Keskiviikko 25.10.2017

Koti-Karjala

11

Vankilassa sukeltamassa osa II
Iltapäivällä lähdimme tutustumaan neuvostolaivaston
historiaan lähellä olevaan
Paldiskiin, jossa on ollut itse asiassa laivastotukikohta vuosisatoja. Olin lukenut,
että jossain on salainen entinen ydinsukellusveneiden
konemiehistöjen koulutuskeskus ydinreaktoreineen.
Tarkkaa paikkaa en tiennyt,
mutta tuntomerkkinä oli korkea valesavupiippu vakoilijoiden hämäämiseksi. No
sinne tietenkin!
Ja löytyihän se vaatimattoman tien varrelta, mutta
edessäpä oli uusi portti ja
valvontakameroita sekä vartiotupa. Puolessa minuutissa oli autokolonamme takana vartioliikkeen auto miehineen. Menimme tietenkin
kysymään paikan historiasta
ja ystävällinen vartija kertoikin paikan todella olevan entinen koulutuskeskus, mutta
nykyään Eestin valtion ydinjätteen jatkokäsittelykeskus.
Tarkempi tutustumiskäynti
ei sitten valitettavasti onnistunut. No ei auttanut muuta
kuin palata huoltamaan laitteet, grillaamaan, saunomaan
ja maailmaa parantamaan
vankilajärvellemme.
LAUANTAIN sukelluksiin
olimme saaneet seuraksemme kolme YLE:n sukeltajaa.
Kohteena oli vankien parakkikylä. Se olikin aavemainen
paikka. Tuli mieleeni aiem-

Valoa kohti.

”Pakoon vankilasta”.

sa oli pöydälle ”unohtunut”
kolme pulloa olutta. Tuli
mieleeni jokin kuin olisin
tietokonepelin sisässä. Tämä oli kerrassaan mainio tapa päättää leirimme sukellukset auringon heittäessä
säteitään ruosteisiin kalteriikkunoihin.
ILTAPÄIVÄLLÄ Tiiun
opastuksella kävimme ”pankissa”. Tämä Pank oli lähes
40 metriä korkea rantajyrkänne suoraan Itämereen. Se
on ollut surullisenkuuluisa
paikka hoitaa lopullisesti
kaikki pankki- ja muut murheet unholaan. No, tämän
jälkeen teki hyvää tutustua
kauniiseen Keilan vesiputoukseen vanhoine voimalaitoksineen romanttisessa kartanoympäristössä.
Illan ”kruunasi” lentopallo-ottelu rapaisella kentällä, ja loppuaika meni klassisesti: grillausta, saunomista,
maailman parantamista. Pappajaos vetäytyi yöpuulle Eeron liikkuvaan yksiöön…
Seuraavana päivänä olikin
varhainen lähtö kohti Tallinaa ja lauttasatamaa. KotiKitteelle saavuimme tyytyväisinä monta kokemusta
rikkaampana illan suussa.

Lautta seilaa kohti seikkailuja.

mat käyntini keskitysleireissä. Se oli uponnut vankileirien saaristo; gulag veden alla.
Sieltä suunnistimme tutul-

le pumppuasemalle, mutta
teimme myös pienen piipahduksen lähimetsään veden
alla. Sekin oli erikoinen nä-

ky. Loput ilmat käytimme
vankilan ammattikouluun tutustumiseen.
Pujahtelimme kalteri-ik-

Paloturvallisuus kunnossa.

Astiasto menneisyydestä.

Kyllä rumakin voi olla kaunista.

kunaisista huoneista toisiin
ja raunioiden lomitse. Harjateräkset vain törröttivät uhkaavina. Eräässä huonees-
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