
Kuva 1. YleisnäkY1l7ä palon loppuvaiheessa. Vall1111 ja siirreII)' 111m, että paloallleella 011 '/Jam kolme rautatie1lrUt17l1a jä 
säiliöauto. 

Palopäällikkö VEIKKO TOIVONEN 

Kevytbensiinin lastauspaikalla suurtulipalo 
Junan kolme 
pienoisbussi 

säiliövaunua, perävaunullinen säiliöauto ja 
liekeissä yöllä Keravan rautatieasemalla 

614.84 1.41.004 .6 
614.84 1.48 

KlIl 'a 2. Eteläpään kolme tJ1hjäci vaunua on jo siirretty 
mojaan. Säiliöauton perävaun1ln samm/ttllsta JIIoritetaan 
vctlutusperiaatteella toi1l7ivcdlc/ omatekoisella kevytvaahto
laitteella. 
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Valoku.vat V. KERMINEN 
Lauantaina ma aliskuun 2. päivän ä 1968 klo 3.49 ilmoi

tettiin Keravan asematoimistosta palokuntaan ratapihalla 
säiliöautois ta rautatiesäiliövaunuihin tapahtuvassa tank
kauksessa palon saaneen alun ja leviävän nopeasti. Kysy
myksessä oli 12 rauta tievaunua käsi ttävän, yhteisvetoisuu
deltaan 720 m3 kevytbensiiniä käsittävän junan täyttö, 
jonka täytön m ääräs tä ei palopaikalle saavuttaessa saatu 
heti selvää, sillä täytön va lvojaa ja säiliöautojen ku lj et
tajia ei tava ttu palopaikalle tultaessa. Kun kysymyksessä 
oli palo, joka saattoi seurauksilta an olla arvaamaton, 
annettiin paloasemalta kauppalan kaikille palokunnille (va 
kinainen, puolivakinainen, Savion Seudun VPK ja Nokia 
Oy: n Sayion kumitehtaan TPK) heti hälytys ja palopai
kalta (ajomatka n. 500 m) radiopuhelimella hälytyskes
kukselle määräys tehdä suurp alohälytys. 

Tilannearvio (kartta n :o 1) selvi tti täytetyiksi 7 rauta
ciesäiliövaunua ja täytön olleen käynnissä kahdeksanteen 
vaunuun . Kaikki 12 vaunua olivat toisiinsa kytketyt . 
Palavien säiliövaunujen vieressä oli säiliöauto (perävaunul
linen, vetoisuus 10000 + 10000 litraa), josta sähköpum
pun (teho n. 500 l/min.) välityksellä siirrettiin perä
vaunusta bensiiniä täytön alaiseen rautatievaunuu.n. Paikan 
välittömässä läheisyydessä oli myös Neste Oy:n kleinbussi, 
jonka olisi pitänyt olla täyttöalueen ulkopuolella. 
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SAMMUTUSTOIMENPITEET 

Palokunnan ensilähdön auto n:o 4 ajettiin palopaikalle 
kartan osoittamaan paikkaan. Rajoitus aloitettiin kahdel
la raskasvaahtoputkella, jotka suunnattiin suojaamaan täyt
töä suorittaneen säiliöauton perävaunua. Raskasta vaah
toa käytettiin n. 200 litraa eli palokunnalla ollut varasto 
kokonaan (myöhemmin käytettiin vielä 100 I Järvenpään 
palokunnan vaahtonestettä) . Auto n:o 2 toi valutus
periaatteella toimivat kevytvaahtolaitteet (bazookat) ja va
rastossa olleen n. 140 litraa kevytvaahtonestettä. Auto n:o 
1 selvitti n. 350 metrin päässä olleesta palopostista (10" 
verkos to) runkojohdon; toinen runko selvitettiin välittö
mästi sammutusvoimien määrän lisääntyessä. Säiliöjunan 
eteläpäästä siirrettiin 3 tyhjää säiliövaunua miesvoimalla 
n. 40 metriä etelään päin ja pohjoispäästä miesvoimin ja 
osittain maastoauton vintturilla 6 täysinäistä säiliövaunua 
n . 150 m pohjoiseen päin. Rautatiehenkilöstöä ja -kalus
toa ei si irtoihin ollut käytettävissä. Palopaikan läheisyy
dessä ollut tyhjä säiliöauto ajettiin perävaunuineen n. 100 
m etelään suojaan, samoin onnistuttiin siirtämään mit
tansa etelään päin täyttöä suorittanut säiliöauto, josta 
perävaunu oli jo täysin tuhoutunut ja vetovaunustakin 
taka pään renkaita palanut. 

Siinä järjestyksessä kun lisävoimia saatiin apuun, ryhmi
tettiin säiliöruiskuautoj a j äähdyttämään vaunukalustoa. 
Käytössä olleiden suihkuja selvittäneiden autojen sijainnit 

selviävät kartasta n:o 2. Runkoletkun selvityksiin osallistui 
5 ... 6 kalustoautoa. Nämä varalle selvitetyt runkojohdot 
olivat toinen n. 400 metrin ja toinen n . 500 metrin pitui
Sia. Jälkimmäinen runko olisi voitu selvittää puolta 
lyhyempänä, mutta kun ratapihalla olisi pitänyt hakata 
auki kuuden kiskoparin alustat, ylittää laitureita ja hait
tana olisi ollut aamun matkustajaliikenne, niin suoritet
tiin pitempi ja nopeampi selvitys. Tosin näitä kahta 
viimeksi maini,ttua runkojohtoa ei tarvinnut otta käyt
töön, sillä palopostiverkoston paine on selvityspaikalla n. 
5 ... 6 kp/ cm2 ja takasi ilman sarjakytkentääkin riittävän 
huoltoveden . 

Kun n. 60 m' kevytbensiiniä sisältänyt vaunu n:o 
8, jonka venttiiliä ei saatu suljetuksi, oli valunut poikki 
palaneesta 4" letkusta tyhjäksi ja se sekä vaunu n:o 9 
saatu sammumaan, voitiin nämä kaksi vaunua siirtää mit
tansa etelään ja ryhtyä sammuttamaan viimeistä palossa 
olevaa täysinäistä vaunua n:o 7. Kun maahan valunut 
n. 70 m' kevytbensiinierä levisi ra dan varteen suunnilleen 
8 aarin aluelle, niin oli tämäkin vaunu syttynyt tuleen. 
Tämän vaunun kansiluukku oli su lj ettu, mutta siitä huoli
matta bensiiniä va lui luukusta palon synnyttämän pai
neen vuoksi . Varoventtiili toimi ja ulos purkautuneet kaa
sut paloivat suurena soihtuna. Jäähdytyksestä huolimatta 
manusluukusta ryöpsähteli bensiiniä. Loppuvaiheessa suo
ritti jäähdytystä 6 ... 8 suihkua, vaunun eteläpäähän pysty
tettiin jatkotikkaat ja niitä myöten nousi mies kv-bazookan 

KARTTA 1. Tilanne palon alkuvaiheissa . SV = Stlojavalt11tta, 1-12 = säiliöva1t1wja, 13 = velaka, 14 = ktltlS/löljysäiliö, 
15 = täyttöä SlIorittanut säiliöauto, 16 = jo tyhjennetty säiliöauto, 17 = kleinbltssi, 18 = säbköpmnppll, 19 = III111ivalli. 
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KARTTA 2. 
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kanssa vaunun päälle. V aunun kuumuus ja lieskojen ai
heuttaneet pyörteet veivä t kuitenkin valuneen kevytvaah 
don mennessään. Toiselle puolelle selvitettin jatkotikas 
ja nyt nousiva t molemmilta puolilta vaahdottajan lisäksi 
miehet päälJystän tuntumaan ja kahdesta 50 ... 70 kg: n 
jauhesammuttimesta suunnatut jauhesuihkut tukahduttivat 
tulen. Jäähdytys tä suoritettiin vielä jonkin aikaa. Sammu
tustyö päättyi n . klo 5.10 . 

Sammutustyöhön osallistui Keravan kaukoavustusalueen 
palokunti a seuraavas ti: 

K auppalan palokunnat: 
Kalustoautot 

6 
Järvenpään kaupunki .. ... . 
H yvinkään kaupunki . . ... . 
Hyrylän varuskunn as t a . . . . 
Nurmijärven kunnasta ... . 
Mäntsälän kunnasta 
H yvinkään kunn asta .. ... . 

2 
2 

2 

Miesvahvuus 
8 + 53 

+ 3 
2 + 13 
4 + 10 
2 + 6 

+ 11 

+ 7 
---------------------

14 122 
Naapurikunnista saatiin apua seuraavasti : 
Helsingin mlk: sta .... .... 4 6 + 28 
Sipoon kunnasta .... . .... . 5 5 + 23 

9 62 

K alustot yht. 23 + 2 miehistöautoa, 184 miestä. 

K UV A 3. HlIolimattel 1'1t1ZSClasta lJr:ahdotllkJeJtel, oli lJ11ota 
I'ClSSel !,el'älJaltl?JtJJCI palopesäkkeitä, joita jouduttiin sam
IIlIItlCll/lClClil ·ve.riwihkllillCl, joka pailleelleen "löysi" pelrem-
1IIill kohteen. 

KUVA 5 . Valll1tl n:o 6:n il'l'oitlls 1Jinttl/.!'illa ja alltolla 
1)etäe/l. ElälJä pCl;nolelsti 0/; tflr/,eell. 
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Yhdistclmästä ei käy selville saapumisjärjestys. On
han luonnollis ta, että naapurikunnista joudutaan paikalle 
nopearrllnin kuin esim. kaukoavustusalueen vastakkaiselta 
laida lta, pi tempien ajomatkojen takaa. 

Reservirn jäi 7 erilaista kalustoautoa ja n. 50 miestä, 
mikä miesmäärä selvitys ten jälkeen ja vaunujen siirtojen 
Jälkeen nousi h ieman. 

J älkivartiointia suoritettiin klo 17.00 saakka, joukossa 
erila isia turvallisuustoimenpiteitä. 

Neste O y:n Porvoon jalostamon palokunnan vaahto-
auto oli myöhemmin paikalla suorittaen vaahdotuksen 
uensiinin siirron autos ta toiseen varm istamiseksi. 

J älkiarviointina voitaneen todeta, että pienet kauppalat 
ja kaupungit, joilla ei ole erikoisempia palavannesteen 
probleemoja, eivät kustannussyistä juuri pidä ka lliita vaah
tonestevarastoja ja tuskin omistavat mainittavammin te
hokkaampaa kalustoakaan. V aikka kalustoa olisikin, tulee 
sa mmutusaineen puute toisena seikkana sammutustyön 
aikan a esiin. Olisi pyrittävä varastoimaan esim. kauko
aVlils tusalueen puitteissa kemiallisia sa mmutusaineita, joita 
saa taisiin käyt töön tarvittaessa. Tämä on kuitenkin pulma, 
joka kaatuu markkinoilla olevien laitteiden ja nes teiden 
kirjavuuteen, ja palokuntap iireissäkin voitaneen kai vain 
todeta , että yksi pitää äidistä ja toinen tyttärestä. 

KUVA 4. VeI/l17 l/. n:o 7, jostel k//.1Il/leJ.'tmnisen johdostCl 
bensiini purkallt"i kansilttukll17 raoista jCl 1Jrlro1Jenttiilistä, 
prllCletl k01,'lerllla mihkul7a jct 1JCl lll1flisellClall pitäen !,et/oCl 
/'al/l11l1l i'ClkellteiJJa. 

[(U V A 6. Säiliöcttttoll 1Jclhingot rajoitttti'vat ctlta pctlclI7ei
.riin renkClisii l7 ja peräosastr'/(/II {Jctlaneisiitl asennuksiin ja 
eristeihin. 
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