
PUUHIILI KAASUTTIMEN

KÄYTTÖOHJEITA

PÄÄMYYJÄ

AUTOLA Oy.
HELSINKI

Myyntipääil. 23 480
Myyntiosasto 30 353, 22 266
Varaosat 71210
Huolto 71211



Teho-hiilikaQSuHn



Puuhiilikaasuttimien käyttö eroaa huomattavasti
bentsiinikaasuttimien käytöstä ja siksi on syytä

huolella tutustua niiden erikoisuuksiin, koska vain
täten voidaan päästä häiriöistä.

Ennen kaikkea on syytä muistaa, että puuhiilikaasu
on erittäin myrkyllistä, sillä se sisältää pääasiassa hiili-
monoksidia eli häkää. Kuten tunnettua on tämä haju-
ton ja mauton kaasu, joten sitä ei huomaa, ennenkuin
myrkytysoireet jo alkavat. Puuhiilikaasuttimia on
näinollen käsiteltävä ottaen huomioon asetusten mää-
räykset. Nimenomaan kielletään sytyttämästä täl-
laista kaasutinta autotallissa tai oleskelemasta vaunun
sisällä sytytettäessä.

Polttoaine.
Polttoaineen laatuun on kiinnitettävä erikoista huo-

miota. Yhtävähän kuin moottori käy hyvin huonolla,
likaisella tai vesipitoisella bentsiinillä, yhtävähän se
käy huonoilla ja nimenomaan epäpuhtailla hiilillä.
Käytettävät puuhiilet on senvuoksi syytä esim. seulo-
malla puhdistaa hiilimurskasta ja hiilipölystä sekä ni-
menomaan miiluhiilissä usein löytyvästä hiekasta.
Paras tulos saavutetaan, jos hiili on murskattu niin, että
hiilenkappaleet ovat 20—80 m/m suuruisia läpimital-
taan. Hiilten joukkoon mahdollisesti jääneet hiilty-
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mättömät puupalaset on syytä poistaa. Hiilen kosteus-
aste on myös tärkeä. Paras tulos saavutetaan, jos
kosteusaste on 10—15 %. Hiilet, joita on säilytetty
asiallisessa ulkovajassa, ovat tavallisesti sopivan kos-
teita. Kesäaikaan voidaan täytön jälkeen kostuttaa
generaattorissa olevia hiiliä %—1 litralla vettä hiili-
hehtolitraa kohti, kunhan vain palamistilassa sytytet-
täessä olevat hiilet ovat kuivia, ettei syttyminen vai-
keutuisi.

Jos hiilenpoltto on täysin asiallisesti suoritettu ja
hiilet siis ensiluokkaisia, ei liene paljoakaan eroa, ovatko
hiilet lehti- vai havupuuhiiliä. Kun kuitenkin 1 hl.
koivuhiiliä painaa noin 20 kg, 1 hl. muita lehtipuuhiiliä
n. 18 kg. ja 1 hl. havupuuhiiliä n. 15 kg., on selvää, että
1 hl. havupuuhiiliä ajetaan lyhyempi matka kuin
muilla hiilillä, joten lehtipuuhiilet siinä suhteessa aset-
tuvat edullisemmiksi ja vastaavat niistä hehdolta vaa-
dittavaa korkeampaa hintaa. Hiilenkulutusta laskiessa
on syytä tietää, että 1,5 kg. hiiltä vastaa likimain 1
litraa bentsiiniä; 1 hl. koivuhiiliä ajetaan siis sama matka
kuin 13 litralla bentsiiniä.

Moottorivaatimukset.
Puuhiilikäyttöiselle moottorille on asetettava seu-

raavat vaatimukset:

mekaanisesti täysin kunnossa,
suhteellisen suuri sylinteritilavuus
runsasmittaiset imu- japakoputket,
huipputeho suhteellisen alhaisella kierrosluvulla,
puristussuhde noin 7-—8 :1,
sytytys käsin säädettävissä.
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Taloudellisimman tuloksen saa käyttäjä, jos autolla
ajetaan pitkiä matkoja päivittäin, kun taas usein
pysäytellessä syntyy huomattavia häviöitä.

Käyttöohjeita:

a) Käynnistys. Sytytys helpottuu huomattavasti,
ellei generaattori ole täynnä hiiliä. Parasta on, jos
hiilet ulottuvat vain hiukan ilmasuuttimien yläpuolelle.
Tämä on hyvä huomioida päivän ajojen aikana jatäyt-
tää hiiliä vain sen verran, että hiilien pinta on sopivalla
korkeudella, kun ajo lopetetaan. Jos näet säiliö ennen
sytyttämistä täytetään hiilillä, haihtuu hiilissä oleva
kosteus tiivistyen generaattorin sisäpinnalle ja haitaten
hiilten syttymistä sytytettäessä. Kostea kaasu voi li-
säksi tukkia kangassuodattimen kankaan ja siten alen-
taa tehoa. Ennen sytyttämistä on kuitenkin syytä hiili-
hangolla varmistaa, että hehkutorven yläpuolella on
palamatonta hiiltä, jolloin samalla hiiliä kohennettaessa
mahdollisesti hehkutorven paikkeille pysähtynyt tuhka
valuu tuhkapesään.

Ennen sytyttämistä tarkastetaan, että kaikki luukut
ja sekoitusventtiilin ilmaläppä ovat tiiviisti suljetut,
käynnistinimurin venttiili avataan ja imuri pannaan
käyntiin. Bentsiiniin, petrooliin tai polttospriihin kas-
tettu trasselitukko tai riepu sytytetään ja pannaan
ilmaläpän aukon kohdalle, jolloin imuri imee liekin
generaattorin suulakkeen kautta hiiliin. Hetken kulut-
tua alkaa imurin putkesta tulla savua, joka on merkkinä
siitä, että hiilet ovat syttyneet. Noin 5 minuutin kulut-
tua on savuntulo tavallisesti lakannut, jolloin kaasun-
kehitys on alkamassa.
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Jos generaattori on varustettu erikoisella sytytys-
aukolla, tapahtuu sytyttäminen sen kautta. Tulppa
avataan ja tulpan kautta työnnetään generaattoriin
nestemäiseen polttoaineeseen kastettu trasselitukko
tai puulastuvillaa, joka aukon suulla sytytetään. Imuri
pannaan käyntiin ja palava tukko työnnetään generaat-
torin keskukseen, jonka jälkeen sytytysaukon tulppa
suljetaan. Haluttaessa, ja varsinkin jos hiilet ovat kos-
teita, voidaan käynnistystä tehostaa menettelemällä
edellisessä kappaleessa selostetulla tavalla, jolloin sy-
tyttäminen luonnollisesti tapahtuu nopeammin.

Kun kaasun kehitys näin on päässyt käyntiin, mikä
helposti voidaan todeta siitä, että imurin poistoputkesta
tuleva kaasu palaa, pysäytetään imuri ja imurin vent-
tiili suljetaan; käsikaasua avataan jonkinverran, sy-
tytysvirta suljetaan ja moottoria käynnistetään samalla
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hitaasti avaamalla sekoitusilmaläppää, kunnes moottori
lähtee käyntiin. Moottorin annetaan käydä hetkinen
matalalla kierrosluvulla, kunnes kaasunkehitys on paran-
tunut javasta sitten voidaan kierroslukua hitaasti lisätä.
Käynnistettäessä on syytä siirtää sytytys myöhäiselle.

Kun moottori on saatu käyntiin, voidaan generaat-
tori täyttää hiilillä. Täyttöluukku avataan, mutta
avaaja ei saa olla luukun yläpuolella, koska täyttö-
luukun kautta virtaa ulos palamatonta kaasua, joka
leimahtaa tuleen. Tämän vuoksi on paras heti sytyt-
tää kaasu esim. tulitikulla, jonka jälkeen täyttö voi
vaaratta tapahtua.

b) Hoito ajon aikana.

Generaattorissa olevaa hiilivarastoa ei pidä ajaa täy-
sin loppuun, vaan on syytä suorittaa täyttö jo ennen-
kuin hiilipinta on tullut ilmasuutinten tasalle. Koke-
mus osoittaa, miten usein täyttö on suoritettava, sillä
hiilenkulutus riippuu paitsi hiilien laadusta, luonnolli-
sesti kuormituksesta ja ajonopeuksista. Jos generaat-
tori kuumenee tavallista enemmän, on se tavallisesti
merkkinä polttoaineen loppumisesta. Saman ilmiön
aiheuttaa myös täyttöluukun tiivisteen vuotaminen.

Ajon aikana kerääntyy hiilitomua ja tuhkaa kangas-
puhdistajan pinnalle vaikeuttaen kaasun kulkua. Tämä
tuntuu moottorin vähenevän ilman tarpeen muodossa,
s.o. ajon kuluessa teho alenee, ellei sekoitusilmaa vähen-
netä. Tällöin on parasta pyöräyttää suodatinta kam-
mesta pari kertaa ympäri myötäpäivään, jolloin epä-
puhtaudet karisevat pois. Ellei tämäkään auttaisi, on
kansi avattava ja suodatinkangas puhdistettava ja
kuivattava, jos se on kostunut.
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c) Hoito ajon jälkeen.

Hyviä hiiliä käytettäessä ei tuhkaa tarvitse ottaa ulos
tuhkapesästä useammin kuin 7—lo tunnin ajon jäl-
keen. Tämä suoritetaan parhaiten, kun generaattori
on kylmä. Tuhkaluukku avataan ja tuhkapesän koko
sisältö vedetään ulos esim. karkeasilmäiselle metalli-
sihdille, jonka läpi tuhka valuu alas ja palamattomat
hiilet voidaan kaataa generaattoriin. Myös hehkutor-
veen mahdollisesti kasaantuneet hiilet ja niissä oleva
tuhka karistetaan alas. Tuhkan poistamisen jälkeen
täytetään alapesä taas isohkoilla hiilenkappaleilla ja
täyttöluukun kautta hämmennetään hiiliä niin, että
koko tuhkapesän ja hehkutorven välinen tila täyttyy
hiilillä.

Jos tuhkaluukku on avattava hiilten palaessa, on
oltava varovainen, koska luukun kautta hetkisen avaa-
misen jälkeen lyö ulos voimakas lieska.

Syklooni ja kangassuodattimen tuhkalaatikko tuskin
tarvitsevat tyhjentämistä useammin kuin kerran vii-
kossa. Öljypuhdistajan öljy on uusittava, kun se on
tullut epäpuhtauksista sakeaksi. Kesällä käytetään
SÄE N:o 30 ja talvella SÄE N:o 20 öljyä. Veden tiivis-
tymisen varalta on öljypinnan korkeutta silloin tällöin
tarkastettava ja tarvittaessa laskettava kertynyt vesi
pohjatulpan kautta ylös. Tämä on nimenomaan tärkeätä
talvella.

Kun ajo loppuu, pysäytetään moottori katkaisemalla
sytytys. Lisäilmaläppä suljetaan. Generaattorin ilma-
läpät sulkeutuvat imun loputtua automaattisesti ja
täten estyy ilman pääsy generaattoriin ja palaminen
tyrehtyy hiljalleen.
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Jos pysähdys kestää lyhyen ajan (5—10 min.), käyn-
nistyy moottori tavallisesti ilman muuta käynnistin-
moottorilla, jonka jälkeen sen annetaan käydä hetken
matalalla kierrosluvulla. Jos pysähdys on tätä pitempi
(korkeintaan I—2 tuntia), on käynnistysimuri pantava
muutamaksi minuutiksi käyntiin, jolloin kaasun-
kehitys taas alkaa ja moottori voidaan käynnistää ta-
valliseen tapaan. Mutta jos hiilet generaattorissa ovat
ennättäneet kokonaan sammua, on ne uudelleen syty-
tettävä ja käynnistys tapahtuu kuten alussa selos-
timme.

d) Säännölliset tarkastukset.

Kerran viikossa on syytä tyhjentää generaattori koko-
naan hiilistä (hehkutorven ympärille kertynyttä tuh-
kaa ei tule poistaa). Tällöin tarkastetaan generaattorin
sisusta: hehkutorvi, suulakkeet, ilmaläpät jne. Nimen-
omaan on kaikki tiivisteet tarkastettava, koska pieni-
kin vuoto häiritsee laitteen toimintaa. Varsinkin jos
moottorin teho on tuntunut heikentyneen, on tiivisteet
ja puhdistajat tarkoin tutkittava, koska syy yleensä on
joko ilmavuodossa tai puhdistajien tukkeutumisessa.
Jäähdyttäjä ei yleensä kaipaa huolenpitoa, mutta aika-
ajoin on senkin putkisto syytä puhdistaa päässä olevan
laipan kautta.

Pari kertaa kuukaudessa tai noin 2000 km. ajon jäl-
keen on kangaspuhdistaja avattava ja puhdistettava
sekä samalla tarkastettava, että kangas on eheä. Jos
kangas on päässyt vaikkapa vain paikoitellen palamaan
rikki, on se uusittava.
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Näiden tarkastusten lisäksi on moottorin muille
säätöelimille ja laitteille suotava tarpeellinen huomio.
Kaikkien läppien tapit, säätövivut ja vaijerit on sään-
nöllisesti voideltava. Sytytystulppien kärkiväli on sää-
dettävä samaksi kaikissa tulpissa, ollen suositeltava väli
0,3—0,4 m/m. Koska sähkölaitteet korkean puristuk-
sen johdosta joutuvat tavallista suuremman rasituksen
alaiseksi, on ne aika ajoin tarkastettava. Kaupassa
olevien nk. ylisuuruisten sytytyslaiteosien käyttö pa-
rantaa tehoa ja vähentää häiriömahdollisuuksia.

Ajosohjeita:
Hyväliäkin hiilikaasuttajalla saadaan huonoja tu-

loksia, ellei kuljettaja tunne ja ota huomioon näiden
laitteiden erikoisluonnetta. Kaasunkehitys generaatto-
rissa ei ole yhtä joustavakuin bentsiinin kaasuuntumi-
nen, eikä moottori näinollen voi totella kaasupolkimen
äkillisiä liikkeitä. Kaasupolkimen äkillinen alaspaina-
minen näet pienentää moottorin imua s.o. pienentää
generaattorin kautta kulkevan ilmamäärän suuruutta,
jolloin kaasunkehitys luonnollisesti myös heikkenee.
Vaikutus on siis päinvastainen kuin se, mitä haluttiin.
Moottorin kierrosluku on näinollen koetettava pitää
mahdollisimman tasaisena. Jos se huomattavasti ale-
nee, heikkenee palaminen generaattorissa ja kaasun-
kehitys huononee. Hyvän vetokyvyn säilymiselle on
siis tärkeätä, ettei kierrosluku pääse alenemaan liian
alas. Imua voidaan jossain määrin parantaa vähentä-
mällä lisäilmaa ja vastaavasti avaamalla kaasua. Mis-
sään tapauksessa ei kannata painaa kaasupoljinta äkkiä
pohjaan, vaan on se tehtävä hitaasti.
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Häkämyrkytys.
Generaattorissa syntynyt kaasu sisältää 30 % hiili-

monoksidia (häkää) ja on siis erittäin myrkyllistä. Jo
0,2 % häkää ilmassa on vaarallista ja 0.5 % häkää voi
aiheuttaa kuoleman muutamassa minuutissa. Häkä-
myrkytyksen ensimäiset oireet ovat päänsärky, pahoin-
vointi japyörrytys ja sen jälkeen seuraa yleinen raukeus
ja uneliaisuus, Jos siis puuhiilikaasuttimen käyttäjä
tuntee näitä oireita, on varovaisuus tarpeen ja on heti
pyrittävä raittiiseen ilmaan.

Käyttöhäiriöt ja niiden poistaminen.
Puuhiilikaasutinauto vaatii paljon enemmän huo-

miota osakseen kuin bentsiiniauto, jotta käyttötulos
olisi tyydyttävä. Asiantunteva, huolellinen kuljettaja
voi kuitenkin ajaa TEHO-kaasuttimella ilman häiriöitä
edellyttäen, että hän huolella seuraa annettuja ohjeita
ja valvoo, että säännölliset tarkastukset ja huolto tule-
vat hoidettua. Täten vältytään häiriöiltä. Puuhiili-
kaasuttimien luonteesta johtuu, että häiriöiden toden-
näköisiä syitä on etsittävä toisaalta kuin bentsiini-
autoissa ja näinollen on seuraavaan taulukkoon syytä
tutustua jo etukäteen.

Häiriö:
Tavallista pitempi käynnistysaika.

PoistaminenSyy:

1) Hiilet holvaantuneet Ennen käynnistystä kohen-
nettava (ei survottava) hiiliä.
Katsottava, että hiilet ovat
sopivan kokoisia.
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2) Alapesä tai syklooni täynnä
tuhkaa tai hiilimurskaa.

Tuhkaluukku avattava ja
epäpuhtaudet poistettava.

3) Kangaspuhdistaja tukkeu-
tunut.

Puhdistettava. Jos kan-
kaan pinta on kostunut, on se
kuivattava.

4) Imurin teho huono. Imurin moottorin harjat ja
johdot tarkastettava.

5) Hiilet kosteita. Ainakin käynnistettäessä
käytettävä kuivia hiiliä. Kts.
sivua 3.

Moottori ei sytytä.

1) Kaasumäärä riittämätön. Imuri pantava käyntiin pa-
lamisen ja siis kaasunmuodos-
tuksen kiihdyttämiseksi.

2) Kaasun ja ilman sekoitus-
suhde sopimaton.

Lisäilmaa säädettävä hi-
taasti suuntaan ja toiseen,
kunnes käynnistys onnistuu.

Moottori sytyttää, mutta pysähtyy heti.
Käynnistettävä pienellä

kaasulla; kaasua ja siis moot-
torin kierroslukua lisättävä
hitaasti ja varovasti.

1) Putkistossa oleva kaasu-
määrä riittämätön.

Täyttöaukon kansi avatta-
va ja hiiliä kohennettava.

2) Suulakkeiden alapuolella
olevat hiilet palaneet lop-
puun; täten syntynyt ontto
tila estää kaasun synty-
mistä.

Lisäilmavivulla säädettävä
ilmamäärää, kunnes käynti
on vakiintunut.

3) Kaasun kokoomus heti
käynnistyksen jaikeen
vaihtelee.

Moottorin teho vaihtelee.
1) Ilman sekoitussuhde ei ole

oikea.
Säädettävä lisäilmaventtii-

lin avulla.



Moottorin teho alenee ajon aikana.

11

1) Hiilet loppumaisillaan. Täytettävä hiiliä.
2) Hiilet eivät laskeudu gene-

raattorissa.
Hiilet liian suuria kooltaan.

Hiiliä kohennettava.
3) Vuotoja generaattorissa,

puhdistajissa tai putkis-
tossa.

Laipat ja liitokset tutkitta-
va. Jos generaattori on taval-
lista kuumempi on siinä luul-
tavasti vuoto.

4) Vastus generaattorissa tai
puhdistajissa suurentunut.

Lisäilmaa vähennettävä.
Tuhka generaattorin alapesäs-
tä japuhdistajista poistettava.

Teho pienenee nopeasti ja moottori pysähtyy.

1) Suurehko vuoto generaat-
torin alapesässä tai sykloo-
nissa, jolloin kaasu palaa
siellä.

Vuotokohta todettava ja
korjattava.

2) Kangaspuhdistaja tukkeu-
tunut.

Puhdistettava tai suodatin-
kangas uusittava.

3) Suulake palanut rikki. Tämä voi tapahtua, jos
polttoainepinta päästetään
liian alas. — Suulake uusit-
tava.

Itsesytytyksiä moottorissa.

Tulpat vaihdettava sopi-
viin. Kärkiväli tarkistettava
(0,3 m/m).

1) Sytytystulpat sopimatto-
mia kaasukäyttöön. (Kaa-
sukäyttö vaatii monasti
toisenlaisia tulppia kuin
bentsiini, koska moottorin
lämpötila on toinen.)

Generaattori kuumenee liikaa.
1) Polttoaine melkein lopussa.
2) Täyttöaukon tiiviste huo-

Täytettävä.
Tiiviste uusittava.

no.
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3) Vuoto generaattorin seinä-
mässä tai liitoksissa.

4) Suulake tai hehkurengas
vioittunut.

Vuotokohta todettava ja
korjattava.

Uusittava.

Jäähdyttäjä kuuma.
1) Tuhka-aukon kannen tii-

viste vuotaa, joten kaasu
palaa sykloonissa.

2) Osa putkista tukkeutunut.

Tiiviste uusittava ja luukun
tiivis sulkeutuminen tarkis-
tettava.

Putket puhdistettava.



Voimassaolevat määräykset:
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
päätös sisältävä määräykset moottoriajoneuvoissa
käytettävien puu- ja puuhiilikaasulaitteiden ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä.

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta
1940.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on moot-
toriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937
annetun asetuksen 63 §:n nojalla vahvistanut seuraavat
määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu-
ja puuhiilikaasulaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja
käytöstä:

1 §.

Rakenne.

1) Generaattorin täyttö-, tarkastus- ja puhdistus-
aukot on varustettava tiiviillä kansilla tai luukuilla
sekä luotettavilla sulkulaitteilla, jotka estävät niitä
itsestään avautumasta.

2) Generaattorin ilma-aukko on varustettava tarkoi-
tuksenmukaisella liekkisuo juksella.

3) Generaattorin vaippaan on näkyvälle paikalle
kiinnitettävä seuraavansisältöinen metallikilpi:

»Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luuk-
kujen ja venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistaminen
autovajassa tai muussa rakennuksessa tahi tulenarkojen
aineiden läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.»

4) Moottorin suojaamiseksi on kaasujohtoon asetet-
tava tiheästä metallilankaverkosta valmistettu sulku-
suodatin tai muu vastaava laite.
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Suodatinverkossa tulee olla vähintään 21 x2l lan-
kaa cm2:llä langan läpimitan ollessa vähintään 0,2 mm.

5) Käynnistystuulettimella tai kompressorilla varus-
tetussa laitteessa on kaasun poisto järjestettävä siten,
ettei se voi vapaasti purkautua auton konesuojuksen
alle.

2 §•

Asennus.

1) Ellei generaattori ole riittävästi eristetty, on se
asennettava vähintään 6 cm etäisyydelle ajoneuvon
puuosista, ja on tämä väli yläosastaan suojattava
metalliverkolla tai muulla tavalla siten, ettei poltto-
ainekappaleita tai muita helposti syttyviä esineitä voi
siihen pudota. Generaattorin alaosaa lähinnä olevat
puuosat on tällöin myös suojattava rautalevyllä peite-
tyllä asbestilla.

Generaattori on eristettävä tavaratilasta kestävällä
väliseinällä tai suojakaiteella.

2) Generaattorista jäähdyttäjään johtavien putkien
ja lähellä olevien puuosien väli on oleva vähintään 4 cm,
ellei puuosia ole asianmukaisesti suojattu. Jäähdyttäjä
ja putket on siten asennettava, että ne voivat vapaasti
laajentua osien tai liitosten murtumatta.

3) Käynnistystuulettimien tai kompressorin vara-
venttiilin poistojohto on johdettava kuorma-autossa
kuljettajahytin taakse, auton vasemmalle puolelle, ja
omnibusautossa sen katolle.

4) Kompressorikäyttöisissä laitteissa ei kaasujohtoja,
joissa voi syntyä yli 0,1 kg/cm2 ylipaine, saa yhdistää
kumiliittimillä.
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5) Kaasukäyttöiseksi muutetussa ajoneuvossa on
polttoainesäiliö sijoitettava turvalliselle etäisyydelle
generaattorista.

3 §•

Käyttö.
1) Generaattorin sytyttäminen tai sen kansien, luuk-

kujen ja venttiilien avaaminen tahi tuhkan poistami-
nen autovajassa tai muussa rakennuksessa tahi tulen-
arkojen aineiden läheisyydessä on ehdottomasti kiel-
letty.

2) Auton bensiinisäiliön täyttäminen generaattorin
ollessa lämmin on kielletty. Tämä määräys ei kuiten-
kaan koske enintään 5 litran vetoista käynnistyspoltto-
ainesäiliötä.

3) Täyttökantta tai luukkuja avattaessa on gene-
raattorissa oleva kaasu heti sytytettävä.

4) Käynnistystuuletinta käytettäessä ei kuljettaja
eivätkä matkustajat saa oleskella autossa, ellei kaasun
poistoputki ole johdettu auton katolle.

5) Bensiiniastioita saadaan puu- tai puuhiilikäyt-
töisellä autolla kuljettaa vain poikkeustapauksissa asian-
omaisen palopäällystön luvalla. Muita tulenarkoja ai-
neita, kuten heiniä, turvepehkua tai muuta sellaista
kuljetettaessa on kuorma sopivalla tavalla suojattava
syttymiseltä.

6) Generaattorin puhdistus- ja tarkastusluukkuja ei
ilman pakottavaa syytä saa avata tiellä tai kadulla tahi
muulla yleisellä paikalla. Samoin on puhdistajien avaa-
mista näillä paikoilla vältettävä. Mikäli siihen kuiten-
kin on pakko ryhtyä, on tulenvaaran välttämiseksi nou-
datettava tarpeellista varovaisuutta ja tyhjennettävä
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tuhka ja noki välittömästi auton mukana kuljetetta-
vaan kannelliseen peltiastiaan, jota ei saa tyhjentää
muuanne kuin veteen, maakuoppaan tai muuhun sel-
laiseen paikkaan, missä syttymismahdollisuutta ei ole.

4 §•

Tämä päätös tulee heti voimaan. Kuitenkin saadaan
sitä ennen asennettuja laitteita käyttää korjaamalla
sellaiset puutteellisuudet, joista voi aiheutua tulipalon
tai kaasumyrkytyksen vaaraa, viimeistään syyskuun
loppuun 1940 mennessä.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1940.

Ministeri K. E. Ekholm.

Hallitussihteeri Klaus Häkkänen.

Helsinki 1940 . K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-Y.
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