Palopäällikkö Hannu Koivuviita

Hitsauksesta miljoonavahingot
Hoiimingin telakalla Raumalla
Valokuvat: Pekka Lehmuskallio
Telakan
suurlohkohallin
palo Raumalla työllisti alueen
palokunnat tammikuun 27.
päivänä. Palo sai alkunsa hi!sauksesta kun hallin matalan
osan katolla oltiin rakentamassa kierreporrasta korkeamman halliosan katolle.

Palokohde ja
olosuhteet

Kuva 1.
Yleiskuva tuhoutuneesta hallin osasta. Syttymiskohta merkitty nuoleIla. Vaikealla läiskällä vasemmalla on
peitetty valmisteilla oleva sota-alus.
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Hollming Oy: n telakka
on välittömästi Rauman sataman vieressä ja paloasemalta sinne on matkaa n. 3
km. Telakka on nykyaikai nen , korkeata ammattitai toa vaativien erikoisalusten
rakentamiseen paljolti keskittynyt tuotantolaitos. Kuten muillakin maamme tela koilla myös Hollmingilla on
laivojen rakentaminen siirtynyt lähes kokonaan sisätyöksi. 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 yhteydessä olevan matalamman
osan pituus 45 m , leveys 21
m ja korkeus - 17 m =
16.065 ml (katso asemapiirros). Hallin kantavat raken teet ovat teräsrakenteita ;
pilarit massiivisia I-teräspalkkeja , primääri- ja se kundäärikannattaj at ristik korakenteita (katso kuva
1) . Seinät ja katto ovat En PALONTORJUNTA 1989: 2

Kuva 1a .
Hallin palanutta osaa eteläpuolella . Syttymiskohta merkitty myös tähän kuvaan.

so n puurunko isia e leme nttejä (kuva t 2 ja 3). R a ke nIlusta rkas taj alle ann e tussa
pal olaito ksen la usunnossa
lupa me nette lyn yhteydessä
ra ke nnus oli mää ritelty eri ko iskäyttöiseksi ra ke nnuk se ksi ja hyvä ksytt y ra ke nIl c ttava ksi paloa pidättävälI ii.
Pa lon syttyessä 27. 1.1989
II. klo 8.25 ilman lä mpö tila
o li + 4°C , tuuli oli lä nsilo un aasta n . 5 mls kää nt ye n
puo le n päivä n aiko ihin lähes ete lään ja voimistue n n .
II m:iin sekunnissa.
Ho llming Oy:llä on oma
IIk tiivisesti toimivat TPK ,
jo nka kokonaisva hvuus on
-/- 1+ 14. Te la kka-a lue on
varuste ttu kiinte ällä palovesivc rkostoll a, joka kuite nkill jäätymisvaarasta johlue n on ta lvi a ikaan tyhj e nII ''' ynä .
Pa lopumppuj e n
ht e iste ho o n 3 .300 I/min.

Palon alkulllanne
ja kehiHvmlnen
A HK te ki palohälytyksen
K.3 1 a ntae n
osoitteeksi
Il o llming Oy , jolloin pa ika ll e lä hti pa lol a itokse n peI us liihtö
seuraavalla va hvllude ll a : R1: 2 (P 1 ja P3)
10 + 1, R 111: 0 + 1+ 4, R
11\ 1: 0 + 0 + 1 ja R 191:2.

M at ka n a ik a na A HK il moitti sota la iva n kansirake nte ide n p alava n . Täll ö in
P3 (pa lo mesta ri Eero Vihe!'vii) m ää räsi hälyte ttävä ksi
p a loase ma ll e palolaito kse n
vapaavuo ron .
Saavuimm e suurl o hkoha llin itäpäätyy n , joka o li
ko ko naa n savun pe itossa
klo 8.39. H o llmin g Oy: n
TPK :n päällikkö Erkki EiIlola ilmoitti ka to n o leva n
tulessa . P3 mää räsi he ti
AHk:n lähe ttä mään paik a lle p alo laito ksen nostol ava n
R 161.
Ti e duste luissa havaitsim me, e tt ä suurlohko hallin
ma ta la n osa n ka tto pa lo i
a lapuo le lta n. 30 m' a luee lta . T PK , va hvuude ll a 1 + 7 ,
o li to iminn assa hallin sisä ll ä
yritt äe n sa mmutt aa alh aa lta
suih kuttae n ha ll in kattoa.
P3 m ää räs i työv uo ro n selvitykset. Itse suo ritin ti e-

YLÄPOHJARAKENNE

duste lun TPK:n palo miehe n o pas tuksella pa lava n
ha lli osa n kato ll a. Myös kato lla oli jo TPK :n mies työsuih kull a sa mmutustyössä .
H ava itsin kato n oleva n laaja lt a a luee lta kuum an ja tule n leviävä n kattope llie n
a ll a. Samo in oli e päilt ävissä, e ttä tuli o li le viä mässä
suurlo hko hallin
selll assä
sytt ymiskohd asta ylöspäin
( ku va 1).
Pa lo o li saanut alkunsa
hitsaustyös tä, jota oli te ht y
ma tala n osa n ja ko rkea n
osan ta ite kohdasta sein ä rake nteessa. Tarkoituksena
o li ra ke ntaa kie rre po rras
matala n osan ka tolta ko rkeammin osan ka to ll e .
Työv uoro selvitti ka ksi
3" :n suihkua, joill a yrite ttiin a lh aa lta suihkuttae n estää pa lo n leviämine n ka ttora ke nte ista
ko rkea mm a n
suurl o hko hallin
se in ää n .
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Samo illa suihkuill a jää hdyte ttiin ka ntavia te räs ra ke nte ita . Va rsin aista sammutusteh oa suihkuill a e i ollut.
T ieduste ltuani tilanteen
ryhd yin johtamaan sammutustyö tä klo 8.50 . M ää räsin
hälyte tt ävä ksi
R a uma n
puoli va kin a isen
pa lo kunnan ja R aum an VPK :n .
Hi e m an myöhe mmin Ra uma- R e po la O y: n T PK:n e nsin va rikkovalmiuteen ja
va rsin a isesti
p a lopaika lle
klo 9. 07 . Sa moin määräsin
hä lyte ttävä ksi
yksityisen
nosto lavan klo 8 .55 . E urajoe n VPK :n mää räsin hälyte ttä väksi va ralle R a um a n
pa loasemalle kI09 .11 .
Pa lo la ito ksen nostolava
saapui kl o 8.50 ja ryht yi n.
klo 9.00 a ikaan ulko puo liseen sammutustyöhö n työ suihkull a , jolla e i kuite nkaa n o llut te hoa .
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Kllva 2.
Yli pOhjaelementin rakenne .
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Kuva 3.
Ulkoseinäelementin rakenne (oik.).
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Suurlohkohallin laajennus,
":::::~::::::::::;'-------i

jonka kattorakenteet ja
seinän yläosa tuhoutuivat palossa

Suurlohkohalli,

M a talan osan kattorake nteista kattopelIin alta tullut
savu ja ajo ittaiset liekit
räystäältä es tivät nostolavalla
työskennelleiden
mieste n p ääsy n seinälle . Samoin nostolavan sivuttaisulottuvuus ei riittä nyt.
Hollming Oy:n te laka n
johtaj a Rislo Salo ilmoitta utui yhtiön e dustajana yhdysmieheks i' n. klo 9.10. Tällön
yhteistyö teo llisuuden he nkilös tön kanssa te hostui .
Samoin saatiin käyttöön telakan radiopuh e limi a mm.
R l:ee n.

Johtosuhteiden
uudelleeniäriestelvä

Vaikeuksia
kasaantuu
Ryhdyttäessä
järj estämään sammutusvede nhu o ltoa ylipalomies Laakson
(R5) johdolla TPK:n mi esten avustamana rikkoutui
kiinteän palovesiverkoston
venttiilin kara. Venttiiliä e i
saatu auki ja täte n koko
sammutusvede n huolto suoritettiin aluksi moottori rui skuilla ja lisävoimien saapuessa paloautoj e n nokkapumpuilla imuriselvityksinä. Veden syöttöön käytettiin myös tela kalla ollutta
tutkimusalusta. Myös valtam erihinaajan te lakan edus ~
taj a t siirsivät nopeasti valmiuteen laituriin lähe lle palokohdetta . Tässä korost ui
yhteistyö telakan johdon ja
paloviranomaisten vä lill ä.
Johtamista vaikeutti huomattavasti pa lon kriittisessä
vaiheessa
radioliikentee n
jumiutuminen n. klo 9.159.50. Syynä jonkin radion
lähettim e n päälle juuttuminen.
Palon levitessä suurloh'kohallin se inä ä pitk in ylös
katolle päätetti in , että katolle raivataan katkaisulinja. P3:n johdolla katolle pyrittiin ensin nostolavalla .
Rakennuks e n korkeus , 29
metriä , oli kuitenk in yli pa12

ti) su ure lta osin paineilmala itte ita käyttäen ,kattoon
saatiin raivattua yli koko
ha llin me nevä roilo. Katkais uk o htaa n selvitettiin ne lj ä
2" työsu ih kua ja myöhemmin alapuolella halliin kaikkiaan neljä vesitykkiä.
Saman aikaisesti tuli levisi kato lt a ede ll ee n alas se inill e sekä myös se inissä sivusuuntaan . Tästä johtuen
paikalle hä lytett iin Porista
palola itokse n
nosto lava
sekä yks it yise lUi urak o itsij a lta
he nkilönostoko rill a
varustettu puominosturi klo
9.45, AHK :n se lvitettyii e nsin e tt c i Raumalta olc saatavilla vastaavia. Nii iden
saavuttua raivattiin myös
sc iniin katka isulinjat.

Piirros: Maiti Taipale.

lo laitokse n ja samo in paika lle ti latun yks it yise n nostolavan ulottuvuude n = 25
me tri ä. Myöskiiän sisiip uolitse katolle o levaa pitbiii
ha nk a laa reitti ii ei voinut
e nää käyttää.

PalOkuntien
iatkotoiminta
Lisävoimia alkoi saap ua
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-Repolan TPK) 1+0+8 ja R 37 1:
1+0+4. R 15 1: 0+0+ 1 klo
9 .37. Samoin TPK:nmiehiä
sekä telakan muutakin he nkilöstöä saat iin avuksi. Lisävoimie n saav uttu a sam mutu svesihuo lto siir ty i palom es tari
SillankoJ'\'{/l/e
(P32) , pa lo mestari AJ'l'U
(P34) johti palonrajoitusta
rake nnukse n e te läsivusta lla, jossa kattopalo painui
se in ää alaspä in . Ete läp uo-

le il a o li viilitt ö mäst i vie ressii
er ilai sia rak e nnuksia Ja
myös kaasusiiiliötii.
P 3: n mäiiräyksestii paloesim 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 m äiiriisi
ase nn e ttavaksi
nosturiin
he n kilönostoko rin ,
jolla
hii n vei kato ll e viisi mi es tä
ja katon aukaisuun tar vitta vaa raivauska lustoa. Itse
m iiiiriis in palomestari Arvon (P34) otta maan johtovastuu katon katkaisulinjasta. Vastuu e te liisivusta lla
siirt yi TPK:n palomestari
KUII.I'islo//e. Telakan johtajan kan ssa miiäritte le m iiii mme ra jo itu slinjaa e i vo itu
toteuttaa , vaan P 34 :n j o hdolla rajo ituslinj a raivatt iin
no in 100 metriä län sip iiäty yn pä in. E rittäin hankali ssa työo los uht e issa, (tuu li
kääntyi j a painoi sav un koh-

Palon Icv itcssä suurlohkohallin pohjoissciniil lc j a
koska
samm utusvcde n
hu o lt o o li saatu toimivaksi
pa lomcstari
Sillan korva
(P32) siirtyi johtamaan palon sa mmutusta ja rajoituslinjoj cn tckoa pohjoissivu lIc.
Tiitcn palon johtos uhtciksi cri alu c id cn osa lt a
muotoutui sii s: kattotyö j a
katkaisulinja P34 , rak c nnuk se n pohjoisscinii P32 ,
iliipääty ja sisiipuo lin c n
sa mmutu s P3 ja ctcliisivu
TPK-palolllcstari Kuusisto.
Rakcnnukscn sisiillii toi mintaa hoiti myös TPK:n
piiä lli kkö E inola , samo in
ylipal o mi cs Laakso ( P5) .
Niiin P3 kyk c ni to imimaan
tarvitt aessa
PI:n
apuna
aluccn ticdustelussa ja yhte ydcnpidossa. Pa loasc m an
va lmiudcsta ja toiminnoista
vastasi palomestari Pasi
Eng!'!!n (P33) . Vastuu huollosta 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 katkaisu linj oja. Pa lo saatiin raj atuksi lop ulli sesti n ~iill e linjo ill e no in klo 15.00. Sen
jälk ee n kattopa lon ja se inie n sammutus ja jiiiihdytystä sekä raivau sta jatke ttiin n. 20.00 saak ka . Il tapii iväliä paika ll e saatuj e n suurPALONTORJUNTA 19H'): 2

ten nosturiautojen (2 kpl)
käytöstä katon raivaukseen
luovuttiin kovan tuule n
vuoksi.
Koko palon aja n jäähd ytcttiin alapuolelta teräs rake nteita suihkuin ja vesitykeino Suurlohkohallissa katkaisulinjalla ja hallin lä nsipuolisessa osassa toimi neljii vesitykkiä . Itäp uolisessa
osassa kaksi vesitykkiä sekä
useita työsuihku ja.
Telaka n he nkilökunna n
toimesta hallissa ollut rake nteill a oleva alumiinine n
laiva n runk o peite ttiin he ti
palon alussa pressuill a . Samoin pressutettiin työ koneita ja joitain laivalohkoja. Kaikki katosta pudo nnut
palava m ateriaali sammutcttiin välittömästi ja täte n
on nistuttiin säilyttä mään alhaall a hallissa olleet laitteet
ja alumiinirunko sekä osa
työkoneista lähes va urioitumattomina.
Sammutukseen
se kä
huo llo n aikaiseksi vaihtomiehistöksi hälyte ttiin ympiiristökunnista Eurajoen
YPK :n lisäksi, joka oli ollut
pa loasem alla valmiudessa,
pä ivällä vielä lisäksi ko lme
sam mutusyksikköä: Lapin
YPK , Kiukaisten YPK ja
Panelian YPK.
Samoin
va ihtom iehistöksi
saat iin
tarvittaessa miehiä paloaseIlla lle vielä tulle ista va paavuorolaisista , puolivakinaisesta ja Raum a n YPK-Iaisista sekä Rauma-Repolan
TPK:n mie histä.

Kohde telakan
valvontaan
Rajoituksen onnistuttua
pa loa raivattiin ja sammuI 'Iliin sekä rakenteita jäähd ytettiin noin klo 20.00
saakka. Klo 19.30 pidetyssä
samm utustyö n johdo n , telakan edustajie n ja avustavi'n palokuntien yksiköide n johtajien yhte isessä
11 ' uvottelussa sovittiin avuslill1 ciden yksiköiden kotiut1:lInisesta . Pääte ttiin jälkiva rt ioinnin ja -sa mmutuk" 11 jatkamisesta, pa ika lle
jiiiivistä yksiköistä ja säil yI 'Itiivistä se lvityksistä. Seulaavana aa muna klo 6.15 piII 'Iyssä paloviranomaisten
iu tc la ka n johdon neu vo tteIlIssa kohde siirre ttiin HolI 'l1il1 g Oy:n vast uull e.
1'i\ I_O NTORJUNTA t 9R9: 2
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Kuva 4.
Palon leviämisreilli matalan osan katon ja seinän tai tekohdassa.

Kuva 5.
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 sireeneillä suurpalo hälytys kaupungilla olevien palomieste n tavoittamise ksi. Hälytys
aihe utti AHK:hon va lt aisan
soittoj e n tulvan.
Yhteistoiminta sammutustyö n johdon , telaka n
edustaj ie n ja paikalle käskettyjen eri palokunti e n välillä sujui joustavasti . Jopa
radioliikenne, tilanteen laajuus huomioiden, sujui puuroutumatta ,
lukuunottamatta te knistä vikaa palon
a lkuvaiheessa .
R adiota käytettiin lähes
yksinomaan vain yksikönjo htajatasosta ylöspäin , e niten va in kaistanjohtajatasolta .
Sammutustyössä tarvitun
he ngityss uojain , polttoaine, varus- ja muu ta rvi ttava n
sa mmutuskaluston huo lto
j ärjestettiin palo laitoksen
to imesta. Huollosta vastasi
paloesimies H eino (P 51).
Muonitushuollon
hoiti
H ollming Oy tehtaa n ruokalan järj estämän ä. Kok o
huolto sujui hyvin .
E le me nttie n
rake nne
sekä tehokkaasti suoritettu
jäähdytys säästivät kantavat
teräsrakenteet vaurioitumise lta lähes kokonaan. Samo in hallissa o llut alumiinine n laivan runko säilyi sisäsa mmutukse n johdosta vaurioitumattomana. Telakan
to imesta aloitettiin jo illalla
laajamittaise t siivous ja saneera ustoim et.

Vastaisuuden
varalle
Palon alkusyy oli jälleen
kerran suorite ttu hitsaustyö. Tässä tapauksessa oli
työnjohtaja vielä valvonut
rake nteide n suoj austa lasikuituka nkaall a ja kuite nkin
vahinko pääsi sattumaa n .
Hitsaustyöt vaativat vieläkin parempaa huolellisuutta . P alovartijat ovat yhä toivottuja. Samoin on tärkeää
suorittaa työ n valmistelut
a nnettuj e n ohjeiden mukaa n .
Palon nopean levi ämisen
mahdollisti elementtie n rakenne. Tuli ja kuum at syttymiskelpoiset palokaas ut
levisivät kosteuden poistoon suunnitelluissa tuuletusraoissa lähes rajoituksetta kuin hormeissa ikää n .
Palava tuule nsuoj a (kovalevy) se kä katon umpila uta
a ntoivat . palolle tarvittava n
voiman (palon leviämisreitit: kuvat 4 ja 5). Tästä syystä tulee pinta-aloiltaan suure t pinnat pyrkiä jakamaan
lohkoihin palon leviämistä
estäv illä rake nteilla. Ylikorkeissa rakennuksissa tuule nsuojaIevyn tulee ain a
olla palam atonta vaikka rakennus käyttötapansa perustee lla vo itaisiinkin muutoin luokitella paloapid ättäväksi. Samoin kosteussulun
palo- ja syttymisherkk yys
tulee huomioida.
Operatiivisen toiminnan
mahdollista miseksi
pääsy
katolle myös palo-olosuh-

teissa o n järjestettävä. Kiinteät kuivanousut sammutusveden johtamiseksi kattopaloihin on huomioitava rakennuslupaa varten annettavassa la usunnossa. Taktise na ohjeena muistuttaisin ,
että tämän tyyppisissä rakenteissa palon rajoittamine n - rajoituslinjojen teko
o n ainoa, palon "varman"
pysäyttä misen mahdollistava keino.

Tiedotustoiminta
Me lko nopeasti palon alkuvaiheen jälkeen palopaikalle saap uivat julkisen tiedotuksen edustaj at ; radioiden ja le htie n toimittajat.
Palo n kestäessä ann oimme
telakan johtajan ka nssa
useita yhteisiä tiedotteita ja
la usuntoj a tiedotusvälineille. Erityispiirtee n nykyaikaiseen tiedotukseen antaa
paikallisradioiden osuus. Illall a pidimme viime isen yhteise n tiedotustilaisuud en
vielä klo 20.00. Palon johdosta palolaitoksen päällystö sa i vastailla tiedotusväline ide n
puhelinsoittoihin
vielä viikonlopunkin aja n.
Mielestämme palosta tehd yt haas tatte lut , la usunn ot
ja le htiartikke lit olivat e rittäin asiallisia ja oikeita , joten tapauksen uutisointi o nnistui kohtuullisesti.
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