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Sunnuntaina meripäiväkansassa alkoi jo näkyä väsymisen merkkejä. 
Kuva: RAIMO EEROLA

Päiväkävijöiden määrä arvioitiin jopa 200 000:een, areenan konsertit vetivät noin 22 000 
henkeä. Areenan paikka oli osittain ongelmallinen, mutta Vellamon läheisyyden kannalta 
ihanteellinen. HEIKKI KOSKINEN 

 
KOTKA. Lämpimät säät ja suuren kävijämäärän huomioiden sunnuntaina päättyneet Kotkan Meripäivät sujuivat viranomaisten ja 
järjestäjien mukaan harvinaisen rauhallisesti. Komisario Petri Montosen mukaan poliisille tapahtuma oli miesmuistiin 
rauhallisimpia. Rikosilmoituksia tehtiin 56 kappaletta, jotka koostuivat etupäässä rattijuopumuksista ja erilaisista näpistyksistä. 
Puhallutuksia tehtiin noin 6000. Väkivallantekoja tuli ilmi kolme, joista yksikään ei ollut vakava. Näpistyksiä ilmeni kännyköiden ja 
reppujen katoamisen muodossa. 80 ihmistä otettiin poliisin säilöön tapahtuman aikana. Puistot ovat työllistäneet poliisia viime 
vuosien tapaan eniten. 
 
Meripäivien rauhoittumiseen vaikuttaa se, että tapahtuman omat järjestysmiehet hoitavat Kantasataman aidoin rajatun alueen 
valvontaa pääosin omin voimin. Tämän johdosta poliisi on voinut keskittyä muun kaupunkialueen valvontaan. Ennen koko kaupunki 
oli suurta huvialuetta, sanoo Kotkan poliisin Ossi Lähdesmäki. 
 
Tapahtuma-alueen turvallisuuspäällikön AKM Securityn Arto Mannisen mukaan järjestystä on pyritty lisäämään käännyttämällä 
mahdolliset rähinöitsijät jo portilla pois alueelta. Viisi ihmistä poistettiin alueelta, mutta yhtäkään tappelua ei Mannisen mukaan koko 
nelipäiväisen tapahtuman aikana 200 000 kävijästä huolimatta alueella ollut. 
 
Kantasatama on turvallisuuden kannalta haastava, koska alue on pitkä ja rajoittuu mereen sekä kaupunkialueeseen ja junaratakin 
kulkee alueen läpi, sanoo Manninen. 
 
Meripäivätoimintaa Kotkan poliisi on harjoitellut 60-luvulta saakka ja tilastojen valossa viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet 
kehitystä rauhaisampaan suuntaan. Meripäivien ajaksi poliisin vahvuus Kotkassa tuplaantuu ja mukana on vahvistuksina 
poliisikoulun opiskelijoita. 
 
Tapahtuma-alueella arvioitiin vierailleen noin 200 000 päiväkävijää. Määrä täytti kaikki ennakko-odotukset 
kulttuuriasiainkeskuksen toiminnanjohtajan Laura Päiviön mukaan. 
 
Areenan konserteissa kävi noin 22 000 ihmistä,. kertoi Eastwayn edustaja Tomi Lindblom. Hän piti sitä hyvänä saavutuksena. 
 
Meripäivät toimi tänä vuonna osaltaan Merikeskus Vellamon esittelytapahtumana, hieman samaan tapaan kuin Sapokassa 
aikaisempina vuosina Maretariumin. 
 
Meripäivien paikkana tulee hyvin todennäköisesti olemaan myös ensi vuonna Kantasatama, mutta konserttiteltan sijoittamisen 
tarkkaa paikkaa pohditaan uudestaan. 
 
Lindblom kaipaisi ensi vuodeksi isompaa konserttialuetta ja tilavampia anniskelu- ja ruokailualuetta. Paljon keskustelua on 
aiheuttanut se, että Meripäiville ei voi ostaa erikseen päivä- ja iltalippua. Lindblomin mukaan keskeinen ongelma on siinä, että silloin 
areena pitäisi tyhjentää keskellä päivää, jotta lipputilanne voitaisiin selvittää. 



Bonnie Tylerin keikalla musiikki kiersi jonkin verran, joka johtuu Lindblomin mukaan osittain siitä, että suurten tähtien 
hovimiksaajat eivät kuuntele suomalaisten vinkkejä. Lindblom pitää kiinni siitä, että artistien esiintymisaikoja ei sidota tarkasti. 
Esimerkiksi Scorpions päätti aloittaa pariakymmentä minuuttia etuajassa ihan vain sen takia, että he eivät jaksaneet odotella turhaan. 
Bonnie Tylerin kone taas oli tunnin verran myöhässä, sanoo Lindblom. 
 
Tapahtuman teknisistä järjestelyistä vastaava Petri Lampinen lupaa, että viikonlopun jäljet siivotaan pois maanantain aikana. 
Siisteystilanne pysyi Lampisen mukaan hyvin hallussa viikonlopun aikana. Meripäiväalueen porttien edustalle pääsi tosin ajoittain 
kerääntymään jäteröykkiöitä. 
 
Lasten Meripäivät, Merimieslaulufestivaalit, Yleisessä saunassa -konsertit ja Meripäiväjatsit onnistuivat hyvin. 
Höyryveturikuljetuksen peruuntuminen perjantaina taas oli takaisku. 
 
Tapahtuman ohjelma oli todella monipuolinen ja onnistunut, toteaa Laura Päiviö. 
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