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Valmistavan jakson tapaan myös varsinaisen kurssin painotus oli vahvasti sukel-
lustaitojen harjoittelussa. Kurssin opetussuunnitelman 264 tunnista suurin osa oli su-
kelluksen ja sukeltajan töiden harjoittelua: etsintämenetelmien opettelua, esineiden 
tunnistamista vedessä, miinojen vaarattomaksi tekoa, vedenalaisia räjäytystöitä sekä 
vedenalaista suunnistamista. Kurssin viikko-ohjelmat noudattelivat pääpiirteittäin 
samaa kaavaa harjoitussyvyyksien kasvaessa asteittain 20–30 metriin. Viimeisillä vii-
koilla kurssilla toimeenpantiin todenmukaisia raivausharjoituksia.

Sukelluslaitteena käytettiin pääasiassa omavaraista paineilmalaitetta, johon kuu-
lui kokokasvonaamari. Siinä kaasu johdettiin sukeltajalle hengityssäätimellä, joka oli 
kiinnitetty suoraan naamarin etuosaan. Suukappaletta tai nenän ja suun peittävää 
kuonokoppaa ei laitteessa käytetty. Tällaisen rakenteen johdosta kaikki uloshengitetty 
hiilidioksidi ei poistunut naamarista veteen, minkä seurauksena syntyi helposti hiilidi-
oksidin aiheuttama myrkytystila. 

Omavaraisen sukelluslaitteen lisäksi käytössä oli myös raskassukeltajan pintailma-
järjestelmä, jossa hengitettävä kaasu johdettiin sukeltajalle letkulla veneessä sijaitse-
vasta varastosäiliöstä. 

Yliluutnantti Näsi raportoi lisäksi tutustuneensa kurssin aikana pintapuolisesti 
myös ”englantilaiseen sammakkomiesvarustukseen”. Tällä tarkoitettiin suljetun kierron 
happilaitetta. Tällaisesta laitteesta ei pintaan tullut lainkaan sukeltajan sijainnin pal-
jastavia kuplia.

Sukeltajilla oli käytössä kaksi kuivapukumallia: englantilainen nylonpuku, jossa ai-
noastaan vyötäröosa oli kumia ja ruotsalainen kokonaan kumista valmistettu sukellus-
puku. Englantilaisessa puvussa oli niskaan asennettu ilmanpoistoventtiili, joka helpotti 
sukeltajan laskeutumista. Ilman lisääminen pukuun oli kuitenkin vaikeaa, koska nis-
kaan sijoitettu poistoventtiili ei ollut säädettävä. Puku pysyi tyhjänä sukeltajan uidessa 
kasvot alaspäin.

Opetus Ruotsin laivaston 
sukeltajakurssilla 1953

tunti-
määrä

Sukellus ja sukeltajan työskentely 234

Sukelluksen fysikaaliset ja fysiologiset perusteet 6

Sukelluskalusto 3

Varomääräykset 3

Varalla 18

Päiväohjelma Ruotsin laivaston 
sukeltajakurssilla 1953

Herätys 06.00

Uinti 07.20

Aamukahvi 07.45

Palvelus alkaa 08.00

Palvelus päättyy 11.30

Lounas 11.45

Palvelus alkaa 13.00

Palvelus päättyy 17.00

Päivällinen 17.15

Voimistelu, uinti, murtomaajuoksu 18.00

Hiljaisuus 22.00
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Toinen käytössä ollut sukelluspukumalli oli ruotsalainen kumista valmistettu rul-
lapuku. Nimitys kuvaa sen tiivistämistapaa. Puku puettiin päälle rullaamalla puvun 
ylä- ja alaosan kumitiivisteet päällekkäin vyötärölle. Kyseessä oli niin kutsuttu vakioti-
lavuuspuku, johon oli kuitenkin mahdollista lisätä ilmaa naamarin kautta hupun reunaa 
raottamalla. Ilmanpoisto tapahtui puvun hihaosan päissä olevia kumitiivisteitä, ranne-
mansetteja, sormin avaamalla. Tämä oli mahdollista, koska sukeltaja työskenteli veden 
alla yleensä paljain käsin. Rukkasia käytettiin ainoastaan erittäin kylmissä olosuhteis-
sa. Englantilaisen puvun ongelma oli nykymittapuun mukaan hankalakäyttöinen vent-

Sukellustoimintaa Ruotsissa kesällä 1953. 
Sukelluksia tehtiin soudettavista valasve-
neistä, jotka kuitenkin sukellustoimintaa 

varten hinattiin harjoituspaikoille. Sukeltajan 
pinta-avustajalla on kädessään merkinan-
toköysi, jonka avulla sukeltaja ja avustaja 

saattoivat ennakkoon sovituin merkein 
viestiä. Köysimerkein sukeltajaa oli myös 
mahdollista ohjata haluttuun suuntaan. 

Sukeltajan kädessä näkyy pyöreä syvyysmit-
tari. Sukelluksen kestoa seurattiin pinnalta 

ja köysimerkein annettiin tieto sukellusajan 
päättymisestä. Merkinantoköyttä käytetään 

samaan tapaan tänäkin päivänä. ANTTI NÄ SI

Antti Näsi nousemassa ensimmäiseltä 
sukellukseltaan Ruotsin laivaston raivaa-
jasukeltajakoulutuksessa kesällä 1953. Jo 
ennen Ruotsin kurssia Näsi oli tutustunut 

sukeltamiseen. Suomen laivastossa oli seu-
rattu toisen maailmansodan aikana tulleita 

tietoja erilaisista vedenalaisista operaatioista 
ja käyty keskustelua taistelusukelluskou-

lutuksen aloittamisesta. Näsi sai tiedon 
asiasta vuonna 1952 kun Laivaston esikunta 

etsi vapaaehtoisia ensimmäistä sotien 
jälkeistä laivaston sukeltajakurssia varten. 
Yksi vapaaehtoisista oli päätetty lähettää 

koulutettavaksi ulkomaille. Kiinnostuneille 
järjestettiin valintakokeet, joihin kuului 

uintitesti, painekammiokoe sekä sukellus 
raskaassa kypärävarustuksessa Laivaston 

työsukeltajan Leo Hämäläisen johdolla. 
Kokeiden jälkeen Laivaston esikuntapäällikkö 
Orvo Peuranheimo ehdotti Näsille, että tämä 

lähtisikin Suomessa järjestettävän kurssin 
sijaan tutustumaan raivaajasukeltajakoulu-

tukseen Ruotsiin. ANTTI NÄ SI
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kelluslaitteen aiheuttama muutos magneettikentässä olisi riittänyt laukaisemaan 
magneettisuuteen reagoivan herätemiinan sukeltajan sitä lähestyessä.

Tavanomaisesta paineilmalaitteesta Finnish Navy Set erosi toiminnaltaan vain 
vähän. Rakennusmateriaalit oli kuitenkin valittu niin, että laitteen aiheuttama mag-

neettinen heräte oli pieni. Vain kaksi jousta paineenalentajassa oli 
herätteen aiheuttavaa terästä. Muuten materiaaleina oli käytetty he-
rätteettömiä metalleja, muun muassa messinkiä. Akustisesti herät-
teetön Finnish Navy Set ei kuitenkaan ollut. Ääntä aiheuttivat muun 
muassa sukeltajan veteen puhaltamat ilmakuplat.

Äänettömän laitteen tarpeesta ja käyttökelpoisuudesta käytiin 
60-luvulla keskustelua. Komentaja Peltonenkin kartoitti vuonna 1960 
Englantiin tekemällään tutustumismatkalla kokemuksia ja ajatuksia 
ääniherätteen merkityksestä.

Englantilaiset ajattelivat, että äänetön laite olisi väistämättä mo-
nimutkainen ja siksi hankalampi huoltaa. Monimutkaisuuden aihe-
uttamien vikatilanteiden vuoksi laskettiin menetettävän enemmän 
sukeltajia kuin yksittäisten miinojen reagoidessa akustiseen herättee-
seen. Sama kohtalaisen karu ja suoraviivainen ajattelutapa oli saanut 
englantilaiset korvaamaan kypäräsukeltajan miinanraivaustehtävis-
sä omavaraista laitetta käyttävällä sukeltajalla. Jos kypäräsukeltajan 
raivaustyö epäonnistui, onnettoman sukeltajan lisäksi menetettiin 
yleensä myös pumppumiehet. Omavaraista laitetta käyttävä sukeltaja 
toimi itsenäisesti, ja mieshukka arvioitiin pienemmäksi.

Suomalaiset kuitenkin päätyivät hankkimaan Siebe Gormanilta 
myös Amphibian Mk IV -happisukelluslaitteita, joita voitiin pienillä 
muutoksilla käyttää seoskaasulaitteina niin ääni- kuin magneetti-

herätteeseen reagoivien miinojen raivaukseen sekä rynnäkkösukeltajien happilait-
teena. Tämä kalustohankinta oli merkittävä vuonna 1964 käynnistyneen erillisen ryn-
näkkösukeltajalinjan kannalta. Kurssin johtajana toiminut Heikki Kokkala oli saanut 
laitteen käyttökoulutuksen Englannissa.

Sukellusturvallisuuden kannalta tärkeä kaasun koostumuksen analysointi 60-lu-
vun tekniikalla oli melkoinen projekti. Analyysi tehtiin Orsat-analyysilaitteistolla 
koeputkien liuosten avulla, ja koostumuksen analysointi kesti useita tunteja. Alkuvai-

Sukeltajat Kaivo, Leppä ja Paakkanen lähdös-
sä etsimään mereen upotettuja venäläisiä 

räjähteitä Russarössä Hangon eteläpuolella 
vuonna 1967. Sukeltajilla on Siebe Gormanin 
valmistamat Englannista hankitut antimag-
neettiset Finnish Navy Set -sukelluslaitteet. 

Finnish Navy Set oli palveluskäytössä vuosina 
1963–73. MARKKU VILKMAN

Kuusikymmentä luvulla rä jä ytysaineena pio-
neeriharjoituksissa kä ytettiin trotyylia. Su-

keltajat Kari Poutanen ja Markku Paakkanen 
kannattelevat valmistelemaansa suurehkoa 

latausta vuonna 1966. PERTTI VILKMAN
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Kelluvuuden säätely laitteella oli hiukan hankalampaa kuin esimerkiksi paineilmalait-
teilla. Toiset pitivätkin sillä sukeltamista hankalana.

Aikaisemmin käytössä ollut Cobra perustui ennalta säädettyyn kaasun virtaukseen 
ja aiheutti ongelmia, jos sukeltaja joutui suorittamaan ennakoitua raskaampaa tehtävää 
tai muuten hengästyi. Jos kevyeksi suunniteltu työ muuttuikin raskaaksi, aiheutti se 
muun muassa sukeltajantaudin riskin. Cobrat eivät ainakaan vanhemmiten pysyneet 
myöskään tiiviinä, ja veden pehmentämä suodatinkalkki aiheutti useampiakin vaara-
tilanteita emäksisen vellin joutuessa laitteen hengityskierrosta sukeltajan kasvoille tai 
silmiin. Ruotsalaislaitteessa kaasunsyöttöön liittyviä ongelmia ei syntynyt.

Hengittäminen ACSC-laitteesta oli miellyttävää. Hiilidioksidia poistava kalkki 
kuumeni reaktiossa hiukan, ja laitteesta hengitettävä kaasu oli mukavan lämmintä. 
Laitteessa ei myöskään ollut minkäänlaista hengitysvastusta. Sukellusfysiologisestikin 
laite oli edistyksellinen, sillä turvallisuuden kannalta merkityksellinen hapen osapaine 
vaihteli huomattavan vähän. Tältä osin ilman elektroniikkaa toimiva laite oli huomat-
tavasti edeltäjäänsä parempi. Vaikka ACSC oli monilta osin edistyksellinen, sitä ei kos-
kaan myyty kovin laajalle. Vedessä sukelluslaite oli hyvä, mutta sen huolto oli kuitenkin 
vaativaa ja aikaa vievää.

ACSC:n käyttöönottoon liittyen sukeltajia kävi vuosikymmenten tauon jälkeen 
Ruotsissa kouluttautumassa. Vuonna 1983 Merivoimat lähetti kolme sukeltajaa Ruot-
siin raivaajasukeltajan oppiin. Ensimmäiset uuteen kalustoon koulutetut olivat kaptee-

Vääpeli Markku Vilkman valmistautuu sukel-
tamaan kehäetsintäsukelluksen Aga ACSC 
-seoskaasulaitteella 52 metrin syvyysalueella 
Hä stö -Busö ssä  Hangon itä puolella vuonna 
1985. Etsintäharjoituksessa käytettiin apuna 
Ibsophone-merkkistä sukeltajapuhelinta. 
Vesitiivis kuuloke asetettiin tiivisti päätä 
vasten ja ääni sukeltajalle välittyi kallon 
luiden kautta. Puhelinkaapelin sininen ja 
punainen liitin näkyvät selvästi sukeltajan 
pään oikealla puolella. MARKKU VILKMAN 
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niluutnantti Lorentz Andersson, pursimies Jari Manelius ja luutnantti Markku Saari-
koski.

Koulutuksen järjesti 1. raivaajasukeltajadivisioona Gullmarbasenissa lähellä Udde-
vallaa. Siellä harjoiteltiin yksinomaan ACSC-laitteella sukeltamista. Ruotsin laivaston 
sukelluskoulutusta pidettiin hyvänä ja uutta laitetta maineensa veroisena ja edistyk-
sellisenä.

Aivan ensimmäistä kertaa suomalaiset eivät tuolloin ACSC-laitteeseen tutustu-
neet, sillä ruotsalaiset olivat käyneet esittelemässä sitä Merivoimille jo aikaisemmin. 
Laitteen prototyypillä oli suoritettu sukellustestejä sekä uima-altaassa että meressä. 
Suomalaiset olivat ensimmäisiä, jotka ottivat ruotsalaislaitteen operatiiviseen käyt-
töön. Laite oli käytössä Suomen ja Ruotsin lisäksi ainakin Tanskassa. Myös Yhdysval-
tain laivasto hankki erän ACSC-laitteita koekäyttöön. Lisäksi laitteita hankkivat ilmei-
sesti myös Intian ja Pakistanin laivastot.

Ensimmäisen kerran uutta ACSC-kalustoa käytettiin varusmiesten koulutuksessa 
kurssilla numero 47 vuonna 1984. Sekä kouluttajat että oppilaat ottivat sen mielenkiin-
nolla vastaan. ACSC-hankintojen yhteydessä ruotsalaiselta Agalta oli hankittu myös 
muutamia suljetun kierron Oxydive-happilaitteita. Laite perustui osittain ACSC:n 
osiin, muun muassa suodatinkotelo oli sama. Sukeltajaoppilaat tutustuivat jälleen myös 
puhtaalla hapella sukeltamiseen. Laitteen käyttöä harjoiteltiin uima-allasolosuhteissa.

Siebe Gormanin Cobra säilyi koulutuskäytössä vielä muutamia vuosia. Aivan vii-
meisinä vuosina harjoiteltiin ainoastaan laitteen käyttöä, mutta vedessä sillä ei sukel-
lettu.

Uutta sukellusvälineistöä hankittiin useammassa erässä. Hankinnat olivat koko-
luokaltaan merkittäviä, sillä kalustoa ei tilattu ainoastaan koulutustarkoituksia varten. 
Miinanraivauksessa tarvittavia laitteita hankittiin sodan ajan vahvuuksille tarvittavat 
määrät. Myös työsukellustoimintaa vietiin eteenpäin, vaikka suurimmat askeleet sen 
kehittämisessä otettiin vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Silloin öljyä vuotavien 
hylkyjen tyhjentäminen aloitettiin yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.

ASCS-sukellus vuonna 1995 kurssilla 69. Va-
semmalta aliluutnantti Kai Halonen, aliker-
santti Mikko Kotila. Kouluttajana luutnantti 

Petri Vehmanen. SUKELTAJAKOULUN ARKISTO
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Moderni painekammiokeskus Upinniemeen

Sukeltajien hoitokäyttöön tarkoitetut painekammiot olivat pieniä ja vanhoja. Suurin 
osa niistä oli sijoitettu aluksille, eivätkä ne soveltuneet taisteluvälinekehitykseen tai 
testeihin. Merivoimissa laitettiin 80-luvun puolivälin tienoilla vireille uuden paine-
kammiojärjestelmän hankinta. Tavoitteeksi asetettiin, että uusi kammio mahdollistaisi 
myös tutkimuksen ja sukelluslääketieteen kehittämisen. Sukeltajien esityksestä Me-
rivoimien esikunnassa päätettiin uuden painekammion rakentamisesta Upinniemen 
varuskuntasairaalan yhteyteen. Myös Tilkan sotilassairaalan painekammiotoiminta 
päätettiin siirtää Upinniemeen.

Hanke lähti liikkeelle vuosikymmenen puolivälin tienoilla. Euroopan ja maailman-
kin mittakaavassa moderni painekammiokeskus avattiin vielä rakenteilla olevan va-
ruskuntasairaalan yhteyteen vuonna 1989. Kammiokompleksiin kuului tavanomaisten 
kuivatilojen lisäksi myös kuusimetrinen ja kolme metriä halkaisijaltaan oleva märkä-
kammio.

Painekammion toimittajia haarukoitiin maailmalta ja Suomesta. Tarjokkaita pro-
jektin toteuttamiseksi oli useampiakin, mutta urakan toteutti lopulta Rauma-Repola.

Rauma-Repola oli noihin aikoihin ostanut italialaisen alan yrityksen, ja pitkälti tätä 
kautta tullutta tietoa ja taitoa käytettiin Upinniemen painekammiokeskuksen raken-
nusprojektissa. Painekammioista ei kuitenkaan syntynyt Rauma-Repolalle uutta tu-
kijalkaa. Upinniemen kompleksi jäi yrityksen ainoaksi tämän mittaluokan projektik-
si. Sukeltajantautitapausten hoitovalmiutta uusi kammio lisäsi merkittävästi. Sillä on 
ollut myös tärkeä merkitys suomalaisen sukellus- ja ylipainelääketieteen kehitykselle.

Sukeltajakoulutus kehittyy ja oppeja haetaan jälleen maailmalta

Perusta nykymuotoiselle taistelusukeltajakoulutukselle luotiin 80-luvun loppupuolel-
la. Opit kehitystyölle käytiin jälleen hakemassa meren takaa ulkomailta. Tällä kertaa 
ylitettiin kuitenkin Suomenlahden sijaan Atlantti. 

Tiedonhakumatkalle komennettiin vuonna 1987 yliluutnantti Markus Aarnio, joka 
työ skenteli noihin aikoihin Sukeltajakurssilla kouluttajana. Matkan määränpää oli Yh-
dysvallat, missä Aarnion piti kerätä kokemuksia Yhdysvaltain laivaston SEAL-kurs-
sista. Koulutuksessa perehdyttäisiin maalla, merellä  ja maahanlaskujoukoissa tapahtu-
vaan erikoistoimintaan.

Kelluvuustesti on tuotu Sukeltajakurs-
sille Navy Seal -koulutuksesta. Testissä 
sukeltaja hyppää syvästä päästä veteen 
jalat sidottuina, ja kädet pidetään selän 
takana. Uinti toiseen päähän (25 m) ja sieltä 
sukellus takaisin (25 m). Matkalla haetaan 
sukeltaen syvän pään pohjasta maski, joka 
tuodaan hampailla takaisin pinnalle. Käsien 
irrottaminen selän takaa on merkki testin 
luovuttamisesta. Testillä testataan stres-
sinsietoa ja kykyä olla sinut veden kanssa. 
SUKELTAJAKOULUN ARKISTO
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Tukialukset

Kallanpää

Sukeltajakurssin ensimmäinen tukialus oli entinen miinanraivaaja Kallanpää, joka oli 
laskettu vesille Tanskassa 1942. Alus osallistui sodan jälkeiseen miinanraivaukseen, 
minkä jälkeen se sijoitettiin Turun laivastoasemalle sukeltajien emälaivaksi vuonna 
1954. Alus poistettiin käytöstä 1962.

Kallanpää oli niin pieni, että kurssin ei ollut mahdollisuutta majoittua aluksella. 
Alukselle asennettiin paineilmakompressori sekä molemmille sivuille kaksi torpedon 
ilmasäiliötä, joihin varastoitiin paineilmaa sukelluslaitteiden täyttöä ja kypäräsukelta-
jien ilmansyöttöä varten. Sen lisäksi ensimmäisten kurssien käytössä oli apualuksina 
puisia valasveneitä. Tarve omaan majoitustiloilla varustettuun tukialukseen oli huu-
tava, jotta päästäisiin kouluttamaan sukeltajia muuallakin kuin sotasataman läheisyy-
dessä. 

Kala 3 ja H6

Kalustolautta Kala 3 ja yhteysalus H6 olivat Sukeltajakurssin käytössä 60-luvun alusta 
lähtien. Kala-lautassa oli toimiva ja avoin kansitila. Kunnollista majoittumista saaristo-

Kallanpää

Rakennettu 1942, Tanska

Uppoama 52 t

Pituus 20 m

Leveys 5,3 m

Syväys 1,7 m

Nopeus 10 solmua

Pääkone 750 kW
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olosuhteissa se ei kuitenkaan mahdollistanut. Vesien lämmettyä osa kurssista majoittui 
lautan eristämättömässä ponttonissa. Se oli kuitenkin ”karneeraamaton”, vailla sisus-
tusta ja kostea. Aivan alkukeväästä tila oli niin kylmä, että majoittuminen siellä ei tullut 
kysymykseen. Vesien lämmettyäkin kostea tila aiheutti vaivaa, kun siellä majoittuvilla 
oli jatkuvasti pienoista fl unssaa ja samalla myös paineentasausongelmia korvissa. Osa 
kurssilaisista majoittui H6:ssa. Yhteysveneellä asuvaa ryhmää vaihdettiin kurssin ku-
luessa niin, että kaikki saivat nauttia edes jonkin aikaa hieman paremmista majoitus-
olosuhteista. 

Kurssi toimi Kala-lauttaan ja yhteysveneeseen perustuvalla aluskalustolla koko 
60-luvun ja enimmän osan seuraavaakin vuosikymmentä. Suurin ongelma oli alusten 
majoituskapasiteetin ja ruokahuoltoon tarvittavien tilojen puute. Yhteysalus H6:ssa 
makuutilat oli suunniteltu neljälle, mutta sinne majoitettiin jopa 8–10 henkeä. 

Merivoimien henkilöstön motivoiminen sukeltajatoimintaan oli vaikeaa, sillä ilman 
emäalusta laivapalvelu jäi vähäiseksi. Tämä vaikutti vakinaisessa palveluksessa olevien 
aliupseereiden ylenemiseen ja samalla palkkakehitykseen.

Kun kurssi allaskauden jälkeen siirtyi tukikohtaansa Lökholman saarelle, oppilaat 
majoitettiin ensin telttamajoitukseen ja ilmojen ja veden lämmettyä Kala 3:n ponttoniin 
ja H6:lle.

H-luokan veneitä ei ole enää Merivoimilla käytössä. Niitä on käytetty viimeksi Me-
risotakoulussa merenkulun opetuksessa sekä yhteysveneinä.

Miinalaiva Ruotsinsalmi

Kunnollisen tukialuksen puute korjaantui hetkeksi, kun miinalaiva Ruotsinsalmi saatiin 
vuonna 1973 Sukeltajakurssin emälaivaksi. Koko kurssi mahtui majoittumaan laivalle, 
ja muutenkin alusta pidettiin kohtalaisen sopivana sukeltajien emäalukseksi. Majoittu-
misen lisäksi myös ruokahuolto voitiin hoitaa laivalla. Sukeltajakurssin kouluttajat pi-
tivät vuonna 1940 rakennettua Ruotsinsalmea iästään huolimatta hyvänä tukialuksena. 
Varusmiehille alukseen liittyi muitakin kuin sukeltamiseen liittyviä muistoja. Vanhan 
aluksen ruosteisten miinakiskojen ”rapaaminen aiheutti aina harmia”, kuten aikalaiset 
kertovat.

Ruotsinsalmen myötä sukeltajien toiminta-alue laajeni Upinniemen lähivesistä kat-
tamaan koko Suomen rannikon. Kantahenkilökunnan laivapalveluskokemuskin kart-
tui, ja sukeltaja-ala tuli tältä osin houkuttelevammaksi. Ruotsinsalmi oli kurssin käy-
tössä vielä kaksi seuraavaakin kesää, kunnes laivavanhus tarvittiin muuhun käyttöön. 

Kala 3

Rakennettu 1959, Rauma-
Repola Oy, Loviisa

Uppoama 200 t

Pituus 27,44 m

Leveys 8 m

Syväys 2 m

Nopeus 15 solmua

Koneistus 2 x Valmet 815 
DSM, 140 kW

H6

Rakennettu 1960, Uudenkau-
pungin telakka

Uppoama 29 t

Pituus 18 m

Leveys 4,1 m

Syväys 1,3 m

Nopeus 10 solmua

Koneistus Valmet, 150 kW

Kuhalla ja H-6:lla käytiin muun muassa 
Kokkolassa raivaamassa syväväylältä 
ruoppauksen yhteydessä löytyneitä räjäh-
teitä. Urakoitsija ei suostunut jatkamaan 
ruoppaustyötä ennen kuin Puolustusvoi-
mat poistaisi väylällä olevat vaaralliset 
aineet. Raivaustehtävä tuotti ämpärillisen 
kiväärinammuksia ja muita pieniä räjähteitä. 
Pienenä erikoisuutena mainittakoon, että 
kaikille tehtävään osallistuneille, siis myös 
esimerkiksi alusten henkilökuntaan kuulu-
neille varusmiehille, maksettiin vaarallisen 
työn lisänä vaararahaa, kuten määräykset 
edellyttivät. Kaikki mukana olleet ja vaara-
rahaa saaneet eivät varmaan edes nähneet 
noita paukkuja! Lisäksi merestä löydettiin ja 
nostettiin isohko ankkuri, joka sitten luovu-
tettiin kokkolalaiselle urheilusukellusseura 
Merisaukoille.

Kurssinjohtaja Lauri Tervaskari

M
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kanismi ja räjähdysainepanos. Arvioidaan, että Suomenlahdessa on vielä noin 30 000 
miinaa. Viimeinen kelluva ajomiina on havaittu ja raivattu niinkin myöhään kuin vuon-
na 1982.

Viistokaikuluotaimien käyttöönoton ja kehittymisen ansiosta pohjassa olevia mii-
noja löydetään entistä enemmän. Jopa kokonaisia uponneiden miinojen muodostamia 
miinakenttiä on paikannettu. Myös urheilusukeltajilta tulee ajoittain havaintoja epäi-
lyttävistä kohteista. Monet varusmiehetkin ovat päässeet tarkastelemaan pohjassa 
makaavaa miinaa. 

Kovin järjestelmällistä merenpohjassa, usein ulkosaaristossa tai avomerellä, olevien 
miinojen raivaaminen ei ennen viime vuosia ole ollut. Kohteita on käyty tuhoamassa 
sitä mukaa, kun tietoja miinoista on tullut. Aivan viime vuosina merenpohjaa on kar-
toitettu entistä tarkemmin, ja miinojen raivaaminen työllistää varmasti raivaajasukel-
tajia jatkossakin. 

Ensimmäisenä kesänä vuonna 1954 kurssilaiset etsivät väylätöiden lisäksi mereen 
pudonneita esineitä, tekivät merenpohjan laatua koskevia tutkimuksia, laivojen pohji-
en tarkastuksia sekä hylkytutkimuksia. Kesän loppupuolella neljän miehen komennus-

Raivaajasukeltaja panostaa tykistö kranaattia 
Dö dö renissä  Hangon lä nsipuolella vuonna 

2008. Dö dö renin saaressa on aikoinaan 
sijainnut Neuvostoliiton lä hi-ilmatorjunta-

asema. Sukeltajat olivat raivaamassa 
ilmatorjunta-asemalta mereen hylä ttyjä  
45-millisiä kranaatteja, kun vastaan tuli 

yllä ttäen suurempikaliiperinen 105 millimet-
rin kranaatti. Vanhat tykistökranaatit saatta-

vat olla hyvin herkkiä liikuttelulle ja ammus 
päätettiin raivata sen löytöpaikalla. Sukeltaja 
työskentelee pintakaasuvarustuksessa. Siinä 

hengitettävä kaasu johdetaan sukeltajalle 
pinnalta. Selässään sukeltaja kuljettaa vain 
pientä kaasumäärää häiriötilanteita varten. 

KALLE LEHTIÖ

Venäläisen miinalaiva Ladogan ankkuri on 
nostettu Kala-lautan kylkeen. Kesällä 1977 

sukeltajakurssi vietti viikon leirin miinalaivan 
hylkyä tutkien ja dokumentoiden. Leirin yh-

teydessä nostettiin Sotamuseon toimeksian-
nosta uponneen aluksen varppausankkuri. 

Ankkuri nostettiin noin 40 metrin syvyydestä 
ja se on nyt esillä Sukeltajakoulun edessä 

Upinniemen varuskunta-alueella. Virallisesti 
Sotamuseo luovutti aluksen sukeltajille 

9.8.1977. TEEMU KEROLA
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Valkamo, Veli-Petteri
Kapteeniluutnantti
Synt. 23.12.1966
SukK 70–73 (2.9.1996–29.8.1997)

Paloheimo, Janne
Kapteeniluutnantti
Synt. 3.9.1969
SukK 73–78 (5.6.1998–31.8.2002)

Säilä, Patrik Pekka Tommi
Kapteeniluutnantti
Synt. 8.4.1972
SukK 78–83 (1.9.2002–1.9.2007)

Vehmola, Leo Juhani
Kapteeniluutnantti
Synt. 5.12.1975
SukK 83–85 (1.9.2007–1.1.2010)

Äijälä, Sami Olavi
Kapteeniluutnantti
Synt. 10.8.1977
SukK 85–88 (1.1.2010–31.8.2012)

Nummela, Klaus Valter Juhana
Kapteeniluutnantti
Synt. 10.12.1979
SukK 88– (1.9.2012–)
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Sukeltajakurssi 1 (3.5.–30.9.1954)

Nimi Arvo Linja

Niemelä, P Ltn Raiv.suk.

Kärkkäinen, O Alil Raiv.suk.

Määttänen, K Ylip Raiv.suk.

Nieminen, V Kers Syvä.suk.

Rajanummi, P Kers Syvä.suk.

Kukkonen, P Kers Raiv.suk.

Jetsonen, K V-matr Raiv.suk.

Mieskoski, S V-alik Raiv.suk.

Koskinen, A V-alik Raiv.suk.

Tuomenoja, K V-ylim Syvä.suk.

Jalonen, N V-matr Raiv.suk.

Kärki, A V-matr Syvä.suk.

Sillanpää, M V-ylim Syvä.suk.

Lehti, A V-matr Syvä.suk.

Kalliomäki, T V-matr Raiv.suk.

Kauhanen, E V-matr Raiv.suk.

Yhteensä 16 sukeltajaa

Sukeltajakurssi 2 (12.4.–30.9.1955)

Nimi Arvo Linja

Halonen, Y Ylil Raiv.suk.

Lautiainen, T Ltn Raiv.suk.

Kanninen, M Kers Raiv.suk.

Turpeinen, M V-alik Raiv.suk.

Immonen, T A-ylim Raiv.suk.

Peltonen, E Kers Raiv.suk.

Karppi, V V-ylim Raiv.suk.

Karkulehto, P A-ylim Raiv.suk.

Kolari, R A-ylim Raiv.suk.

Määttänen, P A-ylim Raiv.suk.

Närvälä, R A-ylim Raiv.suk.

Puranen, M A-ylim Raiv.suk.

Ryynänen, R A-ylim Raiv.suk.

Santalainen, A A-ylim Raiv.suk.

Vainio, A A-ylim Raiv.suk.

Väänänen, E A-ylim Raiv.suk.

Harju, H A-matr Raiv.suk.

Koskinen, U A-matr Raiv.suk.

Kukkonen, E A-matr Raiv.suk.

Pohjola, Y A-matr Raiv.suk.

Savolainen, T A-matr Raiv.suk.

Wirén, K A-matr Raiv.suk.

Yhteensä 22 sukeltajaa

Sukeltajakurssi 3 (16.4.–15.9.1956)

Nimi Arvo Linja

Selroos, L Ylil Raiv.suk.

Kallioinen, K Mv-kers Raiv.suk.

Karhu, P A-ylim Raiv.suk.

Piistari, A A-ylim Raiv.suk.

Takalainen, E A-ylim Raiv.suk.

Törnroth, U A-ylim Raiv.suk.

Pihlajamäki, K V-alik Raiv.suk.

Ritvanen, V V-alik Raiv.suk.

Poikolainen, M V-ylim Raiv.suk.

Hannula, V A-ylim Raiv.suk.

Kamotskin, I A-ylim Raiv.suk.

Kilpeläinen, K A-ylim Raiv.suk.

Nykänen, S A-ylim Raiv.suk.

Solomonoff, E A-ylim Raiv.suk.

Viitanen, R A-ylim Raiv.suk.

Hyvärinen, V A-matr Raiv.suk.

Hämeenheimo, Y A-matr Raiv.suk.

Höglund, L A-matr Raiv.suk.

Jännevaara, E A-matr Raiv.suk.

Lehtonen, R A-matr Raiv.suk.

Mattila, J A-matr Raiv.suk.

Nenonen, R A-matr Raiv.suk.

Nukarinen, M A-matr Raiv.suk.

Parviainen, K A-matr Raiv.suk.

Rinne, J A-matr Raiv.suk.

Ruuskanen, E A-matr Raiv.suk.

Tasanen, O A-matr Raiv.suk.

Virtanen, P A-matr Raiv.suk.

Widenius, R A-matr Raiv.suk.

Yhteensä 29 sukeltajaa
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