
Palomestari Esko Kautto

Palokuntien toiminta Ahveniston
helikopterionnettomuudessa

Keskivaahdolla ja alkusammuttimilla
saatiin palava helikopteri sammutet
tua nopeasti. Kuvat: Pressfoto.

• Ahveniston moottorira
dalla sattui sunnuntaina 6.
toukokuuta viiden ihmisen
hengen vaatinut onnetto
muus, kun yleisölennätyksiä
tehnyt helikopteri epäonnis
tui laskuyrityksessään, vie
rähti alas rinnettä ja pala
maan syttyneenä kieri ylei
sön joukkoon.
• Pelastus- ja sammutus
töihin riensivät ensimmäisi
nä kilpailujen turvavartioin
nissa olleet Idänpään ja
Ymp. VPK sekä kaupungin
palolaitoksen sairasauto ja
hieman myöhemmin Hä-

204

meenlinnan palolaitoksen
pelastus- ja sammutusyksi
köt.

Hämeenlinnassa Ahveniston
moottoriradalla järjestettiin
5.-6. 5. 84 Hämeenlinna
Race -niminen moottorikil
pailu. Toisena kilpailupäivä
nä järjestettiin ajojen yhtey
dessä yleisölennätyksiä heli
kopterilla.

Kilpailujen ollessa jo
käynnissä aloitti järjestäjien
kanssa tehdyn sopimuksen
mukaan RV-Aviationin
omistama Agusta Bell 47J
-merkkinen helikopteri ylei
söiennätykset n. klo 13.00
hyppyrimäen juurella oleval-

ta yleisötasanteelta, josta osa
oli erotettu helikopterin las
keutumispaikaksi.

Moottoriradalla järjestet
tävän kilpailun johdosta oli
vat radan turvallisuusjärjes
telyt ao. lupien ja ohjeiden
mukaisessa kunnossa. Radal
la suoritettiin turvatoimien
tarkastus molempien kilpai
lupäivien aamuna päivystä
vän palomestarin toimesta.
Tämä tarkastus suoritettiin
palopäällikön määräyksestä.

"Helikopteri pudonnut
yleisön joukkoon"

Klo 13.10 vastaanotti Hä-

meenlinnan palolaitoksen
hälytyskeskus seuraavan il
moituksen radioteitse:
"Helikopteri pudonnut ylei
sön joukkoon ja syttynyt pa
lamaan"

Ilmoituksen antaja oli pa
lolaitoksen oma sairaankul
jetusyksikkö, joka oli kilpai
lujen ajan radalla miehitet
tynä vapaavuorolaisilla. Tä
mä sairasauto oli sijoitettuna
·ratavarikolle, vierellään
Idänpään ja Ymp. VPK:n
sammutusyksikkö (Hämeen
linnan sopimuspalokunta).

Kyseisistä yksiköistä oli
. suora näköyhteys onnetto
muuspaikalle ja näin ollen
nämä lähtivät kohteeseen
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Rinnettä alas vierivä helikopteri on
hetkeä aikaisemmin leimahtanut
liekkeihin. Kilparadan reunalla seis
seet katsojat alkavat huomata tilan
teen vaarallisuuden. Helikopterin
yläpuolella on roottorin lapojen maa
han Iyömiä ihmisiä. Kopterin ohjaa
mossa olleista menehtyi yksi.

heti tapahtuman havaittu
aan. Tämän lisäksi radalla
sen ns. suolenkin puolella ol
lut toinen sairasauto sai läh
tökäskyn onnettomuuspai
kalle. Palolaitokseltamme lä
hetettiin paikalle välittömäs
ti kaksi sairasautoa ja yksi
sammutusyksikkö. Tämän li
säksi hälytettiin sairaankul
jetusyksiköitä naapurikun
nista seuraavasti: Hattulasta
yksi, Janakkalasta kaksi ja
Kalvolasta yksi. Lisäksi pyy
dettiin virka-apua ESSLE:n
päivystäväitä upseerilta ja
näin saatiin vielä kolme sai
rasautoa lisää.

Yhteensä paikalle hälytet
tiin kaikkiaan 11 sairaankul
jetusyksikköä.

Toimenpiteet

Tiedot ensitoimenpiteiden
osalta ennen sairaankuljetus
ja sammutusyksiköiden saa
pumista olivat vielä (8. 5. klo
8.00) osittain puutteelliset.
Palavaa helikopterin hylkyä
yritettiin sammuttaa rata
tuomaripisteistä tuoduilla
kahdella 12 kg jauhesam
muttimella.

Radalla päivystäneen
Idänpään ja Ymp. VPK:n
sammutusyksikön saavuttua
paikalle se varmisti, ettei ko
neen hylyssä ollut enää ihmi
siä ja suoritti sammutusta
keskivaahdolla ja jauhesam
muttimilla.

Samanaikaisesti oli sam
mutusta alkusammuttimilla
suorittamassa paikalle kil
pailurataa pitkin tullut jär
jestäjien käytössä ollut pa
kettiautotyyppinen, lukuisil
la alkusammuttimilla varus
tettu auto.

Lähes välittömästi saapui
myös palolaitoksen sairaan
kuljetusyksikkö H-191 ja
sammutusyksikkö H-l1.
Vaahdotusta tehostettiin li
sävahinkojen estämiseksi
(vuotava polttoaine) ja kes
kityttiin loukkaantuneiden
siirtämiseen sairasautoihin.
Ratavarikolla olleen sairas
auton mukana tuli onnetto
muuspaikalle kaksi kilpailu
jen lääkäriä, jotka antoivat
ensiapua potilaille ja määrä
sivät kuljetusta tarvitsevien
kiireellisyysjärjestyksen.

Ajomatkaa onnettomuus-
paikalta Kanta-Hämeen

Keskussairaalaan kertyi n. 3
km. Osa loukkaantuneista
kuljetettiin SPR:n pakettiau
tolla ja siviiliautoilla sairaa
laan.

Varsinaista paniikkitun
nelmaa ei onnettomuuspai
kalla ollut ja loukkaantunei
den kuljetus sairaalaan sujui
asianmukaisesti. _

'ESTERI TULEN TURMAKSI

ESTERI-1000 moottoriruisku
- tuotto 1000 I/min

D-16
- tuotto 1600 I/min

KULKURI-tela-alusta

D-240
-tuotto 4100 I/min

LK 600
- tuotto 6000 I/min

H-19
- tuotto 2500 I/min

ESTERI ei ole vahingossa syntynyt, vaan se on huolellisesti
suunniteltu ja tarkasti tehty kotimainen suurtehopumppu.

ESTERI palopumput ovat asennettavissa mekaanisena tai
hydraulisena autonne nok~aan, keskelle tai perMn.

Erikoisasennuksina myös veneisiin ym.

VEIKKO NUMMElA OY
Autoilijankatu 20780 KAARINA, Puh. (921) 435 700
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