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S ukeltajatlö ysivätT oisenm aailm ansodanvenäläisensukellusveneen

Suomalaislentäjät väittivät upottaneensa yli 10 sukellusvenettä jatkosodan aikana. Väite on vahvasti
liioiteltu. Löytö vahvistaa, että Sch-311 Kumzha (Taimen) oli ainoa Suomen ilmavoimien upottamana
venäläinen sukellusvene. Hylky on Porkkalan edustalla 60 metrin syvyydessä.

Historia

Kallbådan kuunteluasema havaitsee vedenalaisia räjähdyksiä 14. lokakuuta 1942. Luutnantti Erkki Palosuo
lähtee selvittämään äänien alkuperää Malmin kentältä Tupolev SB-10 -pommikoneellaan.

Samaan aikaan Suomenlahdella venäläisen sukellusveneen miehistö paikkaa kuumeisesti vaurioita. Heidän
aluksensa on osunut saksalaisiin sukellusveneiden torjuntamiinoihin. Räjähdykset eivät ole riittäneet
upottamaan sukellusvenettä, mutta ne ovat aiheuttaneet mittavia vaurioita.

Palosuo saapuu paikalle. Konekiväärimies Kalle Ahvensalmi havaitsee pian sukellusveneen, joka katoaa
pinnan alle. Palosuo pudottaa sukelluspaikalle kaksi syvyyspommia. Miehistö uskoo upottaneensa aluksen.

Yli70 vuottam yö hem m in

Suomalainen sukeltaja Mikhail Ivanov on innokas merihistorian harrastaja ja Divers of the Dark -ryhmän
jäsen. Hän on paikantanut useita aiemmin kadoksissa olleita sotahylkyjä Suomenlahdella. Ivanovin viimeisin
löytö on 1800-luvulla uponnut Venäjän laivasto ylpeys, taistelulaiva Lefort, jonka hän paikansi yhdessä
venäläisen tutkimusryhmän kanssa. Löytö oli keväällä kohuttu uutinen Venäjällä.

Keväällä 2012 Ivanov sai venäläisistä arkistoista ja tukija Miroslav Morozovilta mielenkiintoisia tietoja.
Niiden perusteella hän paikansi Porkkalan edustalta tuntemattoman sukellusveneen hylyn.

“Kun sukelsimme alukselle, tunnistimme nopeasti se olevan Sch-311 Kumzha. Yksityiskohdat paljastivat
veneen viimeiset hetket. Saksalaiset miinat olivat vaurioittaneet aluksen runkoa. Miehistön oli ollut pakko
nousta pintaan korjaamaan vaurioita keskellä kirkasta päivää, keskellä miinakenttää. Siksi Palosuolle
tarjoutui niin oiva tilaisuus hyökätä”, Ivanov tiivistää tapahtumat.

“Suomen ilmavoimat väittää upottaneensa Toisessa maailmansodassa toistakymmentä
venäläisiä sukellusveneitä. Se ei pidä paikkaansa. Nyt kun venäläiset arkistot ovat auenneet,
olemme tarkistaneet kaikki väitteet. Kumzha on ainoa suomalaislentäjien upottama
venäläinen sukellusvene.”

“Syvyyspommi on räjäyttänyt tornin luukun auki. Miinojen paineaallot ovat vääntäneet torpedoluukut
raolleen. Yksityiskohdat kertovat karusti, miten miehistö on turhaan yrittänyt pelastaa veneen vielä sen
vajottua pohjaan”, Ivanov jatkaa.

Kumzha oli Talvisodan menestynein venäläinen sukellusvene. Sille myönnettiin aikansa korkein mahdollinen
sotilaallinen tunnustus. Upotessaan Kumzha oli matkalla Gotlannin ja Öölannin väliselle partioalueelleen.

Itämerellä on kateissa edelleen yli 20 venäläistä sukellusvenettä.

L isätiedot

Hylystä on ladattavissa julkaisuvapaita valokuvia osoitteessa www.diversofthedark.com. Sivustolta löytyy
myös 15 minuutin mittainen webisodi, joka kertoo veneen tarinan yksityiskohtineen.
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