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Selventävää 

Kymin Osakeyhtiön Hallan Tehtaat sijaitsevat Karhulan 
kauppalassa Hallan saarella, jonka yhdistää mantereeseen 
yhdistetty rautatie- ja maantiesilta. Tehtaaseen kuuluu saha 
ja jalostustehdas. Sahan tuotanto on noin 27 000 standart
tia puutavaraa vuodessa. Teollisuuslaitoksella on tehdaspa
lokunta, jonka vahvuus on 35 miestä ja 10 palokuntapoi
kaa. Palopäällikkö Erhhi Wechsten ja palomestari Eslw Vir
tanen hoitavat tehtäviään päätoimisesti. Heille kuuluu yhtiön 
organisaation mukaisesti myös vartioinnin ja järjestyksen val
vonnan ohjaaminen. Alueella on kiertovartiojärjestelmä. 
Vartijoiden n.s. »vaihtotupa» on paloasemarakennuksen yh
teydessä. Alueella on hälytysmahdollisuutta varten eri puo
lilla puhelimia, ja hälytyskeskuksena toimii saarelle johtaval
la sillalla oleva siltavartio. Palokuntalaisten hälyttäminen 
tapahtuu »kotikelloilla» ja lisäksi »äänihälyttimellä». Silta
vartiosta on myös suora puhelinyhteys kauppalan paloase
malle. 

Vedensaannin turvaavat kahden pumppuhuoneen ja sahan 
kattilahuoneen pumput, yhteiseltä vesiteholtaan 20 500 1/ 
min/8 kp/cm2• Saaren halki kulkee 9" vesijohtoputki, jossa 
on 2 kp/cm2 paine, mutta on talvisin lautatarhan alueella 
maanpäälliseltä osaltaan tyhjä (oheisessa kartassa katkovii
valla merkitty osa). Mikäli palopostia joudutaan käyttämään, 
käynnistyy sillalla olevalla pumppuhuoneella automaattisesti 
palopumppu ja paine nousee putkistossa em. arvoon 8 kp/ 
cm2• 

Selostuksen kohteena oleva lajittelu- ja rimoitushuone si
jaitsi saharakennuksen välittömässä läheisyydessä (etäisyys 
saharakennuksesta paikoin 5 m . . .  10 m). Lajittelu- ja rimoi
tushuone oli puurakenteinen, osittain avosivuinen, kooltaan 
26 m X 100 m. 

Lajitteluhuoneen alaosa oli suurelta osalta lajittelupöydältä 
pudonneen »sahan parran» ja sahanpurun sekä puupölyn 
peittämää, jotka antoivat palolle suuren alkuvoiman ja le
viämisnopeuden. 

Palon havaitseminen ja hälyttäminen 

Palon havaitsi ensimmäisenä yövartija August Vartiala. 
Hän oli juuri suorittanut tarkastuskierroksensa sahan ja la
jitteluhuoneen alueella havaitsematta mitään normaalista 
poikkeavaa. Kierros tapahtui klo 06.15-06.30 välisenä aika
na. Odotellessaan vartiotuvassa toisen vartijan tuloa (vaihto 
tapahtuu virallisesti klo 07 .00, käytännössä kuitenkin n. klo 
06.30; uuden vartijan tulo viivästyi kulkuneuvon rikkoutu
misen takia) totesi Vartiala yhtäkkiä n. klo 06.45, että liekit 
hulmahtivat esiin lajitteluhuoneen keskiosassa. Paikalle oli 
ehtinyt myös päivävuoroon tuleva vartija Toivo Lepistö. Var-

. tijoiden todettua tilanteen he tekivät paloilmoituksen ja ryh-
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tyivät suorittamaan hälytystä välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevalta paloasemalta (paloasema-vartiotupa merkitty 
karttaan). Samanaikaisesti saapui paikalle myös palomestari 
Virtanen, joka oli tulossa suorittamaan normaalia vartion
vaihtotarkastusta. Hän antoi siltavartioon paloilmoituksen 
pyytäen suorittamaan sekä kello- että äänihälytyksen ja li
säksi tekemään paloilmoituksen myös kauppalan paloasemal
le, ilmoittaen lajitteluhuoneen olevan tulessa. 

Ennen hälytyksen tekoa oli - palomestari Virtasen ja var
tijoiden kertoman mukaan - näkynyt parin metrin pituinen 
»avotulikieleke» rakennuksen keskivaiheilla ja savunmuodos
tus oli ollut valtava. Palomestari Virtanen määräsi vartijat 
selvittämään 2"-työjohdon paloasemarakennuksen seinäpos
tista, tarkoituksena hillitä palon voimakkuutta. Palo levisi 
kuitenkin räjähdyksenomaisesti, edeten hälytyksen teon aika
na rakennuksessa jo noin 50 m matkan. 

Tuulen suunta oli etelästä. 
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Piirros Kymin Osakeyhtiön Hallan Tehtaitten suurpalon sammutuksesta Kattilahuone = KH. Paloasema = P A. Piirrokseen merkitty 
myös asetyleenipullon räjähdyspaikka ja pullon kuoren lento. 

Alla lajittelu- ja rimoituslaitoksen jäännöksiä. Lähes sata metriä pitkä lajittelu- ja rimoitushuone tuhoutui räjähdysmäisessä palossa 
muutamassa tunnissa. Taustalla vasemmalta lukien kattilahuone, saha ja nk. »purukuuri», jotka onnistuttiin pelastamaan palokuntien yh
teisin ponnistuksin. Palo pyrki rajusti siirtymään tuulen yläpuolella olleisiin rakennuksiin, joiden väliset etäisyydet olivat pienet. Kuu
muus rikkoi sahan pääty- ja sivuseinän ikkunoita. 
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Paloon jäänyt asetyleenipullo räjähti ja lensi noin 100 metrin mat
kan. Pudotessaan pullon kuori osui Tiutisten VPK:n maastoauton 
etuosaan. Kukaan ei onneksi loukkaantunut. 

Sammutustoimenpiteet 

Palof1äällihhö Erkhi Wechsten: 
- Ollessani myös lähdössä paloasemalle kuulin kellohäly

tyksen sekä välittömästi myös äänihälytyksen. Näin ollen ar
velin palon olevan jossain teollisuusalueella ja ottamatta var
tiosta enemmälti selvää osoitteesta kiiruhdin suoraan palo
asemalle. Matkalla jo näin ko. rakennuksesta valtavan savun
muodostuksen ja välittömästi katon läpi lyövät liekit. Mat
kalla tapasin yhtiön palokuntaan kuuluvan palokersantti E. 
Hämäläisen, joka toimii päätoimisesti yhtiön laitosmiehenä. 
Hänelle annoin määräyksen mennä käynnistämään merivesi
pumpun kattilahuoneella sekä ryhtyä muihinkin toimenpitei
siin joista on annettu ohjeet höyrykeskukseen mahdollisen 
palon sattuessa (kattiloiden suo.lattoman veden säännöstely, 
höyryn vähentäminen jne.). Tullessani paloasemalle ja todet
tuani tilanteen sovin Virtasen kanssa, että rajoituslinja py
ritään saamaan lajitteluhuoneen ja sahan välille. 

- Sovimme työjärjestyksen; Virtanen johtaa kattilahuo
neen palopostien selvityksen suoraan kattilahuoneen läpi ra
kennusten väliseen solaan sekä hoitaa Jehu-moottoriruiskun 
siirtämisen sahan länsipäädyssä olevalle tukkialtaalle ja ruis
kun käynnistyksen. Tästä vedettiin 2 kpl pääjohtaja sahan 
pohjoispuolitse itäpäädyn suojaamiseen (kts. kartta). Tehtä
väkseni jäi varmistaa pumppuhuoneiden käynnistykset (hen
kilöt näihin tehtäviin on nimetty aikaisemmin), opastuksen 
järjestäminen saapuvia palokuntia varten, venttiilin aukaise
minen palopostiverkostoon (varmistaminen) ja mahdollisesti 
paikalle saapuvan lisähenkilöstön lähettäminen kattilahuo
neen takaiseen solaan suihkujen selvitykseen. Samanaikaisesti 
osa yhtiön palokuntalaisista sekä sattumalta paikalle saapu
neista korjauspajan miehistä selvitti sahan sisällä olevat 2" -
palopostit suojaamaan sahan seinää sisäpuolelta. 

Sahan päätyseinässä oli aukkoja kuljettimia varten. Näistä 
pyrki palo leviämään sahan sisälle. Osittain paloi sahan pui
nen päätyseinä puhki tulen pyrkiessä sisälle sahaan. Samai
nen vaara oli myös päätyseinän yläosassa olevien ikkunoiden 
rikkoutuessa kuumuuden takia. Tuulen alapuolella olevaan 
sahaan lenteli kipinöitä ja savun muodostuskin alkoi tuottaa 
hankaluuksia sisällä olevalle sammutushenkilöstölle. 

Tyhjänä ollut lautatarhalle johtava 9" -pääjohtoputki oli 
hiljalleen alkanut täyttyä (mielestäni liiankin hitaasti) ja sen 
paine oli aluksi alhainen. Tällöin määräsin paloauton 2 sar
jaan paloaseman edessä ja näin saatiin kaksi tehokasta 3"
suihkua jotka ohjattiin lajitteluhuoneen pohjoispäätyyn sam
mutuksee.n ja suojelemaan saharakennuksen itäpäätyä. 

. Kauppalan vakinaisen palokunnan työvuoron - 6 miestä 
- saapuessa paikalle sijoitettiin sen miehistö selvittämään ja 
auttamaan kattilahuoneen suihkujen ja sahan sisäpuolisten 
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suihkujen selvityksessä. Samoin myös sahan itäpäädyn suih
kumiesten avuksi. 

Saha on suojattava 

�arh�lan �auppalan palopäällikkö Aulis Jäntti saapui 
myos �1an. paikalle ottaen yhteyttä minuun ja toisaalla palo
mestan Virtaseen. Palopäällikkö Jäntti ilmoitti antaneensa 
suurpa.�ohälytyksen kaupp.alan .. alueella ja suurpalohälytys
pyynnon Kotkan kaupungm halytyskeskukseen. Yhteinen to
teamuksemme oli, että tärkein työmme on sahan suojelemi
nen ja näin ollen kaikkien mahdollisten voimien keskittämi
nen tähän tehtävään. - Tuulen suunta oli suoraan sahara
kennusta kohti ja kipinäsade oli valtava. Vaarassa oli sahan 
lisäksi myös sahan läheisyydessä oleva puruvarasto. ' 

A. Ahlström Oy:n TPK:n, Sunilan TPK:n ja Popinniemen 
VPK:n saapuessa paikalle palop. Jäntti ohjasi nämä selvittä
mään pääjohdot sekä sahan pohjois- että eteläpuolitse sahan 
itäpäätyyn ja myös suoraan palokohteeseen. Insuliittitehtaan 
TPK ja Karhulan VPK saivat tehtäväkseen selvittää »Seura
t�!��» (k�s. piirrost��. nurkalla olevasta palopostista 2 kpl 3" -
P.�a.�oht�Ja. sahan paatyyn (palopostin paine oli tällöin jo riit
tava). Tmhsten VPK:lle, joka saapui alueelle etelästä lauta
tarhan suunnasta, annettiin tehtäväksi selvittää moottoriruis
ku lautatarhan itärannalle ja tästä suihkut suoraan palokoh
teeseen sen etelä- ja itäsivuille. - Tiutinen on Hallan etelä
puole!la oleva Kotkan kaupungille kuuluva saari jonka ai
noa heyhteys mantereelle on Hallan lautatarhan läpi kulke-
va yksityinen tie. · 

Kotkan VPK:n tehtävänä oli selvittää pääjohto suoraan pa
lokohteeseen länsirannalla olevasta yhtiön hinaajasta Halla 

· IV :sta. Niiden avustavien palokuntien miehistön, joita ei tar
vittu varsinaisissa selvityksissä, pääasialliseksi tehtäväksi tuli 
huolehtia pahimmissa kohteissa olevien sammutusmiesten 
avu�tamisesta ja vaihdoista (sahan sisällä oleva henkilöstö ja 
kathlahuoneen takana solassa oleva henkilöstö). 

Palokuntien sijoittuminen ja selvitykset esiintyvät kar
tassa. 

Saha on pelastunut 

Vähän yli tunnin työskentelyn jälkeen oli sammutustyön
joh�olle selvää että saha on pelastunut. Pari tuntia palon syt
tymisestä oli palo jo täysin palokuntien hallinnassa, joskin 
sortuneen peltikaton alta tulipesäkkeiden sammuttaminen 
tuotti vaikeuksia vielä jonkin aikaa. Avustavat palokunnat 
voitiin irrottaa tehtävistään n. klo 10.00. Paikalle jäivät 
Karhulan vakinainen palokunta ja yhtiön oma palokunta jo
ka jatkoi jälkisammutusta ja -vartiointia seuraavaan aamuun 
saakka. Raivauskoneiden ja yhtiön työväen avulla suoritettiin 
jälkiraivausta vielä parin päivän ajan sillä palaneen raken
nuksen alla oli suuret määrät sahajauhokasoja ja muuta vas
taavaa jätettä jotka kytivät pitkään. 

Tapaturma vaara 

Palon alkuvaiheissa n. klo 07.10 tapahtui lajitteluhuoneen 
ke�kivaiheilla sen itäsivulla räjähdys, jolla olisi voinut olla 
ikävät seuraukset. 

Yhtiön korjauspajan työnjohtaja Ä. Halme (toimii palo
kunnassa palomestarina) ehti hetkeä ennen räjähdystä va
roittaa rakennuksen ulkopuolella sen seinustalla olevista hit
sauskaasupulloista, joiden siirtäminen oli kuumuuden vuoksi 
mahdotonta. Kun räjähdys tapahtui, rikkoontui happipullosta 
paineen vuoksi venttiili, mutta pullo ei onneksi lentänyt mi-
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jne. Piirustuksia tulisi olla parissa paikassa laivaa, jotta niis
tä ainakin toiset olisivat käytettävissä palon sattuessa. 

3. Satamassa sattuvien palojen varalta pitäisi olla enna
kolta laadittu sammutussuunnitelma (ei -kortti). 

Paikallisista olosuhteista riippuen tämän pitäisi selvittää 
ainakin: 

Sataman kautta kulkevien aineiden sammutusmahdolli
suudet, 
Sammutusaineiden riittävyys, soveltuvuus eri paloihin ja 
saantimahdollisuudet, kuten 

vesi, 
halogeenihiilivedyt, 
vaahdot, 
jauheet, 
C02, 
muut. 

Sammutustöiden aikana mahdolliset vaarat, kuten 
- räjähdysvaarat, 
- myrkytysvaarat. 
Sammutusesikunnan kokoonpano. Paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen tulisi jokaista satamaa varten etukäteen 
nimetä asiantuntijaelin sammutustyönjohtajan avuksi. 
Asiantuntijaelimeen tulisi nimetä ainakin 

laiva-asiantuntija (laivan päällikkö, laivanrakennus
insinööri), 
satamaviranomainen (laivojen siirrot yms.), 

- 'laivahuolintaliikkeen edustaja (lastin purkaus), 
luettelo henkilöistä osoitteineen ja puhelinnumeroi
neen, kuten 

laivojen siirtohenkilöt (hinaajat), 
satamatyönjohtajat, 
ahtaajat, 
nosturien kuljettajat ja 
autonkuljettajat. 

4. Koska palavaa nestettä polttoaineena käyttävissä aluk
sissa on useita kymmeniä tonneja polttoainetta tankeissa, tu
lisi aina ottaa huomioon räjähdysvaara laivapaloissa. 
Tämän takia: 

Palavaa laivaa lähellä olevat muut laivat siirretään pois, 
ellei palavaa laivc:ta voida siirtää vaarattomaan paikkaan. 
Katselijat pidetään pois lähettyviltä. 
Laivassa on kerrallaan vain se sammutusväki, joka siellä 
sillä hetkellä on tarpeen. 
Mikäli palavan laivan lähellä on varastoja tms. jotka voi
sivat syttyä räjähdyksen seurauksena tulisi näiden sam
mutukseen varautua. 

Mitä maksoi? 

Tämän tyyppisten palojen aiheuttamat vahingot ovat usein 
suuna. 

Maistraatin katselmusmiesten laskelman mukaan laivan ar
vo ennen paloa oli 1 150 000 mk ja palon jälkeen 210 000 mk. 
Laivan korjaaminen nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi mak
saisi 2,1 milj. markkaa, josta keskilaivan osuus 840 000 mk. 
Saman laskelman mukaan sammutustöiden aikana aiheutui 
laivalle 43 000 markan vahingot: teräksiin poltetut reijät ja 
kastuneen lastin pullistumisen aiheuttamat levyjen väänty
miset. 

Lisäksi: 
kaupungin palokunnalle aiheutuneet kustan-
set 60 000,-
vaahtonesteet . 3 OOO,-

C02 . 30 000,-
Lastin raivaus- ja purkauskustannukset vaikeissa oloissa 

suoritettuna noussevat samaan summaan kuin muut sammu
tuskustannukset yhteensä. D 
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hinkään. Sen sijaan vieressä ollut asetyleenipullo räjähtäes
sään sinkoutui ilmaan ja lensi n. 100 m matkan eteläsuun
taan. Paikalle oli juuri saapumassa Tiutisen VPK:n maasto
auto, jonka ohjaamon katolle ja osittain tuulilasiin sekä ko
nepellille tulikuuma pullonjäte putosi. Autossa ja sen lähei
syydessä olleista ei onneksi kukaan kuitenkaan loukkaantu
nut. Auto kärsi vähäisiä peltivaurioita ja tuulilasi rikkoontui. 

Jälkiselvityksiä 

Palon syttymissyy ei ollut tätä kirjoitettaessa täysin selvil
lä vaikkakin epäilykset - asianomaisten kuulusteluissa -
kohdistunevatkin mahdolliseen hankauksista johtuneeseen lii
kakuumenemiseen, vuorokautta aikaisemmin suoritettuun vä
häiseen avotulen käyttöön tai, kuten kenties liiankin usein, 
sähkölaitteisiin. 

Kaasuhitsauslaitteet, jotka olivat aiheuttaa vahinkoa, oli
vat rakennuksen ulkopuolella ja sellaisessa paikassa, että nor
maalisti ajateltuna niiden poissaaminen piti olla mahdollista. 
Räjähdysmäinen palon leviäminen esti kuitenkin tämän (kan
nattaisi ottaa huomioon). 

Alueen palokuntien vierailut ja tutustumiskäynnit erilai
sissa kohteissa edesauttavat paikallistuntemuksessa. Ainakin 
teollisuuden oman palokunnan tulee riittävän usein käydä 
läpi alueensa eri kohteet. Näiden kohdekäyntien ja -harjoi
tusten merkitystä ei pidä aliarvioida. Avustavien palokun
tien päällystön ja miehistön paikallistuntemus ratkaisikin 
paljon ko. suurtulipalotapauksessa ja eritoten Hallan Tehdas
palokunnan miesten osuus. Ottaen huomioon tuulen suunnan, 
palon voimakkuuden ja rakennusten välisen etäisyyden on 
erityisesti todettava palohenkilöstön sitkeys ja päättäväisyys. 
Sanoisin joka miehen hoitaneen tehtävänsä ja vastuunsa 
asiallisesti. 

Suurpalon sattuessa, etenkin· palon ollessa räjähdysmäisen 
nopeata, on keskityttävä riittävän rajoituslinjan aikaansaa
miseksi vaikkapa joskus tarpeettomalta tuntuvan osatuhoutu
misenkin uhalla. Jos palo olisi päässyt riistäytymään saha
rakennukseen, olisivat vahingot olleet monikymmenkertaiset. 

Yleensä tulisi alueelle johtaville teille saada mahdollisim
man pikaisesti virkavallan apua asiattomien pääsyn estämi
seksi. Ko. tapauksessa syntyi siltavartion opastuspaika:lla 
ruuhkatilanteita asiattomien tukkiessa tiet. 

Suurtulipalojen yhteydessä kannattaa myös ottaa huo
mioon johto- ja huoltokeskuksen apu. Yhtiön johtokeskus 
hoiti moottorikaluston polttoainehuollon sekä lisäksi myös 
miehistön huollon (lämmintä juomaa ja muuta muonitusta). 

Varmaan kaikissa tulipaloissa, niin pienemmissä kuin suu
rissakin, tapahtuu pieniä »kömmähdyksiä». Edellä esitetyssä 
tapauksessa ei näillä kuitenkaan ollut hyvään lopputulokseen 
nähden mitään merkitystä. Eräs asia, joka on aina silloin 
tällöin esillä, on ja oli nytkin radiopuhelinkaluston puute. 
Etenkin sammutustyönjohdolle tulisi saada asianmukainen 
yhtenäinen kalusto (radioaallot ovat nopeampia kuin yksi
kään lähetti). 

Mainittakoon, että T eollisuusvakuutuksen palontorjunta
säätiö on myöntänyt Hallan tehdaspal_okunnalle kunniakir
jan ansiokkaasti suoritetusta sammutustyöstä Hallan sahan 
alueella 24.1.1971. 
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