
Palopäällikkö Hannu Koivuviita 

Hitsauksesta miljoonavahingot 
Hoiimingin telakalla Raumalla 
Valokuvat: Pekka Lehmuskallio 

Kuva 1. 
Yleiskuva tuhoutuneesta hallin osasta. Syttymiskohta merkitty nuoleIla. Vaikealla läiskällä vasemmalla on 
peitetty valmisteilla oleva sota-alus. 
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Telakan suurlohkohallin 
palo Raumalla työllisti alueen 
palokunnat tammikuun 27. 
päivänä. Palo sai alkunsa hi!
sauksesta kun hallin matalan 
osan katolla oltiin rakenta
massa kierreporrasta kor
keamman halliosan katolle. 

Palokohde ja 
olosuhteet 

Hollming Oy: n telakka 
on välittömästi Rauman sa
taman vieressä ja paloase
malta sinne on matkaa n. 3 
km. Telakka on nykyaikai 
nen , korkeata ammattitai 
toa vaativien erikoisalusten 
rakentamiseen paljolti kes
kittynyt tuotantolaitos. Ku
ten muillakin maamme tela 
koilla myös Hollmingilla on 
laivojen rakentaminen siir
tynyt lähes kokonaan sisä
työksi. Tämä on vaatinut 
suurten , tilavuudeltaan val 
tavien hallien rakentamista. 

Palaneen suurlohkohallin 
mitat ovat pituus 120 m , le 
veys 34 mja korkeus -29 m 
= 118.320 m' ja sen yhtey
dessä olevan matalamman 
osan pituus 45 m , leveys 21 
m ja korkeus - 17 m = 
16.065 ml (katso asemapiir
ros). Hallin kantavat raken
teet ovat teräsrakenteita ; 
pilarit massiivisia I-teräs
palkkeja , primääri- ja se 
kundäärikannattaj at ristik 
korakenteita (katso kuva 
1) . Seinät ja katto ovat En-
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Kuva 1a. 
Hallin palanutta osaa eteläpuolel
la . Syttymiskohta merkitty myös tä
hän kuvaan. 

son puurunko isia e lement
tejä (kuvat 2 ja 3). Ra ken
Ilustarkas taj alle annetussa 
palolaito ksen lausunnossa 
lupamenette lyn yhteydessä 
ra kennus oli määritelty eri 
koiskäyttöiseksi ra ke nnuk
seksi ja hyväksytty raken
Il c ttavaksi paloapidättävä-
lI ii. 

Palon syttyessä 27. 1.1989 
II. klo 8.25 ilman lämpötila 
o li + 4°C , tuuli oli länsi
lo unaasta n . 5 mls kääntyen 
puo len päivän aiko ihin lä
hes ete lään ja voimistue n n . 
II m:iin sekunnissa. 

Ho llming Oy:llä on oma 
IIk tiivisesti toimivat TPK , 
jonka kokonaisvahvuus on 

-/- 1+ 14. Telakka-alue on 
varuste ttu kiinteällä palove
sivc rkostoll a, joka kuiten
kill jäätymisvaarasta joh
luen on ta lviaikaan tyhj en
II ' '' ynä . Palopumppuj en 

ht e iste ho on 3 .300 I/min. 

Palon alkulllanne 
ja kehiHvmlnen 

A HK te ki palohälytyksen 
K.31 antaen osoitteeksi 
Il o llming Oy , jolloin pai
ka ll e lähti palolaitoksen pe
I us liihtö seuraavalla vah
vllude ll a : R1: 2 (P1 ja P3) 
10+ 1, R 111: 0 + 1+4, R 
11\ 1: 0+ 0 + 1 ja R 191:2. 

Matkan aikana A HK il 
moitti sota la ivan kansira
kente iden palava n . Tällö in 
P3 (pa lomestari Eero Vihe!'
vii) määräsi hälyte ttäväksi 
paloasemall e palolaito ksen 
vapaavuoron . 

Saavuimme suurlohko
hallin itäpäätyyn, joka o li 
ko ko naan savun pe itossa 
klo 8.39. Ho llming Oy: n 
TPK :n päällikkö Erkki Ei
Ilola ilmoitti ka ton o levan 
tulessa . P3 mää räsi he ti 
AHk:n lähettämään paikal
le palo laito ksen nostol ava n 
R 161. 

Tieduste luissa havaitsim
me, e tt ä suurlohkohallin 
matalan osan katto palo i 
a lapuo lelta n. 30 m' a luee l
ta . T PK , va hvuudell a 1 + 7 , 
o li to iminnassa hallin sisä ll ä 
yritt äe n sammuttaa alhaa lta 
suih kuttaen ha ll in kattoa. 

P3 mää räs i työvuo ron sel
vitykset. Itse suo ritin ti e-

YLÄPOHJARAKENNE I UL KOAPÄIN} , 

1. KONESAUMATIU PElTI 
2. UHPILAUTA 22 . 100 
3. SOIRO 50 . 100 ITUULETUSVÄ lI } 
4. HINER. VILL~ KL· 125 
5 kOSTEUSSULkUMUO VI 0.2 
~ HINER.VI LLA OL· E·50 
7. TERÄ SRIST I KKO 15 EKUNDÄÄR I} 

lIl MAPUUT 

II -

QJlJllTNlffifl lll1 mUHII Ja [ ~ 

+ ElEHENTTILE VEYS 2 400 

t t 
Kllva 2. 
Yli pOhjaelementin rakenne . Kuva 3. 

Ulkoseinäelementin rakenne (oik.). 
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duste lun TPK:n palo mie
he n opastuksella palava n 
halliosan kato ll a. Myös ka
to lla oli jo TPK:n mies työ
suih kull a sammutustyössä . 
H ava itsin kato n olevan laa
ja lt a a luee lta kuuman ja tu
le n leviävän kattopellien 
a ll a. Samo in o li epäilt ävis
sä, e ttä tuli o li leviämässä 
suurlo hkohallin selll assä 
syttymiskohdasta ylöspäin 
(ku va 1). 

Palo o li saanut alkunsa 
hitsaustyöstä, jota oli tehty 
matalan osan ja korkean 
osan ta ite kohdasta seinära
ke nteessa. Tarkoituksena 
o li rakentaa kie rreporras 
matalan osan katolta kor
keammin osan kato ll e . 

Työvuoro selvitti kaksi 
3" :n suihkua, joill a yrite t
tiin a lhaa lta suihkuttaen es
tää pa lo n leviämine n katto
ra kente ista korkeamman 
suurlo hkohallin se inää n. 

- - r-

Samo illa suihkuill a jäähdy
te ttiin kantavia te räsraken
te ita . Varsinaista sammu
tusteh oa suihkuill a e i ollut. 

T ieduste ltuani tilanteen 
ryhdyin johtamaan sammu
tustyö tä klo 8.50 . Mää räsin 
hälyte tt äväksi Rauman 
puoli va kinaisen palo kun-
nan ja R auman VPK :n . 
Hieman myöhemmin Rau
ma-R epo la O y: n T PK:n en
sin varikkovalmiuteen ja 
varsinaisesti palopaikalle 
klo 9. 07 . Samoin määräsin 
hälyte ttäväksi yksityisen 
nosto lavan klo 8 .55 . E ura
joen VPK:n määräsin häly
te ttäväksi varalle Rauman 
paloasemalle kI09 .11 . 

Palo laito ksen nostolava 
saapui kl o 8.50 ja ryhtyi n. 
klo 9.00 aikaan ulko puo li
seen sammutustyöhön työ 
suihkull a , jolla e i kuiten
kaa n o llut te hoa . 

ULKOSEI NÄRAKENNE I ULKOAPÄIN J: 

1. PRor. PELTI 45 
2. VAAKAKOO L4U S 50.50(TUULETUSVÄLI J 
3. KOVA PUUKU ITU LEVY 
4. PYS TYRU 1'1 KO 50 . 125 K 600 

- + 5. HINER. VILLA KL-125 
6. KO S TEUSSU LKU M U OV 1 0.2 
7. HINER.VILLA VKL- 13. ALAOSASSA LUJA - B 

~ 125 
t=::: 
~ 
~ 
~ 
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Matalan osan kattorake n
teista kattopelIin alta tullut 
savu ja ajoittaiset liekit 
räystäältä es tivät nostola
valla työskennelleiden 
mieste n pääsyn seinälle . Sa
moin nostolavan sivuttais
ulottuvuus ei riittä nyt. 

Hollming Oy:n te laka n 
johtaj a Rislo Salo ilmoittau
tui yhtiön edustajana yhdys
mieheks i' n. klo 9.10. Tällön 
yhteistyö teo llisuuden he n
kilöstön kanssa te hostui . 
Samoin saatiin käyttöön te
lakan radiopuhe limia mm. 
R l:een. 

Vaikeuksia 
kasaantuu 

Ryhdyttäessä järj estä-
mään sammutusvede nhuo l
toa ylipalomies Laakson 
(R5) johdolla TPK:n mi es
ten avustamana rikkoutui 
kiinteän palovesiverkoston 
venttiilin kara. Venttiiliä e i 
saatu auki ja täte n koko 
sammutusveden huolto suo
ritettiin aluksi moottori rui s
kuilla ja lisävoimien saa
puessa paloautoj e n nokka
pumpuilla imuriselvityksi
nä. Veden syöttöön käytet
tiin myös telakalla ollutta 
tutkimusalusta. Myös valta
merihinaajan te lakan edus~ 
taj a t siirsivät nopeasti val
miuteen laituriin lähe lle pa
lokohdetta . Tässä korostui 
yhteistyö telakan johdon ja 
paloviranomaisten vä lill ä. 

Johtamista vaikeutti huo
mattavasti pa lon kriittisessä 
vaiheessa radioliikentee n 
jumiutuminen n. klo 9.15-
9.50. Syynä jonkin radion 
lähettimen päälle juuttumi
nen. 

Palon levitessä suurloh
'kohallin se inää pitk in ylös 
katolle päätetti in , että ka
tolle raivataan katkaisulin
ja. P3:n johdolla katolle py
rittiin ensin nostolavalla . 
Rakennuksen korkeus , 29 
metriä , oli kuitenkin yli pa-
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Suurlohkohallin laajennus, 
jonka kattorakenteet ja 

":::::~::::::::::;'-------i seinän yläosa tuhoutuivat palossa 

Suurlohkohalli, 

lo laitoksen ja samoin pai
ka lle ti latun yksityise n nos
tolavan ulottuvuude n = 25 
me tri ä. Myöskiiän sisiip uo
litse katolle o levaa pitbiii 
hank a laa reitti ii ei voinut 
e nää käyttää. 

PalOkuntien 
iatkotoiminta 

Lisävoimia alkoi saapua 
paikalle: R 11 2: vahvuudel 
la 1+1+4 klo 8 .59, R 11 3 
vahvuude ll a 2+ 0+6 klo 
9.12, R 2l3: (Rauma-Repo
lan TPK) 1+0+8 ja R 37 1: 
1 +0+4. R 151: 0+0+ 1 klo 
9 .37. Samoin TPK:nmiehiä 
sekä telakan muutakin he n
kilöstöä saat iin avuksi. Li
sävoimien saavuttu a sam
mutusvesihuo lto siir ty i pa
lomestari SillankoJ'\'{/l/e 
(P32) , pa lo mestari AJ'l'U 
(P34) johti palonrajoitusta 
rake nnukse n ete läsivusta l
la, jossa kattopalo painui 
se inää alaspä in . Ete läpuo-

Piirros: Maiti Taipale. 

le il a o li viilitt ö mäst i vie ressii 
er ilai sia rak e nnuksia Ja 
myös kaasusiiiliötii. 

P 3: n mäiiräyksestii pa
loesim ies Sirola (P52) se lvit 
ti , e ttii katoll e pääsee vai n 
telakan nostur illa palavan 
suurlohkoha llin toi sesta 
l iinsip~iästä . Siro la mäiiriis i 
ase nn e ttavaksi nosturiin 
he nkilönostokorin , jolla 
hii n vei kato ll e viisi mi es tä 
ja katon aukaisuun tarvitta 
vaa raivauska lustoa. Itse 
miiiiriis in palomestari Ar
von (P34) ottamaan johto
vastuu katon katkaisulinjas
ta. Vastuu e te liis ivusta lla 
s iirt yi TPK:n palomestari 
KUII.I'islo//e. Telakan johta
jan kan ssa miiäritte le miiii m
me ra jo ituslinjaa e i vo itu 
toteuttaa , vaan P 34 :n jo h
dolla rajo ituslinj a raivatt iin 
no in 100 metriä län sip iiä
tyyn pä in. E rittäin hankali s
sa työo los uht e issa, (tuu li 
kääntyi j a painoi savun koh-

ti) su ure lta osin paineilma
la itte ita käyttäen ,kattoon 
saatiin raivattua yli koko 
ha llin me nevä roilo. Katkai
suko htaa n selvitettiin ne lj ä 
2" työsu ih kua ja myöhem
min alapuolella halliin kaik
kiaan neljä vesitykkiä. 

Saman aikaisesti tuli levi
s i kato lt a ede ll een alas se i
nill e sekä myös se inissä s i
vusuuntaan . Tästä johtuen 
paikalle hä lytett iin Porista 
palola itoksen nosto lava 
sekä yks it yise lUi urak o itsi
j a lta he nkilönostokorill a 
varustettu puominosturi klo 
9.45, AHK :n se lvitettyii e n
sin e ttc i Raumalta olc saa
tavilla vastaavia. Nii iden 
saavuttua raivattiin myös 
sc iniin katka isulinjat. 

Johtosuhteiden 
uudelleeniäriestelvä 

Palon Icv itcssä suurloh
kohallin pohjoissciniil lc j a 
koska samm utusvcden 
huo lt o o li saatu toimivaksi 
pa lomcstari Sillan korva 
(P32) siirtyi johtamaan pa
lon sa mmutusta ja rajoitus
linjoj cn tckoa pohjoissivu l
Ic. 

Tiitcn palon johtosuh
tciksi cri alu c idcn osa lt a 
muotoutui sii s: kattotyö ja 
katkaisulinja P34 , rak c n
nukse n pohjoisscinii P32 , 
iliipääty ja s isiipuo lin c n 
sa mmutus P3 ja ctcliisivu 
TPK-palolllcstari Kuusisto. 
Rakcnnukscn sisiillii toi 
mintaa hoiti myös TPK:n 
piiä lli kkö E inola , samoin 
ylipal o mi cs Laakso ( P5) . 
Niiin P3 kyk c ni to imimaan 
tarvitt aessa PI:n apuna 
aluccn ticdustelussa ja yh
teydcnpidossa. Pa loascm an 
va lmiudcsta ja toiminnoista 
vastasi palomestari Pasi 
Eng!'!!n (P33) . Vastuu huol
losta o li paloesimies /leikki 
Heinun (P51) 

Palon lopullinen 
raioiUaminen 

ia iälkisammutus 
Kai sta nj o htaj ie n jo hdolla 

palon Icviii mi stä rajoitettiin 
ra ivaa ma ll a se iniin katkai
su linj oja. Pa lo saatiin raj a
tuksi lop ulli sesti n ~iill e lin
jo ill e no in klo 15.00. Sen 
jälkeen kattopa lon ja se i
nie n sammutus ja jiiiihdy
tystä sekä raivausta jatke t
tiin n. 20.00 saak ka . Il tapii i
väliä paika ll e saatuj e n suur-
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ten nosturiautojen (2 kpl) 
käytöstä katon raivaukseen 
luovuttiin kovan tuulen 
vuoksi. 

Koko palon ajan jäähdy
tcttiin alapuolelta teräs ra
kenteita suihkuin ja vesity
keino Suurlohkohallissa kat
kaisulinjalla ja hallin länsi
puolisessa osassa toimi nel
jii vesitykkiä . Itäpuolisessa 
osassa kaksi vesitykkiä sekä 
useita työsuihku ja. 

Telaka n henkilökunnan 
toimesta hallissa ollut ra
kenteill a oleva alumiinine n 
laivan runko peite ttiin heti 
palon alussa pressuill a . Sa
moin pressutettiin työko
neita ja joitain laivalohko
ja. Kaikki katosta pudo nnut 
palava materiaali sammu
tcttiin välittömästi ja täten 
on nistuttiin säilyttämään al
haall a hallissa olleet laitteet 
ja alumiinirunko sekä osa 
työkoneista lähes va urioitu
mattomina. 

Sammutukseen sekä 
huo llon aikaiseksi vaihto
miehistöksi hälyte ttiin ym
piiristökunnista Eurajoen 
YPK:n lisäksi, joka oli ollut 
pa loasemalla valmiudessa, 
pä ivällä vielä lisäksi ko lme 
sam mutusyksikköä: Lapin 
YPK , Kiukaisten YPK ja 
Panelian YPK. Samoin 
va ihtomiehistöksi saat iin 
tarvittaessa miehiä paloase
Illa lle vielä tulle ista vapaa
vuorolaisista , puolivakinai
sesta ja Rauman YPK-Iai
sista sekä Rauma-Repolan 
TPK:n miehistä. 

Kohde telakan 
valvontaan 

Rajoituksen onnistuttua 
pa loa raivatt iin ja sammu
I ' Iliin sekä rakenteita jääh
dytettiin noin klo 20.00 
saakka. Klo 19.30 pidetyssä 
samm utustyö n johdo n , te la
kan edustajien ja avusta
vi'n palokuntien yksiköi
de n johtajien yhte isessä 
11 ' uvottelussa sovittiin avus
lill1 ciden yksiköiden kotiut-
1:lInisesta . Päätettiin jälki
va rt ioinnin ja -sammutuk
" 11 jatkamisesta, pa ika lle 
jiiiivistä yksiköistä ja säil y
I ' Itiivistä se lvityksistä. Seu
laavana aamuna klo 6.15 pi
II ' Iyssä paloviranomaisten 
iu tc la kan johdon neuvotte
IlIssa kohde siirre ttiin HolI 
'l1il1g Oy:n vastuull e. 
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Kuva 4. 

0 .. 
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Kuva 5. 
Palon leviämisreilli matalan osan katon ja seinän tai 
tekohdassa. 

Palon leviämisreilll seinän ja katon taitekohdassa . 

Paloa sammullamassa oli yhteensä 17 yksikköä ja sata miestä. Nostolavoja oli kaksi palokuntanostolavaa ja yksi 
yksityinen nostolava ja kolme yksityistä puominosturia (joista kaksi reservissä) . Pääjohtoa oli käytössä 3200 m, 
työjohtoa 800 m. Paineilmalailleila oli käytössä 35 kpl. 

Muut havainnot 
Klo 9.44 annettiin siree

neillä suurpalohälytys kau
pungilla olevien palomies
ten tavoittamiseksi. Hälytys 
aiheutti AHK:hon va lt aisan 
soittoj en tulvan. 

Yhteistoiminta sammu
tustyön johdon , te laka n 
edustaj ien ja paikalle käs
kettyjen eri palokuntien vä
lillä sujui joustavasti . Jopa 
radioliikenne, tilanteen laa
juus huomioiden, sujui puu
routumatta , lukuunotta
matta te knistä vikaa palon 
a lkuvaiheessa . 

Radiota käytettiin lähes 
yksinomaan vain yksikön
jo htajatasosta ylöspäin , eni
ten va in kaistanjohtajata
solta . 

Sammutustyössä tarvitun 
hengityssuojain , polttoaine
, varus- ja muu tarvi ttavan 
sammutuskaluston huo lto 
j ärjestett iin palo laitoksen 
to imesta. Huollosta vastasi 
paloesimies Heino (P 51). 
Muonitushuollon hoiti 
Hollming Oy tehtaan ruo
kalan järj estämänä. Koko 
huolto sujui hyvin . 

E leme nttien rake nne 
sekä tehokkaasti suoritettu 
jäähdytys säästivät kantavat 
teräsrakenteet vaurioitumi
se lta lähes kokonaan. Sa
mo in hallissa o llut alumiini
nen laivan runko säilyi sisä
sammutuksen johdosta vau
rioitumattomana. Telakan 
to imesta aloitettiin jo illalla 
laajamittaise t siivous ja sa
neeraustoimet. 

Vastaisuuden 
varalle 

Palon alkusyy oli jälleen 
kerran suorite ttu hitsaus
työ. Tässä tapauksessa oli 
työnjohtaja vielä valvonut 
rakenteiden suoj austa lasi
kuitukankaall a ja kuitenkin 
vahinko pääsi sattumaan . 
Hitsaustyöt vaativat vielä
kin parempaa huolellisuut
ta . Palovartijat ovat yhä toi
vottuja. Samoin on tärkeää 
suorittaa työn valmistelut 
a nnettuj en ohjeiden mu
kaan . 

Palon nopean leviämisen 
mahdollisti e lementtien ra
kenne. Tuli ja kuumat syt
tymiskelpoiset palokaasut 
levisivät kosteuden pois
toon suunnitelluissa tuule
tusraoissa lähes rajoitukset
ta kuin hormeissa ikään . 
Palava tuulensuoj a (kovale
vy) sekä katon umpilauta 
a ntoivat . palolle tarvittavan 
voiman (palon leviämisrei
tit: kuvat 4 ja 5). Tästä syys
tä tulee pinta-aloiltaan suu
re t pinnat pyrkiä jakamaan 
lohkoihin palon leviämistä 
estäv illä rake nteilla. Ylikor
keissa rakennuksissa tuu
le nsuojaIevyn tulee aina 
olla palamatonta vaikka ra
kennus käyttötapansa pe
rustee lla vo itaisiinkin muu
toin luokitella paloapidättä
väksi. Samoin kosteussulun 
palo- ja syttymisherkkyys 
tulee huomioida. 

Operatiivisen toiminnan 
mahdollistamiseksi pääsy 
katolle myös palo-olosuh-

teissa on järjestettävä. Kiin
teät kuivanousut sammutus
veden johtamiseksi katto
paloihin on huomioitava ra
kennuslupaa varten annet
tavassa lausunnossa. Takti
sena ohjeena muistuttaisin , 
että tämän tyyppisissä ra
kenteissa palon rajoittami
nen - rajoituslinjojen teko 
o n ainoa, palon "varman" 
pysäyttämisen mahdollista
va keino. 

Tiedotustoiminta 
Melko nopeasti palon al

kuvaiheen jälkeen palopai
kalle saapuivat julkisen tie
dotuksen edustaj at ; radioi
den ja lehtien toimittajat. 
Palon kestäessä annoimme 
telakan johtajan kanssa 
useita yhteisiä tiedotteita ja 
lausuntoj a tiedotusvälineil
le. Eri tyispiirteen nykyai
kaiseen tiedotukseen antaa 
paikallisradioiden osuus. Il
lall a pidimme viime isen yh
teisen tiedotustilaisuuden 
vielä klo 20.00. Palon joh
dosta palolaitoksen päällys
tö sa i vastailla tiedotusväli
ne iden puhelinsoittoihin 
vielä viikonlopunkin ajan. 
Mielestämme palosta teh
dyt haastatte lut , lausunnot 
ja lehtiartikke lit olivat e rit
tä in asiallisia ja oikeita , jo
ten tapauksen uutisointi o n
nistui kohtuullisesti. 
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