
Romutusta ja uudis rakenteita
Teflon Telakalla
Pernion Teijossa sijaitsee keskikokoinen
kuivatelakka, joka on maamme tela-
koiden j oukossa sikiili poikkeuksellinen,
et te i  se o le koskaan o l lu t  minkddn
suuren laivanrakennuskonsernin osa.
Teijon telakka liittyy kuitenkin ldheisesti
maamme teollisuuden ja merenkulun
histor iaan s ik i i l i ,  e t td a l laste lakan
rakennutti runsaat 40 vuotta sitten
merenkulkuneuvos Ant t i  Wihur i .
Telakka rakennettiin liihinnii laivojen
huolto- ja korjaustoita varten, mutta
seuraavien vuosikymmenten aikana
Tei jossa valmistu i  myr is  uudis-
rakennuksia eri valmistajien toimesta.
Muutaman kilometrin pii i ihi in Mat-
hildedali in kehittyi Wihurin aikana
vilkas laivanromuttamo.

Histor ia l l isen te lakka-alueen
teollinen perinne alkoi jo r,uonna 1686,
jolloin maaherra Lorentz Creutz
nuorempi aloitti rautaruukkitoiminnan
herraskar tanon mai l la . t  Ruukki -
toiminta laajeni jo 1800-lurulla hoyry-
ja maatalouskoneiden tuotantoon. joista
jiilkimmiiinen oli vahvasti mukana vield
Wihuri-yhtymdn aikoina 1 970-luvulle
saakka.  Tei jon ja  Mathi ldedal in
ruukkiyhte isojen vaiheet  l i i t tyvat
liiheisesti toisiinsa, vaikka alueet viilillii
ovatkin olleet eri omistaiien kiisissii.

Laivanrakennuksen varhaisvaiheita

Pernio ld is ten kokonaan ta i  os in
omistamien laivojen maard vaihteli
1 800-luvun ensimmdisellii puoliskolla
neljiin ja viidentoista viilillii. Ndistd osa
ol i  rakennet tu kot ipaikkakunnal la .
Talonpoikainen veistdmotoiminta jatkui
aina I 880-1uvu11e, ja rakennuspaikoiksi
mainitaan Hakkalan ranta, Gribolen
varvinmdki, Heikkilii, Krogsbcile sekii
Mutaistenlahti.z Myos Teijon veistd-
mol ld rakennet t i in  la ivo ja a inakin
yhtion omaan kiiyttrion. Yksi niiistii oli
vuonna 1872 valmistunut  ka l jaasi
Thalus, jonka pituus oli hieman vajaat
20 metrid.3 Teijon ti lan ja tehtaiden
omis ta jana  1700 -  j a  1800 - l uku jen
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vaihteessa olJut Josef Bremer harjoitti
laivanvarustusta Turusta kdsin, ja hdnen
kerrotaan 1 80O-luvulla rakennuttaneen
Teij on veisti imcil l i i  Arkki-nimisen
kolmimasto isen kal jaasin.  Tei jon
konepaja puolestaan valmist i  mm.
la ivo jen ankkurei ta ja  ket ju ja.a
Mathildedalin korjaustelakka perus-
tetti in vuonna 1917.5 Tdmdn veto-
telakan paikalle kehittyi sittemmin
vilkas laivanromuttamo.

Ruukkiyhteisiisti monialayritykseksi

Mathildedalin tehtaan perusti 1850-
luwn alussa Wktor Zebor Bremer, joka
nimesi  sen puol isonsa Mat i lda
Rehbinderin mukaan.6 Mathildedals
Bruk Ab -niminen osakeyhtici syntyi,
kun tehdas siirtyi vuonna 1877 Suomen
valtiolta Mikael F. Nikanderille. Hdnen
aikanaan pitkiiiin laiv arautaa takonut
tehdas alkoi panostaa mm. hoyry- ja
maatalouskoneiden tuotantoon. 7

Myds Tei jon ruukkiyht ion
tehtail la oli 1 800-luvu1la valmistettu
maatalousty<ivii l ineiti i . 1 900-luvun
alussa masuuni lakkautettiin, ja yhtio
alkoi  s i i r ty i i  konepaja-  ja  val imo-
tuotteisiin. Osakeyhtiomuotoiseksi Tykr)
Bruksbolag oli muutettu luonna 1889,
jo l lo in yhdeksi  osakkaaksi  tu l i
ruotsalainen Per Carl August Carlborg.
Vuonna 1915 ti imii yhtio osti kaikki
Mathi ldedals Bruk Ab:n osakkeet .
Pii i iosakkaaksi ja Teijon viimeiseksi
tehtaanpatruunaksi noussut Carlborg oli
aiemmin samana vuonna mlynyt kaikki
Teijon Tehtaat Oy:n osakkeet kon-
sor t io l le ,  jossa o l ivat  mukana mm.
Fiskars Ab ja Pr ivatbanken i  Hel -
singfors.s

1930- luvun a lun pula-a ikana
yhtidn osakkeet joutuivat sitd rahoit-
taneen Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki
Ab:n haltuun, ja saman vuosikymmenen
puol ivd l issd yr i tys s i i r ty i  vuor ineuvos
Lennart B aumgartnerin hallintaan. 600
ihmistii tyollistiivii Teijon Tehtaat Oy
valmisti tuolloin mm. ouimakoneita

Teijolla, polttomoottoreita Mathilde-
dalissa sekii lisiiksi viikatteita ja nappeja
Kirjakkalassa. Vuonna 1944 yhtio siirtyi
Oy Aga Ab:n omistukseen, ja erityisesti
maatalouskoneiden kauppa oli sodan
ji i lkeen vilkasta. Antti Wihuri osti
tehtaita ja kartanoa hallinnoivan yhtion
osakekannan keviiiillii 1957.e Wihuri oli
no ih in a iko ih in muutenkin laajen-
tamassa toimintaansa uusille alueille,
mutta Teijoon li i ttyvien mieluisten
muistikuvien sanotaan olleen yhtend
syynii Wihurin tdmdnkertaiseen
ostopddtokseen. Teijon kartano ympd-
ristciineen oli yli kuusi ruosikymmentd
aiemmin tehnyt liihtemiittrimdn vai-
kutuksen Wihuriin, joka aikoinaan oli
saapunut Teijon laituri in kaljaasi
Rakkauden mukana, fiollotn Anton
Jansson -n imisend 13-vuot iaana
kokkipoikana.ro

Vanhan ruukkiyhdyskunnan
tehdas-  ja  asuinrakennukset  o l ivat
epiikiiytiinncillisi?i j a rdnsistyneitd. Antti
Wihuri alkoi ensi toikseen jiirkeistiiii
Teijoon ja Mathildedaliin hajautettuja
toimintoja, ja pynki keskittiimddn kaiken
teoll isen tuotannon Teijolle. Jii l jel l i i
olevissa laitoksissa tuotetti in omis-
tajanvaihdoksen aikaan puimakoneita,
silppureita ja nappeja, mutta jo 1950-
luvun lopulla Teijolla valmistui mm.
koreja myymiiliiautoihin ja Volvon linja-
auto ih in.  Math i ldedal in  tehta i l la
puolestaan tehtiin maatalouskoneita ja
polttomoottoreita. Allastelakan louhinta
Teijoon aloitettiin vuonna I 959.t I

Wihurin aika

Antti Wihuri kaavaili Teijon kallioon
louhittavan allastelakan palvelevan
erityisesti hdnen oman laivastonsa,
Suomen Tankkilaiva Oy:n laivojen
huol totarpei ta.  Useimmat yht ion
tuolloiset alukset mahtuisivat 165 x 20
metrin suuruiseen ja 4,5 metria syvddn
allastelakkaan. Allas valmistui vuoden
1960 loppupuolella. Telakan tarpeita
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Sriilidlaiva Tupavuoren saapuminen oli tavallista juhlavampi tapahtuma. (Turun maakunta-arkisto)

ajatellen TVH rakennutti Strommaan
uuden kanavan luosina 1967-68. Uusi
200 metrin pituinen kanava korvasi
vuonna 1845 valmistuneen vanhan
kanavan. Uudella kanavalla oli leveyttd
30 metr id ,  mikr i  o l i  kaksi  ker taa
enemmdn kuin vanhalla.l2

Laivojen romutus oli aloitettu
Mathi ldedal issa ent isen vetote lakan
paikalla heti alueen siirryttyii Wihurin
haltuun. 1 950-luvun viimeisind vuosina
ehdittiin leikata paloiksi kaksi Wihurin
vanhaalaivaa, \llonna 193 I valmistunut
sii i l ir i laiva Wiima sekd kymmenen
vuotta vanhempi hoyrylaiva Wiiri.
Er i ty isen juhlava o l i  s i i i l i i ia lus
Tupavuoren saapuminen Mathilde-
dal i in  lauanta ina 10.  10.  1959,  jo l lo in
merenkulkuneuvos oli i tse paikalla
vastaanot tamassa Turusta kahden
hinaajan vetdmdnd saapuvaa tulijaa.r3
Runsaan kymmenen vuoden aikana
Mathildedalissa romutettiin kuutisen-
kymmentd er ikokoista la tvaa ja
proomua. Nii iden joukossa oli monia
tunnettuja aluksia, kuten esimerkiksi
vuonna 1 898 valmistunut jddnmurtaja
Sampo, Merenkulkuhallituksen Elii-
kiiiin sekii useita Suomen Hciyrylaiva
Osakeyhtirin merenkyntiij iii. 1 960-luvun
puoliviilin jiilkeen romutukset harven-

tuivat, ja viimeinen romutettava alus,
Viking Linen Alandsfi ir jan, saapui
Mathildedaliin ruonna 1972.

Vuonna 1961 Teijon Tehtaat Oy
sulautui virallisesti kahdeksan muun
yhtion kanssa Wihuri-Yhtymii Oy:ksi,
mi l ld  n imel l i i  wihur i la is ta yht io-
kokonaisuut ta o l i  tos in jo  p i tk i i i in
epdvirallisesti kutsuttu. Monialaiseen
yhtymiiiin kuului telakan, romuttamon
ja konepajan l isz iks i  autotehdas,
huolintayhtiri Merihuolto sekd tietenkin
Suomen Tankki la iva -varustamo.

Seuraavan vuoden lopulla yhtymii joutui
kohtaamaan uuden aikakauden, kun
Antti Wihuri kuoli 79 r.uoden ikiiisenii.

Suomen te lakat  sa ivat  1970-
lululle tultaessa runsaasti laivatilauksia,
ja  Tei jossakin varaudut t i in  ot tamaan osa
kakusta. Allastelakan viereen valmistui
\llonna 1969 1300m3 halli, jossa voitiin
kiisitellii raskaita laivanosia.ra Laivoja
Teijossa ei kuitenkaan vield prizisty
rakentamaan.  Navi re Oy vuokrasi
telakkaa vuonna 1974 valmistaakseen
sielld telakan sulkuporttina toimivan
ponttonin. Seuraavana vuonna telakka
sai  rakennet tavakseen l i ihes 110-
metr isen pont tonin Mdnty luodossa
rakennettavaan Aker H-3 -tyyppiseen
oljynporauslauttaan. I s

Telakka muutosten edessi

1 970-luvulla lopulla Wihuri-Yhtymii
ajautui vaikeuksiin. Suomen Tankki-
la iva kaatu i  konkurss i in  ja  koko
y h t y m i i i i  a l e t t i i n  r a j u s t i  s a n e e r a t a .
Erityisesti saneeraus kohdistui Teijon
tehta is i in ,  jo tka joulukuussa 1978
m y y t i i n  r a k e n n u k s i n e e n  j a  m a i n e e n
Finnmekano Oy:lle. Teijosta luopu-
minen aiheutti haikeutta, sillii neljiin-
nesvuosisadan Wihurin hallussa ollut
perinteikds ruukkimaisema oli mielletty
yhdeksi yhtymiin ydinyksikoi stii. Siell2i
oli vuosittain j i ir jestetty myris pai-
kal l isest i  suur ta suosiota saanei ta
historiallisia perinnetapahtumia.

Finnmekanon Oy:n tehtiiviiksi
tuli rakentaa valmiiksi merivoimien
t i laama kalusto laut ta.  260 tonnin
kantoinen Kampela 3 luovutettiin 23.
lokakuuta 1979. Finnmekanon varsi-
naista toimialaa olivat kuitenkin ele-
m e n t t i h a l l i t .  j o i t a  s e  t o i m i t t i  m m .
Wiirtsil i in Pernon telakalle. Telakka-
toimintaa jatkarraan perustetti inkin
pian korjaus- ja huoltotoihin erikois-
tunut  Tei jon Telakka Oy.  Tei jon
kartanon maa-alueineen Finnmekano
myi  pois  jo  r .uonna 1982.  rF
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Telakka rakensi  1980- luvun
puol iv i i l iss i i  mer ivo imi l le  satama-
hinaajat Haukipiiiin ja Kallanpdin,
kaksi luotsivenettd merenkulku-
laitokselle sekii neljii varppausvenettd
Wiirtsiliin Turun telakan rakentamiin
imuruoppaaj iin. Kannattavuudessa oli
kuitenkin toivomisen varaa,la osin tdstd
slystd uutta nousua haettiin alumiini-
tuotannosta.

Alumiiniaikaan

1 9S0-lurulla Wihurin vanhalla telakka-
alueella toimi useita yrittajia. Telakan
ohel la  terkei te to imia lo ja o l ivat
konepaja ja  a lumi in ivenetuotanto.
Vuonna 1985 Tei joon perustet t i in
Waterman Oy -nimisen venevalmistajan
alumiiniosasto. Sen taustalla oli osuuden
Teijon Telakasta hankkinut Mancon Oy,
joka oli vastikddn ostanut myos Turun
Veneveistdmon.

Tei jossa a let t i in  va lmistaa
alumiiniveneitd Watercat-tuotemerkilld.
Alumiinikausi aloitettiin 17-metrisellii
matkustaj aka tamar aanilla, j oka valmi s -
tu i  vuonna 1986.  Omaan laskuun
rakennettu Lenson j?ii kuitenkin
rakentajansa kiisi in, ja ostajaa odo-
te l lessaan se sai  n imen Watercat .
Sittemmin alus pidennettiin ja varus-
teltiin valmiiksi Tuun Veneveistiimollii.
Se ajaa nykyiiiin Turun vesill6. Seuraa-
vana vuonna oli luorossa 15-metrinen
palovene Vaasan kaupungille sekii 13-
ja 1S-metr iset  tyr iveneet  Rauma-
Repola l le  ja  edel leen Neuvosto-
liittoon.l o

Mancon ajautui konkurssiin
vuonna 1989, minkii jdlkeen vene-
tuotanto myytiin kokkolalaiselle Ab
Alumina Varvet Oy:lle. Alumina Varvet
o l i  jo  Kokkolassa rakentanut  n i in
troolareita kuin ty<iveneit?ikin, ja nyt
niiden tuotanto oii i i tett i in keskitt i i i i
Teijoon. l7 1990-luvun alussa yhtio
toimitti merivoimill e 24 kappaletta
Uisko- luokan maih innousuvenei td.
Vuonna 1991 Ab Alumina Varvet Oy
jakautu i  kahdeksi  yht ioks i :  vene-
tuotantoon keskittyi Marine Alutech Oy
Ab Tei jossa,  kun taas vesisuihku-
propuls io i ta  valmist i  FF-Jet  Ltd
Kokkolassa. Alumina Varvet -nimi jrii
Marine Alutechin aputoiminimeksi.

Teijon alumiiniveneet on valta-
osin rakennettu varsinaisen telakka-
alueen vieressd sijaitsevassa teoll i-
suushal l issa,  jossa Mar ine Alutech
edelleen toimii. Telakan liiheisyydestii
on ollut hy<ityii vesil lelaskujen
yhteydessii. Yhtio on valmistanut yli
kaksi sataa venettd. Tiirkeimpiii Iilaajia
ovat  o l leet  Suomen ta Ruots in
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Tbijon tydnkuvaa. (Ylhririltci) Kave ja
Wappu romutusvuorossa (TMA).
(Judisrakenteita: Watercat ia
merivoimien Uisko-veneitri. Tor
muuntui hinaaj asta lautaksi. (PSi)

merenkulkulaitokset, Ruotsin puolus-
tusvoimat  sekd Suomen Mer i -
pelastusseura.

Korjaustelakaksi

Varsinaista telakkatoimintaa j atkamaat
perustetti in 1990-luvun alkupuolella
uusi Teijon Telakka -niminen osake-
yhtio. Tiimii Tage Sundbergin johtama
yritys ajautui kuitenkin konkurssiin jo
syksyllii 1993. T aman ajanjakson ei endd
uudisrakente i ta valmistunut ,  e l le i
sellaiseksi lasketa Tor-hinaajaa, joka

Teijossa muutettiin lautaksi Suomen-
l innan l i ikenteeseen Hels ink i in .
Vuodesta 1994 telakkatoimintaa on
jatkanut Oy Western Shipyard Ltd -
n iminen kor jauste lakka,  joka on
onnistunut vakiinnuttamaan asemansa
suomalaisen pientonniston ja mycis
merivoimien alusten huoltajana. Aluetta
on viime vuosina kiiytetty pieni-
muotoisesti myos romutuspaikkana,
sillii kemicjliiinen yrittiij ii on paloitellut
telakan alueella muutaman romulaivan.

Viitteet

l. Pernion hisiorio l, 257; Wihurin Uuiisei
7 -8/1966.
2.  Pernion h is tor io  l l l ,  139-140,  168-171.
3. Turun mookunlo-orkisto (TMA).
4. Pernion historio l l , 68-7,l .
5. Perni6n historio l l l , 103.
6. Pernion hislorio ll, 7 3-7 4.
7. Pernion historio l l l , 103.
8. Pernicin historio l l l , l0l-, l05.
9. Pernion historio l l l , 105-107.
10.  Poukko 1983.322.
I l. Wihurin Uuiiset 5/l 966.
12. Wihurin Uulisel 5/1967.
13. Wihurin Uutisei 2-3ll 959..l4. Pernicin hisiorio l l l , 109.
15. Wihurin Uulisel 5/1975.' l 6. Novigotor 6/1986, l5; Morine

Alutech. referenssi luettelo.
1 7. Novigotor 3/1986; 3/1989, 12.

Ltihteel

Poinetut kihfeet

Lei ionol ippu merel ld. Toimii ionui Viso
Auvinen. Eito Oy, Pori 1983.

Novigotor

Nordstrom, Friiz: Med bogser och pr6mor.
En berrittelse om Porgos Kolkbergs Ab:s
tidigo sioforl. Porgos hembygdsforenings
oublikotioner Nr. 

, l3. 
Turku 1998.

Pernicin historio I (kirioittonut Veikko
Litzen), Solo 1980.

Pernicin hisiorio ll (kirjoiflonut Kerttu
Innomoo), Solo 

, l982.

Pernicin hisiorio lll (kirioiiioneel KerHu
Innomoo io Olovi Lindstrcim), Solo 1986.

Poukko, Peniii: Aniii Wihuri - kopieeni
loivosso. Otovo. Helsinki 1983.

The Ships of our First Ceniury. The Effoo
Fleei I 883-l 983. Toimitfoneet Moiti
Pietikciinen io Bengt Siostrom, Keuruu, ei
vuosi lukuo.

Wihurin uutiset

Muul lcihteet
- Turun mookunio-orkisio: Teiion tehtoitten
orkisto
- Poteniii- jo rekisteriholliius,
koupporekisleri
- Luetielo Moihildedolisso io Teiiosso
romutetu islo o I uksislo, Wi huri-Yhtymcin
tieioihin perusiuen loolinui Bengi Siostrom
- Luetielo Mothildedolisso io Teilosso
romuteiuislo oluksisio, iunfemoton tekiici
- Morine Alutech Oy Ab, referenssilueflelo



LA IVA

MATHITDEDATISSA JA TEIJOSSA WIHURIN AIKANA ROMUTETUT LAIVAT

Nim i

mt WIIMA

si  Wl lRl

ss POLLUX
ss NAGU
ss HEANGURA

ss THERES,{
ss ALAND

* AIANo tt

mr TUPAVUORI
ss OLIVIA
ss WIKLA

ss BALTIC

ss TUG

ss KARHU
ss CORONA

ss SAMPO
ss PROTECTOR
VERA
ss wAstrn

POMMI

KATANPAA

ss TUG ll
ss KATAJALUOTO

ponllooniproomu

ss STROMSHOLM
ss VAASA
ss FORSBY ll
ss PALLE
ss rUrOON

PARGAS 49

RWL 60

RWL 6I

Vqlm. vuosi iq tyyppi

' l  
93'l scii l ioolus

192 I  sc i i l ioo lus

Romulusvuosi

1957 -59

r  958-60

r  898
r  905
1943

1922
1926 motkusfo jo lo ivo

I857 motkustololoivo

1954 sc i i l ioo lus
1 9 ] 8
1 909

1 898

1890  h inoo lo

1897  h inoo io
1921

1989 icicinmurtoio
1899 pelostushinooio
t

1864  h inoo io

l9 l6  m i i novene

1943? ro ivooio

1908  h inoo jo
1897  h inoo io

'1907 
h inooio

1902
1906  h inoo io
' 1912  

h inoo io. |886/ '1952 
tuk io lus

? scii l ioproomu

1892 proomu

1892 proomu

1959
1959-60
r  959 -60

1959 -60
1959-60

1 959-60

1959-61
19s9-61
r  960

1 960

1 960

1960
1960-61

1960-61
1961
1961
1961

1961

1961

1961
1961

1961

1961
1961 -62
1961 -62
1961 -64
1962

1962

1962

1962

Huomoufuksio

Ajonut  kor i l le  6.11.1957,  minkci  ic i lkeen
hinoftu Turkuun io myyly romuksi.
Poisfelfu kouppoloivosloslo ioulukuusso
1957, syy: myyty ulkomoille. l lmoitettu
poistetuksi uudelleen elokuusso 1958, nyt
syyksi ilmoitetoon, ellci olus romulellu.
Soopui  Mothi ldedol i in  25.7.1959.1

Poislellu kouppoloivosloslo joulukuusso
1959 .

Poislellu kouppoloivosloslo joulukuusso
1959 .
Poislelfu kouppoloivosloslo loulukuusso^ t959 .

Myytiin romuksi 12.3.1 960. Romulus
oloifetti in Mothildedolisso 9.5..| 960.2
Poistettu kouppoloivosloslo morroskuusso
I  960.  Luovute l l i in  romul to i i l le  3.10. '1960.3
Runko mohdoll isesti muutettu moottori
huvio lukseksi  io  soonul  n imen Reo.4

Poisletlu kouppoloivosloslo morroskuusso
1960, kosko myyly romuksi. Corono soopui
Morhi ldedol i i  n  1 2.1 I  .  I  960.s

Myyty Teilon Tehtoil le morroskuusso 1960.6
182 br t .
Lueflelon mukoon Vcisiern. Wcisler on
enlinen molkusloioloivo, ioko myytiin
romuksi  

, |959.

Merivoimien hylcittyien oluslen lueilelosso
miinovene Pommin sonoloon ooislelun
kdyrosrd 1954 io myydyn 192.000 mk:llo.
Merivoimien luellelosso roivooio Kotonprici
moinitoon poisteiuksi io myydyksi Oy
Koskiselle 

,|959.

Merivoimien lueltelosso hinoojo Kofoioluolo
moinifoon poistetuksi 6.4.1963 jo myydyksi
somono vuonno.
Kyseisenri vuonno on i lmoilellu romuleluksi
oinokin vuonno I934 Porisso rokennellu
ponlfoniproomu W.R. & Co. AB No 2, ioko
poistetti in olusrekislerisld 1 4.4.1961 .
Enlinen mofkusloioloivo Noonloli.

Merenkulkuloiloksen enlinen lorkoslusolus,
ioko oli losovollon ensimmciisten
presidenltien kciytossci. 7

Aluksen olkuperci lunlemolon, Porgos Kolk
oslonul Helsingistci 6.9.1946.8
Roumon moislroofin olusrekisierikirlon
mukoon omisloio i lmoil lonut proomuf RWL
60 io 6 ' l  romule luks i  Roumol lo |962.
Ks. edellci.
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TTB

GRETA

SS CARL

RR IOO
SS SUOMEN NEITO
SS ATLAS
SS STROMFORS
KATAJA
SS VIRGO

SS LEILA
ms wllHo
SS NIDARHOLM
SS K.AVE
SS ILMATAR
SS WAPPU
SS AHL
P 1 4

SS VETAA IV

ss wlLHo
SS JUHA
SS SECUNDUS
SS HELIOS
SS AIRISTO
SS ASSISTANS
SS PETAAS
SS HERKULES
B. A. HJORT

JOHAN SKEPPSTEDT
sRT-r 05
SRT-692
rs ALANDSFARJAN

1926? proomu

1913  p roomu

1896  h inoo io

1949 proomu
1921
1885 h inooio' 1916  

h inoo io
? h inooio?
1906

1920
1914  h inoo jo
1920
1929
1920
r 930
1899 h inoojo
? proomu

1894? h inoolo

'1898 
h inoojo

1931  h inoo jo
1899  h inoo io
1896 pelostushinoolo
' t 9 1 5

1900 pelostushinooio
1934
1896 pelostushinoojo
1945 proomu

1935 proomu
? kolostusolus
? koloslusolus
. |933 

molk. -outo lout lo

Mohdoll isesti somo kuin T.B. 2, Teiion
Tehtoiden omo proomu, ioko poistettiin
rekisterisfri 3.4.1964.
Ei luetleloisso, Svonle Strondberg kertonul
Bengt Sjostr6mille.
Poisletlu olomilloiseno olusrekislerislci io
1954, mullo moislrooiin rekisterikirioislo
1 7  . 6 . 1 9 5 9 .
Poisleflu rekisterisld 1.1 O.1962.
Lcihti Helsingislci Mofhildedoli in 3l .7.1963.e

(mohdollisesti somo kuin KATAJALUOTO)
Myyfy romuksi 29.7.1963, ldhri Helsingisfci
Morh i l dedo l i i n  3 l  . 7 .1  963 . r0

Ex Someri.
Myyty romuksi Teiion Tehtoil le 23.4.1964.11

Merivoimien luellelon mukoon proomu P 14
poistettiin kdfosfd ioulukuusso 1962 io se
myytiin vuonno 

' l 
963.

Luellelosso voin Vetciici. Turun koupungin
hinooio Vetciici lVn olkuperci ei ole fciysin
selvci: mohdollisesti ex Skeppsvorfuet, ex
Jupifer, ex B 29, rokennelfu Helsingissci.

Soopui  Mothi ldedol i in  25.9.1965.12
Myyty Teilon Tehtoil le syyskuusso 

' l 
965.r3

Myyty Teiion Tehtoil le toukokuusso 1967.14

Myyry Teiion Tehroil le 27 .6.1969.1 5

Alkuioon moih innousuolus LCG (M) 5, |7.
Myyty Teiion Tehtoil le morroskuusso 1969.16
Myyty Teiion Tehtoil le morroskuusso 1969.17
Neuvosfoli i l loloinen olus.
Neuvosloli i l foloinen olus.

1962

1962

1962-63

1963
I 963
r 963
1 963
r 963
1963-64

1963-64
1963-64
1963-65
1964-65
1964
1964-65
1964
1964

1964

1964-65
1964-65
1965
1965-66
1966-67
1967
1967 -68
1969-70
1969-70

1969-70
1970
1970
1 9 7 2 - 7 3

Wima oli ensimmiiinen Teijossa romutettu laiva. (TMA)
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2. Mis. 

' l00.

3. Mts. 35.
4. Sixten Holmstrom kertonut kir jeess<i Bengf Siosf romil le 3., l  I  . l  998.
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7. Lei ionol ippu merel lci ,  237 -238.
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Mts. 37.
I  l .  M is .  97 .
12 .  Mis .  28 .' l  
3. Mts. 204.

1 4 .  M l s . 2 0 0 .
15 .  Mls .  206.
16. Myynnistd kerrotiu dbo Underrcittelser -lehdessci.
17. Myynnistci kerroiiu Abo Underrcittelser -lehdessci.

Tiedot perustuvoi.pciciosin kohleen osin luel leloon, iotko jossoin mcicir in poikkeovot ioisisloon; esimerkiksi
romulusvuosi on i lmoislu ni issci eri  lovoin. Bengtsiostromin Wihuri-Yhrymdlrd vuonno 

.|968 
soomosso luel lelosso on

moini i lu olusien tyyppi io rokennusvuosi, Stig L-othnerin kouflo soodusso luel lelosso loos ei ole iuurikoon informootioto
oluksislo, muflo mukono on proomuio jo ioirokin muito oluksio, loisesso luel lelosso ei ole. l lmoitelul romulusvuodel
eivcit  vdlt tcimcittci  vi i t loo koko romuluksen kesloon,.voon voivot ol lo esimerkiksi romuffomolle soopumisen io
romutuksen volmislumisen oionkohdot. Tciydennystiedot io huomouluksel ovot toimiluksen fekemici.  Loivof ovot
kuivolostioluksio, el lei  muulo ole moinit tu. Tyypfinimikkeel vi i f toovol vi imeiseen kciyttotorkoitukseen.
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