hyviäja lisäavun hälyr
täminen voi olla epävarmaa,
kuten kävi tässäkin tapauk-
SESSA.

Tässä Kivinevan hälytyk-
sessä etupainotteisuudesta ei
olisi enää ollut apua, koska
hälytys tuotantoalueelta tuli
niin myöhään. Silminnäkijä-
havaintojen perusteella tuo-
tantoalueelta on noussut sa-
vuja ainakin 40 minuuttia en-
nen hälytystä. Näissä tuuli-
olosuhteissa palolle ei ollut
enää mitään tehtävissä klo
13. 18 jälkeen. Räjähdysmäi-
nen leviäminen tapahtui muu-
tamassa minuutissa. Suuret-
kaan sammutusvoimat eivät
olisi voineet hallita palon ete-
nemistä. Palo olisi ollut palo-
kunnan hallittavissa, jos häly-
tys olisi saatu l5-20 minuuttia
aikaisemmin.

Tuotantoalueiden tuulisei-
sokkien aikana toimintaoh-
jeita on tarkistettava (SM /
lääninhallitus). Minimi hen-
kilövahvuus on määriteltävä
yksiselitteisesti metsäpalova-
roituksen aikana ja tuulen
saavuttaessa 10 m/s nopeu-
den. On määrättävä pakolli-
seksi varusteeksi mukana
kannettava NMT-450 tai vas-
taava suon sammutusryhmil-
le ja vartiokienosta tekeville.
Tuotantoal ueiden palosuoje-
lun vastuuta pitää siirtää huo-
mattavasti enemmän tuotta-
jille; urakoitsijoilla näyttää
olevan tärkein tavoite tuote-
tun tavaran määrä. Tuotanto-
alueiden henkilöstön koulu-
fukseen ja työmaiden valvon-
taan on kiinnitettävä edelleen
erityistä huomiota.

Ensilähdön sammutushen-
kilöstön pitää käyttää kenos-
varustusta j a paineilmalaittei-
ta. Myös konemiehillä pitää
olla sammutusvarustus puet-
tuna ja paineilmalaite käytet-
tävissä.

Helikopterikalusto on eh-
dottomasti nopein tapa palon
etenemisen rajoittamisessa ja
paloalueen rajauksessa. Li-
säksi sitä voidaan käynää so-
pivilla varusteilla kaluston
siirtoihin tiettömä11ä alueella.
Kevyen helikopterin sammu-
tusvesisäiliön (500 litraa)

täyttöön kelpaa melkein mikä
tahansa palovesiallas, jonka
ympärillä ei ole puita. Altaan
syvyys pitää olla vähintään
80-100 cm, halkaisija vähin-
tään 3-4 metriä. Altaaseen lai-
tettu vaahton este O,l -0,3 Vo li-
sää huomattavasti sammutus-
veden tehoa kuivassa suo-
maastossa. Palovesiallas voi
olla kauempanakin tuotanto-
alueen reunasta, enintään
200-300 metrin päässä. Läh-
teen tai virtaavan veden lähei-
syys takaisi veden riittävyy-
den. Hekon säiliön automaat-
tista kemikaaliannostelua
kannattaa kehitellä.

Pelastushelikopteriin on
välttämättä saatava palora-
dio, joka on varustettu korva-
kuuloke/mikrofoni -varus-
tuksella. Tavallisen käsira-
dion käyttö helikopterin me-
lussa on toivotonta.

Oulun läänin kokoisella
alueelle pitää olla 1-2 siirret-
tävää johtokeskuskonttia tai
vastaavaa, jossa olisi valmii-
na riittävät johtamistilat ja -
välineet varavoimaa myöten.
Varustukseen pitää kuulua
myös kopiontilaitteet, faksit,
NMT-450, jne.

Palokunnissa, joiden alu-
eella on turvetuotantoalueita,
tulee olla ensilähdön kalus-
tossa maastokelpoinen tuo-
tantoalueelle sopiva ja palo-
turvallinen ajoneuvo, varus-
teena perävaunulle kuormat-
tu runkolinj a jakoliittimineen
+ työjohtoa + suihkuputkia
(esim. 4-6 pyöräinen mönki-
jä). Tä11ä varustuksella selvi-
tyksen teko on mahdollista
nopeasti pienelläkin vahvuu-
della. Kokemuksesta tiedän,
että se "haukkuu hintansa"
hyvin nopeasti. Turvetyö-
maan maastokelpoinen ka-
lusto on harvoin nopeasti käy-
tettävissä, henkilöstöllä näyt-
tää olevan muutenkin kädet
täynnä töitä tilanteen hallitse-
misessa, niin kuin kävi tässä-
kin tapauksessa.

Pienissä kunnissa palokun-
nan ensilähtöä on varmennet-
tava varallaol olla 2-3 miehel-
1ä kriittisinä aikoina, mm.
kuivana kautena (metsäpalo-
varoitus) ja myös muulloin-
kin, kun henkilöstöä on pois-
sa paikkakunnalta fiuhlavii-
konloput, kesälomakausi).
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