
Loimaan seutukunnan vääpelikerhon retki 21.9.2022  Raumalle ja Eurajoelle.  

 

Raumalla tutustuimme oppaan avustuksella Rauman Pyhän Ristin kirkkoon. Tämän kirkon rakennuttivat 

1400-luvun lopulla italialaisen Franciscus Assisilaisen perustaman munkkijärjestön jäsenet. Raumalla oli kes-

kiajalla kaksi kivikirkkoa. Pyhän Kolminaisuuden kirkko paloi ja sen rauniot ovat jäljellä rauniot Vanhassa 

Raumassa. Raunioista otetuista kivistä rakennettiin Rauman Pyhän Ristin kirkon länsitorni. 

Alttaritauluna on ”Kristuksen kirkastus Tabor-vuorella” -aiheinen lasimaalaus, joka on valmistettu Berlii-

nissä. Sodan aikana se vaurioitui pommituksissa, mutta saatiin korjattua. Maalauksen värit hehkuvat kirk-

kaana aurinkoisina päivinä. Näin syksyaikaan sama tunnelma saadaan aikaa valoilla. Kirkko on täynnä hie-

noja maalauksia ja koristuksissa näkyy taitavien ammattimiesten käden jälki, kuten esim. saarnastuolissa. 

Viimeiset restauroinnit on tehty toista sataa vuotta sitten. Siinä yhteydessä muutettiin latinankielisiä teks-

tejä suomen kielelle. 

 

  

Kuvat: Eino Järvinen 

 

  

Tämän jälkeen teimme kierroksen Vanhassa Raumassa. Alue on Unescon maailmanperintökohde. Saimme 

tietää, että Raumalla on kaksikin Unescon maailmanperintökohdetta. Toinen on Sammal-Lahdemäen hau-

taröykkiökohde pronssikaudelta. Kohde sijaitsee entisessä Lappi Tl:n kunnassa, joka kuuluu nykyisin Rau-

man kaupunkiin. 

Ihastelimme koristeellisia puutaloja ja hämmästelimme kapeita katuja. Kuninkaankadun ja Kappakadun vä-

lillä on Kitukränni, jonka mainitaan olevan Suomen kapein katu. Kadulla on leveyttä pienimmillään alle 

kolme metriä ja pituutta on 50 metriä.  

Alueella asuu oppaan kertoman mukaan 800 ihmistä. Lisäksi alueella on paljon pieniä kauppoja. Monet ta-

lot on peruskorjattu, mutta useissa kohteissa oli korjaus meneillään. Sivukadut ovat edelleen mukulakivillä 

päällystetty. Pääkadut oli korjattu ja kivien tilalle oli asennettu betonikivet. Kadun alla on osalla alueella 

lämmityskaapelit, jotka pitävät kadut talven aikana sulina. 

Pieniä katuja oli ristiin rastiin ja olisi ollut helppo eksyä alueelle, mutta onneksi aina jostakin näkyi kirkon-

torni tai rakennusnosturi helpottamaan suunnistusta.  



Lopuksi keräännyimme vielä ”Nyplääjä”-patsaan äärelle. Rauma tunnetaan pitsinnypläyksestä. Vuosittain 

järjestetään ”Pitsiviikko”. Jääkiekon seuraajat tuntevat hyvin samaan aikaan järjestettävän ”Pitsiturnauk-

sen”, jossa Rauman Lukko toimii isäntänä. 

Patsas sijaitsee Helsingintorilla. Kuningas Kustaa Vaasa määräsi 1550 perustettavaksi Helsingin kaupungin. 

Raumalaiset määrättiin muuttamaan Helsinkiin. Muuttoa vastustavat ihmiset kokoontuivat torille osoitta-

maan mieltään määräystä vastaan. Muutaman vuoden kuluttua osa muuttajista palasi takaisin. 

Kierroksen jälkeen nautimme lounaan Ravintola Savilassa. Ruokalistalle on grillipihviä ja ahvenfilettä. jotka 

matkalaisille maistuivat. Ruokalistalle oli myös ”Lapkoussi”. Se on perinteinen raumalainen ruoka. Kukaan 

seurueestamme ei tainnut sitä tilata. 

Ruokailun jälkeen suuntasimme Eurajoelle. Vierailimme ensin vierailukeskuksessa. Siellä pystyi tutustu-

maan miten tärkeää ydinvoimalla tuotettu sähkö meille on. Mielenkiintoista on katsoa taulusta sähkön ku-

lutuksen ja tuotannon määrää reaaliaikaisesti. Totesimme, että sähköä tuotiin merkittävästi Ruotsista. 

Myös Norjasta tuli sähköä, mutta sen osuus oli vähäistä. Sähköä vietiin myös Viroon, karkeasti ottaen sinne 

vietiin vajaat puolet siitä määrästä, jota ostimme Ruotsista. Seinälle heijastetusta kuvasta pystyi näkemään, 

millä tavalla sähkö kullakin hetkellä tuotettiin. Ydinvoiman osuus oli vakio. Sen sijaan hyvin näkyi hetket, 

jolloin oli tuulista ja välillä tuulisähköä ei tuotettu juuri lainkaan. Vesivoimaloita käytettiin säätövoimana. 

Nykyisin paljon puhutaan aurinkosähköstä. Taulukosta kävi ilmi, että sen merkitys on melko olematon. 

 

 

 

 

 



 

Keskuksessa oli mahdollisuus kiertää eri kohteissa, joissa monipuolisesti selvitettiin ydinvoimaan liittyviä 

asioita ja myös erittäin selkeällä tavalla. 

 

Käytetyt polttoainesauvat säilötään rautakapse-

liin, joka säilötään kuparikapseliin. Ympärille laite-

taan betoniittipuskuri ja paisuvasta savesta val-

mistettu täyttömateriaali. 

Sijoitus loppusijoitusluolaan tapahtuu kauko-oh-

jattavilla laitteilla. 

 

 

Kuva: Eino Järvinen 

 

 

Vierailukeskuksessa oli esillä myös kuvia ydinjätteen loppusijoituspaikasta ja siihen tarvittavista laitteista. 

Vierailu jälkeen suuntasimme varsinaiseen retkemme kohteeseen. Päiviä ennen retkeä olimme antaneet jo 

henkilötunnuksemme ja muut tietomme. Isännät varmaan tarkkaan selvittivät minkälaista väkeä sinne on 

tulossa. 

Loppusijoituspaikan, jota ONKALOksi kutsutaan, portilla ilmoittauduimme toimistossa. Luovutimme pas-

simme ja henkilökorttimme. Menimme pieneen huoneeseen, jossa meille näytettiin video koskien turvalli-

suusohjeita luolassa käynnin aikana. Videolla näytettiin millä tavoin käytetään mukaan saamiamme turvalli-

suusvälineitä. Sitten kypärä päähän, saappaat jalkaan, turvavälinelaukku vyölle ja matkaan. Toisilla oli vielä 

taskulamppu ja toisilla oli valo oli kypärässä. Saimme myös vierailukortin. Käsittääkseni sen perusteella val-

vomo pystyi seuraamaan keitä henkilöitä luolassa milloinkin on. Matka tehtiin kahdella autolla, johtoautoa 

kuljetti isäntämme Arto, toiseksi kuskiksi hän määräsi Jukan. Autot olivat dieselkäyttöisiä. Bensiiniautolla 

luolassa ei saanut ajaa. 

Matka pohjalle asti kesti viitisentoista minuuttia ja ajoimme viitisen kilometriä. 50 metrin välein oli taulu, 

josta ilmeni kuljettu matka. Luolat olivat isoja, pitihän niissä kulkemaan maankuljetusajoneuvoilla ja isoilla 

työkoneilla. Seinämissä kulki erilaisia johtoja sekä putkia ja luolat olivat valaistuja. Mikäli luolassa tapahtuisi 

onnettomuus, säännöllisin välimatkan oli kontteja, joihin voi pelastautua. Konteissa oli suojavarusteita, 

happipulloja, juomaa yms. Pääajoväylästä erkaantui paljon luolia, siirtoluolia. Monissa niissä oli työt käyn-

nissä, joten emme menneet sinne häiritsemään. Luolastoon olisi helppo ollut eksyä. Arto taisi meitä hieman 

hämätä, kun ajoi ”harhaan” todeten, ettei ollut ihan vähän aikaan käynyt paikalla. Muutaman kierroksen 

jälkeen reitti kuitenkin löytyi. Perillä olimme 420 metriä maan pinnan alapuolella. Lämpötila oli hieman 

kymmenen asteen yläpuolella. Ilma oli jotenkin raskasta hengittää vaikka valtavankokoiset ilmastointiput-

ket koko ajan vaihtoivat tunnelin ilmaa. Sitten lähdimme paluumatkalle. Vaikka olimme syvällä maan uume-

nissa, ajoväylä ei tuntunut kovin jyrkältä.  

Mukava oli hengittää raitista ilmaa luolassa käynnin jälkeen. Luovutimme varusteet ja saimme henkilölli-

syystodistuksemme takaisin. Arto näytti meille vielä filmin, jossa selvitettiin millä tavoin ydinjätteen 



loppusijoitus tullaan tekemään. Ydinjätteen kapselointilaitos oli rakenteilla. Hissikuilun poraus, jolla kapselit 

siirretään ala, on aloittamatta. Kun luolaston täynnä, kaikki tunnelit suljetaan ja myös kapselointilaitos pu-

retaan.  

 

 

Kuva: Olli-Pekka Koivisto 

 

Onkalon porttien sisäpuolella ei saanut kuvata, joten pitää vain kertoa sanallisesti siitä, mitä näimme. Kai-

ken kaikkiaan retki oli onnistunut ja lähdimme tyytyväisinä ja turvallisin mielen kotimatkalla. Kiitokset Arto 

Savoselle, joka mahdollisti meille tämän vierailun. 


