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Omalla kohdallani tarina alkaa Pietarista Pietari-Paavalin
saaren sotilaskirkosta sen seinillä olevista luetteloista
rauhan aikana menehtyneistä merisotilaista.
Kursk oli juuri lisätty. Siellä oli kolmen muun
sukellusveneen miehistöluettelot ja aika.
Yksi oli muistikuvani mukaan K-129.
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Golf II luokan hyökkäyssukellusvene, dieselkäyttöinen lähtee aamuhämärissä Kamsatkan Ribatshi-tukikohdasta kohti
partioaluettaan Hawaijin pohjoispuolella. Aluksessa on 16 ylimääräistä miestä. On helmikuun 24 1968. Seitsemäntenä päivänä
vene ei enää vastaa tukikohdan kutsuun…
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On esitetty olettamus, että ylimääräiset 16 miestä olivat KGB:n väkeä. Vielä omituisempaa on, että liki 40 miestä oli ensimmäistä
kertaa sukellusveneessä. Kyseessä ei siten ollut yhteistyöhön harjaantunut tiimi. K-129 lähti kaksi viikkoa ennen alun perin
suunniteltua lähtöaikaa. Ketään ei ollut saattamassa.
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Edellinen kuva kertoo paikan, johon CIA väittää K-129:n uponneen. Seuraava kuva kertoo paikan, josta NL aikanaan etsi uponnutta venettä.
Molemmat ovat pahasti ”pielessä”, aivan liikaa luoteessa. Oikea paikka on merkitty molempiin kuviin.
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Mitä tapahtui 8.3.1968 Hawaijin pohjoispuolella puolilta päivin?
K-129 yritti ampua megatonnin ydinlatauksen, mutta ohjus räjähti lähdössä ja sukellusvene upposi. Hyvin nopeasti. Kuka käski?
Asia ei ole vieläkään selvinnyt. Neuvostojohto ei ilmeisesti tiennyt asiasta.
Maaliskuun 24. 1968 NL päätteli, että K-129 on menetetty ja aloitti valtaisan, ennen näkemättömän etsintäoperaation käsketyn
partioalueen luoteispuolella. Tämä oli USA:lle ensimmäinen signaali, että jotakin hyvin epätavallista on tapahtunut. Ryhdyttiin
käymään läpi erilaisia tallenteita. Öljyvana oli jo tiedossa.
Osoittautui, että U.S. SOSUS kuuntelujärjestelmä oli kuullut 8.3.1968 noin paikasta 24 N, 163 W kolme epätavallista ääntä, joista
yksi oli ”an isolated, single sound of an explosion or implosion, ’a good-sized bang’.” Tästä saatiin myöhemmin aivan tarkka
ajoitus. Satelliitit eivät havainneet mitään erityistä. NL:lla ei vielä ollut vastaavaa kuuntelusysteemiä.
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Kun K-129 oli modifioitu vain torpedoja ampuvasta veneestä, oli keskiosa heikko (kuvia myöhemmin) ja mm. radiohuone
oli jouduttu siirtämään hyvin hankalaan paikkaan. K-129 oli pitempi kuin useimmat USA:n sen aikaiset
sukellusveneet.
16

17
Golf II luokan sukellusvene on modifioitu (kuva 17) torpedoja ampuvasta kuljettamaan kolmea megatonnin ydinohjusta SS-N-5,
kantama maksimi 1600 km
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Ristiriitoja tiedoissa:
- USA olettaa, että K-129 yritti ampua megatonnin ohjuksen
Hawaijiin. NL väitti, että uppoaminen johtui törmäyksestä
USS Swordfish sukellusveneeseen.
- Tiedossa ollut ohjuksen kantama oli max 1800 km.
- K-129 uppoamispaikka on yleisen tiedon mukaan liki
2900 km Oahulta
- Uppoamispaikka on kuvan 11 mukaan 24 N, 163 W eli hyvin
lähellä Hawaijia.
- CIA ei ole ilmeisesti koskaan kertonut oikeaa paikkaa.
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Yksi ohjus meren pohjalla. Toinen vielä siilossa.
Kolmannesta vain rippeitä.
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Kuva kirjasta Red Star Rogue.
Tornissa on laivan kello (bell), jolla on jatkossa erikoisasema.
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Kuvasta näkyy ydinohjusten sijoitus Golf II
veneeseen sekä kellon paikka periskoopin takana.
22
NL väitti pitkään, että USS Swordfish olisi törmännyt
K-129:aan ja siten upottanut sen.
Another possibility that has been mentioned over the years is
that the K-129 suffered a collision with another submarine,
specifically the Skate class SSN USS Swordfish.Indeed,
Swordfish entered the Japanese port of Yokosuka 3-4 days
after the K-129 loss with damage to her sail. This damage,
described as minor, was attributed to ice from operations in
the Sea of Japan. The problem with a role for Swordfish in the
K-129 loss is the disparity in damage between the submarines.
The relatively lightly built sail would most probably have
been severely damaged in collision of sufficient violence that
led to the rupture of a pressure hull. In addition, given
the proximity of the loss to Hawaii, it is unclear why Swordfish
would steam much further to a less secure foreign point
with damage.
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Vahvistamaton lisätieto K-129 uppoamisesta
An unconfirmed report states that K-129 was indeed trailed
from its homeport Petropavlovsk by the USS Barb, which had
been stationed off Petropavlovsk for an intelligence gathering
mission. According to the report, the USS Barb had order to
attack in case K-129 would prepare for a missile launch. The
report further states that USS Barb witnessed the sinking of
K-129, but was not involved in it.
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Neuvostoliitto haki venettä partiointialueen luoteispuolelta, joka on yli 1300 km luoteeseen uppoamispaikasta
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Tiedot, joiden perusteella USS Halibut lähti etsimään K-129:n hylkyä:
•US SOSUS kuulohavainnot kolmiomitattuna
•Öljyvana vedessä (seuraava kuva)
•Öljy oli sukellusveneiden käyttämää vähän savuavaa D-37
•Öljyvanan korkea radioaktiivisuus.
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CIA lähti etsimään K-129 hylkyä öljyjälkien perusteella, eikä paljastanut NL:lle, että tiesi uppoamisesta ja osapuilleen myös paikan.
Pitkän hakemisen jälkeen hylky löytyi ja siitä otettiin 26.000 valokuvaa. Niistä parikymmentä toimitettiin Dobrynille ”oven alta”. Alkoi
operaatio Jennifer, joka on tarina sinänsä. Seurasi projekti Azorian, varsinainen nosto.
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Glomar Explorer

Kuva kirjasta Red Star Rogue
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Edellisessä kuvassa on päivämäärä väärin. Noin kaukana historiassa ei asialla enää ole kovin suurta merkitystä. Wikipediassa aika on
8.3.1968. Kirjassa Red Star Rogue aika on 7.3.1968.
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Seuraavassa kuvassa on sargofaagi kuljetuksessa San Diegon eteläpuolelle. Sargofaagi ui nyt syvällä kun ”lasti” on mukana.
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USAn laivasto järjesti merihautajaiset kuudelle neuvostomerimiehelle. Netissä on tästä
video.

43

44

45

46

47

Edellisessä kuvassa on ”viralliset” CIA:n antamat koordinaatit: 40 astetta 6 min pohjoista, 179 astetta 57 minuuttia läntistä eli partioalueen
luoteispuolella. Muista lähteistä saatuna uppoamispaikka on noin 24 N, 163 W, joka on lähellä Oahun saarta.
Jälkinäytöksenä amerikkalaiset veivät sukellusveneen messinkisen ruokailuun kutsuvan kellon Moskovaan, kiinnitettynä teak-pohjaan. Loppui väittely
siitä, onko K-129 nostettu vaiko ei. K-129 on nykyisin San Diegon sataman lähellä sargofaagissa, johon yleisöllä ei ole pääsyä.

Spekulaatioita tapahtumasta:
Miksi sukellusvene oli niin lähellä Hawaijia, kun ohjusten maksimikantama oli 1800 km? Ohjus tai ohjukset yritettiin ampua noin 640 km Oahusta, jotta
ampujaksi olisi voitu epäillä kiinalaisia, heidän ohjusten kantama kun ei tuolloin ollut pitempi. On spekuloitu, että jokin taho Neuvostoliitossa halusi
aloittaa ydinsodan USA:n ja Kiinan välillä. Tästä ei ole muuta todistetta kuin K-129:n tapahtumat.
Välitön seuraus Neuvostoliitossa: Luovuttiin sukellusveneissä valmiiksi olevista käskyistä ja korvattiin ne aina radiotietä tulevilla käskyillä. NL:n ydinaseiden suojajärjestelmä oli ilmeisesti
parempi kuin ”rogue” miehistö tiesi; eivät tienneet kaikkia turvakoodeja. USA:n Navy kiitti erityisesti NL:n asesuunnittelua tästä yksityiskohdasta tapaamisessa Moskovassa.
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USA:n sukellusveneissä on edelleen käskyt mukana ainakin elokuvan Purppuravyöhyke mukaan.
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Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_submarine_K-129 (1960)
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Kiitoksia mielenkiinnostanne!
matti.kataja@iki.fi
4.4.2012
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