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Rajavartiolaitos pyysi virka-
apua myös Helsingin pe-
lastuslaitokselta ja mat-

kaan lähtivät Erottajan asemalta
esimiehenä toiminut Marko Väri-
lä sekä sukeltajat Toni Mäkinen
ja Timo Kokko.

Operaatiota Helsingissä or-

Pelastuslaitoksen sukeltajat
saavat koulutuksen enintään 30
metrin syvyyteen, mutta pelas-
tuslaitoksilta löytyy muutamia
henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi
laivaston sukeltajakoulussa saa-
neet koulutuksen syvempiinkin
sukelluksiin. Nyt vuorosta löytyi
kaksi tällaista henkilöä.

– Halusimme myös oman
esimiehen mukaan tälle ryhmäl-
le, hoitamaan yhteysupseerin
tehtäviä, Lassila kertoo.

– Aikaisemmat kokemukset
ovat osoittaneet tällaisen tar-
peellisuuden.
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Tallinnan turmakopterin etsin

Tallinnan edustalle pudonneen helikopterin ja sen uhrien
etsintöihin osallistui Suomesta 15 sukeltajaa. Heistä kuusi 
oli Suomen merivoimista, kolme Helsingin kaupungin
pelastuslaitokselta ja kuusi Suomenlahden merivartiostosta.

Teksti: Esa Aalto 
Kuvat: Rajavartiolaitos

Onnettomuuspäivänä suomalaiset sukeltajat ylimeri-
vartija Tauno Helminen ja vanhempimerivartija Mark-
ku Parhiala siirtymässä virolaiselta KATI 202-aluksel-
ta Merikarhulle jatkamaan sukelluksia. Kuljetusve-
neenä KATI 202:n kumivene miehistöineen.

ganisoinut palomestari Juha-
Pekka Lassila kertoo, että virka-
avun pyytäminen toisen maan
alueella tapahtuviin tehtäviin on
harvinaista.

– Meillä on Merivartioston
kanssa ollut paljon yhteistoimin-
taa ja olemme varsin paljon har-

joitelleet yhdessä. Siksi olemme
kyenneet luomaan samanlaiset
toimintamallit. Meillä oli myös
Helsingin MM-kisojen takia vah-
vuudet poikkeuksellisen hyvät,
joten virka-apupyyntöön oli sen-
kin takia helppo vastata myön-
tävästi.



Lisää löytyi nopeasti

– Virka-apupyyntö välitettiin
myös lähialueen pelastuslaitok-
sille ja reilun parin tunnin kulut-
tua ensimmäisen ryhmän lähte-
misestä meillä olisi ollut valmiu-
dessa kuuden hengen ryhmä lä-
hettää paikalle, mutta Viro oli il-
moittanut, ettei apua enää tarvi-
ta.

– Olisimme mielellämme
omille sukeltajillemme omat
vaihtomiehet lähettäneet sinne,
Lassila sanoo.

Pelastuslaitoksen sukeltaja-
ryhmä oli turmapaikalla vajaan
vuorokauden. He olivat rajavar-
tiolaitoksen toisen sukellusparin
turvasukeltajia ja osallistuivat yh-
teen sukellukseen. He olivat
mukana tuomassa yhteysaluk-
selle turmakopterin toisen pilotin
ruumista.

Yhteistyö toimi paikanpäältä
saatujen tietojen perusteella
Lassilan mukaan hyvin.

– Toivottavaa olisi, että mei-
dän sukeltajamme pääsisivät
säännöllisesti mukaan rajan su-
keltajien kanssa harjoituksiin.
Tärkeätä olisi, että he saisivat
erityisesti harjoitusta syvempiin
sukellussyvyyksiin, Lassila sa-
noo.

Lassila pitäisi tärkeänä myös
sitä, että pelastustoimeen saa-
taisiin luotua sukeltajarekisteri,
josta sukellussyvyyskelpoiset
kaverit voitaisiin tarpeen tullen
helposti löytää.

– SPPL:ssa vedin taannoin
vesisukellustyöryhmää, jonka
esityksen perusteella piti tällai-
nen kansainvälinen sukeltajare-
kisteri perustaa, mutta rahan-
puutteen takia se jäi toteutumat-
ta. Suomenlahden meriliikenne
on viime vuosien aikana kasva-
nut rajusti ja riskit ovat sen myö-
tä kasvaneet. Olisikin tärkeätä
saada tällainen rekisteri aikai-
seksi, josta sukeltajat saataisiin

mahdollisimman nopeasti tie-
toon, Juha-Pekka Lassila sa-
noo.

Yhteistyö hyvä virolaisten
kanssa

Pelastustoimintaa kopteritur-
massa johti Viron meripelastus-
keskus. Viro välitti virka-apu-
pyynnön Suomen rajavartiolai-
tokselle sekä uhrien että hylyn
nostamiseen. Rajavartiolaitok-
sen vartiolaiva Merikarhu toimi
onnettomuusalueella sukeltajien
tukikohtana.

Meripelastuksen lohkokes-
kuksen päällikkö, komentaja-
kapteeni Mikko Hyyppä toimi
suomalaisten yksiköiden yleis-
johtajana Helsingin meripelas-
tuslohkokeskuksessa.

Hän sanoo, että virka-apua
pyydetään aina tarpeen mukaan
muilta viranomaisilta ja rajavar-
tiolaitos esimerkiksi antaa pelas-
tusviranomaisille virka-apua
mm. vesillä vaadittavissa sai-
raankuljetuksissa.

– Yhteistyömme toimii oikein
hyvin ja toimiva yhteistyö on
saavutettu ja pysyy yllä hyvällä
harjoittelulla.

Hänen mielestään voisi olla
oikein hyödyllistä tehostaa kou-
lutusta erityisesti syvälle ulottu-
vissa sukelluksissa. Syvemmälle
kelpoisuuden omaavia sukeltajia
ei hänen mukaansa löydy run-
saasti merivartiostostakaan.

Hyyppä korostaa sitä, että
sukelluksetkin on aina tehtävä
turvallisesti. Erityisesti, kun tie-
dossa on se, että kyse ei ole
varsinaisesta pelastussukelluk-
sesta, vaan uhrien etsinnöistä.

– Tilanne voisi olla kokonaan
toinen, jos esimerkiksi alus kaa-
tuisi ja tiedettäisiin, että ilmatas-
kuissa voisi olla pelastuneita.

Hyypän mukaan suomalais-
ten ja virolaisten sukeltajien yh-
teistyö toimi oikein hyvin. Virosta

sukelluksiin osallistui sikäläisten
viranomaisten toimeksiannosta
viisi kaupallisen yrityksen sukel-
tajaa. He käyttivät seoskaasua,
kun suomalaiset sukelsivat pää-
osin paineilmalla. Merivoimien
sukeltajat käyttivät ensin seos-
kaasunsa loppuun, jonka jäl-
keen jatkoivat paineilmalla.

– Tällä ei ollut merkitystä itse
sukelluksissa ja seoskaasusu-
kelluksia olisi voitu jatkaa öljyn-
torjunta-alus Hallin saavuttua
paikalle. Hallilla oli kaasuja ja täl-
laisten laitteiden huoltojärjestel-
mä.

– Jos etsinnät olisivat vaati-
neet lisää aikaa, olisimme jatka-
neet seoskaasuilla, hän sanoo.

Riskit ovat kasvaneet

Julkisuudessa kerrottiin myös
turman uhrien erilaisesta ylös-
tuonnista. Suomalaissukeltajat
saattoivat vainajat, kun virolaiset
sitoivat heidät saattonaruun.
– Ensimmäisen vainajan sukelta-
ja toi saattamalla ylös, koska
saattonarujärjestelmä ei ollut vie-
lä siinä vaiheessa valmis. Kaikki
loput vainajat tuotiin ylös saatto-
narun avulla, Hyyppä kertoo.
Kaiken kaikkiaan hänen mieles-
tään erityisesti virolaisten tiedo-
tusvälineiden turman käsittely oli
ikävää.

– Onneksi suomalaiset eivät
tarttuneet näihin juttuihin, joissa
ei ollut todenperäisyyttä.
Mikko Hyypän mukaan suoma-
laisten pelastusvalmius on hyvä,
vaikka läheisten merialueiden
riskit ovat kasvaneet. Esimerkik-
si Suomenlahdella itä-länsisuun-
nassa menee vuorokaudessa
noin 400 alusta ja pohjois-etelä-
suunnassa noin 100 matkusta-
ja-alusta.
– Suomenlahti on yksi maailman
vilkkaimmin liikennöidyistä meri-
alueista, Mikko Hyyppä sanoo.
– Meillä itsellämme on yhteistyö-
viranomaiset mukaan lukien aika
hyvin kapasiteettia vastata näi-
hin haasteisiin, vaikka onkin
huomioitava se, että jokainen
maa mitoittaa pelastuskykynsä
keskivertotilanteen mukaan,
mutta sitten on saatavilla myös
kansainvälistä apua varsin no-
peastikin. Estonian pelastustöi-
hinkin saatiin muutamien tuntien
kuluessa 23 helikopteria ympäri
Pohjois-Eurooppaa. Kuitenkaan
ei ole syytä tuudittautua tyyty-
väisenä odottamaan vaan kai-
kista onnettomuuksista voidaan
ottaa oppia ja kaikkia osa-aluei-
ta, koulutusta, järjestelmiä ja vä-
lineitä tulee kehittää, Mikko
Hyyppä toteaa. ●
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nöissä 15 suomalaissukeltajaa

Helsingin pelastuslaitoksen sukellustiimi turvasukellustehtävässä
Merikarhun kumiveneessä kopterin yläpuolella onnettomuuspäivää
seuraavana aamuna.


