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TS/Jonny Holmén
Itsenäisyyspäivän aattona oli tasan 60 vuotta kulunut siitä kun tämä joukko lähti Turusta Pikku-
Berliinin portilta alokkaina kohti Utön ulkovartiolinnaketta. Armas Kesäläinen, Tenho Lindell, 
Viljo Lehtinen, Keijo Salonen ja Olavi Lehtinen muistavat hyvin, minkälainen joulu heitä odotti. 
Heikki Jalava oli yhteiskuvaa otettaessa sairaalassa, mutta juhli keskiviikkona 80-vuotispäiviään.

TS/
Rahtilaiva Park Victory oli yksi niistä sadoista valtamerialuksista, jotka rahtasivat Atlantin yli apua 
sodan raunioittamaan Eurooppaan ja Suomeen. Laivassa oli 48-henkinen miehistö.
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TS/Jonny Holmén

Rahtilaiva Park Victory upposi talvimyrskyssä 60 vuotta sitten

Alokkaiden ikimuistoinen jouluyö Utön linnakkeella
Kuusikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun joukko Suomen armeijan alokkaita seisoi Turussa 
saksalaisille rakennetun parakkikylän portilla odottamassa kuljetusta Utön ulkolinnakkeelle. Aika 
tarkkaan samoilla sijoilla on myös portti, joka nyt johtaa silloisen Pikku-Berliinin paikalle 
rakennettuun kaupungin jätevedenpuhdistamoon.

Joukko on harventunut ja ikääntynyt, mutta dramaattinen onnettomuus tasan 60 vuoden takaa ei 
häivy mielestä.

Tenho Lindell, Olavi Lehtinen, Viljo Lehtinen, Heikki Jalava, Armas Kesäläinen ja Keijo 
Salonen muistavat ikuisesti jouluyön, jolloin amerikkalainen rahtilaiva Park Victory upposi Utön 
edustalla.

He muistelevat tapahtumia yhdessä, välillä yhteen ääneen.

- Meidät komennettiin pelastamaan haaksirikkoutuneita. Linnakkeella myrsky raivosi niin rajuna, 
että kävellen ei pysynyt pystyssä, vaan meidän oli kontattava rantaan.

Park Victory oli tulossa kivihiililastissa Virginiasta Turkuun. Miehistöön kuului suomalainen 
matruusi Harry Luoma, jonka innoittamana laivaväki oli hankkinut karamelleja ja villasukkia 
joululahjaksi suomalaislapsille.

Alus saapui jouluaattona iltapäivällä Utön eteläpuolelle, jossa se sai kuulla, että päätesatama olikin 
Helsinki. Pimeyden lähestyessä laivan päällikkö, 30-vuotias Allen Louis Zepp, jäi luotsi Nestor 
Lindströmin suosituksesta odottamaan aamua, jolloin olisi turvallisempaa ajaa vielä osittain 
raivaamattomien miinakenttien läpi.

Illalla etelätuuli alkoi voimistua ja ennen puolta yötä myrsky piiskasi täydellä voimalla. Sakea, 
vaakasuoraan tuiskuava pyry peitti laivan, joka ajautui poikittain aallokossa, kolhiutui karikkoon 
mutta pääsi vielä irti.



Konehuoneeseen alkoi tulla vettä.

Hieman kello kahden jälkeen yöllä Park Victory törmäsi vasen kylki edellä rajusti kiville juuri, kun 
toista ankkuria laskettiin. Koneet pysähtyivät ja valot sammuivat. Tässä vaiheessa afrikkalaista 
alkuperää olleet konemiehet ryntäsivät pakokauhun vallassa ulos kannelle ja saman tien mereen.

Tuulen voimakkuudeksi mitattiin kovimmissa puuskissa 29 metriä sekunnissa, mutta siitä 
huolimatta laivalta onnistuttiin laskemaan kolme pelastusvenettä. Yksi niistä ajautui kauas majakan 
ohi, kunnes karahti matalaan luotoon. Törmäys oli niin voimakas, että 14 veneessä ollutta lensi 
kalliolle. Saman tien aalto tempaisi veneen irti, ja neljä miestä jäi vesilastissa ajelehtivaan 
veneeseen.

144-metrinen s/s Park Victory upposi 20 minuutissa. Konehuoneessa kello oli pysähtynyt ajassa 
02.53 ja telegrammi asentoon "täysillä taakse".

- Kello oli jouluaattoyönä jotain yli kaksi. Olimme syöneet jouluaterian, joka käsitti ainakin 
perunaa ja yhden ison kinkunsiivun. Olimme kaikki jo nukkumassa, kun päivystäjä tuli huutamaan, 
että merimiehiä hukkuu, kaikki toimiston eteen ja huovat mukaan!

- Minä käänsin kylkeä ja vedin peittoa korville. Koska en ollut merimiehiä, ajattelin, että ei siellä 
meikäläistä tarvita. Mutta mentävä oli.

- Päivystäjä ei päässyt sisälle. Olimme jumittaneet parakin oven sisäpuolelta, koska myrsky painoi 
sitä koko ajan auki. Varusmiehiä kun oltiin, niin vaatteet oli taitettu pinkoiksi jakkaroille, mutta ne 
oli pakko heittää lattialle. Jakkarat laitettiin oven tönköksi peräkkäin niin että viimeinen otti tukea 
vastapäisestä seinästä.

- Jo Pikku-Berliinin parakki oli kauhean kylmä, mutta Utössä tuuli niin, että sisällä joulukuuseen 
kuivumaan ripustetut jalkarätit heiluivat.

Pelastajat yrittivät lähteä Utön laiturista ulos merelle, mutta joutuvat kääntymään takaisin.

- Ilman Sjöbergiä ei koko hommasta olisi tullut yhtään mitään. Sotilasalivirkailija Torvald 
Sjöberg lähti vapaaehtoisten kanssa yhteysvene SP 39:llä myrskyn sekaan. Pimeyden ja rajun 
merenkäynnin keskeltä ehdittiin nähdä vain luodolle jääneiden miesten heikot valomerkit.

- Sjöberg palasi takaisin ja sanoi, että on pakko odottaa. Haettiin avuksi soutuvene ja heittoliina. 
Tuuli laantui hiukan, lumipyrykin heikkeni, ja kun alkoi sarastaa, pelastajat lähtivät uudestaan 
liikkeelle. Maininki myllersi vielä valtavana.

Kaukana luodolla laivaväki kyyhötti yhtenä myttynä toisiinsa tarrautuneina. Pidettiin ihmeenä, että 
useita tunteja paljaalla kalliolla värjötelleet märät miehet jäätyneissä vaatteissaan ylipäätään olivat 
hengissä. Ainoa, joka pystyi liikkumaan, oli Harry Luoma, joka oli jaksanut kävellä edestakaisin 
luodolla.

Pelastajat eivät päässeet kivikossa riittävän lähelle luotoa. Pientä soutuvenettä kiskottiin luodon ja 
pelastusaluksen välillä noin 30 metrin matkalla, kun ensin oli onnistuttu saamaan heittoliina 
Luomalle.



Ensimmäiseksi haaksirikkoiset halusivat saada turvaan 72-vuotiaan perämiehensä, vaikka mies oli 
jo kuollut. Tästä huolimatta häntä yritettiin vielä elvyttää linnakkeella.

- Aina isomman aallon vyöryessä luodolle Luoma otti putoamisvaarassa olevaa kraivelista kiinni ja 
kiskoi hänet takaisin. Sitä hän joutui tekemään monta kertaa.

- Luoma myös piti huolen, etteivät kaikki kierineet yhtä aikaa pikku veneeseen.

- Odotimme Utön laiturilla ja kannoimme kangistuneita miehiä toimistoon ja luotsituvalle. 
Tekohengitystä annettiin tuntikaupalla, koko päivän aina siihen asti kun amerikkalaisia tultiin 
hakemaan joulupäivän iltana.

- Ei se mitään suusta suuhun -elvytystä ollut. Ei sellaista silloin tunnettu. Käsiä heilutettiin 
edestakaisin ja hierottiin vaan sinnikkäästi.

- Pelastettuja vietiin saunaan ja lämmikkeeksi haettiin viinaa. Sitä oli linnakkeen päälliköllä, mutta 
yksi varusmies joutui sitä esimaistamaan.

- Märät lompakkonsakin ne ottivat mukaan saunaan.

- Laivan pelastusveneessä yksi mies hoki "cigarettes, cigarettes". Muistin, että veneissä on 
vedenpitävä lokero ja löysin lopulta tupakat. Kaveri painoi palavan tupakan paljasta jalkapohjaansa 
vasten kokeillen, että tuntuuko. Siihen se tupakka sammui kihisten.

- Pelastusveneessä lilluva vesi oli värjääntynyt ihan ruskeaksi kastuneista savukkeista. 
Myöhemmin pojat yrittivät kuivatella niitä kaminan päällä.

- Merimiehille kerättiin kuivia vaatteita. Ja täytyy sanoa, että varsinkin ne tummaihoiset olivat aika 
erikoinen näky armeijan karvalakeissa ja puseroissa.

- Vainaja vietiin varastoon. Kävin myöhemmin hakemassa huopani pois, vaikka kaverit sanoivat, 
että siihen oli tarttunut kalman haju.

- Toinen niistä, joille annoimme tekohengitystä, oli elossa vielä siinä vaiheessa kun alus tuli 
hakemaan. Ponnisteluistamme huolimatta hänkin sitten menehtyi.

Seuraavana päivänä laivan päällikkö kierteli kyselemässä miesten vointia. Hän oli shokissa, eikä 
uskonut laivansa uponneen, vaan tähysteli sitä Utön luotsikalliolta. Yhdysvalloissa hän sai kovan 
tuomion kymmenestä kuolemantuottamuksesta.

Park Victoryn ankkuritukit olivat katkenneet ja kettingit sotkeentuneet, minkä seurauksena alus 
ajautui karille ja upposi. Turussa kapteeni antoi meriselityksen, jonka mukaan hän viivytti toisen 
ankkurin laskemista, koska pelkäsi juuri ankkuriketjujen sotkeentumista.

- Silloin jouluaaton aamuna Utössä oli vielä tyyntä ja lahti alkoi jäätyä. Pelkäsimme, että 
pääseeköhän Korppoosta joululahjoja hakemassa ollut vene tänne saareen ollenkaan.

- Kiipesin illalla ruokailun jälkeen majakkaan kaveria moikkaamaan. Jouluaaton kunniaksi 
täydessä valaistuksessa merelle ankkuroitunut amerikkalaislaiva oli hieno näky. Aamulla sitä ei 



enää ollut.

Varustamon Utöön lähettämä kahvisäkki huutokaupattiin ja rahoilla ostettiin kymmenhaarainen 
hopeakynttelikkö hukkuneiden merimiesten muistoksi.

- Olemme muistopäivinä vieneet sinne kynttilöitä ja kerran pääsimme merivoimien mukana 
laskemaan seppelettä.

- Amerikasta kuulemma lähetettiin Utöön säkillinen kahvia, mutta emme me siitä nähneet 
vilaustakaan. Kun seuraavana kesänä hylystä kauhottiin kivihiiltä, saimme jokainen pienen 
murikan muistoksi.

- Sjöberg ylennettiin kersantiksi. Valkoiset natsat vaihdettiin keltaisiksi. Venemiehet saivat viikon 
loman, mutta eivät päässeet pois saarelta kun yhteysalus kulki niin harvaan.

JAMIE NIEMINEN
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