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Rannikkosotilaslääni -
kotiseudun puolustaja 

Uudenmaan sotilasläänin erästä edeltäjää 
kutsuttiin aikoinaan Suomenlahden 
sotilaslääniksi. Kun nykyinen Uuden-

maan sotilaslääni otti vastuun alueellaan sen 
voima merellä perustui vahvaan rannikkopuolus-
tukseen ja hyvään yhteistoimintaan merivoimien 
kanssa. Vuonna 1998 rannikkotykistöjä meri-
voimat yhdistettiin ja samalla tarkistettiin 
johtosuhteita rannikolla. Uudenmaan sotilaslääni 
muuttui rannikkosotilasläänistä kotiseudun 
puolustajaksi, jonka tärkeitä tehtäviä ovat 
reservin valvonta, joukkojen perustaminen ja 
alueensa kokonaispuolustuksen kehittäminen. 
Alueellisessa puolustusjärjestelmässämme 
sotilasläänin avaintehtäviä ovat alueensa 
paikallispuolustuksen kehittäminen ja maanpuo-
lustustahdon lujittaminen. 

Uudenmaan sotilasläänin rannikko alkaa 
idässä Kymijoelta ja päätyy lännessä Bromar-
viin. Helsingin sotilasläänillä on oma vastuualu-
eensa Uudenmaan sotilasläänin muodostaessa 
kehän sen ympärille. Uudenmaan sotilasläänin 
vastuualueella toimii pääesikunnan, Läntisen 
maanpuolustusalueen esikunnan ja Merivoimien 
esikunnan alaisia joukko-osastoja. Merivoimien 
johdossa olevat yhteistoimintaosapuolet ranni-
kolla ovat Suomenlahden meripuolustusalue ja 
Uudenmaan prikaati. Luonnollisesti Suomenlah-
den merivartiosto, niinkuin kaikki muutkin 
alueemme viranomaiset ja alueemme tärkeys-
luokiteltu teollisuus, kauppa ja liike-elämä ovat 
kriisivalmistelujen osalta tärkeitä yhteistoiminta-
osapuoliamme. 

Viimeaikaiset sodat ja kriisit ovat osoitta-
neet, että hyökkääjä käyttää aseellista voimaa 
puolustajan laistelukyvyn tuhoamisen lisäksi 
yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten 
perusrakenteiden lamauttamiseen. Hyökkääjän 
pyrkimyksenä ei niinkään ole aina iskeä puolus-
tajan vahvaan puolustusjär jestelmään - aika ja 
paikka valiten - vaan iskeä sen yhteiskunnan 
toiminnan kannalta keskeisiin kohteisiin. 

Tällaisia kohteita voivat olla muun muassa 
energia- ja vesihuolto, liikenneyhteydet, tiedot-
taminen ja tietoliikenne sekä teollisuus ja 
kaupan keskittymät. Erityisesti tämän päivän 
sodat ovat osoittaneet, että hyökkääjä pyrkii 
vaikuttamaan väestöön ja sen elinolosuhteisiin. 
Hyökkääjän tavoitteena on "kaaostaa" yhteis-
kunta ja puolustajan toimintaympäristö. 

Vallitsevien kriisi-ja uhkamallien mukaisesti 
hyökkääjän tavoitteena on saattaa yhteiskuntam-
me sekasortoon. Tämän johdosta paikallispuo-
lustuksen tehtävät teollistuneella ja väkirikkaalla 
Uudella maalla ovat hyvin vaativat. Yhteiskun-
nan kannalta elintärkeiden toimintojen turvaami-
nen edellyttää kriittisten kohteiden, mutta myös 
väestön elinolosuhteiden suo jaamista jo kriisin 
alkuvaiheessa. Niinpä olemme kehittäneet 
yhteisvoimin uusmaalaista paikallispuolustusta 
kouluttamalla tuhansia kotiseudun puolustajia ja 
perustamisvastuullamme olevia joukkoja viime 
vuosien aikana. Merkille pantavaa on, että 
kertausharjoitusten vähäisyydestä johtuen 
koulutus on tapahtunut vapaaehtoisissa harjoi-
tuksissa. 

Paikallisjoukkomme osaavat tehtävänsä, 
tuntevat toiminta-alueensa läpikotaisin, ovat 
reserviläisten itsensä kouluttamia ja ympäröivän 
yhteiskunnan vahvasti tukemia. Reservimme 
motivaatio osallistua kotipaikkakuntansa ja 
maakuntansa joukkojen valmiuden ylläpitoon on 
luja. Sitoutuminen omaan joukkoon ja halu 
osallistua sen vapaaehtoiseen koulutukseen on 
vahva. Voidaankin siis sanoa, että tahto, taitoja 
kyky ovat myös tämän päivän kotiseudun 
puolustajan voima ja tämä on alueellisen 
puolustusjärjestelmämme perusta. Toivotan 
kaikille rannikkomme puolustajille hyvää 
yhteishenkeä. 

Uudenmaan sotilasläänin komentaja 
Eversti Jarmo Myyrä 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 

Mer ivo imat hankki i 
uusia omasuoja jär jeste lmiä aluksi in 

• Merivoimat allekirjoitti 1. helmikuuta sopimuk-
sen Thales Airbone Systemsin kanssa elektronisen 
omasuojajärjestelmän toimittamisesta Hamina-luo-
kan ohjusveneisiin ja T2000-ilmatyynytaisteluve-
neisiin. Sopimus sisältää myös Rauma-luokan alus-
ten nykyisen omasuojajärjestelmän uudistamisen. 
Sopimuksen kokonaisarvo huoltojärjestelmineen on 
noin 26,3 miljoonaa euroa. Järjestelmät toimitetaan 
vuoteen 2005 mennessä. 

Tilattu järjestelmä tukee alusten omasuojaa an-
tamalla varoituksen uhkaavista asejärjestelmistä ja 
laukaisemalla harhamaaliheitteitä. Järjestelmä tukee 
myös alusten tilannekuvan muodostamista ja maa-
linosoituskykyä. 

Upseerin koulutukseen 
merivoimal in ja l le 8 5 haki jaa 

• Merivoimien 72. merikadettikurssille tuli 27. 
maaliskuuta päättyneessä haussa 85 hakemusta. 68 
hakijaa pyrkii suorittamaan maisterin tutkintoa ja 7 
kandidaatin tutkintoa. Upseerin perusopintoihin 
pyrkii 10 hakijaa. Hakijoista 11 on naisia. Edelli-
sessä haussa merivoimien linjoille haki yhteensä 95 
henkeä. Hakemusten ja toukokuussa pidettävien va-
lintakokeiden perusteella opiskelemaan hyväksytyt 
aloittavat opintonsa 9. syyskuuta. 

Kaikkiaan upseerin koulutukseen haki tänä 
vuonna yhteensä 639 henkeä. Viime vuonna vastaa-
ville linjoille hakijoita oli 516. 

Mer ivo imien vuosipäivä 2 0 0 2 Turussa 

• Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna 
Turussa 9. heinäkuuta. Samalla kunnioitetaan kou-
lulaiva Suomen Joutsenen 100-vuotisjuhlaa. Päivän 
ohjelmaan kuuluu juhlallisen lipunnoston ja Meri-

voimien komentajan katselmuksen lisäksi muun 
muassa Laivaston soittokunnan konsertti Forum 
Marinumin edustalla klo 13 sekä perinteiset laivas-
totanssiaiset Suomen Joutsenella klo 19. Aurajoen 
rantaan kiinnittävät merivoimien aluksista ainakin 
miinalaivat Pohjanmaa ja Hämeenmaa sekä Rau-
ma- ja Hamina-luokan ohjusveneet. Alukset ovat 
avoinna yleisölle klo 13-16. 

Puolustusvoimien 
visuaal inen i lme uusitaan 

• Puolustusvoimat uudistaa ja yhdenmukaistaa vi-
suaalisen ilmeensä. Pääesikunnan tiedotusosaston 
johtamassa projektissa luodaan kattava graafinen 
ohjeistus, joka ohjaa puolustusvoimien viestintä-
tuotteiden visuaalista suunnittelua ja toteutusta. 
Merivoimat on osaltaan sitoutunut hankkeen toteut-
tamiseen. 

Uusi graafinen ohjeistus otetaan käyttöön vuo-
den 2003 loppuun mennessä. Merivoimien viestin-
tätuotteet muutetaan uuden ilmeen mukaisiksi as-
teittain vuosina 2003-2005. 

Mer ivo imat m u k a n a 
Maanpuolustus 2 0 0 2 -messuil la 

• Merivoimat esittelee toimintaansa ja uutta kalus-
toaan Maanpuolustus 2002 -tapahtumassa Jyväsky-
lässä 6.-9. syyskuuta. Osastolla on näytteillä muun 
muassa Rannikkojääkäripataljoonan tuliterä " Jur-
mo"-joukkojenkuljetusvene. "Ilmarisesta ilmatyy-
nyyn" -näyttely kertoo merivoimien alusten kehi-
tyksestä alkaen nimensä mukaisesti panssarilaiva 
Ilmarisesta ja päättyen T2000-ilmatyynytaisteluve-
neeseen. 

Maanpuolustus 2002 on valtakunnallinen mes-
sutapahtuma, jossa Puolustusvoimat esittäytyy kat-
tavasti. Mukana ovat kaikki puolustushaarat, PV:n 
laitokset sekä Puolustusministeriö. 
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Kontra-amiraali Hans H o l m s t r ö m : 

Jäfe Suunnitelmat koskettavat 
merivoimia laajasti 

Sinisen Reservin vuosikokouksessa 

20.4.2002 palkittiin ansioituneita, 

saatiin tuoretta tietoa selonteosta 

sekä kesän harjoituksista. 

Sininen Reservi ry piti ensimmäisen uusittujen 
sääntöjensä mukaisen vuosikokouksensa 
20.4.2002 Helsingissä Katajanokalla. Sääntö-
määräisten kokousasioiden lisäksi tilaisuudessa 
kuultiin merivoimien komentajan kontra-
amiraali Hans Holmströmin ajankohtainen ja 
tuoretta tietoa tarjonnut esitelmä Valtioneuvos-
ton puolustuspoliittisen selonteon vaikutuksista 
merivoimiin sekä alkavan kesän harjoituksista. 

"Valtioneuvoston puolustuspoliittisen 
selonteko 2001 :n mukaisen rakennemuutoksen 
suunnittelu on merivoimien osalta loppusuoral-
la," totesi kontra-amiraali Hans Holmström. 
"Maaliskuun alussa käskettiin merivoimien 
joukko-osastoille PE:n käskyn perusteella 
suunnittelutehtävät, joiden pohjalta merivoi-
mien esitys toimeenpantavista muutoksista 
jätetään PE:lle 24.4.02 mennessä. PE tulee 
antamaan toimeenpanokäskyn kuluvan vuoden 
toukokuun loppuun mennessä. 

Suunnittelukierros koskettaa merivoimia 
varsin laajasti. Turun alueella suunnitellaan 
varuskunnan toimitilojen kokonaiskäyttöä 
VSItR:n lakkauttamisen jälkeen. Saaristomeren 
alueella Örön ja Utön linnakkeet muutetaan 
valvontalinnakkeiksi ja muita toimintoja 
keskitetään Gyltön alueelle. Suomenlahden 
alueella suunnitellaan Hangon Rannikkopatte-
riston lakkauttamista ja Russarön linnakkeen 
muuttamista valvontalinnakkeeksi. Santahami-
nan tilajärjestelyihin liittyen selvitetään myös 
mahdollisuudet Merivoimien Tutkimuslaitok-
sen toimintojen keskittämistä yhdelle paikka-
kunnalle lähtökohtana toimintojen keskittämi-
nen Turkuun. 

Kotkassa on ollut vuosia tarve saada 
tarkoituksenmukaiset toimitilat Kotkan 
Rannikkoalueen esikunnalle sekä materiaalin 
varastoinnille. Kyminlinnan tilojen korjausesi-
tykset eivät ole tuottaneet tulosta. Nyt ilmator-
juntayksikön siirtyessä pois Haminasta 
tutkitaan mahdollisuudet hyödyntää vapautu-
via tiloja, jotta viimeinkin KotRa saisi asian-
mukaiset tilat. 

Uudenmaan Prikaatissa suunnitellaan 
liikkuvan rannikkotykistön varusmieskoulu-
tuksen asteittaista lakkauttamista. Kuten edellä 
totesin, päätöksiä ei ole tehty, suunnittelu on 
loppusuoralla ja toimeenpanokäsky tulee 
PE:sta toukokuun lopulla," merivoimien 
komentaja kontra-amiraali Hans Holmström 
kertoi Sininen Reservi ry:n vuosikokoukselle. 

Merivoimilla on vuosittain kolme suurta 
harjoitusta. Näiden lisäksi joukko-osastoilla on 
runsaasti omia harjoituksia. Tämän kesän suuri 
harjoitus on Ukkosilma. Mukana siinä ovat 
merivoimien lisäksi mm. ilmavoimat ja kaikki 
merelliset viranomaiset. Eräänä harjoituksen 
painopisteenä on strategisen iskun torjunta. 
Rannikkojoukot hiovat harjoituksessa taitojaan 
erityisesti vihollisen erikoisjoukkojen torjun-
nassa. Kesän aikana merivoimat osallistuu 
Itämeren alueella kymmeneen kansainväliseen 
harjoitukseen. 

"Koulutus merivoimissa tähtää pelkästään 
sodan ajan tehtävistä ja taistelukentän olosuh-
teista selviytymiseen," kontra-amiraali Holm-
ström korosti. 

Sininen Reservi ry:n puheenjohtajana 
jatkaa Reijo Telaranta. Hallitukseen vuosiko-
kous valitsi seuraavat: Matti Hiltunen, Mauno 
Hintsala, Jarmo Holm, Keijo Karimäki, Mauri 
Kettunen. Mika Koivunen, Heikki Nieminen, 
Eija Paananen, Tapio Riikonen, Hannu Saario. 
Christer Sundman, Jukka Tarjanne ja Kare 
Vartiainen. 
Reijo Telaranta 
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Ahvenkoskelta Hankoniemeen 

Laivastoromantiikka ei ole pelkkiä kauniita vaatteita, merimieslakki vinossa ja 
kaunotar kainalossa. Se on myös kovaa työtä. SA-kuva 

Kevätaurinko on jo sulattanut kinokset ja tuoreet matruusit puurta-
vat aluksilla mielessä kesäillat vierassatamissa, kenties jopa ulko-
mailla. Laivastoromantiikka elää yhä Suomenlahdella, mutta meri-
puolustusalue on paljon muutakin. Pelkästään meripuolustusalueen 
linnakkeilla palvelee puolentuhatta rannikkotykkimiestä ja varus-
kunnissa rannikkojalkaväkeä lähes saman verran. Palkattua henki-
lökuntaakin on yli seitsemänsataa. 
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Suomen eteläisin valmius-
yhtymä koostuu kaikista 
merivoimien elementeis-
tä. Iskulauseemme 

"VAHVA MERELLÄ' - kuvastaa 
hyvin yhtymän iskuvoimaa ja 
valmiutta merialueella. Aluksil-
lamme on hyvä miinoituskyky, 
jotta voidaan sulutteiden avulla 
suojata tärkeät kohteet ja rajoittaa 
meriliikennettä haluamillamme 
alueilla, sekä vahva meritorjunta-
ohjusjärjestelmä mereltä kohdis-
tuvan hyökkäyksen torjuntaan. 
Rannikkotykistön kiinteä tykistö 
osallistuu hyökkäyksen torjun-
taan ja toimii esteenä vihollisen 
etenemiselle tärkeimpiin sata-
miin. Neljäs komponentti on liik-
kuvat ohjuspatterit, jotka täyden-
tävät ohjustulen peittoa sekä sy-
vyydessä että leveydessä maista 
käsin. 

Vahva pitää olla. Rintamavas-
tuumme ulottuu Ahvenkoskelta 

idässä aina Morgonlandetiin 
Hankoniemellä lännessä. Täten 
rannikkoa on karkeasti 230 km 
puolustettavana. Koska Suomen-
lahden Meripuolustusalue vastaa 
merivalvonnan johtamisesta Suo-
menlahdella, ulottuu vastuumme 
täten Morgonlandetista aina Vi-
ronlahdelle saakka. Tehtävänä on 
siis luoda meritilannekuva Suo-
menlahdelta, alueelta joka on 
kaikkiaan noin 280 km pitkä. 
Muistaen Suomenlahden kapeu-
den ja alati kasvavan alusliiken-
nemäärän tehtävä on varsin haas-
tava. Kehittyneet tietojärjestelmät 
eivät ole tehneet tarpeettomaksi 
aistivalvontaa, jonka turvin esi-
merkiksi hätäraketit edelleen te-
hokkaimmin paikallistetaan vuo-
den ympäri. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen voimavara on ammatti-
taitoinen henkilöstö. Kyky täyt-
tää annettu tehtävä ei synny pel-

kästään hyvillä työkaluilla, vaan 
työkalujen käyttäjän pitää olla 
hyvin koulutettu ja motivoitunut 
työhönsä. Meripuolustusalueen 
noin 700 työntekijää edustavat 
hyvin erilaisia ammattiryhmiä. 
Huoltokeskus työllistää monta 
erikoisalan siviili- ja sotilasosaa-
jaa. Esimerkiksi Upinniemen 
Kor jaamoja sen yhteydessä toi-
miva telakka ovat hyvä esimerkki 
usein näkymättömästä huoltovoi-
mavarasta, jonka avulla alushuol-
to voidaan toteuttaa tarvittaessa 
hyvin joustavalla aikataululla. 
Suurta yleisöä palveleva keskus-
varasto taas romutti näkyvästi 
perinteisen sotilaspalvelulaitos-
menttaliteetin ("ei oo - ei tuu -
eikä tilata, jos tilataan - ei jaeta") 
ja otti aktiivisen asiakastyytyväi-
syystavoitteen. Ilmapiiri on 
muuttunut, vaikka samat työt ja 
asiakkaat ovat tallella. Kun asia-
kasta kuitenkin palvellaan, voi-



Ahvenkoskelta Hankoniemeen 
daan se ainakin yrittää tehdä po-
sitiivisella tavalla. Tulokset tuke-
vat tätä ajattelua! 

Merivoimien suurimpana va-
rusmiehiä kouluttavana joukko-
osastona Suomenlahden Meri-
puolustusalueen tehtävä Merivoi-
mien rekrytoinnin toteuttajana on 
tärkeä. Merivoimien Koulutus-
keskuksen vuosittain palveluk-
seen astuvan 1800 alokkaan, sekä 
Suomenlinnan Rannikkorykmen-
tin vuosittain palvelukseen astu-
van 400 alokkaan joukosta, on 
positiivisen mutta totuudenmu-
kaisen työnantajakuvan kautta 

rekrytoitavissa huomattava osa 
merivoimien tulevaisuuden hen-
kilöstöstä. Käsitys merivoimista 
työnantajana luodaan kaikessa 
jokapäiväisessä toiminnassa ja 
tarve rekrytoida, niin tulevia var-
tiopäälliköitä, kuin Merivoimien 
komentajia sekä siviilityönteki-
jöitä kuten mm keittäjiä, lääkärei-
tä, varastomiehiä. 

Tulevaisuuden upseerit rekry-
toidaan meripuolustusalueella 
toimeenpantavien aliupseerikurs-
sien yli 400 vuosittaisen oppilaan 
joukkosta. Kevään haussa upsee-
rikoulutukseen Suomenlahden 
Meripuolustusalueelta hakeutu-
neiden määrä kaksinkertaistui 
edellisvuoteen verrattuna. Valta-
kunnallisella tasolla hakijoiden 

määrä kasvoi nel-
jänneksellä. Suun-
ta on oikea, pitkä- | 
jänteisellä työllä, 
johon koko meripuo-
lustusalueen henkilöstö 
sitoutuu, pyritään edelleen nosta-
maan oman rekrytoinnin osuutta. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalue on uusien haasteiden 
edessä, sekä uusien alusten ja uu-
den laivuekokoonpanon tulon 
myötä vuoden 2005 mennessä, 
että turvallisuuspoliittisen selon-
teon aiheuttamien muutosten 
osalta. Kun muutosta ei voi vält-
tää on siitä tehtävä mahdollisuus. 

Teksti: Stefan Sivaro 

Rannikkopatteristo 

C îkunu- >3 
huöHöpatfcri 

CsikuMj piili ikkö 

OsikunU 

Suomenlahden 
Mcripjtaljoana 

Miinabiw 
Pohpmvi 

[Sijoitettu Upinniemeen1) 

Tukikohttksmppjni: Materiaa likes k ui 

Muonituskeskus 

Suomenlinnan 
Rannikkorytanenti 

Suomenlahden Meripuolustusalueen yksiköt on sijoitettu Hankoon, Upinniemeen j a Helsinkiin. 
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Puolustusvoimien sukeltajakoulutus 

• Aamuvarhain joukko hiljaisia, erittäin lyhyt-
tukkaisia nuoria miehiä palaa aamulenkiltä. Aa-
miaisen jälkeen samaan joukkoon törmää uima-
hallissa. Perusvälinein varustettuna, räpylät ja sil-
mikko, hyppäävät riveittäin altaaseen ja aloittavat 
päivän harjoituksen. Heille vesi on kaikki kaikes-
sa - ilman lisäksi. 

-Sukeltajakurssi on allaskoulutusvaiheessa, 
kertoo Sukeltajakurssin johtaja, kapteeniluut-
nantti Janne Paloheimo. 

-Koulutamme raivaajasukeltajia merimiino-
jen etsintään, tunnistamiseen ja vaarattomaksite-
koon sekä taistelusukeltajia taistelu-, tiedustelu-
ja tuhoamistehtäviin saaristomme kaikissa olo-
suhteissa. Koulutus on rankkaa sekä fyysisesti 
että psyykkisesti ja siksi kattavan pääsykokeen 
avulla haemme meille parhaiten sukeltajiksi sopi-
vat yksilöt. Valintakokeet järjestetään lokakuun 
aikana, jolloin valitaan oppilaat seuraavalle su-
keltajakurssille. Kursseille voidaan ja myös hy-
väksytään kantahenkilökuntaa puolustusvoimien 
tarpeen mukaan. 

Näiden varusmiesten sukeltajakoulutus alkaa 
kahdeksan viikon alokaskoulutuksen jälkeen. 
Maan parhaan sukelluskoulutuksen lisäksi sukel-
tajille koulutetaan muunmuassa 

- vedenalaiset etsintämenetelmät 
- vedenalainen dokumentointi 
- vedenalaisen kohteen nosto 
- miina- ja räjäytyskoulutus 
- sukeltajan terveysoppi 
- painekammiokoulutus 

Koska sukeltajat astuvat palvelukseen 
tammikuun saapumiserässä, niin he pääse-
vät nauttimaan myös kesän lämpimistä 
sukelluskeleistä. SA-kuva 

Sukeltajat palvelevat 12 kuukautta ja kaikki 
oppilaat saavat aliupseerikoulutuksen. Kurssilta 
on myös mahdollisuus hakeutua Merivoimien Re-
serviupseerikurssille. 

Sukelluspäiviä on vuositasolla jopa 80. Sukel-
tajakurssin hyväksytysti suorittaneilla on mahdol-
lisuus hakea erillisen kokeen jälkeen kansainvälis-
tä CMASS ***:n laitesukeltajakorttia. 

Teksti: Stefan Sivaro 

Allaskoulutus luo turvallisen perustan 
kaikelle sukellustoiminnalle. SA-kuva 

Armeijassa sukeltaminenkin voidaan 
toteuttaa sulkeismuodossa. SA-kuva 
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Maaliskuussa 2002 Meri-5-ottel i jat saivat kutsun Venäjän 
federaation mer imoniot te lun mestaruuskilpailuihin Pietariin. 
Stefan Sivaro 

Meri-5-ottelujoukkue 
nappasi 2001 maail-
manmestaruuden 
Istanbulissa. Komea 
pysti on sijoitettu 
Upinniemen Sotilas-
kotiin. Tuomo Leino 

Upinniemen sotilaskodissa 
törmään lasikuutioon, 
jonka sisällä on valtavalla 

puu jalustalla seisova pokaali. 
Viereiset taulut, ryhmäkuva ja 
kaiverrukset maljassa paljastavat, 
että kyseessä on Meri-5 -ottelun 
maailmanmestaruuskilpailujen 
kiertopalkinto. Kuvan sotilaat 
ovat tuttuja; eri yksiköiden kou-
luttajia. jotka työnsä ohella har-
rastavat rankkaa ja monipuolista 
lajia - aivan maailman huipulla. 

Meri-5 -ottelu on yksilölaji, 
miesten- ja naisten- sarjassa, joka 
koostuu seuraavista viidestä la-

jeista: esterata, pelastusuinti, es-
teuinti, merimiestaito ja amfibio-
maastojuoksu. 

Henkilökohtainen mestaruus 
ratkaistaan viiden lajin yhteistu-
loksesta. Joukkuemestaruus rat-
kaistaan laskemalla kunkin maan 
joukkueen kilpailijan henkilö-
kohtaiset pisteet yhteen. ( Jokais-
ta maata edustaa joukkue, jossa 
on viisi mies/kolme naiskilpaili-
jaa (5/3). Neljä/kaksi (4/2) suu-
rimman pistemäärän saanutta kil-
pailijaa jokaisesta maasta ovat 
joukkueen laskennalliset jäsenet. 
Hyvin monen maan joukkueen 

RAKENNUSTYÖT 
Tarjoamme käyttöönne pitkäaikaiseen kokemukseen 

perustuvan monipuolisen ammattitaitomme 

Korjausrakentaminen # Insinöörirakenteet €> Pohjarakennustyöt 

OY KREUTO AB 
PERUSTETTU 1911 

Vattuniemenkatu 12 00210 Helsinki 
P 0 9 - 6 8 2 49 40 f 09 - 682 49 410 

www.kreuto.fi 
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I • 
Yksi Meri-5-otteIun monista 
tehtävistä on hilata itsensä 
poosun tuolissa 6-metrisen 
tolpan nokkaan, jossa 
ottelijan pitää sijoittaa 
palikat lipun oikeisiin reikiin 
värien mukaan. SA-kuva 

rungon muodostaa erikoisjouk-
kojen tai urheilujoukkujen par-
haimmisto. Esimerkiksi USA:n 
Navy SEAL erikoisjoukkojen 
henkilöistä on usein vuosittaisen 
6 kk täyspäiväisen harjoittelun 
jälkeen tullut lajin maailmanmes-
tareita. Kuitenkaan kovasta kun-
nosta huolimatta kukaan ei ole 
lajissa pärjännyt kuin vasta usean 
vuoden harjoittelun jälkeen. 
Amerikkalaisessa urheilulehdes-
sä oli vuoden 1992 MM-kisojen 
aikaan osuva kuvaus lajista: "You 
must run like a gaselle, swim like 
a delfin and shoot like Buffalo 

Bill". 
Suomen joukkue voitti siis 

joukkuemaailmanmestaruuden 
vuonna 2001 ensimmäistä kertaa. 
Silti henkilökohtaisessa kilpai-
lussa menestys on jo aiemminkin 
ollut erittäin hyvää tasoa; mm. 
kahdella henkilökohtaisella maa-
ilmanmestaruudella, sekä useiden 
Euroopan- ja Pohjoismaisten 
mestaruuksien myötä. 

Meriotteluun kuuluu toisena 
lajina purjehdus. Kilpailut käy-
dään isäntämaan käyttöön asetta-
milla, yleensä kolmen hengen ve-
neillä. Pohjoismaiset mestaruus-
kilpailut käydään sekä joukkue-
kilpailuna (kolme venekuntaa jo-
kaista maata kohti) että vksilökil-
pailuna ja maailmanmestaruus-
kilpailut pelkästään vksilökilpai-

luna. Suomenlahden Meripuolus-
tusalue asettaa yleensä purjeh-
dusjoukkueen rungon jota täy-
dennetään muista joukko-osas-
toista. puolustushaaroista ja mi-
nisteriöistä. 

Kuten Meri-5 -ottelu, vaatii 
kilpapurjehdus vuosien harjoitte-
lua ja paljon kilpailukokemusta. 
Joukkueen menestys on ollut 
erinomainen ja huipentuma vii-
me vuonna joukkueen saavutuk-
siin Pohjoismaisissa mestaruus-
kilpailuissa joukkuemestaruuden 
lisäksi kultaa ja hopeaa vksilökil-
pailussa sekä Maailmanmesta-
ruuskilpailuissa kultaa! 

Teksti: Stefan Sivaro. 
lainaus J-P Nummilan 
lajiesittelystä 

Kilpapurjehduksen lisäksi Merivoimissa 
annetaan purjehduskoulutusta. SA-kuva 
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Ahvenkoskelta Hankoniemeen 

Helsingm Sotasatamasta 
Upinniemen varuskuntaan 

i 

Helsingin Laivasto-
asema Katajano-
kalla, eli edellises-
sä sijoituspaikas-
saan. Kuva on 
vuodelta 1932. SM-
kuva 

Porkkalan alueen 
rajakomissio 
kokoontuu viimeis-
tä kertaa. J. Tiitola 

18.10.1756 annettiin ku-
ninkaallinen käskykirje, jolla sil-
loinen kaleerilaivasta määrättiin 
irroitettavaksi amiraliteetin alai-
sesta suuresta laivastosta ja alis-
tettavaksi sotakolleegiolle maa-
voimiin kuuluvana osana. Samal-
la määrättiin "maavoimien laivas-
ton" toisen eskaaderin sijoitus-
paikaksi Viapori eli Suomenlin-
na. Tästä maavoimien laivastosta 
kehittyi sittemmin Saaristolaivas-
to. joka 9.7.1790 osallistui Poh-
joismaiden suurimpaan meritais-
teluun Kotkan Ruotsinsalmessa 
195 aluksen voimin. 

Vuonna 1832 siirtyi laivaston 
tukikohta Viaporista Helsingin 
Katajanokalle Merikasarmin ti-
loihin. Itsenäisen Suomen ensim-
mäinen Helsingin Sotasataman 
päällikkö nimitettiin 1.7.1918. 
Vuonna 1933 muutettiin Helsin-
gin Sotasatama Helsingin Laivas-
toasemaksi. 

Jatkosodan päättymiseen joh-
taneen aseleposopimuksen mu-
kaisesti Suomen oli. Hangon ase-
mesta. luovutettava Porkkala 
Neuvostoliitolle 50 vuoden ajaksi 
viiden miljoonan markan vuo-
tuista korvausta vastaan. Neuvos-

toliitto palautti kuitenkin alueen 
ennen vuokra-ajan päättymistä ja 
rajapuomit avattiin 26.1.1956. 
Elokuussa 1956 puolustusminis-
teriö pakkolunasti Obbnäsin nie-
men laivastotukikohdaksi, sillä 
Neuvostoliittolaisten jäljiltä nie-
mellä oli jo hyödynnettävissä 
olevia satamarakenteita. 

30.8.1959 Helsingin Laivas-
toasema ja Helsingin lippue aloit-
tivat toimintansa uudella sijoitus-
paikkakunnallaan Obbnäsissa. 

Vuoden 1993 alusta laivasto-
asemaan liitettiin Rannikkolai-
vaston Vartiolaivue ja muodostet-
tiin Miinalaivue jolloin Helsingin 
Laivastoaseman nimi muuttui 
Suomenlahden Laivastoksi. 

Puolustusvoimien rakenneuu-
distuksessa 1.7.1998 lakkautet-
tiin joukko-osastoina Suomen-
lahden laivasto. Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti ja Hangon 
Rannikkopatteristo ja perustettiin 
Suomenlahden Meripuolustus-
alue. 

Tekstin muokannut 
Stefan Sivaro 



Nykyinen asevarasto ruokalan 
vieressä kuvattuna vuonna 
1956. SA-kuva Miessaaressa raivattiin puustoa vain koeammuntasekto-

rin edellyttämä määrä. Stefan Sivaro 

Suomen Joutsen 
sotasatamassa 
Upinniemessä. Siellä 
toimivat mm. ruokala, 
sauna, vaihtovaateva-
rasto, sotilaskoti, 
majoitusskanssit ja 

^ ^ ^ poliklinikka-sairaala. 
SA-kuva 

Miessaari -
linnake Espoon saariston sydämessä 

Harva espoolainen oli tiedostanut linnakkeen sijaitsevan 
vain parin kilometrin päässä Westendin huviloista ja 

Haukilahden venesatamasta. Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin Miessaaren linnake on tällainen. Linnakkeella 
ammutaan harvoin, vaikka maastoa käyttävätkin mm. 
rannikkotykistöjoukot erillaisiin harjoituksiin. Raskailla 
aseilla saaresta oli viimeksi ammuttu vajaa 10 vuotta sitten. 

Miessaaren tykkien perushuollon yhteydessä koitti viime 
vuoden lopulla hetki, jolloin koeammunnat piti suorittaa. 
Helsingin ilmatilan vilkkaan liikenteen johdosta Ilmailuvi-
ranomaiset antoivat meille ilmailuliikennettä mahdollisim-
man vähän häiritsevän ajankohdan vuorokaudesta suorittaa 
ammunnat. Varoilmoitus oli suorastaan hupaisaa luettavaa: 

" Miessaaren linnake suorittaa kovapanosammunnat 11 . -
13.12.2001 klo 00.00-05.00 välisenä aikana. Vaarallinen alue 
ulottuu.." 

Jopa tiedottaja ymmärsi ettei ammuntoja kannata selitellä 
jälkeenpäin, vaan tiedottaa etukäteen. Samalla paikallinen 
lehti teki vierailun linnakkeelle ja sunnuntainumeroonsa 
aukeaman verran tarinaa Miessaaresta. 

Teksti: Stefan Sivaro 
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Ahvenkoskelta Hankoniemeen 

Luutnantti 
Eino Laulainen 
uskoo armeijaan 

"Luottamus pitää voittac 
Varusmiespalveluksensa 

vuonna 1973 suorittanut 
luutnantti Eino Laulainen 

on kulkenut pitkän matkan. Vuo-
desta -75 hän on kuulunut armei-
jan henkilökuntaan. Vuonna -89 
hän otti vastaan miinamestarin 
tehtävät, jotka siirtyivät viime 
vuonna yliluutnantti Jouni Pon-
nikkaalle. Lähiaikoina Laulaisel-
la on edessä siirtyminen eläk-
keelle. Päätäväisellä miehellä on 
takanaan pitkä ja ansiokas ura 
puolustusvoimissa, mutta siviiliin 
siirtyminen on vain seuraava vai-
he hänen elämässään. 

-Kun pääsin varusmiespalve-
luksesta siviiliin, päätin, että en 
enää edes kuse armeijaan päin. 
Lopulta minulla oli siviilissä kak-
si uravaihtoehtoa: päätös kallistui 
tänne, luutnantti Laulainen ker-
too historiastaan. 

Alunperin hänen toiveenaan 
oli päästä laskuvarjojääkäriksi, 
mutta suunnitelma kariutui puna-
vihersokeuteen. Se oli innokkaal-
le nuorelle miehelle hirvittävä 
pettymys. Kutsunnoissa hän toi-
voi pääsyä kaikkein pahimpaan 
paikkaan, joten nykyinen kahden 
lapsen isä ohjattiin KsPionP:aan. 
Laulainen kävi myös aliupseeri-
koulun. 

Hyvän pohjan palvelukselle 
loi judoharrastus siviilistä. Työ-
uransa Puolustusvoimissa Laulai-
nen aloitti 1975 Turun Laivasto-
asemalla. Vuonna -76 hän aloitti 
Merisotakoulussa miinalinjalla. 
josta alkoi miehen miinatausta. 

1977 ura kuljetti jälleen Tur-
kuun. nyt raivaajalaivueeseen. -
79 hän aloitti AUK:n miinalinjan 

kouluttajana Merivoimien 
Koulutuskeskuksessa Upinnie-
messä. 

Vuonna -81 Laulaisen tule-
vaisuus miinamestarina oli sel-
vä kun hän aloitti Taisteluväli-
neosaston Miinatoimiston toi-
mistoupseerina. Sotilasarvo oli 
silloin pursimies. 

Vuonna 1989 hän otti vas-
taan miinamestarin tehtävät 
edeltäjältään sotilasmestari 
Pöntiseltä. 

-Tässä olen ollut mukana 
henkeen ja vereen. 

Mi inamestar in t yö 
on a inut laatu inen 

Tällä hetkellä Laulainen toimii 
taisteluvälinejoukkueen johta-
jana ja on raivausvastuuhenki-
lönä. eli koordinoi ja johtaa toi-
menkuvaansa kuuluvia tehtä-
viä. Mikäli joku löytää räjähtä-
mättömän sodan aikaisen kraa-
natin pihamaaltaan, tieto tapa-
uksista kulkee poliisille, sieltä 
sotilaslääniin ja lopulta Laulai-
selle. Ryhmineen hän tekee rä-
jähteen vaarattomaksi. 

Vastuualueena on koko 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen lisäksi kolme lähikun-
taa. Näin armeija on konkreet-
tisesti auttamassa myös siviile-
jä arjen tehtävissä. 

Laulaisen tärkein toimen-
kuva miinamestarina oli olla 
mukana jatkuvan miinoitusval-
miuden suunnittelussa ja sen 
toteuttamisessa. Lisänä tulivat 
vielä huolto- ja koulutustehtä-
vät. Huoltotehtävät vaativat 

etukäteen suunnittelua vuodeksi 
kerrallaan ja suurten räjähdys-
määrien - eli käytännössä meri-
miinojen - siirtäminen niin mait-
se kuin vesitse vaatii runsaasti 
huolellisuutta. 

Miinamestarin tehtävän hän 
arvelee olevan suhteellisen ainut-
laatuinen koko puolustusvoimis-
sa. Itsenäinen työ on vaatinut ky-
kyä suunnitella ja toteuttaa käy-
tännön tehtäviä. 

-Homma on ollut niin sopiva 
minulle, ettei sitä ole aina edes 
osannut pitä työnä. 

Kun miinamestari vaihtuu, on 
kyseessä eräänlainen sukupol-
venvaihdos. Yliluutnantti Ponni-
kas harjoitteli työtehtäviän useita 
vuosia Laulaisen alaisuudessa, 
samoin kuin Laulainen itse aikoi-
naan ennen virkaan astumistaan. 
Jo nyt on mukana myös mahdol-
linen Ponnikkaan seuraaja, luut-
nantti Larjo. 

-Näin jatkuvuus säilyy. Tässä 
me olemme kolmestaan, vaari, 
keski vaari ja poika. Laulainen 
nauraa. 

-Olen itse saanut valita seu-
raajani. Pärstän pitää miellyttää 
ja on oltava hyvä huumorintaju. 
Tämä työ vaatii mielenkiintoa it-
seään kohtaan. 

Yksi tärkeimmistä lähtökoh-
dista on se. että on todellinen so-
tilas. Se on kunnia-asia ja sillä 
tämä järjestelmä polkee. Tehtävät 
vaativat todellista luottamusta, 
joka pitää aina voittaa. Se on kai-
ken perusta. Työt pitää aina tehdä 
ja samaa vaadin myös itseltäni. 

Käytännön töiden ohella mii-
namestarin alaisineen - kuin soti-
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Vaikka Eino Laulainen edellyttää 
alaisiltaan ja itseltään tiukkaa 
kuria ja töistä suoriutumista, ei 
pieni hymy kirjoituspöydän edessä 
ole kielletty. Sitä miltei vaaditaan. 

laan muutenkin - on oltava edusta-
va. Olemalla kohtelias ja siisti 
käytökseltään sekä olemukseltaan 
hän edustaa koko puolustusvoimia 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

- M e olemme ihmisiä varten 
ja meidän tulee toimia oikein hei-
dän kanssaan. Armeijan ulkopuo-
lelle ei lähdetä paukuttelemaan 
henkseleitä. Tässä työssä joutuu 
olemaan muiden kanssa tekemi-
sissä, ja vaikka organisaatio on 
tukena, on perimmäinen vastuu 
aina yksilöllä, Laulainen pohtii. 

Työntekijöiltä vaaditaan hen-
kistä kovuutta. Se on tullut armei-
jan koulutuksen kautta ja parhaat 
ehdokkaat valitaan tarkkaan har-
kiten. 

-Armeijan koulut eivät ole 
enää pelkkiä sisäoppilaitoksia, 
joissa oli aikoinaan hirveä kuri. 
Siihen aikaan kokeiltiin ihmisen 
psyykettä tahallaan, mutta nyt va-
littujen tarkastelu tapahtuu myö-
hemmällä ajankohdalla. 

Per iaat teet säilyvät 

Samoin vastuu toisten huomioon-
ottamisesta kasautuu varuskun-
nan porttien sisäpuolella. Toisia 
kunnioitetaan myös työelämässä. 

-Toisia kunnioitetaan samalla 
tavalla täällä ja heille tehdään pal-
veluksia. Merivoimien Miintatoi-
miston päällikkö komentajakap-
teeni Eero Auvinen antoi minulle 
aikoinaan opetuksen: "Koirat 
haukkuu, mut karavaani kulkee". 
Ei saa ottaa itseensä vaikka selän 
takana jotain pientä puhuttaisiin-
kin. 

Laulainen on pannut merkille 

tiettyjä muutoksia armeijan ra-
kenteessa ja toimintamalleissa 
verrattuna hänen palvelusaikaan-
sa. 

-Aikansa kutakin, nyt pääsee 
pois armeijasta, jos haluaa. Sil-
loin se ei ollut mahdollista. On 
kuitenkin hyvä, että useimmat 
terveet suomalaismiehet tulevat 
palvelukseen, vaikka heillä olisi 
myös vaihtoehtoja. 

-Sen olen täällä oppinut, että 
kaikkia tarvitaan, oli kyseessä 
minkälainen varusmies tai toimi-
ala tahansa. Moni poika pääsi ai-
kanaan jaloilleen taustoista riip-
pumatta. Armeijaan lähdetään 
täysin nollilta, jolloin siviilitaus-
talla ei ole merkitystä. 

Uusi vaihe elämässä 
on ennakoi tu asia 

Laulainen on omistautunut asial-
leen koko armeija-aikansa. Itse 
järjestelmästä hänellä ei ole mi-
tään huonoa sanottavaa. Toimi-
vuus riippuu jäsenten välisestä 
luottamuksesta ja yksilön kyvys-
tä kantaa hänelle uskottu taakka. 

Laulainen on onnistunut mu-
kautumaan muuttuvaan armei-
jaan ja sen toimintatapoihin. 
Alaisiltaan Laulainen odottaa sa-
maa panosta, kuin minkä hän itse 
antaa. Esimiesten kanssa Laulai-
nen on tullut hyvin toimeen ja 
heille hän antaa myös kiitosta 
pitkän uransa onnistumisesta. 

Nyt luutnantin elämään on 
tulossa muutos. Vaikka monivuo-
tinen työ loppuu, on hän enna-
koinut sen alkamisen jo etukä-
teen. Laulainen vertaa sitä uusien 

miinamestarien koulutukseen ja 
samalla omaan työhönsä; tulevat 
asiat ennakoidaan etukäteen, jol-
loin niihin on voitu varautua ja 
kynnys niiden ylittämiseen on 
madaltunut. 

Vuonna 1994 Laulainen 
muutti vaimoineen Lappeenran-
taan, jossa rouvalla on työpaikka. 
Sinne on tarkoitus asettua, kun 
työ Puolustusvoimien palveluk-
sessa viimein loppuu. 

-Aloin luopumisen etukä-
teen, jotta se ei tule liian äkkiä. 
Tuskin elämäni paljon muuttuu ja 
totuttautuminen on tähän asti su-
junut hyvin, Laulainen kertoo. 

-Sääli on tämä jättää, mutta 
se on pakko. 

Laulainen ei aio muuttaa to-
tuttua toimintatapaansa, johon on 
vuosikymmenien aikana tottunut. 

-Pakko on kuitenkin aina jo-
tain puuhata. Nyt on aikaa omalle 
itselle, kuten kalastukselle. Myös 
vaimoni ymmärtää asian. 

Laulainen kuuluu edelleen 
Helsingin laivastokiltaan, joten 
kokonaan yhteys ei pääse katkea-
maan. 

-Pian on aika siirtyä reserviin 
ja laittaa virkapuku narikkaan. 

Sitä ennen hänelle on vielä 
joitakin työtehtäviä hoidettavan-
aan. Mikäli asiat eivät muutu en-
tisestä, tulevat ne varmasti kun-
nolla hoidettua. 

Teksti ja kuvat: 
tkm Tuomo Leino 

19 



Ahvenkoskelta Hankoniemeen 

Itsenäisestä 
joukko-osastosta 
valvontalinnakkeeksi 

Hangon Rannikkopatter is to 
on tänään vireä Hankonie-
mellä ja sen edustalla toimi-

va Suomenlahden Meripuolus-
tusalueeseen kuuluva joukkoyk-
sikkö. Se oli vuoteen 1998 saak-
ka i tsenäinen Läntiseen Maan-
puolustuslueeseen kuuluva ran-
nikkotykistöjoukko-osasto. Hei-
näkuun alussa 1998 se liitettiin 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueeseen ja Merivoimiin. Han-
gon Rannikkopatteristo tulee toi-
mineeksi 81 vuotta Hangon alu-
eella 1.8.2002. 

Tänään Hangon Rannikko-
patteristoon kuuluu pieni Esikun-
ta, Russarön linnake, Esikunta ja 
Huoltopatteri , Ohjuspatter i ja 
Valvontakeskus. Hästö-Busö 
kuuluu vartiolinnakkeena Russa-
rön koulutuslinnakkeeseen. Val-
vontakeskus lopettaa toimintansa 
Hangossa 1.7.2002. Toiminta 
siirtyy tuolloin Upinniemeen. 

Hangon Rannikkopatter is ton 
päätehtäviä ovat merivalvonta 
alueellaan, alueellisen koskemat-
tomuuden turvaaminen, joukko-
tuotanto, sodan ajan suunnittelu, 
infrastruktuurin ylläpito, rannik-
kotykistön erikoiskoulutus, Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
i lmatorjuntakoulutus j a virka-
avun antaminen. Tehtävien suo-
rittamisesta vastaa noin 90 kanta-
henkilökuntaan kuuluvaa, joista 
noin 70 kuuluu Suomenlahden 
Meripuolustusalueeseen, noin 10 
kuuluu Uudenmaan Prikaatiin ja 
noin 10 Puolustushallinnon Ra-
kennuslaitokseen. Lisäksi patte-
ristossa palvelee noin 230 varus-
miestä. 

Hangon Rannikkopatteriston 
toiminta on nyt kuitenkin päätet-
ty lakkauttaa. Kesäkuussa 2001 
annettiin valtioneuvoston puolus-
tuspoliittinen selonteko, jossa to-
dettiin mm: Hangon Rannikko-

patteristo itsenäisenä joukkoyk-
sikkönä lakkautetaan ja varus-
mieskoulutus lopetetaan. Meri-
valvontaa jatketaan linnakkeilla. 
Rannikkotykistöyksiköiden val-
mius säilytetään kertausharjoi-
tuksin. Selonteon mukaisest i 
eduskunta päätti 19.12.2001 lak-
kauttaa Hangon Rannikkopatte-
riston. Hangon Rannikkopatteris-
ton perinteitä ja tkaa vuodesta 
2003 alkaen Hangon Rannikko-
patteriston perinneyhdistys. Toi-
minta tulee painottumaan Russa-
rön linnakkeelle, joka jatkaa toi-
mintaansa valvontal innakkeena 
kuuluen edelleenkin Suomenlah-
den Meripuolustusalueeseen. 

Hangon Rannikkopatteriston 
lopettaessa toimintansa jä l je l le 
jää Hankoon Russarön valvonta-
linnake, johon jäljelle jäävä hen-
kilöstö, noin 10 kantahenkilö-
kuntaan kuuluvaa ja noin 35 - 40 
varusmiestä, sijoitetaan. Linnak-

Hangon Itäsatama toimi i tulevaisuudessakin porttina Russarön ja Hangon väliä kulkeville 
sotilaille. SA-kuva 
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Russarön majakan 
kupeessa jatkuvat 
edelleen pitkät merival-
vontaperinteet. SA-kuva 

Sotilaat ovat olleet näkyvä osa Hangon kaupungin katukuvaa 
yli 80 vuotta. SA-kuva 

keen vastuulle jää Hästö-Busön 
ja Tulliniemen linnakkeiden ka-
lustot. Russarön valvontalinnak-
keen päätehtäviä ovat merival-
vonta, alueellisen koskematto-
muuden turvaaminen, sääpalvelu, 
suoja-aluevalvonta, alueensa val-
vonta ja vartiointi sekä puolustus-
voimien omaisuuden valvonta ja 
yl läpitoja näiden tehtävien edel-
lyttämä huolto sekä meri - ja maa-
kuljetukset. Linnake kuuluu jat-
kossakin Suomenlahden Meri-
puolustusalueeseen j a tukeutuu 
huollossa ja vartioinnissa pääosin 
Uudenmaan Prikaatiin. 

Hangon Rannikkopatteris-
toon astuivat palvelukseen vii-
meiset varusmiehet tammikuussa 
tänä vuonna. He palvelevat Han-
RPstossa koko palvelusaikansa. 
Hankoa puolustetaan jatkossakin 
nykyjärjestelyin. Ainoastaan rau-
hanajan koulutustoiminta Han-
gossa vähenee ja alokaskoulutus 
loppuu kokonaan. Rannikkojouk-
kojen valmius pidetään yllä ker-
tausharjoituksin. Hangon Ran-
nikkopatteriston toiminnan lak-
kauttamista suunnitellaan par-
haillaan ja to imeenpanokäsky 
annetaan toukokuun aikana. Hen-
kilöstö saa tietää kesäkuussa, 
mitä tehtäviä puolustusvoimat 
heille tarjoaa. Yhteistoimintaneu-
vottelut käydään kesän aikana. 
Uudet tehtävään määräämiset tul-

laan tekemään syyskuun loppuun 
mennessä. Henkilöstön ja mate-
riaalin siirrot sekä HanRPston 
lakkauttaminen tapahtuu noin 
vuodenvaihteen aikoihin asteit-
tain. 
Teksti: komentaja Esko Kaunisto 

Suomenlahden 
Meripuolustusalue 

T e h t ä v ä : 
Johtaa merivalvontaa 
Suomenlahden alueella, 
vastaa alueellisen koske-
mattomuuden turvaamises-
ta Suomenlahdella, meritse 
tapahtuvan hyökkäyksen 
torjuntaan valmistaudutaan 
ylläpitämällä valmiutta ja 
kykyä keskitettyyn tulen-
käyttöön miina-, ohjus- ja 
tykistöasein, tuottaa 
tarvittavat sodan ajan 
joukot, osallistua valtakun-
nalliseen öljyntorjuntaan 
kouluttamalla henkilöstöä 
ja ylläpitämällä öljyntorjun-
tavalmiutta. 
R i n t a m a v a s t u u a l u e : 
Hanko-Loviisa välinen alue 
V a l v o n t a v a s t u u a l u e : 
koko Suomenlahti 
V a r u s m i e h e t : 
noin 2200 vuodessa 
P ä ä k o u l u t u s l i n j a t : 
Laivastojoukot, rannikkoty-
kistö-ja rannikkojalkaväki 
A l i u p s e e r i k o u l u : 
Upinniemessä, n. 400 
oppilasta vuodessa 
P a l k a t t u h e n k i l ö s t ö : 
noin 750 
T o i m i p a i k a t : 
Russarön-, Mäkiluodon-ja 
Isosaaren linnakkeet, 
Rannikkorykmentin esikun-
ta Helsingin Santahaminas-
sa sekä Patteriston esikunta 
Hangossa 
Meripuolustusalueen 
esikunta. Merivoimien 
Koulutuskeskus, 5.Miinalai-
vue, 7.0hjuslaivue, Suo-
menlahden Meripataljoona 
sekä Huoltokeskus Upinnie-
messä 
Rykmentin esikunta Santa-
haminassa 
P e r u s t a m i s v u o s i : 
1918 
K o m e n t a j a : 
kommodori Heikki Salmela, 
kommodori Hanno Strang 
1.1.2003 alkaen. 
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lahden Meripuolustusalueen yhteinen 
valatilaisuus pidettiin perjantaina 22.2.2002 
kello 10.00 Upinniemessä. Kyseessä oli saa-
pumiserä 1/02, joka astui varusmiespalveluk-
seen tammikuun alussa. Sotilaslääni oli mää-
rännyt kutsunnoissa SlMepa:lle palvelukseen 

.1107 henkilöä, joista naisia oli tullut 10 suorit-
tamaan vapaaehtoista palvelusta. Luokkamuu-
tosten, siviilipalveluksen siirtymisen ja lykkäys-
ten sekä vapaaehtoisten naisten keskeyttämis-

ten jälkeen vahvuus oli 977 alokasta. 

VALATILAISUUS 



Ohimarssin vastaanottivat kommodori Heikki Salmela (oik.), valan 
esilukija Marja-Leena Oksanen, kommodori Jaakko Tikka. Vasem-
malla puolella on veteraanien lippurivi. 

Yllä: Yhteislaulu kuului kuorossa tuulessakin. 
Vas: Sukulaisia ja ystäviä odottamassa tilaisuuden alkua. 

Paraatijoukot otti vastaan kyl-
mässä tuulessa SlMepa:n komen-
taja, kommodori Heikki Salmela. 

Valapuheessaan komentaja 
totesi, että valtioneuvoston vuo-
den 2001 uiko- ja turvallisuuspo-
liittisen selonteon mukaan Suo-
men sotilaallinen maanpuolustus 
perustuu edelleenkin sotilaalli-
seen liittoutumattomuuteen sekä 
itsenäiseen, olosuhteisiimme ja 
uhkaan nähden oikein mitoitet-
tuun puolustukseen, joka raken-
tuu yleisen asevelvollisuuden pe-
riaatteille. Tämän asevelvollisuu-
den avulla koulutamme maamme 
laajan alueen puolustukseen tar-
vittavat joukot. 

Sotilasvalan esilukijana toimi 
sotilasammattihenkilö Marja-

rienlinnan Rannikkorykmentin 
)t poistuvat paraatikentältä. 

Leena Oksanen, joka on toiminut 
myös pitkään Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksen Upinniemen pai-
kallisosaton puheenjohtajana jät-
täen tehtävän tänä keväänä nuo-
rempien hoidettavaksi. 

Kommodori Heikki Salmela 
myönsi SlMepa:n ankkuriristin 
kiitettävästä opintomenestyksestä 
kokelaille Veli-Matti Ekman, An-
dreas Lindholm ja Teppo Vouti-
lainen. 

Valatilaisuuden jälkeen seu-
raamaan tulleilla vanhemmilla ja 
sukulaisilla oli mahdollisuus tu-
tustua juuri nimitettyjen tykki-
miesten ja matruusien majoitusti-
loihin ja toimintaympäristöön. 
Teksti ja kuvat: Eero Sivunen 
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SUOMENLAHDEN MERIVARTIOSTO 
mukautuu ympäristön mukaan 

Suomenlahden merivar-

tiostolla, kuten koko 

rajavartiolaitoksella, oli 

kiireinen viime vuosi. 

Myös kuluva vuosi on 

alkanut vilkkaana. Ensim-

mäisien huviveneilijöiden 

passit tarkastettiin jo 

ennen pääsiäistä. Tänä 

vuonna toteutettiin Suo-

menlahden merivartios-

tossa organisaatiouudis-

tus ja kesällä otetaan 

vastaan uusi vartiolaiva. 

Suomenlahden merivar-
tiostossa viime vuosi oli ennätys-
vilkas. Kesällä sattui lukuisa 
määrä erilaisia tapahtumia, joita 
käsiteltiin aina valtakunnan pää-
medioita myöten. Merivartiosto 
osallistui merivoimien ohella sil-
minnäkijöiden ilmoittamien ve-
denalaisten ilmiöiden selvittämi-
seen Porvoon edustalla. Alueelta 
ei kuitenkaan saatu näyttöä ve-
denalaisesta toiminnasta. Erikoi-
nen tapaus oli myös pienkoneen 
tippuminen lähes satama-altaa-
seen Helsingin edustalla. Pienko-
neen lentäjä ja hylky löytyi viran-
omaisyhteistyönä sameasta ve-
destä nopeasti. Meripelastusta-
pahtumia oli kaiken kaikkiaan yli 
900, joissa etsintä- ja pelastustoi-
mien kohteena oli yli i 800 henki-
löä. Erityisen merkittävinä suorit-
teina voidaan pitää 11 estettyä 
merionnettomuutta. Esimerkiksi 

kauppa-aluksen mahdollisesta 
karille ajosta koituvat yhteiskun-
nalliset kustannukset voivat mah-
dollisine öljyntorjuntatoimenpi-
teineen nousta huomattavan kor-
keiksi, ympäristön pilaantumises-
ta puhumattakaan. 

Tänä vuonna toukokuun 1. 
päivänä lakkautettiin Hangon 
merivartioalue osana Suomenlah-
den merivartioston pitkän linjan 
strategiaa. Hangon merivartio-
alue liitettiin sellaisenaan Helsin-
gin merivartioalueeseen. Suo-
menlahden merivartiostossa on 
muutoksen jälkeen kaksi meri-
vartioaluetta: Helsingin ja Kot-
kan merivartioalueet. Merivar-
tioston merellistä organisaatiora-
kennetta tarkasteltaessa muutos 
on suurin mitä vartiostossamme 
on tapahtunut sitten Porkkalan 
vuokra-alueen palautuksen. Uu-
distuksella tehostetaan vartioston 
toimintaan ja samalla vastataan 
yhä kiristyvään valtiontalouteen. 
Käytännössä tämä sisäinen muu-
tos ei aiheuttanut suuria muutok-
sia ja siihen liittyvä yhden henki-
lön siirto toiselle merivartioalu-
eelle on toteutettu. Helsingin me-
rivartioalueesta tuli uudistuksen 
jälkeen tapahtumiltaan selkeästi 
koko valtakunnan vilkkain meri-
vartioalue. 

Meripelastuslainsäädännön 
uudistamiseen liittyvät lait ja ase-
tukset tulivat voimaan helmikuun 
alussa. Uuden meripelastuslain 
mukaan rajavartiolaitos vastaa 
meripelastustoimen suunnittelus-
ta, kehittämisestä, valvonnasta ja 
tehtävien yhteensovittamisesta. 
Uudistukseen liittyen tarkastettiin 
muun muassa merilakia niin, että 
lakiin lisättiin uusi 1 l a §, jonka 
mukaan aluksen päällikön on vii-
vytyksettä ilmoitettava asian-
omaiselle meripelastuskeskuksel-

le tai meripelastuslohkokeskuk-
selle jos alus on vaarassa joutua 
merihätään, josta voi aiheutua 
vaaraa aluksessa oleville. Suo-
menlahden merivartiosto järjesti 
useita koulutustilaisuuksia uudes-
ta meripelastuslaista ja sen aihe-
uttamista muutoksista. Tilaisuuk-
siin saapuikin runsaasti sekä vi-
ranomais- että siviiliyhteistyö-
kumppaneita, mistä haluan lau-
sua parhaat kiitokset. Tarvittaessa 
tilaisuuksia voidaan järjestää vie-
lä lisää purjehduskauden loppu-
puolella. 

Kesällä Suomenlahden me-
rivartiosto vastaanottaa uuden 
vartiolaivan. Vartiolaiva Tavi on 
Saaristomeren merivartioston 
vartiolaiva Telkän sisaralus. Pi-
tuudeltaan uusi alumiinista val-
mistettu alus on 49.2 metriä. 
Huippunopeus tällä 400 tonnin 
aluksella on yli 20 solmua. Aluk-
sella voidaan ajaa hyvin myös 
pienempiä väyliä, sillä aluksen 
syväys on alle neljä metriä. Suo-
menlahden merivartiosto on Ta-
vin vastaanoton jälkeen suunni-
tellut luopuvansa vuonna 1971 
rakennetusta ulkovartiolaiva 
Valppaasta. 

Aikainen kevät innostaa var-
masti veneilijöitä laskemaan ve-
neet vesille entistä aikaisemmin. 
Veneenlaskuhuumassa kannattaa 
kuitenkin muistaa kunnollinen 
kevätkunnostus koko veneelle 
sekä erityisesti moottorille. Suo-
menlahden merivartiosto toivoo 
kaikille merenkulkijoille malttia 
vesille sekä aurinkoista ja pitkää 
purjehduskautta! 

Komentajakapteeni Juha Vuolle 
Suomenlahden merivartioston 
Meritoimiston päällikkö 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A 
ffTVl1!)'! C innrHTj rn 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

MONIPUOLINEN RAKENTAMISEN OSAAJA 

Ra k e n n u s Oy L e m m i n k ä i n e n on m o n i p u o l i n e n r a k e n t a m i s e n o s a a j a . 

T u n n e m m e j ääha l l i t , t e k o j ä ä r a d a t , m o n i t o i m i - ja pal lo i luhal l i t , 
u r h e i l u a l u e e t , g o l f k e n t ä t , kylpylät s e k ä m u u t u r h e i l u r a k e n t a m i s e n o s a -
a l u e e t . P r o j e k t i n j o h t o u r a k o i n n i n yli 20 v u o d e n k o k e m u k s e n avulla o l e m m e 
s a a v u t t a n e e t m e r k i t t ä v i m p i e n r a k e n n u t t a j i e n lu jan l u o t t a m u k s e n s e k ä 
k o t i m a a s s a e t t ä u lkomai l la . 

RAKENNUS OY 
LEMMINKÄINEN 
P r o j e k t i n j o h t o 
E s t e r i n p o r t t i 2, 00240 Hels inki 
P u h . (09) 15 991, fax (09) 148 2443 
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Suomen 
Meripelastusseuran 

alustilanne 
Suomen Meripelastusseuralla on jäsenyhdistystensä käytössä eri 

puoli l la Suomea kaikkiaan 89 itsenäiseen toimintaan kykenevää 

pelastusalusta. Näistä 11 on isoja yli 15 metrisiä pelastusristeili-

jöitä. Lisäksi Seuralla on 4 6 isompiin pelastusaluksiin tukeutuvaa 

kovapohjaista kumivenettä, ns. RIB-venettä ( Rigid Inflatable Boat). 

Muutamaa jäsenyhdis-
tysten omistamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta Seura omistaa lä-
hes kaikki pelastusveneet huoleh-
tien mm. niiden vakuutuksista, 
peruskorjauksista ja suuremmista 
laitehankinnoista. Jäsenyhdistyk-
set puolestaan veneiden haltijoi-
na vastaavat veneiden miehityk-
sestä sekä itse keräämillään va-
roilla niiden kaikista ylläpito-, 
käyttö- ja huolto-kustannuksista. 
Alusinvestoinneista Meripelas-
tusseura rahoittaa 85 % jäsenyh-
distyksen omavastuun ollessa 15 
%. Seuran toiminnan päätukijoi-
na ovat Raha-automaattiyhdistys, 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja 
Merenkulkulaitoksen lästimaksu-
rahasto. 

Seuran aluskannasta suuri osa 
on varsin ikääntynyttä. Alusten 
keski-ikä on noin 24 vuotta. Iäs-
tään huolimatta kaikki alukset 
täyttävät kuitenkin kaikki niiden 
pelastustehtävien vaatimat meri-
kelpoisuusvaatimukset. Nykyi-
sellä rahoituspohjalla hankitaan 
vuosittain koosta riippuen 1 - 2 
uutta pelastusalusta ja RIB-ve-
nettä. Viime vuosina Seuralla on 
ollut mahdollisuus ostaa erittäin 
edullisesti Englannin vapaaehtoi-
selta meripelastusjärjestöltä 
RNLI:ltä ( Royal National Life-
boat Institution ) heidän Pohjan-
meren kaikkiin sääolosuhteisiin 

suunniteltuja ja rakennettuja 
Arun-luokan ylijäämäpelastusris-
teilijöitäja Atlantic-luokan RIB-
veneitä, joiden avulla on meri-
alueen aluskantaa voitu jonkin 
verran nuorentaa ja sen merikel-
poisuutta parantaa toimintakykyi-
seksi myös avomerialueen sää-
olosuhteissa avovesikaudella. 
Aluskanta uhkaa kuitenkin vää-
jäämättä ikääntyä nykyisellä ra-
hoituspohjalla. Aluskannan nuo-
rentamiseksi Meripelastusseura 
kaipaakin lisää tukijoita ja rahoi-
tusta. 

Vanhoissakin aluksissa lait-
teistot ja varusteet ovat yleensä 
huippuluokkaa. Konventionaali-
sen merenkulkuvarustuksen -
kartta, kello ja kompassi - lisäk-
si tutka, GPS ja elektroninen me-
rikarttajärjestelmä alkavat olla 
arkipäivää sekä vanhemmissa pe-
lastusaluksissa että uudemmissa, 
nopeaan toimintaan soveltuvissa 
avonaisissa RIB-veneissä. Huvi-
veneiden koon ja nopeuden kas-
vun myötä vaaratilanteet sattuvat 
yhä laajemmalla alueella niiden 
kotisatamista, missä usein myös 
Meripelastusseuran jäsenyhdis-
tysten tukikohdat sijaitsevat. Van-
hemman aluskaluston ongelmana 
onkin ennen kaikkea alhainen 
nopeus ehtiä avuksi riittävän 
ajoissa etäällä tukikohdasta tai 
kulloiseltakin toiminta-alueelta 

esiintyviin vaaratilanteisiin. 
Ikääntyvä aluskalusto tulee myös 
vuosi vuodelta kalliimmaksi ja 
työläämmäksi huoltaa ja pitää 
merikelpoisessa kunnossa. Seu-
ran vapaaehtoiset jäsenyhdistyk-
set ovatkin usein vanhojen alus-
ten osalta varainhankinnassaan 
lisääntyvien kustannusten katta-
miseen tarvittavan kasvavan on-
gelman edessä. Ne niukentavat 
puolestaan alusten käyttöön va-
rattuja varoja rajoittaen niiden 
käyttöä koulutukseen ja harjoi-
tuksiin ja mikä pahinta, jopa pe-
lastustehtäviinkin. 

Meripelastusseuran vapaaeh-
toishenkilöstön ammattitaito pe-
rustuu Seuran koulutusjärjestel-
mään, joka käsittää kaikkiin 
aluksien kansi- ja konepuolen 
sekä pelastustehtäviin tarvittavan 
kurssimuotoisen koulutuksen al-
kaen tulokaskoulutuksesta kone-
tai kansimieheksi ja edelleen ko-
neenhoitajaksi ja konemestariksi 
tai perämieheksi ja päälliköksi. 
Seuran ulkopuolella hankitut eri 
alojen pätevyydet on nivelletty 
myös koulutusjärjestelmään. 
Alusten käsittelyyn tarvittavien 
merenkulku-, merimiestaito-, 
kone- ja kansimiestaitojen lisäksi 
Seura antaa tai järjestää koulutus-
ta mm. tutkien, radioiden, ym. 
aluksen erikoislaitteiden ja varus-
teiden käytössä sekä ihmishen-

26 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 



gen pelastamiseen ja huvialusten 
avustamiseen liittyvissä erikois-
taidoissa kuten viestitoiminta, 
ensiapu, palonsammutus, tulityö, 
alusten hinaaminen, irrottaminen 
karilta, vuodontorjunta ym. Jopa 
laitesukellus kuuluu joidenkin jä-
senjärjestöjen harjoitusohjel-
maan. Koulutus on yleensä kurs-
simuotoista ja sen antajina toimi-
vat useimmiten alan asiantuntijat. 

Suomen Meripelastusseuran 
toiminta koko maan kattavana 
tarjoaakin varsinkin nuorille erin-

omaisen mahdollisuuden har-
jaantua vesillä liikkumiseen jopa 
ammattimaisella tasolla. Aktiivi-
nen toiminta jäsenyhdistystemme 
jäsenenä pelastusveneissä antaa 
myös merellisessä ympäristössä 
varusmiespalveluksensa suoritta-
neille reserviläisille oivan mah-
dollisuuden taitojensa verestämi-
seen ja ylläpitämiseen. Aktiivive-
neilijälle Seuranjäsenille on tar-
jolla liittyä Trossi-järjestelmään, 
jossa Seuran alukset antavat hi-
naus- ym. apua pulaan joutuneel-

le veneilijälle Trossi jäsenetuna 
ilman eri korvausta. Sama etu 
pätee Suomen lisäksi myös Ruot-
sissa ja Norjassa. 

Lisätietoa Suomen Meripe-
lastusseurasta saa Seuran Toimis-
tosta, Kalliolinnantie 4, 00140 
Helsinki tai Seuran kotisivuilta, 
www.meripelastus.fi 

Raimo Tiilikainen 
toiminnanjohtaja, kommodori 

• Pv Arvinsalo vauhdissa. 
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HENRIK N Y S T É N 

Vi ime a iko ina kysymys 

Suomen mahdoll isesta 

NATO-jäsenyydestä on 

jäl leen putkahtanut julki-

seen keskusteluun, ja hyvä 

ni in. Ri ippumatta siitä, 

mitä mieltä itse kukin on 

Pohjois-At lant in Liitosta ja 

Suomen mahdoll isesta 

li ittymisestä si ihen, olisi 

kuitenkin to ivot tavaa, että 

siitä käytävä keskustelu 

perustuisi to isasioihin. 

Nä in ei toistaiseksi kaiki l -

ta osin ole asian laita 

ollut. Julkisia puheenvuo-

ro ja , vähemmän julkisista 

nyt puhumat takaan, ovat 

osittain sävyttäneet voi-

makkaat ennakkoasenteet, 

vanhahtavat t iedot ja 

joissakin tapauksessa 

jopa t ietoinen asio iden 

vääristely. 

Pohjois-Atlantin Liitto 
(North Atlantic Treaty 
Organisation, NATO) 
perustettiin toisen 

maailmansodan jälkimainingeis-
sa vuonna 1949. Länsivaltojen 
kannalta oli huolestuttavaa, että 
Neuvostoliitto ei vähentänyt ase-
voimiensa vahvuutta samalla ta-
valla kun Yhdysvallat ja sen eu-
rooppalaiset liittolaiset. Huoles-
tuttavina pidettiin myös Tshekko-
slovakian vallankumousta ja Ber-
liinin saartoa. Joidenkin käsitys-
ten mukaan jopa eräiden Euroo-
pan maiden itsenäisyys oli uhat-
tuna Neuvostoliiton taholta. Län-
simaiden ensimmäinen näkyvä 
reaktio oli Belgian, Ranskan, Lu-
xemburgin, Alankomaiden ja Iso-
Britannian sopimus, ns. Brysselin 
sopimus, jonka perusteella sopi-
musvaltiot sitoutuivat kehittä-
mään yhteisen puolustusjärjestel-
män, paremmin tunnettu Länsi-
Euroopan Unionin (Western Eu-
ropean Union, WEU) nimellä. 

Hieman myöhemmin ryhdyt-
tiin neuvotteluihin Yhdysvaltojen 
ja Kanadan kanssa Pohjois-Ame-
rikan ja Euroopan yhteisestä puo-
lustusliitosta. Tanska, Italia, Nor-
ja ja Portugal kutsuttiin myös 
mukaan neuvotteluihin. Nämä 
johtivat Washingtonin sopimuk-
sen allekirjoittamiseen vuonna 
1949. Sopimuksella perustettiin 
12 Länsi-Euroopan valtion yhtei-
nen puolustusliitto. Turkki ja 
Kreikka liittyivät NATO:oon 
vuonna 1952, Saksan Liittotasa-
valta vuonna 1955, Espanja 

vuonna 1982 ja Unkari, Tsekki ja 
Puola vuonna 1999. 

NATO siis perustettiin koska 
Euroopassa tarvittiin sotilaallinen 
vastavoima Neuvostoliiton johta-
malle liittoutumalle. Toinen syy 
NATOin perustamiselle ja Sak-
san Liittotasavallan ottamiselle 
sen jäseneksi oli, että Saksa ha-
luttiin pysyvästi integroida myös 
sotilaallisesti Länsi-Eurooppaan. 
Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeinen tilanne ei saanut tois-
tua. 

Nyt, 50 vuotta myöhemmin, 
voidaan hyvällä syyllä sanoa, että 
kumpikaan NATOin alkuperäi-
nen tehtävä ei enää ole ajankoh-
tainen. 

Neuvostoliiton johtama soti-
lasliitto on purettu ja pääosa sen 
jäsenistä joka ovat liittyneet 
NATOioon tai hakevat jäsenyyttä. 
Warsovan Liiton hyökkäystä 
Keski-Eurooppaan ei koskaan 
tullut. NATO lienee tähän ainakin 
osasyynä. Neuvostoliiton seuraa-
janvaltion Venäjän massiivinen 
sotilaallinen isku Keski-Euroop-
paan ei tänään tunnu kovinkaan 
realistiselta. Päinvastoin Venäjää 
ollaan kovaa vauhtia integroimas-
sa Länsi-Eurooppaan sekä poliit-
tisesti, että taloudellisesti. NATO 
on järjestämässä suhteensa Venä-
jään kokonaan uudelta pohjalta. 

Yhdistyneen Saksan integroi-
minen Länsi-Euroopan rakentei-
siin, niiden luonteesta riippumat-
ta, ei tänään ole kenenkään pääl-
limmäinen huolen aihe. Alkupe-
räinen tehtävä tuli kuitenkin täy-
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NATOn kehittyminen 
KYLMÄN SODAN NATO NATO NYT 
Sotilaallinen puolustusliitto Euroatlanttinenturvallisuusjärjestö 
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H = Nato-jäsen 
[ 1 = Varsovan liiton jäsen KYLMÄNSODAN 
| I = Puoluseton maa NATO 

NATO 2002 

tettyä kiitettävällä tavalla. Saksa 
nimittäin perusti ensimmäisen 
toisen maailmansodan jälkeisen 
kansallisen operatiivisen johto-
portaansa vasta aivan hiljattain. 

Voidaan siis sanoa, että 
NATO hyvin on täyttänyt ne odo-
tukset jotka sille alun perin ase-
tettiin. Entäs nyt? 

NÄTO:n suhteen ai 
noa tällä hetkellä varma asia on, 
että järjestö muuttuu. 

Laajeneminen on jo vaikutta-
nut puolustusliiton luonteeseen 
kolmen entisen Varsovan-liiton 
jäsenvaltion tultua jäseneksi. 
Myöhemmin tänä vuonna Pra-
hassa pidettävässä NATOin huip-
pukokouksessa kutsuttaneen puo-
lustusliiton jäseneksi muutamia 
uusia valtioita. Yleisin veikkaus 
on, että uusia jäseniä tulee 5-7. 
NATOin kehityksen kannalta ei 
ole suurta merkitystä sillä mitkä 
valtiot tiettynä vuonna pääsevät 
jäseniksi. Oleellista on, että 

NATO laajenee itään ja kaak-
koon. 

NATOin taholta on annettu 
ymmärtää, että jäsenyyden ehtoja 
ovat: Asevoimien demokraattinen 
kontrolli ja markkinatalous, ky-
seisen maan jäsenyyden muka-
naan tuoma sotilaallinen lisäarvo 
sekä, että puolustusmäärärahojen 
on oltava vähintään 2% brutto-
kansantuotteesta. 

Poliittisten rakenteiden osalta 
useimmat hakijamaat täyttävät 
ehdot, kuka paremmin kuka huo-
nommin. Uudet jäsenmaat eivät 
kuitenkaan tuo puolustusliittoon 
juuri mitään sotilaallista lisäar-
voa. Kiinnostus ylläpitää puo-
lustusmäärärahojen bruttokansa-
tuoteosuus 2%:ssa on eräissä uu-
sissa jäsenmaissa osoittanut hii-
pumisen merkkejä savutetun jä-
senyyden jälkeen. Täytyy myös 
muistaa, että materiaalia ei voi 
ostaa prosenteilla, siihen tarvi-
taan oikeaa rahaa. Laajeneminen 
siis tapahtuu ensisijaisesti poliit-

tisin perustein. 
NATOin suhde Euroopan 

Unioniin (EU) on yhä ratkaise-
matta. EU tarvitsee vielä vuosia 
kipeästi NATOin voimavaroja ja 
rakenteita, jotta se voisi väittää 
omaavansa kykyä toimeenpanna 
kriisinhallintaoperaatioita. Mo-
nestakin syystä tämä suhde on 
kuitenkin määrittelemättä, eikä 
näytä siltä, että asiassa kovin no-
peasti kyettäisiin etenemään. Jon-
kun jäsenvaltion kansalliset int-
ressit ovat yleensä esteenä etene-
miselle. 

NATOin ja Venäjän suhteita 
ollaan järjestämässä uudelleen. 
NATO on kaikesta päätellen val-
mis menemään pidemmälle kun 
aikaisemmin ja nyt puhutaan jopa 
20-formaatista, joka viittaa sii-
hen, että Venäjä ja NATOin yh-
deksäntoista jäsenmaata tasaver-
taiselta pohjalta käsittelisivät asi-
oita. Nähtäväksi jää mitkä nämä 
asiat loppujen lopuksi ovat. 
NATO-maiden yhteinen puolus-
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NATO tulevaisuudessa 
- KEHITYS KOHTI KOLLEKTIIVISEN TURVALLISUUDEN JÄRJESTÖÄ? 

• PRAHA 2002: JÄSENKUTBUT 5-7 UUDELLE JÄSENMAALLE 
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•SUHDE EU:iln? 

• UUTENA UHKANA KV. TERRORISMI 
• HAASTEENA TRANSATL ANTTI SEN SUHTEEN KEHITYS 

tus ja ydinaseet ovat joka tapauk-
sessa poissa laskuista. Näköpii-
rissä on kuitenkin, että Venäjällä 
tulee olemaan ainakin muodolli-
sesti läheisempi suhde 
NATO:oon kun muut liiton ulko-
puoliset maat jotka ovat yhteis-
työssä mukana. 

Kylmän sodan päättymisen 
jälkeen NATO on pyrkinyt järjes-
tämään suhteita myös niihin Eu-
roopan ja sen lähialueilla oleviin 
maihin jotka eivät ole sen jäseniä. 
Euro Atlantinen Kumppanuus-
neuvosto (Euro Atlantic Partner-
ship Council, EAPC) ja rauhan-
kumppanuus (Partnership for 
Peace, PfP) ovat työvälineitä joil-
la näitä suhteita järjestetään. Niil-
lä mailla jotka pyrkivät jäseniksi 
on ollut erityinen ohjelma (Mem-
bership Action Plan, MAP) jonka 
puitteissa jäsenyyskriteerit on 
pyritty täyttämään. Suomi on teh-
nyt yhteistyötä NATO:n kanssa 
1990-luvun puolivälistä. 

Sen jälkeen kun nykyiset ha-
kijamaat (Baltian maat, Slovakia, 
Slovenia, Bulgaria ja Romania 
sekä pidemmällä tähtäimellä jot-
kut Balkanin alueen maat) ovat 
NATOin jäseniä sen ulkopuolelle 
jää hyvin heterogeeninen joukko. 
Tähän joukkoon kuuluvat myös 
Suomi ja sen viiteryhmä tässä 
yhteydessä, ns. EU-neloset 
(Ruotsi, Itävalta ja Irlanti) ja 
Sveitsi sekä Keski-Aasian ja 
Kaukasuksen alueen maat. 

Tilanne on siis se, että kumpi-
kaan NATOin alkuperäisistä teh-

tävistä eivät enää ole ajankohtai-
sia, NATOilla on jäljellä 15 000 
henkilön esikuntarakenne joka on 
mitoitettu vastaamaan Neuvosto-
liiton hyökkäykseen, jota ei ku-
kaan odota, ja monet nykyiset 
naapurit tulevat lähivuosina liitty-
mään puolustusliiton jäseniksi. 
Lisäksi suhteet niin EUiiin kuin 
Venäjäänkin ovat muuttumassa. 

Kysymys kuuluu: 
Mihin kysymyksiin ja /tai aluei-
siin NATO tulevaisuudessa koh-
distaa mielenkiintonsa ja mitä 
muutoksia sen rakenteissa ja toi-
minnassa tämä toiminnan uudel-

• - Nato-jäsen 

• = MAP-maa 

• = PtPmaa 

leen arviointi edellyttää? 
Nämä kysymykset ovat oleel-

lisia myös silloin kun pohditaan 
Suomen tarpeita ja mahdolli-
suuksia joskus tulevaisuudessa 
liittyä NATOioon. 

Karkeasti ottaen voidaan sa-
noa, että NATO joko sopeutuu 
uusiin olosuhteisiin ja voimistuu 
tai ei kykynä sopeutumaan ja 
menettää merkitystään. 

Mikäli NATO ei kykene 
muuttamaan rakenteitaan ja luo-
maan valmiuksia jotka vastaavat 
uusiin uhkiin voi käydä niin, että 
NATO tulevaisuudessa ainoas-
taan muodostaa poliittisen ke-

Ä TYKISTÖMUSEO 
/ M \ Linnankasarmi, 

Hämeenlinna 
Kaupungin keskustassa Hämeenlinnan vieressä sijaitseva sotahistoriallinen erikoismuseo. Sisä- ja ulkonäyt-
telyalue vanhassa kasarmimiljöössä. Vaikuttava multimediaesitys Tali-lhantalan suurtaisteluista kesällä 1944. 
Erikoisnäyttelyt: Kari Suomalaisen piirroksia, Marsalkka Mannerheim Suomen kohtaloissa ja 
Sotilaskotinäyttely. 
Kahvio 
Avoinna: 2.5.-30.9. ma-su klo 10-18, 1.10.-30.4. la-su klo 12-17, muulloin sopimuksen mukaan. 
Puh. 03-682 4600, Fax 03-682 4601 
www.hameenlinna.fi/Artillery 
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hyksen ja tukiorganisaation sen 
suurten jäsenmaiden pyrkimyk-
sille. 

Mikäli NATO taas kykenee 
ottamaan huomioon uuden tilan-
teen ja muuntautumaan Länsi-
Euroopan alueellisesta puolus-
tuksesta huolehtivasta puolustus-
liitosta nykyisen vastuualueensa 
ulkopuolella toimivaksi turvalli-
suusorganisaatioksi, joka laajen-
tumisen jälkeenkin ja siitä huoli-
matta pystyy toimimaan tehok-
kaasti, voi sillä olla oma uusi roo-
linsa vakauden ylläpitäjänä. 

Nykyisen vastuualueen ulko-
puolella toimiminen, ns. "Out of 
Area"-toiminta, on kaikesta pää-
tellen edellytys sille, että NATO 
säilyttää merkityksensä tulevai-
suudessakin. 

Kumppanimaan, kuten Suo-
men, kannalta on oleellista pyrkiä 
arvioimaan miten NATO, laaje-
nemisensa jälkeen, järjestää suh-
teensa niihin maihin jotka ovat 
kiinnostuneita yhteistyöstä mutta 
eivät pyri jäseneksi tai eivät aina-
kaan vielä pääse jäseneksi. 

Ilmeistä on, että puolustuslii-
ton kiinnostus tulevaisuudessa 
yhä enenevässä määrin tulee 
suuntautumaan Keski-Aasiaan ja 
Kaukasukselle. NATOin intres-
sissä on edistää vakautta näillä 
alueilla ja tukea alueen maita esi-
merkiksi terrorismin vastaisessa 
taistelussa, rajavalvonnassa (bo-
arder Security) ja asevoimien de-
mokraattisen kontrollin rakenta-
misessa. 

NATOin, kuten myös EU:n, 
kiinnostus Välimeren eteläpuo-
lella oleviin maihin on jatkuvasti 
lisääntymässä. Kiinnostus Balka-
nin alueeseen ja sen maihin ei 
NATOin piirissä tule lopahta-
maan lähivuosina. 

Kaikesta edellä sanotusta voi-
daan päätellä, että NATOin kiin-
nostus eurooppalaisia kumppa-
nuusmaita kohtaan ei ainakaan 
tule lisääntymään lähivuosina. 
EU- neloset (Ruotsi, Itävalta, Ir-
lanti ja Suomi) sekä Sveitsi voi-
vat valmistautua siihen, että puo-
lustusliiton voimavaroja yhä suu-
remmassa määrin tullaan suun-
taamaan edellä mainittuihin uu-
siin kiinnostuksen kohteisiin. 

Suomen kaltaisille maille saa-
tetaan pyrkiä löytämään joku ny-
kyistä läheisempi yhteistyömuo-
to, vaikka jäsenyys ei tulisikaan 
kysymykseen. On puhuttu liitän-
näisjäsenyydestä, käsitettä kui-
tenkaan sen tarkemmin yksilöi-
mättä. 

Mitä Suomen NATO 
jäsenyyteen tulee meidän, kuten 
kaikkien muidenkin asiaa harkit-
sevien maiden, tulee tietysti pun-
nita asiaan liittyviä sekä myöntei-
siä, että kielteisiä seurauksia. 
Molempia todennäköisesti voi-
daan väittää olevan. 

Koska emme nykytilanteessa 
ole turvatakuiden tarpeessa, 
myönteiset puolet liittyisivät en-
sisijaisesti parantuneisiin mah-
dollisuuksiin osallistua meitä 

koskevaan päätöksentekoon. Ei 
ole aivan perusteettomasti väitet-
ty, että Euroopan ytimen muo-
dostavat EMUin ja NATOin jä-
senmaat. Jos haluamme olla tä-
män ytimen osa, on harkittava jä-
senyyshakemuksen jättämistä. 

Jäsenyyden kielteiset seura-
ukset liittyisivät todennäköisesti 
ainakin Venäjä-suhteeseemme. Ei 
ole todennäköistä, että Venäjä 
katsoisi hyvällä mikäli päät-
täisimme liittyä NATOin jäsenek-
si. Keinoja tällaisen hankkeen 
estämiseksi Venäjällä tosin olisi 
melko rajoitetusti. Mikäli Venä-
jän ja NATOin suhteet kehittyvät 
nykyistä läheisimmiksi, voi olla, 
että Suomen NATO-jäsenyys jo-
nain päivänä ei Venäjän kannalta 
ole oleellinen kysymys. 

Jokaisella itseään kunnioitta-
valla asian harrastajalla on luon-
nollisesti maamme NATO-jäse-
nyyteen hyvin perusteltu kanta. 
Henkilökohtaisesti olen sitä miel-
tä, että Suomen NATO-jäsenyy-
dellä ei ole kiire. Mielestäni olisi 
parempi rauhassa seurata mihin 
suuntaan ja kuinka pitkälle 
NATO kehittyy ja vasta sitten 
tehdä asiaa koskeva päätös. Kan-
saäänestystä asiassa ei tarvita. 
Poliitikkojen tulee ottaa tässä asi-
assa heille kuuluva vastuu. • 

Helsingin NMKY:n Sotilaskoti 
Santahamina 
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M I K A P U R H O N E N 

Huoltovarmuuden eli 
väestön toimeentulon, 

maanpuolustuksen 
kannalta keskeisten 

taloudellisten toimin-
tojen sekä yhteiskun-

nan toimivuudelle 
elintärkeiden teknis-

taloudellisten järjestel-
mien turvaaminen on 

eri muodoissaan 
maan itsenäistymises-

tä alkaen kuulunut 
turvallisuuspoliittisiin 
tavoitteisiin. Huolto-
varmuuden tarve ja 

painopisteet ovat 
kehityksen myötä 

muuttuneet ja turvaa-
misen keinovalikoima 

on monipuolistunut. 

Alan toiminta perus-
tuu ensisijaisesti jo vuonna 1960 
säädettyyn lakiin puolustustalou-
dellisesta suunnittelukunnasta ja 
vuonna 1992 annettuun lakiin 
huoltovarmuuden turvaamisesta. 
Edellä mainitun lain nojalla val-
tioneuvosto päättää maan huolto-
varmuuden tavoitteista. Päätös 
määrittelee yleisen strategian ja 
keskeisimmät alat, joiden huolto-
varmuus on turvattava sekä ra-
hoituksen tason. Huoltovarmuu-
den suuntaamisessa ja mitoituk-
sessa on noudatettu valtioneuvos-
ton vuonna 1995 antamaa päätös-
tä, jota on uudelleenarvioitu ja 
painopisteiltään muutettu vuonna 
2002 annetussa asetuksessa. Uu-
dessa päätöksessä yhteiskunnan 
toimivuuden merkitys on noussut 
keskeiseksi huoltovarmuuden 
turvaamisessa. 

Suomen huoltovarmuuden 
tarve riippuu monen eri tekijän 
yhteisvaikutuksesta. Seuraavat 
tekijät korostuvat: 

• yleiset turvallisuuspoliitti-
set tekijät 

• sijainti ja ilmasto 
• kansantalouden koko ja ra-

kenne 
• verkostotalous ja yhteis-

kunnan teknistyminen 
Suomen turvallisuuspoliitti-

nen asema on määritelty valtio-
neuvoston eduskunnalle vuonna 
2001 antamassa selonteossa. Tä-
män mukaan Suomi ylläpitää val-
litsevissa olosuhteissa sotilaalli-
sesti liittoutumattomana uskotta-
vaa puolustusta. Tämä merkitsee, 
että myös huoltovarmuus tulee 
mitoittaa sotilaallisten uhkakuvi-
en mukaan. Selonteko korostaa 
myös muiden turvallisuuteen 
kohdistuvien uhkien, kuten kan-

sainvälisten poliittisten, taloudel-
listen, ekologisten ja informaatio-
uhkien torjuntaa. Myös terroris-
miin liittyvät moninaiset uhat 
mainitaan. Edelleen korostetaan, 
että yhteiskunta varautuu sekä 
poikkeusoloihin että normaali-
oloissa tapahtuvien häiriöiden 
varalle. 

Maamme sijainnista johtuen 
tuonnin ja viennin päämarkkinat 
ovat etäällä ja erityisen riippuvai-
sia merikuljetuksista. Niiden tur-
vaamiseksi on pidetty tärkeänä, 
että kotimaista tonnistoa olisi riit-
tävästi käytettävissä huoltovar-
muuden turvaamiseksi. Verrattu-
na esim. muihin Euroopan unio-
nin maihin ilmasto asettaa lisä-
vaatimuksia ja-kustannuksia eri-
tyisesti merenkululle, maatalou-
den harjoittamiselle ja energiata-
loudelle, jotka ovat myös huolto-
varmuuden kannalta keskeisiä 
aloja. 

Suomen kansantalous on var-
sin pieni ja avoin sekä pitkälle 
sopeutunut kansainväliseen työn-
jakoon. Jatkuva paine erikoistu-
miseen on lisännyt maan riippu-
vaisuutta kansainvälisestä vaih-
dannasta. Huoltovarmuuden kan-
nalta keskeistä tuotantoa, tuonti-
tavaroiden ja -komponenttien 
varastointia sekä palveluita on 
hävinnyt maasta. Logististen jär-
jestelmien toimivuus on näin ko-
rostunut. Kansantaloutemme on 
edelleen hyvin energiaintensiivi-
nen, mutta samalla riippuvuus 
primäärienergian tuonnista on 
suuri. Energiahuollon turvaami-
nen onkin valtioneuvoston mää-
rittelemistä huoltovarmuuden 
aloista taloudellisesti merkittä-
vin. Maamme on myös varsin 
kuljetusintensiivinen, minkä joh-
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dosta kuljetus-, varastointi- ja 
jakelujärjestelmien turvaaminen 
on eräs huoltovarmuuden ylläpi-
tämisen perusedellytys. 

Teknis-taloudellinen kehitys 
on johtanut tuotannon, palvelujen 
ja koko yhteiskunnan verkostoi-
tumiseen sekä keskinäisten riip-
puvuuksien kasvuun. Tietoliiken-
teen, tietojärjestelmien ja viestin-
nän toimintavarmuus on nykyai-
kaisen yhteiskunnan toimintaky-
vyn, turvallisuuden ja kansalais-
ten toimeentulon välttämätön 
edellytys. Niin sanotun digitaali-
sen infrastruktuurin merkitys ta-
loudessa ja hallinnossa tulee yhä 
hallitsevammaksi, mikä lisää sa-
malla haavoittuvuutta ja tarvetta 
tietojärjestelmien suojaamiseen 
erilaisia uhkia ja riskejä vastaan. 

Lainsäädäntö 
ja organisaat io 

Huoltovarmuuden turvaamiseen 
liittyvä lainsäädäntö voidaan ja-
kaa seuraaviin osiin: 

• huoltovarmuuden suunnit-
telua ja organisaatioita koske-
vat lait viranomaisten valtuu-
det poikkeusoloissa 
• huoltovarmuuden toimeen-
panoon ja rahoitukseen liitty-
vät lait; erityisesti energian ja 
lääkkeiden velvoitevarastoin-
tilait, turvavarastolaki 
• alakohtaiset lait, joihin liit-
tyy huoltovarmuusvelvoittei-
ta, erityisesti telemarkkinala-
ki, sähkömarkkinalaki, lääke-
lainsäädäntö, siemenkauppa-
laki 
• kansainväliset sopimukset 
ja velvoitteet: Laki kansain-
välisestä energiaohjelmasta 
(IEP), EU:n energiadirektii-
vit, sopimus Ruotsin valtion 
kanssa taloudellisesta yhteis-
työstä kansainvälisissä kriisi-
tilanteissa, 
• vastaava sopimus Norjan 
kanssa (parafoitu), bilateraali-
sia öljyn varmuusvarastointi-
sopimuksia EU:n puitteissa 
Lainsäädännön voidaan sanoa 

olevan verrattain hyvin ajan ta-
salla. Viime aikoina on yhteis-

kunnan kannalta keskeisiin lakei-
hin sisällytetty eri asteisia huolto-
varmuusvelvoitteita. Erityisesti 
on syytä korostaa tietojärjestel-
miin ja -turvaan liittyvää lainsää-
däntöä. Myös kansainvälisen 
huoltovarmuuslainsäädännön tar-
peen odotetaan kasvavan erityi-
sesti EU:n puitteissa. Suomen tä-
hän liittyvä huoltovarmuusaloite 
hyväksyttiin EU:n huippukoko-
uksessa Nizzassa joulukuussa 
2000. Komission ja neuvoston 
pääsihteeristön tehtäväksi annet-
tiin huoltovarmuuden tarpeen sel-
vittäminen ja siihen liittyvien 
yhteistyömuotojen hahmottami-
nen. 

Huoltovarmuuden turvaami-
nen kuuluu osana viranomaisten 
yleiseen varautumisvelvollisuu-
teen. Tässä mielessä viranomai-
set vastaavat omalla hallinnon 
alallaan huoltovarmuudesta. Kos-
ka huoltovarmuutta ei voida tur-
vata pelkästään hallinnollisin jär-

Sop imuksiin 
pe rustuva 

Sähkö- ja 
Tiel 

Va 
Voimatalouspooli 

Oljypooli 

jestelyin, on edellä mainittujen 
lakien nojalla perustettu erityiset 
huoltovarmuuden suunnitteluun, 
toimeenpanoon, koordinaatioon 
sekä rahoitukseen keskittyvät or-
ganisaatiot. Tällä tavalla pyritään 
aikaansaamaan myös elinkeino-
elämään riittävä organisatorinen 
toimintavalmius ja materiaalinen 
kriisinkestokyky. 

Vuonna 1955 perustetun puo-
lustustaloudellisen suunnittelu-
kunnan (PTS) tehtäväksi on an-
nettu lain mukaan ne selvittely-, 
suunnittelu- ja järjestelytehtävät, 
jotka ovat tarpeen maan taloudel-
lisen puolustusvalmiuden kehittä-
miseksi sekä väestön toimeentu-
lon ja talouselämän turvaamisek-
si laissa määriteltyjen poikkeus-
olojen varalta. PTS on kauppa-ja 
teollisuusministeriön alainen, 
valtioneuvoston neljäksi vuodek-
si kerrallaan nimeämä pysyvä 
komitealaitos. Vuosiksi 2000 -
2004 nimetyssä suunnittelukun-

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS) organisaatio. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö 

Suunnittelukunta 

Keskusjaosto 

I 

itarvikepooli 
lafinen pooli 
;mian pooli 
Metallipooli 
rietsäpooli 
ri-ja kumipooli 
mnusainepooli 
kentajapooli 
elektroniikkapooli 

kuljetuspooli 
latetuspooli 

1 

Maatalousjaosto 
Jakeiujaosto 

aaaateollisuusjaosto 
Energiajaosto 
Kuljetusjaosto 

Rakennusjaosto 
Tietojärjestelmäjaosto 
Koti- ja suurtaloustmk 

Kuntatoimikunta 
Rahoitushuoltotmk 
Vakuutusalan tmk 

Lakisääteinen 
varautuminen 
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nassa on 64 jäsentä, joista noin 
puolet edustaa elinkeinoelämää 
ja puolet julkista sektoria. 

PTS:n keskeisin tehtävä on 
kytkeä huoltovarmuuden kannal-
ta tärkeä talouselämä mukaan va-
rautumistyöhön. Koska yksityi-
sellä sektorilla ei ole yleistä va-
rautumisvelvollisuutta, on toi-
minta periaatteessa vapaaehtoista 
ja perustuu elinkeinoalojen ja 
PTS:n välisiin ns. poolisopimuk-
siin. 

Voimassa olevia poolisopi-
muksia on 13 ja muita niihin ver-
rattavia mm. telealan turvaami-
seen liittyviä sopimuksia 12 kap-
paletta. Näiden lisäksi suunnitte-
lukunta on asettanut tarpeellisek-
si katsomansa määrän jaostoja ja 
toimikuntia, joiden keskeisin teh-
tävä on valmistella ja ylläpitää 
hallinnolliset suunnitelmat, joita 

ministeriöt käyttävät elinkeino-
elämän ohjaukseen poikkeus-
oloissa. Erilaisia elinkeinoelämän 
ohjaukseen, sääntelyyn tai sään-
nöstelyyn liittyviä eri ministeriöi-
den vahvistamia valmiusasiakir-
joja on voimassa n. 60 kappalet-
ta. Puolustustaloudelleen suun-
nittelukunta vahvistaa kaikille 
elimilleen suunnitteluohjeet, jot-
ka tähtäävät valtioneuvoston 
huoltovarmuuspäätöksen toteut-
tamiseen. PTS:n elimissä toimii 
yli 500 elinkeinoelämän ja hallin-
non johtoon kuuluvaa asiantunti-
jaa. Tämän lisäksi toimii ns. tär-
keysluokitelluissa yrityksissä n. 
1500 valmiuspäällikköä. Tämä 
eturivin asiantuntijoiden joukko 
muodostaa sen voimavaran ja in-
formaatiolähteen, johon huolto-
varmuuden kehittäminen ja yllä-
pitäminen maassamme perustuu. 

Huoltovarmuuden operatii-
vista toimintaa eli toimeenpanoa, 
koordinaatiota ja rahoitusta var-
ten on perustettu vuonna 1992 
Huoltovarmuuskeskus, joka toi-
mii myös PTS:n sihteeristönä. 
Huoltovarmuuskeskuksen muita 
tehtäviä ovat mm.: 

• yhteensovittaa elinkeino-
elämän ja julkishallinnon yh-
teistyötä varautumisessa 
• hoitaa valtion varmuusva-
rastointi ja velvoite varastoin-
nin valvonta 
• varmistaa välttämättömien 
teknisten järjestelmien toimi-
vuutta ja turvata kriittistä ta-
vara- ja palvelutuotantoa 
• seurata kansainvälistä kehi-
tystä ja pitää yhteyttä ulko-
maisiin viranomaisiin ja lai-
toksiin 
Huoltovarmuuskeskuksella 

Kauppa- ja teollisuusministeriö 

Johtokunta 

Ylijohtaja 

Hallinto-osasto 

yleissuunnittelu 
laki- ja talousasiat 

PTS:n hallinto 
tietohallinto 

tiedotus 

Perushuolto-osasto 

elintarvikehuolto 
terveydenhuolto 

yhdyskuntapalvelut 

Teollisuustuotanto-
osasto 

teollisuustuotanto 
kuljetukset 

rakentaminen 

Energiahuolto-osasto 

energiahuolto 

Infrastruktuuriosasto 

tekniset järjestelmät 
pankki- ja vakuutustoiminta 

elektroniikkateollisuus 
graafinen teollisuus 

Huoltovarmuuskeskuksen organisaatio. 

34 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 



on valtioneuvoston nimittämä 
johtokunta, jossa on edustettuna 
huoltovarmuuden kannalta kes-
keiset ministeriöt ja elinkeinoelä-
mä. Yksittäisiä taloudellisia si-
toumuksia tehdessään johtokunta 
toimii supistetussa kokoonpanos-
sa työvaliokuntana. 

Huoltovarmuuden turvaami-
sesta aiheutuneet menot makse-
taan valtion talousarvion ulko-
puolella olevasta huoltovarmuus-
rahastosta, joka on Huoltovar-
muuskeskuksen hoidossa. Rahas-
toon tuloutetaan nestemäisten 
polttoaineiden sekä sähkön ja 
eräiden polttoaineiden (kivihiili, 
maakaasu) valmisteveroissa mai-
nitut huoltovarmuusmaksut. Näin 
tuloutuu huoltovarmuusrahastoon 
n. 50 milj. euroa vuodessa. Val-
miuden kohottamiseksi nopeasti 
Huoltovarmuuskeskus voi valtio-
neuvoston luvalla ottaa lainaa ra-
hamarkkinoilta enintään 200 
milj. euroa. Kauppatoimissaan 
Huoltovarmuuskeskus noudattaa 
liikeperiaatteita. Huoltovarmuus-
rahaston taseen loppusumma on 
n. 1000 milj. euroa, joka koostuu 
pääasiassa öljytuotteiden, viljo-
jen sekä kriisivalmiuteen liittyvi-
en teollisuuden raaka-aineiden ja 
komponenttien varastoista. Huol-
tovarmuuskeskuksen hallinnassa 
olevat varastot ovat erityisten 
hoitosopimusten nojalla ao. yri-
tysten tai vastaavien operaattori-
en hoidossa. Näin varastot kuulu-
vat logistiseen järjestelmään ja 
ovat helposti purettavissa käyt-
töön tarpeen tullen. Varastojen 
purkamisesta päättää valtioneu-
vosto. 

Huol tovarmuuden 
tavoi t teet 

Huoltovarmuuden turvaamiseksi 
annettu laki (1390/92) edellyttää, 
että valtioneuvosto vahvistaa 
yleiset tavoitteet siten, että huol-
tovarmuus on turvattu kaikissa 
olosuhteissa. Valtioneuvoston 
päätös sisältää yleisen arvion 
huoltovarmuuden tarpeesta, sen 
toteuttamiseen liittyvät periaat-
teet ja alakohtaiset tavoitteet. 

Tätä kirjoitettaessa voimassa ole-
vat tavoitteet ovat vuodelta 1995, 
mutta esitys uusista tavoitteista 
on valmistettu ja niiden vahvista-
mista odotetaan kevään kuluessa. 
Uudessa esityksessä on otettu 
huomioon yleisessä turvallisuus-
poliittisessa tilanteessa tapahtu-
neet muutokset ja kokemukset 
EU-jäsenyyden vaikutuksista: 
Uusia tavoitteita ei ole vielä vah-
vistettu, mutta seuraavassa on 
kuitenkin otettu huomioon uusia 
painotuksia. 

Yleisenä tavoitteena on edel-
leenkin turvata huoltovarmuus 
ensi sijassa kansallisin toimenpi-
tein ja voimavaroin. EU:n yhtei-
sen uiko- ja turvallisuuspolitiikan 
puitteissa ei toistaiseksi ole kehi-
tetty mekanismeja sisämarkki-
noiden toimivuuden turvaamisek-
si vakavissa kriisitilanteissa. 
Kansainväliset huoltovarmuusso-
pimukset kuitenkin täydentävät 
kansallisia järjestelyjä ja niiden 
merkitys korostuu verkostotalou-
den kehittyessä. 

Tietotekniikasta riippuvainen 
talous ja hallinto, joka on verkos-
toitunut ja tiukasti optimoitu, on 
lisännyt kilpailukykyä ja osoit-
tautunut tehokkaaksi. Samalla se 
on kuitenkin kompleksisuudes-
saan erittäin haavoittuvainen ja 
altis erilaisille uhkille ja riskeille. 
Huoltovarmuuspäätöksen perus-
teluissa korostetaankin, että on 
syytä varautua myös sellaisiin 
normaaliajan häiriöihin, jotka 
vaarantavat yhteiskunnalle välttä-
mättömien järjestelmien ja mark-
kinoiden toimivuutta. 

Huoltovarmuuden turvaami-
sessa varautumisen yleisenä läh-
tökohtana on kuten vuoden 1995 
päätöksessäkin 12 kuukautta kes-
tävä valmiuslaissa (1080/1991) 
tarkoitettu kriisitilanne, johon voi 
sisältyä puolustustilalaissa (1083/ 
1991) tarkoitettu puolustustila. 
Tavoitteena on, että yhteiskunta 
selviytyy 12 kuukautta kestäväs-
tä kriisitilanteesta ns. perushuol-
totasolla. Valtioneuvosto on kat-
sonut, että perushuollon tasoa 
voidaan jossain määrin alentaa 
verrattuna vuoden 1995 päätök-

seen uhkakuvien muuttumisen 
johdosta. Toisaalta korostetaan, 
että varautumista yhteiskunnan 
toimivuuteen ja teknisiin perusra-
kenteisiin kohdistuviin uhkiin on 
lisättävä. 

Vuoden 2002 päätöksessä 
huoltovarmuuden alat tai "kluste-
rit" ovat edelleen samat kuin ai-
kaisemminkin, mutta yhteiskun-
nan toimivuuteen liittyvien alojen 
turvaaminen on asetettu etusijal-
le. Alakohtaiset tavoitealueet voi-
daan kuvata seuraavasti: 

Yhteiskunnan toimivuus, tek-
nis-taloudelliset perusrakenteet 

• energiaverkot 
• tietoliikenneverkot 
• keskeiset tietojärjestelmät 
• sähköinen ja painettu jouk-
koviestintä 
• kuljetukset, varastointi- ja 
j akeluj ärj estelmät 
• rahahuoltoja maksuliiken-
ne 
• tietoteknologian huolto-ja 
ylläpitopalvelut 
• eräät yhteiskunnalliset pal-
velut 
• • Elintarvikehuolto 
• • Energiahuolto 
• • Sosiaali- ja terveyden-
huolto 
• • Sotilaallista maanpuo-
lustusta tukeva teollisuustuo-
tanto ja korjaustoiminta 
Tavoitteet eivät kaikissa tapa-

uksissa ole asetettavissa yksiselit-
teisesti määrissä tai euroissa, 
vaan ne kuvataan tiettynä tilana 
tai ominaisuutena, johon pyri-
tään. Varsinkin teknisten järjes-
telmien toimivuuden turvaami-
nen koostuu varsin monista eri 
tekijöistä ja voi osoittautua vai-
keaksi ylipäätään identifioida 
huoltovarmuuden tilaaja seurata 
sen kehitystä. Tästä syystä on en-
siarvoisen tärkeätä, että järjestel-
mät varmennetaan kaikkia mah-
dollisia normaaliajan häiriöitä 
ajatellen, jolloin myös luodaan 
edellytykset toimia vakavammis-
sa kriisitilanteissa. On myös syy-
tä todeta, etteivät markkinat kai-
killa aloilla mm. pienuutensa joh-
dosta tuota riittävää huoltovar-
muutta, jolloin tarvitaan varmis-
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tuksia jo normaaliaikaisiin raken-
teisiin. 

Huol tovarmuuden 
turvaamiseen l i i t tyvä 
keinoval ikoima 

Huoltovarmuus perustuu talous-
elämän ja hallinnon normaaliajan 
resursseihin ja rakenteisiin. Jos 
perushyödykkeiden markkinat 
eivät kaikilta osin toimi, mikä 
poikkeusoloissa on varsin toden-
näköistä, joudutaan hyödykkei-
den tarjontaa priorisoimaan ja re-
sursseja allokoimaan muilla kuin 
markkinaehtoisilla perusteilla. 
Mitä paremmat lähtökohdat 
maalla on tuottaa perushyödyk-
keitä omin resurssein, sitä hel-
pommin huoltovarmuus voidaan 
ylläpitää vakavissa markkinahäi-
riöissä. Jos perushyödykkeiden 
tarjonta on riippuvainen ulkomai-
sista toimijoista ja oman kontrol-
lin ulkopuolella olevan infra-
struktuurin toimivuudesta, on 
punnittava mahdollisuuksia tur-
vata huoltovarmuutta vaihtoehto-
isin keinoin. Huoltovarmuuden 
turvaamiseksi käytettävissä oleva 
keinovalikoima voidaan kuvata 
seuraavasti: 

• hallinnon yleinen valmius 
ohjata talouselämää kaikissa 
oloissa 
• valmiussuunnittelu ja tuo-
tannon ylläpitämä valmius 
priorisoiduilla aloilla 
• ulkomaisten tuotannonteki-
jöiden korvaaminen 
• tuotannon, kulutuksen ja 
käytön priorisointi 
• varmuusvarastointi 
• kapasiteetin ylläpito 
• back up- järjestelmät, vara-
järjestelyt yms. 
• bilateraaliset huoltovar-
muussopimukset (Ruotsi, 
Norja) 
• monikansalliset järjestelyt 
(IEA, Pohjoismaat) 
• mahdollinen yhteinen 
huoltovarmuus sisämarkki-
noilla (EU) 
Nykyaikaisen yhteiskunnan 

huoltovarmuuden turvaaminen 
on monessa suhteessa ongelmal-
lista. Markkinat ovat jatkuvassa 
muutoksessa, logistiikka ja talous 
yhä tiukemmin optimoitu ja riip-
puvaisuus oman kontrollin ulko-
puolella olevista tekijöistä, kuten 
kansainvälisistä tietoteknisistä 
järjestelmistä on kasvanut. Koko-
naisuuksien ymmärtäminen ja 

niiden hallinta on selvästikin vai-
keutunut. Keskeinen perushuolto, 
kuten energian ja elintarvikkei-
den saanti, terveydenhuolto ja 
teknisten järjestelmien toimivuus 
on kuitenkin hoidettava kansalli-
sesti. Kansainväliset sopimusjär-
jestelyt voivat täydentää kansalli-
sia toimenpiteitä, mutta eivät kor-
vata niitä. Kansainvälisiä huolto-
varmuusjärjestelyjä on tarpeen 
kehittää erityisesti sellaisilla 
aloilla, joilla kansallisesti ei ole 
aikaansaatavissa järkevin kustan-
nuksin riittävää huoltovarmuutta. 
Tällaisia kohteita ovat erityisesti 
kansainvälinen kuljetusjärjestel-
mä, tekniset järjestelmät ja niihin 
liittyvä huolto-ja asiantuntijapal-
velu, teollisuuden raaka-aineiden 
saanti ja puolustusvälineteolli-
suus. Kun puolustusvälineteolli-
suus on liiketaloudellisista syistä 
joutunut tehostamaan toiminto-
jaan, muuttamaan rakenteitaan ja 
omistuspohjaansa monikansalli-
seksi EU:n piirissä ja Suomessa-
kin, on tullut välttämättömäksi 
tehdä valtioiden välisiä huolto-
varmuussopimuksia keskinäisten 
toimitusten turvaamiseksi kaikis-
sa olosuhteissa. 
Lisätietoja: 
www.nesa.fi 

RAJNEX 

YRITYSPALVELU OY) 
Eskolantie 1, 3. krs, PL 26 Puh. 09 - 188 5100 
00720 HELSINKI Fax 09 - 188 5200 

www.ra inexvr i tvspalve lu . f i 

M A X M O K O M M U N 
66640 MAXMO 
Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 
www.maxmo.f i 

/ ^ - V A R I S S U O N - ^ 
« ^ A P T E E K K I Ä 

Littoistentie 81, 20610 Turku, Puh. 02-275 2250 
Puh./fax 02-2444 245 

PELASTUSOPISTO -
RÄDDNINGSINSTITUTET 
Valtakunnallinen pelastustoimen koulutuskeskus 
Pelastusopisto palveluksessanne 
Hulkontie 83, 70820 KUOPIO 
Puhelin (017) 307 111, Telekopio (017) 307 222 
www.pelastusopisto.fi 
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OVE ENQVIST 

2 8 0 RK 7 7 
280 mm:n venäläinen 
rannikkokanuuna vuosimallia 1 877 

• Alusten panssaroinnin suuri 
kasvu 1870-luvulla, saadut sota-
kokemukset ja ulkomailla tapah-
tunut aseteknologian kehitys joh-
tivat vuoden 1877 mallisiin tyk-
keihin. Vuonna 1877 Kruppin 
tehtailla kokeiltiin ensimmäisiä 
11-tuumaisia (280 mm:n) uuden 
konstruktion mukaisia aseita. 
Heti kokeilujen suorittamisen jäl-
keen Obuhovin teräsvalimo sai ti-
lauksen laiva- ja rannikkotykkien 
valmistamisesta. Vajaan vuoden 
kuluttua meriministeriö järjesti 
laajamuotoisia kokeiluja uuden 
sukupolven tykkien kehittämi-
seksi, joista myöhemmin käytet-
tiin nimitystä "kauaskantava ase-
järjestelmä mallia 1877". 

Vuoden 1877 mallin 280 
mm:n tykit poikkeavat rakenteen-
sa puolesta vain vähän sitä edel-
täneestä mallin 1867 tykkiper-
heestä. Parannetun ruudin käyttö 
teki mahdolliseksi putken piden-

tämisen. Vaikka Venäjän teolli-
suus olikin kehittynyt merkittä-
vässä määrin, ei maan oma val-
mistuskapasiteetti vielä pitkään 
aikaan riittänyt kattamaan valta-
vaa tarvetta, minkä vuoksi edel-
leen suuri osa tykeistä hankittiin 
Kruppilta. Myös ammuksia oli 
paranneltu. Kranaattien raskas 
lyijyvaippa oli korvattu kahdella 
kuparisella johtorenkaalla. Täten 
voitiin ammusta suurentaa yhdel-
lä kaliiperipituudella säilyttäen 

kuitenkin entisen painonsa. Näi-
den parannusten ansiosta saatiin 
11" tykin kantama nousemaan 
mallista 1867 malliin 1877 perä-
ti 60 %:lla. 

280 mm:n vuosimallin 1877 
rannikkotykkejä oli tiettävästi 
viittä eri mallia, Kruppin teräs-
malli, Kruppin mallista 1867 
muutettu teräsmalli, Obuhovin 
teräsmalli, Obuhovin mallista 
1867 muutettu teräsmalli ja Per-
min valurautamalli. Suomenlin-
nan Kustaanmiekan ja Kunin-
kaansaaren patterit saivat 280 RK 
77 -tykkinsä vuosina 1893-
1894. Suomenlinnassa on säily-
nyt kolme 280 RK 77 -tykkiä, 
joista kaksi on Permin mallia ja 
yksi Kruppin mallia. Ulkoisesti 
tykeissä on selviä eroavaisuuksia. 

37 



PÄÄTOIMITTAJA 

otti -
u petti 

Päätoimittajakauteni 34. numero ja samalla 
viimeinen vastuullani oleva Rannikon 

Puolustaja -lehti on nyt kädessäsi ja parisen 
viikkoa myöhässä ilmoitetusta ilmestymisajan-
kohdasta. Aineistojen kirjoittajat, toimitus, 
taittoja paino ovat toimineet kiitettävästi 
ennätyspaksun lehden teossa ja pysyneet 
laaditussa aikataulussa. Tässä ainutkertaisessa 
tapauksessa päätoimittaja meni aivan kalkkivii-
voilla "kipsiin". Kun käytettävissä ollut aika 
loppui, niin se sitten loppui - täydellisesti. 
Toivottavasti tilaajayhteisöille ei ole syntynyt 
suurempia tappioita. 

Pääto imi t ta ja vaihtuu -
to imi tus ja tkaa 

Viime talvena tekemäni päätöksen mukaises-
ti lopetan päätoimittajan tehtävät tähän 

lehteen. Päätöksenteko ei ollut helppoa lähes 
kahdeksan vuoden puurtamisen jälkeen. Lehden 
lukijakunta kattaa nyt laajan osan .Merivoimien 
ja sen sidosryhmien henkilöstöstä. Kahdeksassa 
vuodessa painosmäärä on kasvanut viisinkertai-
seksi - 1200:sta lähes 6000:een. lehtikohtainen 
sivumäärä 40:sta lähes 150:een. Rannikon 
Puolustaja on pysynyt kiitettävästi ilmestymis-
aikataulussa- tätä numeroa lukuunottamatta. 
Lehden talous on hyvässä kunnossa, kuten 
myös - ehkä tärkeimpänä asiana - lehdenteossa 
mukana olleiden henkilöiden ihmissuhteet. 

Seuraavan Rannikon Puolustaja -lehden uusi 
päätoimittaja on tohtori, kehitysjohtaja, komen-
tajakapteeni res. Kai Masalin. jonka Rannikko-
tykistön Upseerivhdistyksen hallitus on kutsu-
nut yhdistyksensä jäseneksi. Jätän luottavaisin 
mielin lehden kokonaisvastuunkannon Kaille, 
koska hänellä on monipuolista kokemusta paitsi 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä myös 
päätoimittajan tehtävien hoidosta aiemmilta 
ajoilta. 

Luottamukseni onnistuneen lehdenteon 
jatkuvuuteen perustuu myös tehokkaan ja 
osaavan toimituspäällikkömme, komentajakap-
teeni Jussi Voutilaisen panokseen. Vauhti on 
ollut ja on edelleenkin kova ja jälkeä syntyy. 
Toivon uudelle "taisteluparille" ja lehden 
taittajalle Kari Merilälle kitkatonta yhteistyötä 
ja menestystä Rannikon Puolustaja -lehden 
tulevissa haasteissa. Niitä kyllä riittää jatkossa-
kin. 

Rannikon Puolustajasta 
vuoden 2 0 0 1 k i l ta leht i 

Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosikokouk-
sessa Mikkelissä julkistettiin mm. vuoden 

2001 kiltalehti. jonka tittelin sai kahdeksan 
vuoden tauon jälkeen Rannikon Puolustaja. 
Perusteluksi esityksen tehnyt MPKL:n tiedotus-
valiokunta oli maininnut neljä kohtaa: "Tasokas 
lehti, käsittelee asioita monipuolisesti, lehden 
teossa ammattimainen ote ja laaja kiltajoukko 
lehden taustalla". Tällä kertaa raati ei siis 
käyttänyt valintaperusteenaan aakkosia, kuten 
eräs asiantuntija totesi aiemmasta valinnasta. 

Nuoret m u k a a n - lisää akt iv i tee t te jä 

Usein kuulee puhuttavan, että kiltojen ja 
muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsen-

kunta ukkoutuu. Ihmetellään, miksi nuoret eivät 
ole kiinnostuneita osallistumaan yhdistysten 
toimintaan. Asiaa kannattaa varmaan pohdiskel-
la eri yhdistyksissä hieman pintaa syvemmältä. 
Onko yhdistyksissä valmiutta tai tahtoa panos-
taa nuoriin taloudellisesti tai henkisesti? Onko 
nuoria otettu mukaan suunnittelemaan toimin-
taa? Monessa yhdistyksessä on perustettu 
erikseen perinne-ja varusmiestoimikunnat tai -
jaokset. Mutta missähän ovat nuorjäsentoimi-
kunnat? 

Tiedän useita tapauksia, joissa nuoret ovat 



Rannikon Puolustaja palkit-
tiin vuoden 2001 kiltalehdek-
si. Vasemmallta MPKL:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Erkko Kajander, Rannikon 
Puolustaja -lehden päätoi-
mittaja Eero Sivunen kädes-
sään kunniakirja ja MPKL:n 
valtuuskunnan puheenjohta-
jan tehtävät luovuttanut 
Matt i Louekoski. 

liittyneet suurin odotuksin yhdistykseen ja 
jääneet odottamaan tapahtumia. Kun sitten 
ensimmäisen osallistumisen kokemukseksi jää 
täysin ulkopuolisen olon tunne vanhasta 
sisäpiiriporukasta. voi arvata jatkon. Ensimmäi-
nen askel nuorten mukaantulolle on, että heidät 
myös otetaan mukaan ja että heitä kuunnellaan. 
Tehdään jotain muutakin, mitä aina on perintei-
sesti tehty. Käsittääkseni perinteet ja perintei-
sesti tehty on kaksi eri asiaa. Kannattaisi 
varmaan kokeilla jotain muutakin toteutustapaa, 
kuin perinteistä - perinnettä toki unohtamatta. 

Varusmiespalvelunsa muutama vuosi sitten 
päättäneet nuoret haluaisivat useinkin osallistua 
oman joukko-osastonsa virallisiin - käskyyn 
perustuviin kertausharjoituksiin. Vapaaehtoiset 
harjoitukset, joista tässäkin lehdessä on useita 
artikkeleita, on varteenotettava keino olla 
mukana toiminnassa, päivittää ja saada lisätieto-
ja oman aselajinsa asioista. Tämä tie on kuiten-
kin käyty melkoisen nopeasti loppuun. Useat 
nuoret odottavat edelleen kertausharjoituskäs-
kyä, jota tulevaisuudessa mitä todennäköisem-
min monellekaan ei koskaan tule. Näin yksi 
varteenotettava mahdollisuus myös vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön sitouttamiseen jää 
toteutumatta. Toivottavasti valtiovalta on 
määrittänyt visionsa oikein. 

Ajat ovat muuttuneet, perinteet ovat arvos-
saan, mutta pystyvätkö yhdistykset kehittämään 
toimintaansa pois perinteisesti tehdystä? 
Kannattaisiko kenties yrittää - nuorten avulla? 

Paluu juuri l le 

Kirjoittaessani tätä päätoimittajan tekstiä 
Hornetit lentävät Helsingin yllä, ILMA 

2002 pääsotaharjoitus on parhaillaan käynnissä. 
Merivoimien rannikkojoukoilla ja aluksilla 
Helsingin edustalla on todennäköisesti toiminta 
kiivaimmillaan. Pääesikunnan tiedotusosastolta 
tulee jatkuvana virtana uusia lehdistötiedotteita. 

Strategisen iskun torjunta etenee - toivottavasti 
Suomelle myönteiseen suuntaan. Onneksi 
kuitenkin tämä manööveri on vain harjoitus. 

Elokuussa 1968, ollessani varusmiehenä 
Isosaaren linnakkeella, tunnelma oli hieman 
toinen. Neuvostoliitto oli miehittänyt Tsekko-
slovakian ja "harjoitteli" sota-aluksillaan 
navigointia Suomenlahdella, myös Helsingin-
kin edustalla. Tilanne vaikutti nuoresta tuliase-
malinjan käyneestä kokelaasta ainutlaatuiselta, 
kun muutamat 152/50-T:n putket seurasivat 
alusten liikkeitä. Myös a-tarvikkeet olivat 
valmiina käyttöön. Mitään vakavampaa ei 
kuitenkaan tapahtunut. Onneksi. 

Tähän lähes 34 vuoden takaiseen muiste-
luuni päätän 34 numeroisen Rannikon Puolus-
taja -lehden päätoimittajatehtäväni. Palaan 
juurilleni rakentajaksi. Kiitän kaikkia yhteis-
työtahoja mielenkiintoisesta ja vaiherikkaasta 
toiminnasta. Toivon Rannikon Puolustajalle 
menestystä ja lehden tekijöille voimia, sitkeyttä 
ja uudistumiskykyä. Pitäkää Rannikon Puolus-
tajasta hyvää huolta ainakin seuraavat 34 
numeroa. Perinteet velvoittavat, mutta ei 
perinteisesti. 

R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
Eero Sivunen 
pääto imi t ta ja 4 / 9 4 - 2 / 0 2 

Vänrikki 
Eero Sivunen 
8.9.1968 
Isosaaressa. 
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Suomen Joutsen merimaalari Adolf Bockin maalaamana. 

Suomen Joutsenen 
100-vuotistaival 

Elokuun alussa 7.8.1902 oli 
Ranskassa Bretagnen niemen 
kainalossa sijaitsevassa Nantesin 
satamakaupungin St. Nazairen 
telakalla merkkitapahtuma; kol-
mimastoinen 2900 tonnin purje-
alus, fregatti, laskettiin vesille. 
Joitakin päiviä myöhemmin alus 
sai ranskalaisen Nantesin kau-
pungin omakseen ottaman tiede-
miehen, lääkärin ja stetoskoopin 
keksijän mukaan nimekseen 
"Laennec". 

Samaisella Saint Nazairen 
Chant. & Atel de St. Nazairen te-
lakalla laskettiin hieman ennen 
"Laennecia" vesille sen sisaralus, 
joka sai nimekseen "Haudaudi-
ne". Tänä vuonna jo 100 vuoden 
kunniakkaan iän saavuttanut 
"Laennec" viihtyy yhä vanhassa 
elementissään; nyt sen nimi on 
"Suomen Joutsen". "Haudaudi-
nen" kävi huonommin; se upposi 
jo vuonna 1905. 

Aluksen rakennuttaja ja en-

VISA A U V I N E N 

simmäinen omistaja oli Société 
Anonyme des Armanteurs Nan-
tais, Nantes; alus oli viimeinen 
purjelaiva, minkä yhtiö rakennut-
ti. 

K O L M I M A S T O I N E N 
R A N S K A L A I N E N 
RAHTILAIVA 

Uuden aluksen ensimmäinen me-
rimatka alkoi huonoissa merkeis-
sä. Laënnec oli matkalla paino-
lastissa Saint Nazairesta Cardif-
fiin Englantiin, kun pimeänä 
yönä Biskajalla englantilainen 
hiililastissa ollut höyrylaiva 
"Penzance" oli vähällä ajaa 
Laënnecin päälle. Niin ei kuiten-
kaan käynyt, vaan sensijaan La-

Kirjoittaja on komentaja evp ja 
Suomen Joutsenen Valtameripur-
jehtijain perinneyhdistys ry:n 
puheenjohtaja 

ennecin keula tunkeutui rahti-
alukseen, joka upposi muutamas-
sa minuutissa. Myös päälleaja-
neen Laennecin keulaan tuli koh-
talaisia vaurioita. Laennec korjat-
tiin Cardiffin lähellä. Onnetto-
muuden syitä luonnollisestikin 
tutkittiin - eräänä onnettomuuden 
aiheuttajana pidettiin aluksen lii-
an vähäistä painolastia, jonka 
seurauksena peräsin oli niin vä-
hän vedessä, ettei sillä ollut riittä-
vää ohjausvoimaa. 

Laennecin ensimmäinen 
päällikkö oli merikapteeni Turbe, 
joka oli jo monia vuosia ollut 
purjelaivojen päällikkönä. Hän 
oli ilmeisen tyypillinen tuon ajan 
kapteeni, joka toimi aluksellaan 
lähes itsevaltiaan tavoin. Niinpä 
hän joutui ensimmäisen matkan-
sa lopulla vaikeuksiin miehistön-
sä kanssa; aluksella puhkesi kapi-
na. 

Tapahtumista on useita erilai-
sia versioita riippuen siitä, kuka 
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Suomen Joutsenella ei ollut kansikoneita; kaikki oli tehtävä miesvoimin. 

niitä on kertonut. Erään version 
mukaan kaikki johtui kapteeni 
Turben itsepäisyydestä ja perään-
antamattomuudesta. Hän oli kuu-
lemma käskenyt miesten pestä 
aluksen kantta sateessa, ja kun 
miehet siitä kieltäytyivät, käske-
nyt heidät puhdistamaan laivan 
kylkeä heiluvalla telineellä. Aluk-
sen nopeus oli tuolloin neljä sol-
mua ja kun miehet pelkäsivät pu-
toavansa mereen he kieltäytyivät 
työstä. Silloin päällikkö kielsi 
heiltä ruoan ja sulki heidät kop-
piin. Erään version mukaan pääl-
likkö olisi käskenyt vapaavahdis-
sa olleen oikean vahdin laske-
maan ankkuria. Vapaavahti kui-
tenkin kieltäytyi työstä, sillä hei-
dän mielestään vahdissa ollut va-
sen vahti, johon kuului kolme-
toista miestä, olisi pystynyt itse 
laskemaan ankkurin. Niin oli 
kahdeksan miehen oikeakin vahti 
tehnyt silloin, kun ankkuri lasket-
tiin Etelä-Amerikassa. Syntynyt 

erimielisyys kuitenkin saatiin sit-
ten satamaan tultua sovittua. 

"Laennec" kuljetti ensimmäi-
sillä matkoillaan salpietaria Chi-
lestä Eurooppaan. Se joutui usei-
ta kertoja vakavien onnettomuuk-
sien kohteeksi. Vuonna 1911 
aluksen kylki hakkautui rikki es-
panjalaisessa Santanderin kau-
pungissa kivilaituria vasten ja 
vuonna 1914 se menetti hirmu-
myrskyssä Pohjois-Atlantilla 
isomastonsa. 

Laennec teki Ranskan lipun 
alla 20 vuoden aikana kaikkiaan 
15 matkaa yli Atlantin. 

RAHTIA KULJETTAVA 
S A K S A L A I N E N 
KOULULAIVA 

Marraskuun lopulla vuonna 1922 
siirtyi ranskalaiskaunotar saksa-
laisten omistukseen. Uusi omis-
taja oli H. H. Schmidt & Co, 
Hampuri. Aluksesta tuli nyt 

kauppalaivaston koululaiva, mut-
ta samalla se jatkoi yhä rahtilii-
kenteessä. Aluksen uusi nimi oli 
"OLDENBURG" (Oldenburgin 
suurruhtinaskunta, joka pohjoi-
sessa rajoittui Pohjanmereen, 
pääkaupunki Hunte-joen varrella 
sijaitseva Oldenburg). Varusta-
molla oli sopimus "Saksalaisen 
Koululaivayhdistyksen" (Deut-
scher Schulschiffverein) kanssa 
nuorten miesten kouluttamisesta 
Saksan kauppalaivaston aluksille. 

Vuonna 1925 alus menetti 
taas isomastonsa hirmumyrskys-
sä, tällä kertaa Kap Hornia kier-
rettäessä. 

Vuonna 1928 Oldenburg saa 
uuden omistajan, joka on nyt 
Seefart Segelschiffs-Reederei 
G.m.b.H., Hampuri. 

Paluumatka Floridasta Mal-
möhön talvella 1929-30 oli eri-
tyisen ankara. Matkalla Olden-
burg joutuu jälleen hirmumyrs-
kyyn; kun myrskyä oli kestänyt 

41 



Myrsky rikkoi usein purjeita ja niitä oli tehtävä myös 
matkan aikana. 

kaksi viikkoa Oldenburgin pitkit-
täislaipio murtui ja lasti pääsi 
siirtymään niin paljon, että alus 
sai 55°:n kallistuman. Kallistu-
man seurauksena mm veneet ja 
keittiön hella menevät yli laidan. 
Äärimmäisin ponnistuksin mie-
histö pystyi kuitenkin oikaise-
maan aluksen ja matkaa kohti 
määräsatamaa voitiin jatkaa. 
Matka Floridasta Malmöhön 
kesti 67 vuorokautta. 

Saksalainen Oldenburg teki 
kaikkiaan kahdeksan pitkänmat-
kan purjehdusta yli Atlantin. 

KOULULAIVA 
S U O M E N LAIVASTOLLE 

Suomen sotalaivaston kehittämi-
nen keskittyi 1920-luvulle. Vuon-
na 1927 syntyi "Laivastolaki", 
johon oli kirjattu uudet rakennet-
tavat tai hankittavat sota-alukset. 
Koululaiva oli ollut mukana oh-
jelmassa lakia valmisteltaessa, 
mutta se jäi siitä viimeisessä vai-
heessa pois, ja niin hankinta pää-
tettiin toteuttaa erillisenä. 

1920-luvulla käytiin ajoittain 
vilkasta keskustelua siitä, millai-
nen laivaston koululaivan tulisi 
olla. Päävaihtoehtoina olivat pur-
jelaiva ja höyrylaiva. Ulkomailta 
saatujen kokemusten ja esimerk-
kien mukaisesti päädyttiin lopul-
ta ajan hengen mukaisesti purje-
laivaan. 

Nyt alettiin etsiä sopivaa alus-
ta. Elettiin 1920/30-lukujen vaih-
detta ja siis ahvenanmaalaisten 
purjelaivojen kukoistuskautta. 
Niinpä käytiin katsomassa mm. 
nelimastoparkkeja "Pommern" ja 
"Herzogin Cecilie", nelimastoista 
kuunarilaivaa nimeltä "Mozart", 
kolmimastoparkkeja "Favell" ja 
"Killoran" sekä kolmimastofre-
gattia nimeltä "Grace Harwar". 
Jotkut olivat liian heikkokuntoi-
sia ja joitakin pidettiin liian suuri-
na. Viimein päädyttiin Saksassa 
muutaman vuoden satamassa 
seisseeseen "Oldenburg" -nimi-
seen kolmimastoiseen täystaki-
loituun purjealukseen, fregattiin. 
Saksalainen miehistö purjehti sen 
vuoden 1930 lopulla Helsinkiin, 

josta se sitten siirrettiin Uuteen-
kaupunkiin peruskorjausta var-
ten. 

Aluksella oli tehtävä runsaas-
ti muutostöitä. Siihen asennettiin 
kaksi puolidieseliä kaksin akse-
lein ja potkurein - tähän asti mat-
kanteko oli tapahtunut pelkkien 
purjeiden voimalla. Lisäksi enti-
siin ruumatiloihin rakennettiin 
skanssit ja muut koululaivan tar-
vitsemat tilat noin 180 miehen 
suuruisen miehistön tarpeisiin. 

Muutostyöt veivät aikaa odo-
tettua kauemmin. Telakointiajak-
si oli suunniteltu noin yhtä vuot-
ta, mutta työt eivät tahtoneet val-
mistua. Kun muutostyöt katsot-
tiin pääosin suoritetuiksi alus ris-
tittiin 1.11.1931 uudelleen ja se 
sai nimekseen "Suomen Jout-
sen"; alus nimeltä "Finska Svan" 
oli kunnostautunut 7.7.1565 
Bornholmin luona käydyssä me-
ritaistelussa vaikuttaen ratkaise-
valla tavalla siihen, että voitto 
kääntyi ruotsalaisille. Muutama 
päivä kastejuhlien jälkeen aloitet-
tiin sitten "Suomen Joutsenen" 

hinaaminen Helsinkiin töiden 
yhä jatkuessa aluksella. 

E N S I M M Ä I N E N 
M A T K A A L K A A 

Purjelaivakaudella oli suurille 
purjelaivoille tullut käytännön 
syistä tavaksi, että pitkille kauko-
matkoille lähdettiin kotimaasta 
Suomesta loppuvuodesta ennen 
syysmyrskyjen alkamista Pohjan-
merellä ja Atlantilla. Laivaston 
uuden koulululaivan purjehdus-
ohjelma tuli olemaan samanlai-
nen. Se soveltui hyvin myös lai-
vaston koulutusjaksotteluun, sillä 
kun liikkuva laivasto jäiden tul-
tua asettui talviryhmitykseen va-
pautui niiden miehistöistä väkeä 
koululaivan talvikauden purjeh-
duksille. 

Ensimmäiselle valtamerimat-
kalle oli tarkoitus lähteä vielä 
hyvissä ajoin ennen vuoden 1931 
loppua. Muutostyöt olivat kuiten-
kin vieneet aikaa suunniteltua 
kauemmin ja alus oli lähtövalmis 
vasta joulun alla. Aluksen pääl-

42 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 



Laënnec-Oldenburg -Suomen Joutsen 

PÄÄLLIKÖT 100 VUODEN AIKANA 

Laënnec 
Merikapteeni Turbé 
Merikapteeni Achille Guriec 
Merikapteeni Émile Delanoë 

Oldenburg 
Merikapteeni Dietrich Ballehr 
Merikapteeni Otto Lehmberg 
Merikapteeni J.H.Volquardsen 
Merikapteeni Otto Lehmberg 

Suomen Joutsen 
Komentajakapteeni Arvo Lieto 
Komentajakapteeni John Konkola 
(komentaja 1938) 
Kapteeniluutnantti Unto Voionmaa 
Komentajakapteeni Arno Lapinjousi 
Komentajakapteeni Alpo Lamminen 

1902-1906; 3 matkaa 
1906-1916; 9 matkaa 
1916-1920; 3 matkaa 

1923-1924; 1 matka 
1924-1925; 2 matkaa 
1925-1927; 2 matkaa 
1928-1930; 3 matkaa 

1931-1932; 1/2 matkaa 
1932-1938; 6 matkaa ja 

2 x1/2matkaa 
1938-1939; 1/2 matkaa 
1948-1951 
1951-1952 

l ikkö komentajakapteeni Arvo 
Lieto esitti alkaneisiin syysmyrs-
kyihin vedoten merivoimien joh-
dolle, että matka siirrettäisiin 
vuodella, mutta esitykseen ei 
suostuttu. Niinpä joulukuun 22. 
päivänä vuonna 1931 "Suomen 
Joutsen" lähti ensimmäiselle val-
tameripurjehdukselleen suoma-
laisena koululaivana. 

Matkalle lähdettiin hinaajan 
vetämänä. Heti alussa alus hinat-
tiin karille. Matkaa voitiin kui-
tenkin jatkaa, mutta epäonni seu-
rasi yhä alusta. Talvimyrsky Poh-
jois-Atlantilla kehittyi ankaraksi 
ja "Suomen Joutsenen" perä 
ajautui Fär-saarilla rantaan ank-
kurien pettäessä huolimatta siitä, 
että koneet kävivät koko ajan täy-
sillä eteen. Tilanne muodostui 
niin pahaksi, että miehistö oli jo 
valmistautumassa jä t tämään 
aluksen. Perän hakatessa kallio-
pohjaan mastot olivat kovilla ja 
pelättiin, että takila alkaa pettää 
ja pudota kannelle. - Mutta nyt 
näytti aluksen onni muuttuvan. 
"Suomen Joutsen" saatiin hina-

tuksi ulos rannasta ja alus pelas-
tui. Onnettomuudessa rikkoutui 
vain aluksen peräsin ja perälevyjä 
ja muutaman viikon telakkavie-
railu Hullin satamakaupungissa 
riitti aluksen saattamiseen meri-
kelpoiseen kuntoon ja matka 
saattoi jatkua lähes alkuperäisen 
matkasuunnitelman mukaisesti. 

S U O M E N J O U T S E N 
K O U L U L A I V A N A 

"Suomen Joutsen" teki 1930-lu-
vulla kahdeksan valtameripurjeh-
dusta; niillä oli mukana kaikki-
aan jonkinverran yli 1000 meri-
sotilasta. Matkat suuntautuivat 
luonnollisestikin ensin Atlantille, 
yhdellä matkalla käytiin Välime-
rellä ja yhdellä kierrettiin Etelä-
Amerikka. 

Sodat keskeyttivät purjehduk-
set; Suomen Joutsenesta muodos-
tettiin laivastoaseman johdossa 
ollut liikkuva huoltoasema, jonka 
toiminta-alue oli Saaristomeri. 

Sotien jälkeen "Suomen Jout-
senesta" tehtiin raivaajalaivaston 

emälaiva. Siihen tukeutuivat kau-
kana rannikoilta toimineet pienet 
raivaajat. Niinpä Joutsenen tuki-
alueena oli vuonna 1945 oli La-
vansaaren ankkuripaikka ja 
vuonna 1946 Suur-Tytärsaari. 

Vuosina 1949-51 Joutsen le-
vitti vielä purjeensa ja teki joita-
kin lyhyitä purjehduksia Itäme-
rellä. Suunnitelmissa oli myös 
pidempiä koulutuspurjehduksia 
1930-luvun tapaan, mutta valtio-
johto ei pitänyt sodanjälkeisiä 
olosuhteita sellaiseen sopivina. 

1960 -luvun alussa Suomen 
valtio päätti sijoittaa "Suomen 
Joutseneen" merimiesammatt i -
koulun - aluksen sijoituspaikaksi 
tuli Turun Aurajoki. Siinä tehtä-
vässä "Suomen Joutsen" palveli 
kaikkiaan 27 vuotta, lähes kolme 
kertaa p idemmän ajan kuin se 
palveli 1930-luvulla laivaston 
koululaivana. Kun merimiesam-
mattikoulu siirrettiin pois aluk-
selta, se jäi ilman varsinaista teh-
tävää. Nyt päätettiin, että "Suo-
men Joutsen" jää Turkuun ja että 
siitä tulee museolaiva. 
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Suomen Joutsen oli valkoinen 
laiva - valkoisena se pysyi 
maalaamalla. 

I O O - V U O T I A S F R E G A T T I 

"Suomen Joutsenen" omistaa nyt 
Turun kaupunki j a sen halt i ja on 
m e r i k e s k u s F o r u m M a r i n u m . 
L a i v a t äy t tää t änä v u o n n a 100 
vuotta. 

"Suomen Joutsenta" juhli taan 
vuoden a ikana to imeenpan tavan 
k o l m e n t a p a h t u m a s a r j a n yh tey-
dessä . H e i n ä k u u n a lussa 7 . -
9 .7 .2002 vietetään kuunar i " H e -
l e n a n " 10-vuot i s juh l ia j a mer i -
voimien vuosipäivää. Heinäkuun 
lopulla on suunnitel tu toteutetta-
vaksi historial l is ten la ivojen ko-
koon tuminen " S u o m e n Joutsen-
ta" j uh l imaan - silloin on tarkoi-
tus koota kaikki "Suomen Joutse-
nen" ystävät yhte iseen 100-vuo-
t i s juhlaan j a e l okuun loppupuo-
lella on ta rkoi tus t o i m e e n p a n n a 
aluksella Suomen Joutsenen 100-
vuot is juhlakonser t t i , j o k a on sa-
malla Turun Musiikki juhl ien lop-
pukonsert t i . 

Huol imat ta 1900-luvun alus-
sa saamastaan huono-onnisen lai-
van maineesta "Suomen Joutsen" 
on selvinnyt läpi kaikkien vaike-
uksien j a koet te lemuksien kunni-
alla; sadan v u o d e n a ikana a lus 
on todel la eht inyt k o k e a pa l jon . 
Kuitenkin se on korkeasta iästään 

S U O M E N J O U T S E N E N E L I N K A A R E N T A P A H T U M I A 

• 7.8.1902 Kolmimastoinen purjelaiva lasketaan vesille ja se saa 
nimen "LAËNNEC" (ranskalainen lääkäri Rene Théophile 
Hyasinte Laënnec, 1781-1826, professori Pariisissa, stetoskoo-
pin keksijä). Chant. & Atel de St. Nazairen telakka. Rakennutta-
ja Société Anonyme des Armanteurs Nantais, Nantes 

• 1906 Uusi omistaja Compagnie Plisson (vuosiluku voi olla myös 
1920) 

• 1902-20 Laënnec tekee kaikkiaan 15 Atlantin ylittävää matkaa. 
• 1922 Uusi omistaja H. H. Schmidt & Co, Hampuri, aluksesta 

kauppalaivaston koululaiva, uusi nimi "OLDENBURG" 
(Oldenburgin suurruhtinaskunta, joka pohjoisessa rajoittui 
Pohjanmereen, pääkaupunki Hunte-joen varrella sijaitseva 
Oldenburg) 

• 1928 Uusi omistaja Seefart Segelschiffs-Reederei G.m.b.H., 
Hampuri 

• 1922-1929 Oldenburg tekee kaikkiaan kahdeksan Atlantin 
ylittävää matkaa 

• 1930 Suomen valtio ostaa aluksen; uudeksi nimeksi "SUOMEN 
JOUTSEN" ja alus peruskorjataan Uudenkaupungin telakalla 
koululaivaksi (Bornholmin meritaistelussa 7.7.1565 "Finska 
Svan" -niminen ruotsalaisten sotalaiva vaikutti ratkaisevalla 
tavalla siihen, että taistelu kääntyi suomalaisen Klaus Kriste-
rinpoika Hornin johtaman Ruotsin laivaston voitoksi) 

• 1931-1939 "SUOMEN JOUTSEN" tekee Suomen laivaston 
koululaivana yhteensä kahdeksan koulutuspurjehdusta 
maailman merillä. Matkoilla sai koulutusta erilaisilla kursseilla 
ja oppijaksoilla yhteenä 656 oppilasta, joten matkojen vaikutus 
laivastomme koulutustasoon oli suuri. Kolmella matkalla oli 
mukana Suomen teollisuutemme vientinäyttely joka omalta 
osaltaan lisäsi maamme tunnettuutta ulkomailla. 

• 1939-1948 Alus toimii talvi- ja jatkosodan aikana saaristossa 
mm. sukellusveneiden ja moottoritorpedoveneiden emälaiva-
na ja raivauskaudella miinanraivaajien tukikohtana mm. Suur-
Tytärsaaren, Utön ja Ahvenanmaan vesillä. 

• 1949-1958 "SUOMEN JOUTSEN" tekee kuusi yhdestä päivästä 
kahteen viikkoon kestävää koulutus-ja edustuspurjehdusta 
Itämerellä ja toimi emälaivana erilaisissa harjoituksissa. 

• 1956-1959 Porkkalan luovutuksen jälkeen alusta käytetään 
Upinniemen laituriin sijoitettuna asunto- ja varastoaluksena. 

• 1960 Päätös aluksen sijoittamisesta Turkuun merimiesammatti-
kouluksi (omistaja ammattikasvatushallitus). Alus hinataan 
Turkuun ja se peruskorjataan uutta tehtäväänsä varten. 

• 1961 "SUOMEN JOUTSEN" aloittaa Merimiesammattikouluna. 
• 1988 Merimiesammattikoulu lopettaa aluksella - alus siirtyy 

ruotsinkielisen merenkulkuoppilaitoksen hallintaan. 
• 1991 Aluksen omistajaksi tulee Turun kaupunki, aluksesta tulee 

museolaiva (haltija maakuntamuseo) 
• 1999 Aluksen haltijaksi tulee merikeskus Forum Marinum. 

huol imat ta yhä hyvässä kunnos -
sa. - Kaikis ta Suomen lipun alla 
pu r j eh t i ne i s t a t e r ä s runko i s i s t a 
pur jealuksis ta noin 60 % tuhou-
tui tai vaurioitui kor jauskelvot to-
miksi erilaisissa onnet tomuuksis-
sa j a sod i s sa j a siis vain 4 0 % 
kohtas i l uonno l l i s en lopun eli 
korkean iän j a h u o n o k u n t o i s u u -
tensa vuoks i romutet t i in . Vuosi-
sadan alussa Ranskassa rakenne-

tuista purjeraht i la ivois ta on enää 
j ä l j e l l ä vain kaks i ; ko lmimas to -
pa rkk i " B e l e m " N a n t e s i n sata-
m a s s a R a n s k a s s a j a en t inen 
" L a e n n e c " nyt " S u o m e n Jout -
sen" Turussa. Se kelluu yhä hy-
väkunto i sena A u r a j o e n rannassa 
ka ikk ien ihai l tavana. Voi pää tyä 
vain yhteen toteamukseen: "Suo-
m e n J o u t s e n " on s i t tenkin ol lut 
onnekas laiva!" • 
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ÖSTEN A 
YMPÄRISTÖSERTIF IO ITU 
Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S I 

R A U D A N JA VÄRIMETALL IEN 
K I E R R Ä T Y K S E S S Ä 

Stena Meta l l i yh tymä Oy 
Pajakatu 7-9 
11130 R i ih imäk i 
Puh 010 802 323 
Fax (019)736 640 
ari.maenpaa@metall ivhtvma.fi 

Sepelitie 23 
40320 Jyväsky lä 
P u h ( 0 1 4 ) 2 8 3 698 
Fax (014) 284 419 
matti.mustapirtt i@metall ivhtvma.fi 

Piuhatie 17 
90630 Ou lu 
Puh (08) 8155 350 
Fax (08) 8155 353 
riku.raatari@parmiini.inet.fi 

Klemettilä, PL 230 
65101 Vaasa 
Puh (06 )3174 084 
Fax (06)3178 748 
stefan.skata@metall iyhtyma.fi 

ISO 14001 

Seterinkulmantie 44 
03600 Karkk i la 
Puh 010 80 2323 
Fax(09) 2264 718 
risto.airas@metallivhtvma.fi 

Merisatamantie 13 
28880 Por i 
Puh (02) 6482 500 
Fax (02) 6482 510 
t imo.iohansson@metall ivhtvma.fi 

Hakintie 2 
01300 Vantaa 
Puh (09) 8729 497 
Fax(09) 8731 582 
erkki. l indberg@metall ivhtyma.fi 

Talttatie 12 
48400 Ko tka 
Puh (05) 3400 500 
Fax(05) 3400 502 
Pekka Leino 

Takamaantie 12 A 
21450 Tarvas jok i 
Puh (02)4848 174 
Fax (02) 4848 173 
Veijo Tapanainen 

c 
YVARTSILA 

VASTUULLISTA ALKOHOLIKAUPPAA 
VUODESTA 1932 
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Italian 
merivoimat 
Laatokalla 1942 

MAS 529 muutettuna JYMY 
4:ksi, pituus: 18,7 metriä, 
uppouma: 22 tonnia, nopeus: 
42 solmua. Courtesy of the 
historical department of the 
Italian navy. 

Huhtikuussa 1942 saksa-

laiset ja suomalaiset 

joukot piirittivät Lenin-

gradia. Tarkoitus oli 

sulkea myös Laatokan 

itäosa, jolloin estettäisiin 

venäläisten huoltokulje-

tukset kaupunkiin ja 

mahdolliset maihinnou-

sut suomalaisten hallitse-

mille alueille. 

K u n saksalaisilla ja suomalai-
silla ei ollut riittäviä edellytyksiä 
tehtävän hoitamiseen, Saksan 
merivoimat pyysivät apua Italian 
merivoimilta, koska sillä oli no-
pea ja kevyt merikalusto ja pitkä-
aikainen kokemus tällä alla. No-

pean yhteydenoton jälkeen, huh-
tikuun toisena päivänä 1942, Ita-
lian merivoimien esikunta ja sak-
salaisten joukkojen päällystö sopi 
virallisesti tästä operaatiosta. La 
Speziassa muodostettiin välittö-
mästi Laatokalle lähetettäväksi 
12. Mas-eskaaderi, johon kuului 
neljä venettä: MAS 526, 527, 
528 ja 529. Komentajana oli kap-
teeni Bianchini. 

Logistiseen operaatioon kuu-
lui neljän Mas-moottoritorpedo-
veneen ja muun tarvittavan mate-
riaalin lastaus pitkiin perävaunui-
hin ja La Speziasta 25. toukokuu-
ta 1942 alkanut autokuljetus hal-
ki Euroopan. Stettiniin saavuttiin 
4. kesäkuuta ja 6. kesäkuuta koko 
materiaali lastattiin saksalaiseen 
"Thielbeck"-laivaan, joka saapui 
Helsinkiin kesäkuun 12. päivänä 
1942. 

Alukset kuljetettiin Helsin-
gistä Viipurin, Saimaan kanavan 
ja Suomen järvien kautta Punka-
salmelle, jossa ne lastattiin juniin 
ja kuljetettiin Lahdenpohjaan. 
Matkaa kertyi kaikkiaan 3105 
km. 

Virallisista italialaisista läh-
deteoksista ilmenee selkeästi 
suomalaisten merivoimien pääl-
lystön yhteistyö italialaisten 
kanssa. Monet suomalaiset olivat 
myös osallistuneet kursseihin Li-
vornon laivastoakatemiassa ja 
puhuivat sujuvasti italiaa, erityi-
sesti kontra-amiraali Rahola, lai-
vaston ylipäällikkö. 

Italialaiset, joihin kuului seit-
semän upseeria, 19 aliupseeria, 
63 aliupseeria sekä matruusit ja 
tekninen henkilökunta, majoitet-
tiin sataman lähellä olevaan pie-
neen kylään. 

Laatokan puolustuksen johta-
jan eversti Järvisen ja muun suo-
malaisen päällystön yhteistyö ita-
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MAS 527 vauh-
dissa. Courtesy 
of the historical 
department of 
the Italian navy. 

Kalaisten kanssa sujui hyvin. 
Muutamat suomalaiset osasivat 
italiaa käytyään kursseilla Livor-
non laivastoakatemiassa. 

Neljän Mas-torpedoveneen 
liikkeet ja toiminnat osoittautui-
vat vaikeiksi, kun järvellä ja sitä 
ympäröivillä metsäalueilla vallit-
si syvä hiljaisuus. Tämän vuoksi 
moottorien äänet voitiin kuulla 
erittäin kauas ja koska haluttiin 
välttää yllätykset oli usein välttä-
mätöntä huolehtia ilmasuojauk-
sesta. 

MAS 527 upotti 15. elokuuta 
venäläisen tykkiveneen partio-
matkallaan ja elokuun 28. päivä-
nä joutui kuljetusproomu MAS 
528:n torpedon uhriksi. Syys-
kuun 29. hyökkäsi MAS 528 ve-
näläistä kuljetuslaivaa vastaan, 
mutta järven mataluuden vuoksi 
torpedo todennäköisesti jäi kiinni 
mutaan ja kaisloihin. 

Päivien kuluessa laivojen 
operatiivinen toiminta muuttui, 
koska saksalainen pääesikunta 
halusi muuttaa italialaiset hyök-
käystorpedoveneet puolustusa-

•af 4 

luksiksi hitaille ja raskaille tykis-
töaluksilleen, jotka oli varustettu 
88 mm tykeillä ja raskailla kone-
kivääreillä. Niinpä alukset osal-
listuivat saksalaisten tykistöalus-
ten kanssa Suhon saaren hyökkä-
ykseen, mihin Mas-alusten sota-
operaatiot Laatokalla päättyivät. 

Italialaisten Mas-alus-
ten tehokas toiminta - liikkeellä 
yli 260 tuntia - ja yhteistyö sak-
salaisalusten kanssa aiheuttivat 
sen, että venäläisten oli pakko 
aloittaa huoltotoimet maareittien 
kautta. Tämän jälkeen italialaiset 
alukset eivät olleet välttämättö-
miä. 

Koska talvi oli tulossa ja ha-
luttiin välttää laivojen juuttumi-
nen jäihin, oli pakko valita Tallin-
na uudeksi tukikohdaksi. Tämä 
valinta oli tärkeä myös siksi, että 
voitiin käyttää hyväksi Suomen-
lahden merialuetta. 

29. ja 30. lokakuuta Mas-
alukset siirrettiin Sortanlahdelta 
Lahdenpohjaan ja sieltä edelleen 
Käkisalmeen, jossa laivat lastat-
tiin junanvaunuihin ja kuljetettiin 
Helsinkiin, Helsingistä Tallin-
naan höyrylaivalla. Kuljetusta 
haittasi suuresti pakkanen, ja kun 
laivat saapuivat Helsinkiin, ne 
olivat kokonaan jään peitossa. 

Italialainen miehistö otettiin 
lämpimästi vastaan sekä Heisin-

Pienoismalli: Olli-Pekka Haukiala 

gissä että Tallinnassa, missä -
vielä kerran - suomalaiset viran-
omaiset kohteliaasti tarjosivat 
huolto- ym. apua. 

Illalla 19. marraskuuta 1942 
12. Mas-eskaaderi oli vielä koos-
sa Tallinnan tukikohdassa, mutta 
tilanne oli muuttumassa. Amerik-
kalaisten maihinnousu Länsi-Af-
rikassa pakotti italialaisen meri-
päällystön kutsumaan joukkonsa 
takaisin kotimaahan. Neljä Mas-
alusta jätettiin Suomen laivastol-
le, joka jo alusta alkaen oli arvos-
tanut laivoja suuresti. 

Vaikka Mas-torpedoveneiden 
toiminta oli lyhytaikainen -
25.6.-22.10.1942 - italialainen 
miehistö osoitti tehokkuutensa ja 
rohkeutensa ja sai osakseen myös 
suomalaisen siviiliväestön sym-
patiat. 

Italian merivoimissa elää vie-
lä tämän yhteistyön muisto sa-
moin kuin ihailu Suomen kansaa 
ja sen sankarillisia sotilaita koh-
taan. 

Italialaiset MAS -veneet siir-
tyivät Suomen laivastolle 5.5. 
1943 ja niistä muodostettiin 
JYMY-luokka. Alukset palvelivat 
moottoritorpedoveneinä sodan 
loppuun, jonka jälkeen vuonna 
1950 ne muutettiin moottorityk-
kiveneiksi. JYMY-luokka poistui 
käytöstä 1960 -luvun alussa. 
Pietro Bindelli 
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KEIJO KODIS 

Monipuolisesti koulu-
tetun sotakoiran avul-
la on mahdollista 
etsiä vihollisen taiste-
lusukeltajaa veden 
alta ja paljastaa hä-
nen olinpaikkansa. 
Samoin erikoiskoulu-
tettu koira kykenee 
ohjaajansa kanssa 
ilmaisemaan jopa 
useamman kilometrin 
päästä veden pinnal-
la lähestyvän vi holl IS-
partion tai -kohteen. 

Liioittelematta voidaan to-
deta, että yksi koiran ais-
teista on ihmiseen verrat-
tuna niin ylivertainen, et-
tei sitä varmaankaan voi-

da koskaan jättää huomiotta - ha-
juaisti! 

Koiran hajuaisti ylipäänsä on 
sen monipuolisimmin hyödyn-
nettävä ominaisuus. Se voidaan 
kouluttaa lukuisiin hajuaistiin 
pohjautuviin tehtäviin: Huume-, 
räjähdysaine-, tunnistus-, ruu-
miinetsintä-, malminetsintä-, ho-
mesienenetsintä-, laviini-, pelas-
tus, raunio-, lääkintä-, miina-, 
hake-, auma-, palo-, sienikoiriksi 
jne. 

Suurin ero ihmisen ja koiran 
välillä on haistamissolujen luku-
määrässä. Arvioidaan, että ihmi-
sellä on viisi miljoonaa ja saksan-
paimenkoiralla 220 miljoonaa 
hajusolua. Varmuudella tiede-
tään, että koira voi löytää pie-
nemmänkin hajun tietystä esi-
neestä tai aineesta ja sen nenän 
käyttökyky on paljon ihmisen 
nenää parempi. Ihminen voi eri-

tellä noin 2000 erilaista hajua. 
Jos ihmisen haistamiskyvylle 
annetaan arvo 1, niin saksanpai-
menkoiran haistamiskyky on 800 
000-1 000 000 kertaa parempi. 
Muutamilla roduilla on parem-
mat edellytykset käyttää nenää 
kuin toisilla. Perimä, vaistotoi-
minnat, koulutus vaihtelevat jo-
kaisella yksittäisellä koiralla. 
Koiran haistamiskykyä sekä sen 
hajujen erottelukykyä voidaan 
parantaa säännöllisellä harjoitta-
misella. 

Ruumiskoiran sovellus 

Taistelusukeltajan etsintään kou-
lutettu sotakoira on poliisin käyt-
tämän ruumiskoiran sovellutus. 
Ruumiskoirien koulutus aloitet-
tiin Poliisikoiralaitoksella vuonna 
1993. jolloin koulutettiin ensim-
mäiset viisi koiraa ohjaajineen 
tähän tehtävään. Ensi alkuun et-
sintätehtävät painottuivat pelkäs-
tään hukkuneiden etsintään. Ruu-
miskoira on poliisikoira, joka on 
koulutettu aistimaan kuolleen ih-
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misen ominaishaju ja paikallista-
maan se. Poliisilla on tällä hetkel-
lä käytössä 10 koulutettua ruu-
miskoiraa sekä vielä koulutusvai-
heessa neljä parivaljakkoa lisää. 
Koirat ovat sijoittuneet kattavasti 
koko maahan. 

Ruumiskoirakoulutuksen ta-
voitteena on saada koira paikal-
listamaan vedessä ja maan päällä 
oleva ruumis tai sen osia, paikal-
listaa veritahrat ja -roiskeet, sekä 
koiran kyettävä paikallistamaan 
erilaiset pinnat ja esineet, jotka 
ovat olleet yhteydessä vainajaan 
(hajun kontaminoituminen). 

Vesietsintä tapahtuu vain ve-
neestä. Etsintätehtävän aikana 
venettä käytetään sähkömootto-
rilla. Koiran etsintäkapasiteetti on 
kuitenkin veneessä rajallinen. 
Sen kanssa voidaan etsiä yhtäjak-
soisesti jopa neljäkin tuntia. Noin 
tunnin välein tulee koiraa jaloitel-
la maastossa. Varsinaista etsintää 
vaikeuttavat usein erittäin paljon 
vallitsevat ja muuttuvat sääolo-
suhteet: tuulen voimakkuus ja 
alati muuttuva tuulen suunta, il-
man ja veden lämpötila ja veden 
virtaukset. 

Ruumiskoirat eivät ole pel-
kästään erikoistuneet etsintäteh-
tävään, vaan ne ovat saaneet 
normaalin poliisin partiokoira-
koulutuksen. Näin koulutettuja 
koiria kutsutaan yhdistelmäkoi-
riksi (kompikoira), joten ne ovat 
käytössä monipuolisia. Myöskin 
kustannustekijät puoltavat monis-
sa tilanteissa yhdistelmäkoirien 
käyttöä, vaikka koiran hankinta-
hinta pentuna ei olisikaan noin 
700 euroa kalliimpi. 

Ruumiskoirien peruskoulutus 
kestää 1,5 vuotta. Se aloitetaan 
tavanomaisen poliisikoiran pe-
ruskoulutuksen loppuvaiheessa. 
Alkuharjoituksissa koira motivoi-
daan saalisleikin kautta yhdistä-
mään haluttu haju motivointi- eli 
leikkiesineeseen. Koulutusperiaa-
te on samankaltainen muissakin 
etsintätehtävissä; huume, räjäh-
dysaine jne. Ruumiskoiralle ope-
tetaan kuitenkin vain tunnista-
maan kuolleen ihmisen ominais-
haju. Hajun ehdollistamiseen 

käytetään mm hiuksia, verta, jon-
kin verran kemiallisesti valmis-
tettuja hajuja. Näitä kutsutaan 
hajusiirrännäisiksi. Tämä haju-
siirrännäinen (sekoitus) laitetaan 
motivointiesineen sisään. Koiral-
ta edellytetään voimakasta syn-
nynnäistä viettikäyttäytymistä 
saalis-ja leikkivietin osalta. Tätä 
viettikäyttäytymistä edistetään 
halutunlaisilla harjoituksilla. Al-
kuharjoittelun tavoitteena on, että 
koira tunnistaa vainajan hajun ja 
on hyvin motivoitunut etsimään 
ja paikallistamaan hajun lähteen. 

Toisella jaksolla harjoitellaan 
varsinaisesti etsintää maastossa 
ja vedessä. Maastossa työskente-
levä koira opetetaan ilmaisemaan 
maan päällä olevan tai maahan 
kaivettu vainaja. Koira opetetaan 
ilmaisemaan myös vainajan pa-
lasia, olivatpa ne maan päällä tai 
maahan kaivettuja. Vesietsinnäs-
sä koira totutetaan käyttäytymään 
ensin rauhallisesti veneessä, ui-
maan ja pitämään pelastusliivejä 
päällään. Kun nämä asiat ovat 
kunnossa, aloitetaan harjoittelu 
matalalla rannalla hajun ja sukel-
tajan kanssa. Vähitellen harjoi-
tukset etenevät siten, että sukelta-
ja katoaa veden alle leikkikalun 
kanssa ja koiran tehtävänä on ui-
malla löytää leikkikalunsa. Tä-
män vaiheen jälkeen siirrytään 
veneestä harjoitteluun. Sekin 
aloitetaan sukeltajan kanssa, mut-
ta myöhemmin sukeltaja jää ko-
konaan harjoituksista pois. Sen 
jälkeen etsittävän kohteena on ai-
noastaan hajustettu leikkikalu (= 
motivaatioesine), jota etsitään 
veneellä liikkuen. Hajulähteen 
syvyyttä vaihdellaan metristä 
useaan metriin. Koiran paikallis-
taessa oikean kohdan haukku-
malla, raapimalla ja haukkomalla 
vettä, nousee sen leikkiesine ve-
destä ja koira tulee vahvistetuksi 
halutusta käyttäytymisestä. Har-
joitukset ovat pääsääntöisesti 
alussa lyhytkestoisia, ja siten täs-
sä vaiheessa koira ei ole vielä 
valmis vaativiin ja pitkäkestoisiin 
etsintöihin. Koiralle opetetaan 
vielä vesietsintää häiritsevät eri-
laiset häiriöhajut. Näiden hajujen 

opettaminen ja muukin harjoitte-
lu vaatii erittäin paljon aikaa. 
Käytännössä yhden hyvän harjoi-
tuksen läpivieminen valmistelui-
neen vie kokonaisen päivän. Kun 
vedet jäätyvät, aloitetaan jäällä 
harjoittelu sekä etsinnät sisäti-
loissa. Seuraavan sulanmaan jak-
sona koulutus painottuu verirois-
keiden, hajujäämien ja ajoneuvon 
etsintään. Koulutusjakson lopus-
sa tarkastetaan onko koira pääs-
syt koulutustavoitteeseensa. 

Kokemuksia 
ruumiskoiran 
to iminnasta 

Veden syvyydellä ei ole ollut niin 
suurta merkitystä kuin on luultu. 
Koirat ovat ilmaisseet vainajia, 
jotka ovat olleet yli 10 metrin sy-
vyydessä, jopa 50 metrin syvässä 
vedessä. Syvissä vesissä ongel-
mana ovat virtaukset, ne saattavat 
siirtää hajumolekyylien pintaan 
tulemispaikkaa. Koiran herkkien 
aistien hyödyntäminen teknisen 
rikospaikkatutkinnan apuna alkoi 
lisääntyä 1990-luvun puolivälis-
sä. Ruumiskoirien käyttämisessä 
löydettiin aivan uusia alueita täl-
lä työsaralla. Ennakkoluulotto-
mat kokeilu teknikoiden kanssa 
tuottivat varsin hyvän tuloksen ja 
siten saatiin vahvistusta sille ajat-
telulle, että koiran aisteja voitai-
siin käyttää entistä enemmän. 
Koiran tarkkojen aistien avulla 
on voitu paikallistaa maahan kät-
kettyjä vainajia ja vainajien osia. 
Koirien avulla on paikallistettu 
paloittelusurmien yhteydessä 
paikkoja, missä paloittelu on suo-
ritettu, palojen siirtämiseen käy-
tetyt välineet esim. Matkalaukku 
ja auto, sekä itse palojen kätke-
mispaikkoja. Eräällä etsinnällä 
koirat paikallistivat uhrin palasia 
rakennuksen alta, lähimaastosta 
maahan kaivettuja ja peitettyjä 
palasia, sekä tiiviisiin muovisäk-
keihin teippaamalla pakattuja ja 
veteen heitettyjä palasia. 

Veriroiskeiden paikantami-
sessa koirista on ollut hyötyä sa-
moin kuin tekovälineiden löyty-
misessä. Tämä kaikki perustuu 
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koiran käsittämättömän herkkään 
haju- ja makuaistiin. Aluksi luul-
tiin, että koiran reagoiminen pe-
rustuu ainoastaan sen haistelemi-
seen, mutta myöhemmin huomat-
tiin, että makuaisti oli myös erit-
täin tärkeä siinä vaiheessa, kun 
koira muodosti hajukuvaa ja ana-
lysoi hajumolekyylejä. Koira ni-
mittäin haistelemisen lisäksi 
maistelee vettä tai ilmaa. Vesi toi-
mii näin hajumolekyylien liuotin-
ja välittäjäaineena. 

Ensimmäiset 
koulutuskokei lut 
to teu te t tu 

Ruumiskoirakoulutuksen vesiet-
sinnästä on erittäin lyhyt matka 
koiran käyttämiseen taistelusu-
keltajan etsintään veden alta. Itse 
asiassa käyttömuoto on suoraan 
johdannainen tästä. Vuonna 1997 
tehtiin ensimmäisiä kokeiluhar-
joituksia. Alkuharjoitukset suun-
niteltiin yhteistyössä Poliisikoira-
laitoksen kanssa ja niitä jatkettiin 
seuraavaan talveen, jolloin har-
joiteltiin sukeltajan ominaishajun 
ehdollistamista etsimällä sukel-
luspuvun osia jäähän kairatuista 
reisistä. Kokeilu jäi kuitenkin 
kesken ohjaajan siirryttyä toisiin 
tehtäviin. 

Valtakunnallisen koiratyöryh-
män suunnittelukokouksissa on 
uudelleen esitetty eräiden koirille 
suunnattujen erikoistehtävien 
käynnistämistä kuten ympäristö-

koiran ja ns taistelusukeltajan et-
sintään koulutettujen koirien kou-
lutuskokeilujen aloittamista. Puo-
lustusvoimien oma huumekoira-
koulutushan aloitettiin varsinai-
sesti vuoden 2002 tammikuussa 
ja ensimmäinen koulutusryhmä 
on valmis käyttöön huhtikuun 
puolivälissä. 

Ympäri stökoiran tehtävän on 
paikallistaa erilaisia maaperään 
liuonneita aineita (bensiini, eri-
laiset liuottimet, lyijy jne). Näi-
den koirien tehtäväkenttä olisi 
vanhojen käytöstä poistuneiden 
varastoalueiden, ampumakenttien 
vast tarkastaminen. Koirien suo-
rittaman ilmaisu rajaisi ja nopeut-
taisi huomattavasti tarvittavien 
maanäytteiden ottoa. 

Taistelusukeltajan etsintään 
koulutettava koira liikkuisi par-
tionsa mukana rannikkopuolus-
tusalueella ja tukikohtien tuntu-
massa varmistaen tukeutumisalu-
eilla olevien alusten turvallisuut-
ta. Kokeiluharjoituksissa ei pääs-
ty käyttämään vielä varsinaisesti 
taistelusukeltajaa eikä näinollen 
ole kokemuksia sukeltajien käyt-
tämistä suljetuista happijärjestel-
mistä. 

Sama koira voisi suorittaa 
myös partiointia pinnassa. Koira 
voi ilmaista jopa useamman kilo-
metrin päästä tuulen alapuolelta 
veden pinnassa liikkuvat kohteet. 
Tullilla ja rajavartiolaitoksella on 
jo kokemuksia pintaetsinnästä 
koiran avulla. 

Yhteenve to 

Koirien käyttö ihmisen palveluk-
sessa erilaisiin tehtäviin alkoi ke-
hittyä nopeasti teollisena aika-
kautena. Tämä osoittaa sen tosi-
asian, että tekniikka ei tulevai-
suudessakaan tule syrjäyttämään 
koiraa. Uudet koulutusmenetel-
mät ja - sovellutukset ovat keskit-
tyneet erityisesti koiran hajuaistin 
hyödyntämiseen. 

Koira ei ilman ohjaajaansa 
ole käyttökelpoinen. Puolustus-
voimien siirryttyä yksinomaan 
kotikoirajärjestelmään, tämä loi 
erinomaisen mahdollisuuden eri-
koiskoirien koulutuksen aloitta-
miselle. Erikoiskoirien käyttö 
vaatii ohjaajalta ammattimaisuut-
ta, jota aikaisempi järjestelmä ei 
tukenut. Koira on siis ohjaajansa 
henkilökohtainen työväline. Teh-
tävässä onnistuminen edellyttää 
sekä ohjaajalta että koiralta sau-
mattoman yhteistyön ja hyvän 
koulutuksen. 

Puolustusvoimat on aloittanut 
tämän erikoistyövälineen, koiran 
hyödyntämisen kouluttamalla täl-
lä hetkellä niitä räjähdysaine- ja 
ase- sekä huumausaine-etsintöi-
hin. Sovellutusmahdollisuuksia 
on vielä useita hyödyntämättä, 
kuten taistelusukeltajan etsintä 
vedestä, pintapartiointi vedessä 
sekä mahdollisesti ympäristöä 
kuormittavien jäämien ja liuotti-
mien etsintä puolustusvoimien 
harjoitus- tai varastoalueilta. 

Viime vuosina yhteistoiminta 
eri koiria käyttävien viranomais-
tahojen kanssa niin koti- kuin ul-
komaillakin on osaltaan avannut 
mahdollisuuksia puolustusvoimi-
en koiratoiminnan monipuolista-
miseen ja kehittämiseen. 

Sotakoi ra to iminnan 
historia lyhyesti 

Koiraa on käytetty eri aikakausi-
na ihmisen apuna metsästykses-
sä, karjan paimentamisessa ja 
alueiden vartioinnissa. Teollisella 
aikakaudella koiran tehtävät al-
koivat voimakkaasti muuttua ja 
erityisesti 1900 -luvulla etenkin 
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palveluskoirien tehtäväkenttää 
monipuolistettiin. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana sotilasliit-
tojen armeijoissa oli yli 15 000 
koiraa. Ne toimivat mm: 
• taistelulähetteinä 
• valvonta-ja lääkintätehtävissä 
• ampumatarvikkeiden kantajina 

Toisen maailmansodan aika-
na neuvostoliittolaiset käyttivät 
koiria itsemurhatehtävissä tuhoa-
maan selässä kuljetettavalla rä-
jähdyspanoksel la vihollisen 
panssarivaunuja. Vuodesta 1963 
lähtien Yhdysval tain armeija 
käytti Vietnamissa koiria miinan-
etsinnässä ja vihollisen paljasta-

misessa salakäytävistä. Nykyai-
kaisessa armeijassa koirilla on 
monia tehtäviä. Ne vartioivat len-
tokenttiä ja ammusvarastoja, toi-
mivat t iedustelupartion edessä 
tunnustel i jana ilmoittaen eleil-
lään edessä olevasta vihollisesta, 
etsivät aseita, räjähteitä ja terrori-
pommeja; suorittaen näin turva-
tarkastuksia mitä moninais im-
missa tarvittavissa kohteissa, toi-
mivat yhtenä sotilaspoliisin voi-
mankäytön välineenä esim. jouk-
kojen hallintatehtävissä, jäljestä-
vät maastosta etsittäviä henkilöi-
tä. Läheskään kaikkia koiran 
käytön suomia mahdollisuuksia 
ei ole vielä hyödynnetty. 

Palveluskoirien käyttö on al-
kanut Suomessa vuonna 1909 
Helsingin poliisilaitoksen hankit-
tua ensimmäiset poliisikoirat. 
Suomen Armeijakoirayhdistys 
perustettiin vuonna 1921 ja jon-
kinverran myöhemmin muodos-
tettiin myös Suojeluskunnissa 
palveluskoiraosastoja ja -komp-
panioita, joissa koulutettiin pää-
asiassa viestikoiria sotilaskäyt-
töön. Suomen sotatoimiin koirat 
osallistuivat ensimmäisen kerran 
vuonna 1918. 

Puolustusvoimien varsinainen 
koiratyön katsotaan kuitenkin al-
kaneen vuonna 1923 Tanskasta 
lahjoituksina saaduilla koirilla. 
Talvisodan alkaessa koiravah-
vuus oli 70 koiraa ja niitä käytet-
tiin viesti- ja vartiokoirina, viisi 
lääkintäkoiraa oli sijoitettu Huol-
topataljoonaan. Jatkosota oli koi-
rien tärkein koulutus- ja käyttö-
vaihe. Ne toimivat partiokoirina 
tunnustelijoina; kuulovartiossaja 
jäljestämistehtävissä. Vartiokoirat 
olivat tehokkaita vankileirien, 
varastojen ja alueiden vartioita. 
Partisaanien takaa-ajossa Lapin 
selkosilla partiokoirat olivat kor-
vaamattomaksi avuksi. Jatko-
sodan loppuvaiheessa koiravah-
vuus oli 856 koiraa, joidenkin ar-
vioiden mukaan tarpeellinen 
määrä olisi ollut noin 2000 koi-
raa. 

Puolustusvoimien käyt tämä 
koirakanta on pääosa saksanpai-
menkoiria, yli 85 %, belgianpai-
menkoira malinois, 10 % ja yk-
sittäisiä muita rotuja kuten dober-
mann, airedalenterrieri, labrado-
r innoutaja ja englannin sprin-
gersspanieli. Koko koiravahvuus 
on tällä hetkellä hieman alle 200 
koiraa. Puolustusvoimien valta-
kunnallinen sotakoirien koulutus-
keskus on sijainnut vuodesta 
1955 lähtien Niinisalossa. Sen 
päätehtävänä on keskitetty koiri-
en hankinta ja sijoitus sekä koira-
ohjaajahenkilöstön koulutus. • 

• 1946 koulutus rajoittui vain vartiokoiriin 
• 1960 partiokoirien koulutus alkoi uudelleen 
• 1961-1969 miinanetsintäkoirat 
• 1961 partiokoirien valmentaminen laskuvarjohyppykou-

lutukseen, päättyen 1979 
• 1964 sotilaspoliisikoirien koulutus alkoi 
• 1972 reservikoirajärjestelmä käynnistyi 
• 1973 uusi vartiokoirajärjestelmä eli valvontakoirakoulu-

tus aloitettiin 
• 1980 käynnistettiin valtakunnallinen sotakoirien mesta-

ruuskilpailutoiminta talvella ja kesällä 
• 1990 aloitettiin räjähdysaineen ilmaisukoulutus (Tepo-

koirat) 
• 1999 kotikoirajärjestelmä käynnistyi 
• 1999 valtakunnalliset koulutustason luokitukset maapuo-

lustusalueittain 
• 2000 sotakoirajoukkue edusti ensimmäisen kerran 

virkakoirien kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa 
Hannoverissa Puolustusvoimien koiratoimintaa 

• 2001 Pääesikunnan asettama koiratoiminnan kehittämis-
työryhmä 

• 2001 huumekoirakoulutus käynnistettiin 
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Rannikonpuolustajain 
päivä lauantaina 
27.7.2002 Hangossa 

Perinteinen Rannikonpuolustajain päivä järjestetään ensi kesänä Hangossa 
samanaikaisesti Hankoniemen ki l lan-Hangöudds Gilles 40-vuotisjuhlien 
kanssa. 

Ohjelma: 
Klo 0 9 . 0 0 seppeleenlasku sankarihaudalle 
Klo 1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 meriretki Riilahden taistelun muistomerkille 

ja muistotilaisuus 
Klo 1 5 . 0 0 - 1 7 . 0 0 Päiväjuhla Haagapuiston koululla 

• Avaus, killan puheenjohtaja Risto Sariola • Puhallin-
musiikkia • Hangon kaupungin tervehdys • Kiltapäivi-
en katsaus (Esa Terviö) • Juhlaesitelmä PV/HanRPsto 
• Palkitsemiset • Tervehdykset • Puhallinmusiikkia • 
Kahvitarjoilu (sotilaskotisisaret) 

klo 1 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0 Rannikonpuolustajain killan kokous 
klo 1 9 . 0 0 - Iltajuhla avec Motell i Silversandissa (hinta 25 euro / 

henkilö) • Tervehdyspuhe, varapuheenjohtaja Jouko 
Parviainen • Musiikkia • "Vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus kiltatyön yhteydessä" MPK ry piiripääl-
likkö Risto Muurman • Arpajaiset • Hylsyn luovutus • 
Lopuksi tanssia 

Majoitusti loja on varattu Hotelli Silversandista. 

Ilmoittautumiset (mieluiten s-posti) ja tiedustelut: 
puheenjohtaja Risto Sariola 0 4 0 5 3 5 1791 risto.sariola@pp.inet.fi ja 
juhlatoiminnan järjestelijä Kai Brandstack 0 5 0 0 9 0 0 7 7 9 
kai.brandstackaepp.inet.fi. 
Kaikki tilaisuudet ovat avoimia myös seuralaisille! 

T e r v e t u l o a vi ihtymään ja juhlimaan Hankoon. 
Ilmoittaudu ja varaa aika jo nyt kalenteriisi. 
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REIJO TELARANTA 

T U T U T 
KASVOT 

• Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan ran-
nikkojoukkojen piirissä pitkään 
toimineisiin henkilöihin. Tällä 
kertaa tutut kasvot kuuluvat va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
monitoimimiehelle, reservin kap-
teeni Keijo Tapiovaaralle. 

Keijo Tapiovaara: 

'Mihin 
elämänhallinta 
on hukkunut?" 
"Ennen tehtiin töitä yökaudet, jos oli tarve, 
ja päivällä hoidettiin vielä normaalit ajot, 
että firman asiat saatiin sujumaan," Keijo 
Tap iovaara muistelee aikaa, jolloin 
lauantait vielä olivat tavallisia työpäiviä. 
Suurimman kiitoksen jaksamisesta hän 
kuitenkin antaa edelliselle sukupolvelle: 
"Kun ajattelee sodan käynyttä sukupolvea, 
niin tämän päivän paineet ovat pieniä ver-
rattuna siihen, mitä he joutuivat kestä-
mään," hän pohdiskelee. "Nyt valitetaan, 
että väsytään ja paletaan loppuun. Mihin 
ihmiset ovat elämänhallintansa hukanneet?" 

• Monet Rannikon Puolustajan 
lukijoista tuntevat Keijo Tapio-
vaaran Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunnan puheenjohtajana. 
Vielä useammat muistanevat, että 
mies jäi pari vuotta sitten eläk-
keelle raketin lailla kasvaneen ja 
yli miljoonan Visa-kortin Luotto-
kunnan toimitusjohtajan tehtä-
västä. Urheiluväki kaivanee vai-
vattomasti muistilokeroistaan 
Keijo Tapiovaaran suoritukset 
nopeasti huipulle nousseena kil-
pailijana, joka aikoinaan luisteli 
kolme Suomen mestaruutta sekä 
EM-hopean ja sijoittui vuoden 
1960 olympialaisissa seitsemän-
neksi ja yhdeksänneksi. Eikä lis-
ta Keijo Tapiovaaran saavutuksis-
ta suinkaan tuohon lopu. Hänellä 
on takanaan sellainen määrä 
huippusuorituksia, että "pulla-
mössösukupolven" loppuunpala-
misherkkyyden arvostelu ei vai-
kuta lainkaan hurskastelulta. 

Ensimmäisen lentolupakirjan 
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• Ensimmäisen lentolupakir-
jan Keijo Tapiovaara sai 
vuonna 1957, kun hän oli 
seitsemäntoistavuotias. 
• Keijo Tapiovaara luisteli 
kolme Suomen mestaruutta 
sekä EM-hopean ja sijoittui 
vuoden 1960 olympialaisissa 
seitsemänneksi ja yhdeksän-
neksi. 
• Luistelun lisäksi menestystä 
tuli pyöräilyssä. 

Keijo Tapiovaara sai vuonna 
1957, kun hän oli seitsemäntois-
tavuotias. Koska lentäjällä piti 
olla hyvä fyysinen kunto, hän 
aloitti urheilemisen. Menestys 
urheilussa vei mukanaan, ja seu-
raavat kolme vuotta nuorukaisel-
la kuluivat kotimaisilla ja kan-
sainvälisillä kilparadoilla. Luiste-
lun lisäksi menestystä tuli pyöräi-
lyssä. Hän voitti mm. SM-kilpai-
luissa hopeaa, tandemissa prons-
sia ja 4 km:n joukkueajossa ho-
peaa. 

Näin Keijo Tapiovaaran ur-
heilu-uraa arvioi alan hakuteos: 
"Tapiovaara, Keijo (s. 18.5.1939 
Tampere), Helsingin Luistinkiitä-
jät, Pyörä-Toverit. - Keijo Tapio-
vaaran lahjat ylsivät huomatta-
vasti pitemmälle kuin minne hän 
ehti muutamaan vuoteen jääneen 
aktiiviuransa aikana. Hänen voi-
daan sanoa saavuttaneensa mes-
taruutensa ja ennätyksensä enem-
män luontaisella lahjakkuudella 
kuin tinkimättömällä ja säälimät-
tömällä harjoittelulla. Kaikki asi-
antuntijat olivat sitä mieltä, että 
nuorukaisessa olisi ollut ainesta 
maailman huipulle asti, jos hän 
olisi paneutunut luisteluun ehdot-
tomuudella. Sitä todistaa osittain 
tämän taiteilijasuvun vesan sivii-
likarriääri: piirtäjästä ja tietoko-
neohjelmoijasta on tullut suuren 
luottoyhtiön varatoimitusjohtaja." 

Asiantuntijoiden arviot kil-
paluistelijasta, josta ei tullut aino-
astaan varatoimitusjohtaja vaan 
peräti toimitusjohtaja, olivat to-
della mairittelevia. "Jos meillä 
olisi yksikin noin lahjakas kuin 
tuo Kei jo . . ." oli haikaillut mm. 
venäläinen huippu-urheilun ja pi-
kaluistelun professori. Neuvos-
toliitossa oli tuolloin viisi pika-
luistelun professuuria ja kymme-
niä tuhansia aktiiviurheilijoita, 
joten vertailupohjaa oli varmasti 
riittävästi. 

Mihin uskomattomalla nope-
udella huipulle singahtanut ura 
vain kolmea vuotta myöhemmin 
yllättäen katkesi? "Aloitin vanha-
na ja lopetin nuorena," 23-vuoti-

aana aktiiviuransa lopettanut Kei-
jo vitsailee. Kestävyysmatkoilla 
huiput ovat tavallisimmin par-
haimmillaan lähempänä kolmen-
kymmenen vuoden ikää. 

"Tähtäimessäni oli h u i p p u j a 
kun yhteisymmärrystä kunnollis-
ten harjoittelumahdollisuuksien 
järjestämisestä lajiliittojen kanssa 
ei syntynyt, lopetin koko tou-
hun," Keijo toteaa. Aktiiviuran 
päättymisen jälkeen Keijo on toi-
minut valmentajana, tuomarina ja 
urheilujärjestön johtotehtävissä. 
Siinä ohessa on tullut poljettua 
vuosittain pyörällä "ihan vain 
huvin vuoksi" pari tuhatta kilo-
metriä. Muutamana viime vuon-
na hän on ajellut keväisin ja syk-
syisin myös järeämmillä peleillä 
Vehmaan pelloilla kymmenen 
tuntia päivässä. "Autetaan kave-
ria ja saadaan elämyksiä," Keijo 
selittää sitkeää istumistaan trak-
torin pukilla. "Se tekee hyvää 
fyysiselle kunnolle ja on muu-
toinkin tervettä puurtamista", hän 
jatkaa kuvaillessaan sadan heh-
taarin peltoaukean äestämistä, 
kyntämistä ja viljankorjuuta. 

Vuonna 1962 Keijo Tapiovaa-
ran ajot olivat perin toisenlaisia. 
Suoritettuaan varusmiespalvelun-
sa Isosaaressa tuliasemalinjalla ja 
kokelaana rykmentin esikunnan 
viestitoimistossa hän oli päässyt 
töihin Esson pääkonttoriin ta-
lousosastolle. Amerikkalaiset oli-
vat tuolloin tulleet testaamaan 
yhtiön väkeä löytääkseen sopivat 
henkilöt atk-tehtäviin koulutetta-
viksi. Reikäkorttiosaston henki-
lökunnalle oli suuri järkytys, kun 
tulevaisuuden alalle ei kelpuutet-
tukaan heitä vaan nuoria märkä-
korvia, Keijo Tapiovaara heidän 
joukossaan. 

Keijon tietokoneajot ja koo-
din vääntäminen Esson palveluk-
sessa alkoi aikana, jolloin koko 
maassa ei vielä ollut kovin mon-
taa tietokonetta. "Nykypäivän 
soivassa onnittelukortissa tai yk-
sinkertaisessa rannekellossakin 
on muistia enemmän kuin noissa 
tuon ajan koneissamme. Monen-
laista niillä silti saatiin tehdyksi," 
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Keijo naureskelee. "Olen ohjel-
moinut satoja ohjelmistoja ja jär-
jestelmiä. Yleisjohtajanakin atk 
on aina ollut minua lähellä. Luot-
tokunta on aika pitkälle tietoko-
nepalvelukeskus," Keijo jatkaa. 

Muutamaa vuotta myöhem-
min hänet kutsuttiin Union palve-
lukseen perustamaan atk-toimin-
toja. Taloushallinnon johtajan 
tehtävien jälkeen hän siirtyi 1981 
Luottokuntaan ensin varatoimi-
tusjohtajaksi ja myöhemmin toi-
mitusjohtajaksi. Vuosituhannen 
alussa hän jäi eläkkeelle. Kolmas 
eläkevuosi on nyt menossa. 

Toimettomaksi mies 
ei ole jäänyt. Pyöräilyn ja pelto-
töiden lisäksi aikaa ja energiaa 
riittää moniin asioihin. Maanpuo-
lustustyö, johon hän tuli vahvasti 
mukaan jo hyvissä ajoin työelä-
mässä mukana ollessaan, ei ole 
näistä harrastuksista suinkaan vä-
häisimpiä. Kertausharjoituksissa 
viimeksi meritulenjohtopatterin 
päällikkönä toimineen reservin 
kapteenin panos on ollut ratkaise-
van tärkeä monissa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen hankkeis-
sa. 

"Perustimme Isosaaren aliup-
seerikoulussa porukan nimeltä 
Iso Juntta 60. Tuohon joukkoon 
ovat kuuluneet mm. Heikki Tiili-
kainen, Martti Koski, Timo Sario 
ja Ola Simola. Olemme siitä läh-
tien pitäneet säännöllisesti yh-
teyttä," kertoo mies, josta Meri-
sotakoulun kurssijulkaisuun ai-
koinaan kirjoitettiin määritelmä 
"rauhallinen militaristi". "Kun 
Heikki Tiilikainen täytti 50 vuot-
ta, Kuivasaaressa juhlittiin tapah-
tumaa porukalla miesten kesken. 
Viereeni osui istumaan Ove En-
qvist. Jossain vaiheessa iltaa hän 
alkoi puhua Katajaluodossa ole-
vasta tykistä. Arvokas kymmenen 
tuuman museotykki oli kuulem-
ma joutumassa naulatehtaalle, 
kun rahaa tykin siirtämiseksi 
Kuivasaaren ' tykkipuistoon' 
kuuluisan kahdentoista tuuman 
kaksoistornin viereen ei tuntunut 
mistään löytyvän." 

"Tulin kysäisseeksi, mitä ty-
kin siirto mahtaisi maksaa? Ove 
heitti summan, joka ei ollut val-
lan vaatimaton. Hyppäsin pöy-
dälle ja hihkaisin niin, että kaikki 
paikalla olleet sen varmasti kuuli-
vat: 'Suomen suurimmalle evers-
tiluutnantille syntymäpäivälah-
jaksi 60 tonnia tykkiterästä!'" 

"Onneksi Luottokunnan sil-
loinen toimitusjohtaja ja hallituk-
sen puheenjohtaja olivat myös rt-
miehiä, eikä lupauksen lunasta-
misessa tullut ongelmia. Vanha ja 
arvokas tykki siirtyi Kuivasaa-
reen 1992, ja siellä se on nyt 
kaikkien jälkipolvienkin ihailta-
vana" Keijo kertoo. Tykin siirto 
ei ollut suinkaan ensimmäinen 
kerta, kun Keijo toi aselajin 
hankkeisiin oman tärkeän panok-
sensa. Aikana, jolloin Rannikon 
Puolustajan talous aikoinaan oli 
pahasti kuralla, ja lehteä voitiin 
kustantaa ainoastaan toimitus-
kunnan omavelkaisten vekselei-
den varassa, Keijo oli tullut lu-
vanneeksi Timo Sariolle, että leh-
den toimitusneuvoston kokous 
voidaan järjestää Luottokunnan 
tiloissa. Ehtona oli ollut, että Kei-
jo saa olla kokouksessa läsnä. 
Kuunneltuaan kokouksen alavire-
isiä ja huolestuneita keskusteluja, 
Keijo oli ottanut Timon sivuun ja 
pitänyt tälle puhuttelun: "Te teet-
te tärkeää työtä ja laitatte vielä 
omat nimenne vekseleihin, että 
lehti voi ilmestyä. Tällainen ei 
voi olla oikein!" 

Keijo Tapiovaara ei jättänyt 
asiaa pelkkään nuhteluun tai päi-
vittelyyn. Vuosien varrella hän on 
aktiivisuudellaan ja laajoilla suh-
teillaan ollut monien asiaa edes 
tietämättä toimitustyön taustalla 
Rannikon Puolustajan vankku-
mattomimpia ja uskollisimpia tu-
kijoita. 

"Kypsä persoonallisuus pys-
tyy kiittämään itseään," Keijo si-
teeraa lukemaansa filosofia kuita-
ten näin huomautukseni toimin-
tansa saamasta niukasta julkisuu-
desta, virnistää päälle ja kertoo 
pyrkineensä aina pyydettäessä 
auttamaan olipa kyseessä sitten 

• "Perustimme Isosaaren 
aliupseerikoulussa porukan 
nimeltä Iso Juntta 60." 
• Atk on aina ollut lähellä 
yleisjohtajan sydäntä. 
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• Kertausharjoituksissa 
viimeksi meritulenjohtopatte-
rin päällikkönä toimineen 
reservin kapteenin panos on 
ollut ratkaisevan tärkeä 
monissa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen hankkeis-
sa. 
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• Pyöräilyn ja peltotöiden lisäksi aikaa ja energiaa riittää 
moniin asioihin. Maanpuolustustyö ei ole näistä vähäisimpiä. 

painolasku, tykin siirto tai vaate-
keräys lahden eteläpuolelle. 

Rannikkotykistösäätiön val-
tuuskunnan pitkäaikaisena jäse-
nenä ja nykyisenä puheenjohtaja-
na Keijo Tapiovaara on voinut 
katsella aitiopaikalta rannikko- ja 
laivastojoukkojen yhdistämistä 
uusiksi merivoimiksi. "Rannik-
kotykistösäätiön ja Sinisen Reser-
vin Säätiön sääntöjen uudistami-
nen nykyistä tilannetta vastaavik-
si on ollut hieno asia. Säätiöiden 
hallitusten jäsenten perustama 
yhteinen koordinaatiotyöryhmä, 
joka aloitti toimintansa heti orga-
nisaatiouudistuksen tultua tie-
toon, oli kypsän vastuullisuuden 
osoitus. Hienoa on ollut myös se, 
että tiedonkulun ja koordinaation 
varmistamiseksi molempien sää-
tiöiden hallituksiin on ryhdytty 
valitsemaan jäseniä ristiin sekä 
rannikko- että laivastojoukoista. 
Rannikon Puolustajan ottaminen 
merivoimien ja sen piirissä tapah-

tuvan maanpuolustustyön yhtei-
seksi julkaisuksi on sekin ollut 
viemässä asioita hyvällä tavalla 
oikeaan suuntaan," Keijo Ta-
piovaara luettelee. 
M I I • • 

I a t T i a n Rannikon Puolusta-
jan numeron ilmestyessä Keijon 
"traktorimarssi" Vehmaan pel-
loilla alkaa olla tältä keväältä 
ohi. Keijon kesän jatko-ohjel-
masta huolehtivat mm. hänen 
lentolupakirjan uusimiseen vaih-
tamansa täysiverinen ja mittojen 
mukaan räätälöity italialainen 
kilpapyöränsä, vaimonsa Chris-
tel, kaksi lastaan ja ensimmäinen 
lapsenlapsensa, 3. päivänä hel-
mikuuta syntynyt Laura. Keijo 
Tapiovaaran henkilökohtaiset 
elämänhallinnan elementit ovat 
koossa ja järjestyksessä. • 
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Pohjan viestikillasta vuoden kilta 2002, 
I Rannikon Puolustajasta vuoden kiltalehti 2001, 
| Jaana Sarajuuresta vuoden kiltalainen 2002 

aanpuolustuskiltojen lii-
ton liittokokouksessa 
Mikkelin Upseerikerho-1 

i la jaettiin perinteiseen 
tapaan mainetta ja kunniaa. Vuo-
den Kilta -tunnustuksen vei Poh-
jan Viestikilta Oulusta. Kilta on 
saanut Vuoden Kilta -tunnustuk-
sen myös vuosina 1998 ja 1999 
ja kunniamaininnan v. 2001. 

Valintaan vaikuttivat mm. kil-
lan järjestämien vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kou-
luttajien sekä koulutustilaisuuksi-
en määrä, killan omien jäsenten 
koulutustilaisuuksien määrä, 
vuoden teeman "Kanavat Kun-
toon" toteuttaminen mm. hyvin 
toimivilla internet-sivuilla sekä 
kiltatilaisuuksien runsaus. 

Pohjan Viestikillan toimintaa 
johtaa puheenjohtaja Juhani Pel-
toluoma, joka valittiin Vuoden 
Kiltalaiseksi viime vuonna. Pel-
toluoma on tullut mukaan kilta-
toimintaan v. 1976. Pohjan Vies-
tikillan hallituksessa hän on toi-
minut vuodesta 1976, sihteerinä 
1989-95 ja puheenjohtaja hänes-
tä tuli vuonna 1995. Vuonna 
1999 hänet valittiin Oulun läänin 
kiltapiirin puheenjohtajaksi. 

Vuoden Kiltalaiseksi 2002 
valittiin Jaana Sarajuuri 
Kaartin Jääkärirykmentin 
Killasta 

Tämänvuotisessa kil-
pailussa kunniamaininnat meni-
vät Kaartin Jääkärirykmentin 
Killalle sekä Kymen Jääkäripa-
taljoonan Killalle. Kumpikin 
kunniamaininnan saanut kilta on 
aikaisemmin valittu Vuoden Kil-
laksi sekä saanut kunniamainin-
toja useamman kerran. Perustei-
na valinnoille oli mm. kiltojen 
järjestämät vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen koulutta-
jat, vuoden teeman toteuttami-
nen, perinnetoiminta, kiltatilai-
suuksien runsaus sekä toiminnan 
monimuotoisuus. 

Vuoden Kilta valitaan kiltojen 
toimintalomakkeiden sekä kilto-
jen omien toimintakertomusten 
perusteella. 

Vuoden Kiltalaiseksi 
2002 valittiin Jaana Sarajuuri 
Kaartin Jääkärirykmentin Killas-
ta. Valinnan perusteena oli erit-
täin ansiokas toiminta oman kil-
lan sekä liiton tarkoitusperien 
hyväksi toimintavuoden 2001 ai-
kana. Jaana Sarajuuri on myös 
Maanpuolustuskiltojen liiton liit-
tovaltuuston jäsen. Vuoden Kilta-
lainen valitaan kiltapiireiltä tul-
leiden esitysten perusteella. Jo-
kainen kiltapiiri voi esittää yhtä 
ehdokasta ja esityksen peruste-
luista tulee selvitä kunkin ehdok-

kaan toiminta edellisenä toimin-
tavuonna. 

Vuoden Kiltalehdeksi 
valittiin Rannikon Puolustaja. Pe-
rustelut valinnalle olivat lehden 
tasokkuus, asioiden monipuoli-
nen käsittely, lehden teossa on 
ammattimainen ote ja, että leh-
den taustalla on laaja kiltajoukko. 
Lehti on aikaisemmin valittu 
Vuoden Kiltalehdeksi vuonna 
1994. Lehden päätoimittajana 
toimi Eero Sivunen. 

Kunniamaininnan saivat 
Kaartin Jääkärirykmentin Killan 
lehti Kaartin Jääkäri sekä Lasku-
varjojääkärikillan lehti Keskus-
lukko. 

Kaartin Jääkäri -lehdestä to-
dettiin, että se on hyvin taitettu, 
sen ulkoasu on näyttävä ja tapa, 
jolla kurssijulkaisu ja varsinainen 
lehti on yhdistetty, on hyvä. 

Keskuslukosta todettiin, että 
sen värinkäyttö on tyylikästä yh-
dellä lisävärillä, tekstin ja kuvien 
käyttö tasapainoista ja, että leh-
dessä on runsaasti toiminnallisia 
kuvia ja asiaa. 

Kiltojen välisen "Onnin 
Pytty" -kuntokilpailun voitti 10:n 
kerran peräkkäin Pirkanmaan 
Jääkäri kilta." 

Proteesiasioissa Teitä palvelee 
erikoishammasteknikko 

Juha Nepponen 
Väinämöisenkatu 6 B, 32200 Loimaa, p. 02-762 2393 

KORPO KOMMUN 
KORPPOON KUNTA 
S 02-4631100 
fax 02-4631554 
www.korppoo.fi 
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BOMARSUND -
tuhansien tarinoiden näyttämö 

v / X 

Bomarsundin taistelu vuonna 1854 

S f . i 1 I " te^L - _ — f 

Ahvenenmaalla Bomar-
sundissa on nähtävissä 
venäläisten vuonna 
1832 aloittamien ja 

englantilais-ranskalaisj oukkoj en 
elokuussa 1854 tuhoamien lin-
noituslaitteiden jäännökset (katso 
tohtori Lambertin artikkeli tässä 
lehdessä). Bomarsund on monita-
hoinen sekä paikkana ja historia-
na. Jäännökset peittävät ainakin 
550 hehtaarin alan alkaen linnoi-
tuksen keskuksesta, päälinnoituk-
sesta ja sitä ympäröivistä torneis-
ta kivilouhimoihin, syrjäisiin pat-
tereihin, erillisiin taisteluasemiin, 
englantilaisten ja ranskalaisten 
leiriytymisalueisiin, jopa hau-
tausmaihin. 

Bomarsund on tuhansien ta-
pahtumien paikka ja edustaa laa-
jaa elämän kirjoa; eri valtioita ja 
politiikkaa, taloudellista kehitys-
tä, eri uskontoja, monikansallista 
yhteiskuntaa, erilaisia ihmisiä ja 
sodankäynnin tuhoavaa voimaa. 
Bomarsund luotiin edustamaan ja 
puolustamaan Venäjän auktori-
teettiä sen läntisimpänä tukikoh-
tana, mutta englantilais-ranska-
laisten joukkojen tuhot ja 148 
vuotta pohjoisen ankarassa il-
mastossa on supistanut monu-
mentaaliset rakennelmat raunio-
kasoiksi. 

Bomarsundin alueen ja histo-

rian esittäminen on haaste, jonka 
on hyödynnettävä sitä suurta 
määrää kirjallista materiaalia ja 
kuvamateriaalia joka on olemas-
sa arkistoissa kaikkialla Pohjois-
Euroopassa. Sen on myös hyö-
dynnettävä uutta teknologiaa ja 
tekniikkaa auttaakseen vieraili-
joita saamaan kuva siitä, mitä 
Bomarsund kerran oli ja siten pa-
remmin ymmärtämään mitä siitä 
kerran piti tulla. Vain ymmärtä-
mällä tämä asia Bomarsundin 
historian koko kirjo avautuu ja 
sen merkitys Ahvenanmaan iden-
titeetille paljastuu. 

Venäjän suunnitelma rakentaa 
linnoitus Bomarsundiin loi yksi 
Suomen suurruhtinaskunnan par-
haiten palkatuista työmaista vuo-
desta 1832 vuoteen 1854. Kasva-
va linnoitus ja monikansallinen 
yhteiskunta loi myös keskipis-
teen saarten hajanaiselle asutuk-
selle. Alueelle keskittyi virkaval-
ta, taloudellinen elämä - Skar-
pansin uusi kaupunki veti puo-
leensa kauppiaita kuten Nikolai 
Sittkoff, jonka nimi vielä tänä 
päivänä on tuttu- ja Ahvenan-
maan seurapiirielämä. Bomar-
sund oli keskuspaikka, jonka ve-
roista ei oltu aikaisemmin nähty 
näillä saarilla. 

Vuonna 1854 Venäjän hallus-
sa olevasta Itämeren rannikosta 

tuli Krimin sodan pohjoinen rin-
tama. Se joutui maailman voi-
makkaimman eli Englannin lai-
vaston hyökkäysten kohteeksi. 
Uhan takia Venäjän Itämeren lai-
vasto pysytteli satamissaan ja 
uhka loi niin suuren ylivoiman, 
että se voidaan verrata ydinpelot-
teeseen melkein 100 vuotta en-
nen kuin ydinaseet keksittiin. 
Ahvenanmaa saarrettiin, tiedus-
teltiin tarkasti ja osittain valmis 
Bomarsundin linnoitus arvioitiin 
sopivaksi hyökkäyksen kohteek-
si. Hitaasti mutta varmasti koot-
tiin joukot jotka kukistaisi Bo-
marsundin 2200 miehen vahvui-
sen varuskunnan. 10 000 ranska-
laista sotilasta laivattiin Ahvenan-
maalle ja liitettiin Lumparnille 
kokoontuneeseen liittoutuneiden 
sotalaivastoon. Joukot laskettiin 
maihin ilman vastustusta ja ryh-
tyivät perustamaan leirejä, raken-
tamaan teitä, pystyttämään kent-
täkeittiöitä, sairaaloita, esikuntia 
ja viimein, tykki- ja mörssäripat-
tereita. Varsinainen toiminta alkoi 
aikaisin aamulla 13. elokuuta. 
Brännklint-torni antautui aikaisin 
14. elokuuta, Notvik-torni antau-
tui iltapäivän alussa 15. elokuuta 
ja päälinnoitus antautui puoleen 
päivään mennessä 16. elokuuta. 
Prästön torni antautui vaikutta-
matta merkittävästi tapahtumiin. 
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Eräs silminnäkijä, Robert 
Hughes, englantilainen herras-
mies ja pappi, kirjoitti kuvauksen 
tapahtumista, joka on sekä rehel-
linen, että tämän päivän lukijalle, 
epämiellyttävä. Kun Bomarsun-
din venäläinen komentaja ken-

Nikolai Sittkoff - venäläinen 
kauppias 1800-luvun Skarpan-
sista on antanut nimensä 
Maarianhaminalaiselle ostos-
keskukselle. 

raali Bodisco tarjoutui antautu-
maan ilman ehtoja taistelujen 
neljäntenä päivänä, Hughes ei 
iloinnut eikä osoittanut helpotus-
ta. "Myönnän että ensimmäinen 
tunne oli pettymys, tuntui epä-
tyydyttävältä ettei peliä pelattaisi 
rehellisesti sen loppuun saakka." 
Hughes oli kuitenkin rehellinen, 
sen sijaan että käyttäisi sanoja 
jotka muut pitäisivät korrekteina 
hän paljastaa sisimmät ajatuksen-
sa. Hänen sanavalintansa paljas-
taa suhtautumistavan joka on 
elintärkeää jos haluamme ym-
märtää 1800-luvun eurooppalais-
ta historiaa. 

Konfliktia on myös kutsuttu 
ensimmäiseksi nykyaikaiseksi 
sodaksi, jossa käytettiin konevoi-
malla toimivia laivoja, suurikalii-
perisia räjähtäviä ammuksia, me-
rimiinoja, jopa sotakirjeenvaihta-
jia jotka käyttivät lennätintä lä-

hettäessään kirjoituksensa kau-
kaisiin kotimaihin jotta ehtisivät 
viikonlopun otsikkoihin. Sotaa 
voi monessa mielessä verrata 
jopa Persianlahden sotaan vuon-
na 1991. Bomarsund-kausi muo-
dostaa Ahvenanmaan historiassa 
ajanjakson, joka merkitsee Ahve-
nanmaan siirtymäkautta vanhas-
ta, vuosisatoja vallinneesta poli-
tiikasta, talouselämästä ja yhteis-
kuntajärjestelmästä uuteen talou-
delliseen, sosiaaliseen ja lopulta 
myös poliittiseen eli siten moder-
niin aikakauteen. 

Ahvenenmaa 13000:een nou-
sevine asukaslukuineen oli mi-
täänsanomaton kohta Venäjän 
valtakunnan kartalla, mutta se oli 
aivan ensiarvoisen tärkeä eräällä 
tietyllä tavalla- sotilaallisesti. Se 
oli tärkeä linkki Venäjän maan-
puolustuksessa ja Bomarsund oli 
tämän konseptin ilmentymä. 
Vaikka Bomarsund aiheutti suun-
nattoman muutosvoiman Ahve-
nanmaan yhteiskunnassa, se ei 
tullut sisältäpäin. Sen aiheutti ul-
koinen heräte, koska Ahvenan-

FIELDS of CONFLICT: 
Progress and Prospect 

in Battlefield Archeology 
,nd In ternat ional Conference 

5*-7. syyskuuta 2 0 0 2 
Museibyrän pä Ä land (Ahvenanmaan vast ine Museovirastol le) jär jestää 
kansainväl isen konferenssin Ahvenanmaal la 5-7 . syyskuuta, jossa käsitel-
lään soti laal l isten rakente iden tu tk imis ta ja säi lyt tämistä jä lkipolvi l le 
monel ta kannal ta katsot tuna. Va ikka kyseessä on monta t ie teenhaaraa 
sivuava konferenssi , jär jestä jät haluavat ku i tenk in korostaa, e t tä seminaa-
rissa on tarko i tus keski t tyä "arkeologiseen" mater iaal i in- kaivauksista , 
inventoinneista jne. e ikä arkistoista ja k ir joista saatuihin t ie to ih in . 5. 
syyskuuta tehdään retk i Bomarsundi in ja Herrön l innakkeel le , 6 . ja 7. 
syyskuuta esi tetään aiheeseen l i i t tyviä alustuksia. Esitykset p idetään 
englannin kielel lä. 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alla oleviin osoitteisiin, 

Graham Robins tel. +358 (0)18 432135 einail: graham.robins@aland-museum.aland.fi  
Viveka Löndahl tel. +358 (0)18 432128 email: viveka.londahl@aland-museum.aland.fi 

"Fields of Conflict", Museibyrän Platskontoret i Kastelholm, FIN-22520, Äland, Finland 
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Tietokonemalli Bomarsundin linnoituksen Prästön tornista 

maata ohjattiin ja hallittiin tiukas-
ti valtavan Venäjän valtakunnan 
etuvartioasemana. Bomarsundin 
tuho vuonna 1854 ja Ahvenan-
maan demilitarisointi muutti ra-
dikaalisti tätä kehityssuuntaa. 
Venäjän sotilaallinen määräysval-
ta Ahvenmaalla katkesi ja muutti 
siten merkittävästi saarten tule-
vaisuutta. Ahvenanmaa sai kehit-
tyä enemmän markkinatalouden 
suuntaan, ja tällä kehityksellä oli 
mahdollisuus tulla sisältäpäin 
heijastaen ahvenanmaalaisten ja 
niiden ihmisten tarpeita, jotka 
olivat asettuneet Ahvenanmaalle 
asumaan. Bomarsundin kasvu, 
sen tuhoja sitä seurannut demili-
tarisaatio voidaan sinänsä katsoa 
muodostavan kulmakiven moder-
nin Ahvenanmaan identiteetissä 
kauppavaltiona, autonomisena 
osana Suomea, demilitarisoituna 
rauhan saarina. 

Vuosi 2004, Bomarsundin 
taistelun 150-vuotisjuhla, on koh-
ta tulossa, ja vuosi 2006 (demili-
tarisaatio) pian sen jälkeen. Ny-
kypäivän vieraan on vaikeaa ym-
märtää paikan sekä fyysistä että 
historiallista suuruutta. Monu-
mentaalinen suuruus on raunioi-
tunut ja sen historiaa on vähätel-
ty. Bomarsundin keskeinen rooli 
Ahvenanmaan historiassa ym-
märretään jälleen, kun turistit 
voivat aivan konkreettisesti ha-
vaita mitä se kerran oli. Fyysinen 
rekonstruktio, ellei sitä tehdä hy-
vin varovasti, voi hävittää rauni-
oiden autenttisuuden. Tämän päi-
vän teknologialla on kuitenkin 
mahdollisuus tehdä toisenlainen 
rekonstruointi, nimittäin digitaa-
linen. On toteutettu pilottihanke 
muodostaa digitaalinen malli 
Prästö-tornista perustuen alkupe-
räisiin rakennuspiirustuksiin, 
maalauksiin, vanhoihin valoku-
viin (ensimmäinen vuodelta 
1872) ja arkeologisiin tietoihin. 
Tulos on hämmästyttävä ja antaa 
kävijälle mahdollisuuden taas 
"nähdä" alkuperäinen torni 148 
vuoden jälkeen. Digitaalinen 
malli on myös joustava, katto 
voidaan poistaa ja torniin katsoa 
sisälle, tornin ulkopinta voidaan 

poistaa ja jopa "kävely" tornin 
huoneiden läpi on mahdollista -
mikään muu kuin yksityiskohtai-
nen rekonstruktio ei voi vetää 
vertoja näille kuville jos haluam-
me herättää kävijän mielenkiin-
non. Bomarsund oli hyvin näyttä-
vä, ja sen tarkoitus oli heti herät-
tää pelonomaista kunnioitusta 
sekä vihollisessa että ystävissään 
suuruudellaan ja komeudellaan. 
Tänä päivänä sen ymmärtäminen 
alkaa näköhavainnolla. Näköha-
vainto luo haluja tietää enemmän 
paikasta, miksi se rakennettiin ja 
miten se rakennettiin. Kun nämä 
kysymykset saavat vastauksen 
aukeaa Bomarsundin koko moni-
nainen tarina. 

Bomarsund on jo turistinähtä-
vyys, valtavan iso teatteri, kaunii-
seen ahvenanmaalaiseen punai-
sesta graniitista, metsämaastosta 
ja merestä koostuvaan maise-
maan sijoitetut rauniot jotka liit-
tyvät niin monipuoliseen ja mo-
nivivahteiseen historiaan, että se 
sisältä jokaiselle jotakin mielen-
kiintoista. Myös poliitikot ovat 
alkaneet kiinnostua siitä, koska 
he ovat aivan oikeutetusti huo-
manneet Ahvenanmaan vetovoi-
man kasvavalle "kulttuurituris-
mille". Mutta on eräs suuri kysy-
mys-pitäisikö tämä tarina kertoa? 
Mitä tämä taistelukenttä merkit-

see demilitarisoidulle Ahvenan-
maalle, Rauhan Saarille? Olen 
yrittänyt osoittaa, että Bomar-
sund ei ole ainoastaan elintärkeä 
osa Ahvenanmaan historiaa, se 
on olennainen rakennuskivi tä-
män päivän Ahvenanmaan identi-
teetissä. Sodankäynnin ja kon-
fliktien realiteetti ei poistu unoh-
tamalla että se tapahtui. Ymmär-
tämällä sen takana olevat syyt, 
analysoimalla tavat millä se vai-
kutti sekä sotilas- että siviiliyh-
teiskuntaan voi johtaa meitä pa-
remmin ymmärtämään sitä histo-
riallista ilmiötä, joka dominoi 
suurta osaa Euroopan nykyai-
kaisten valtioiden ja yhdyskun-
tien kehitystä, Eurooppaan josta 
Ahvenanmaa on olennainen osa. 
Teksti: Graham Robins, 
Ålands Museum, 
käännös ja lyhennelmä: 
Ove Enqvist. 

Kirjoittaja on skotlantilainen 
arkeologi, joka työskentelee 
Ahvenanmaan museossa 
(Ålands Museum) ja tutkii muun 
muassa Bomarsundia. 
graham.robins @ aland-
museum.aland.fi 
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Boman-
Sund in  
context 
Bomarsundin 
linnoituksen N  

kansainväliset ^ 
taustat 500» 

Huolimatta Bomarsun-
din merkityksestä lin-
noituksena ja dra-
maattisesta hävittämi-
sestä, linnoituksen to-
dellinen merkitys voi-

daan ymmärtää ainoastaan tutki-
malla sitä laajempia taustoja vas-
ten. Koska linnoituksen rakensi 
pääasiassa venäläiset ja muualta 
Ahvenanmaalle tullut työvoima, 
sen suoranainen merkitys paikal-
liselle väestölle oli pieni. Niin 
kauan kuin linnoitus oli pystyssä 
se kuitenkin hallitsi saarten talou-
dellista ja sosiaalista elämää ja 
sen varusväki lisäsi saarten väes-
töä noin 30 prosentilla. 

Sotilasmaantieteellä on sota-
taidon, taktiikan ja strategian 
ohella suuri merkitys sotilaskult-
tuurin kehitykselle. Maantiede oli 
myös syynä siihen, että tsaari Ni-
kolai I päätti rakentaa Bomarsun-
din. Bomarsund sijaitsi kahden 

Bomarsund ympäristöineen 

valtakunnan välimaastossa. Bri-
tannian ja Venäjän strateginen 
ajattelutapa heijastui siihen, mitä 
niissä ajateltiin rannikkolinnak-
keista yleensä ja erityisesti Bo-
marsundista. Molemmat maat 
syyllistyivät tarkastelemaan Bo-
marsundia ainoastaan omalta nä-
kökannaltaan ja olettaen että vas-
tustajalla olisi sama näkökanta. 
Todellisuudessa Britannialla ja 
Venäjällä oli hyvin erilaiset stra-
tegiset ajattelutavat. Britannia oli 
kehittänyt teknisesti edistykselli-
sen aggressiivisen meristrategian 
ainoana tapana saavuttaa tavoit-
teensa, jotka olivat Euroopan rau-
han ja tasapainon ylläpitäminen 
sekä oman kaupankäyntinsä laa-
jentaminen. Britit luottivat meren 
herruuteen merentakaisten aluei-
densa, kotisaartensa ja merellis-
ten kauppareittiensä turvaamisek-
si. Brittien rakentamat merilin-
noitukset sijoitettiin suojaamaan 

laivatelakoita ja kauppasatamia 
joihin heidän kauppamerenkul-
kunsa perustui. 

Edellä mainitusta seikoista 
huolimatta brittiläinen strategi-
nen ajattelutapa oli kaikkea muu-
ta kuin puolustuksellinen. Sen si-
jaan että olisivat tyytyneet raken-
tamaan paikallisia puolustusjär-
jestelmiä hallitsemiensa alueiden 
suojaamiseksi, britit ottivat mie-
luimmin aloitteen omiin käsiinsä 
kaikissa konflikteissa. Hyökkää-
mällä vastustajan laivasto voimia 
ja rannikkokaupunkeja vastaan 
sekä kykenemällä estämään vas-
tustajan kauppamerenkulkua ja 
asettamalla vastustajat kauppa-
saartoon Britannialla oli mahdol-
lisuus vakavasti vahingoittaa vas-
tustaja kuin vastustaja. Koska 
tämä strategia vältti maihinnou-
suja ja taloudellisia romahduksia, 
se antoi Britannialle mahdolli-
suuden käydä pitkiäkin sotia il-
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man ylipääsemättömiä taloudelli-
sia uhrauksia. 

Venäjän strateginen ajattelu-
tapa muodosti melkein täydelli-
sen vastakohdan brittiläiselle. 
Venäjä on aina ollut mantereelli-
nen valtakunta hyödyntäen maan 
suuria maa-alueita. Maa-alueita 
käyttäen on voitettu aikaa ja pa-
kotettu vastustajaa käyttämään 
suuria joukkoja sekä vaikeutettu 
vastustajan huoltoa. Brittiläiset 
vältti sen takia viisaasti maatais-
teluja taistellen Venäjää vastaan 
rannikolla. Koska Venäjältä puut-
tui luonnollisia hyökkääjältä suo-
jaavia esteitä, maa joutui panos-
tamaan voimakkaasti keinotekoi-
siin esteisiin eli linnoituksiin. 

Venäjän Itämeren politiikka 
oli jo pitkään keskittynyt puolus-
tuskysymyksiin, jossa Kronstad-
tin linnoitus oli keksipisteessä. 
1700-luvulla ja 1800-luvulla suu-
rin huoli oli se, että Britannia 
pääsisi pureutumaan alueelle. 
1809 päättyneessä sodassa Ruot-
sia vastaan Venäjä sai haltuunsa 
muun muassa Ahvenanmaan, 
mutta Venäjän puolustus ei ulot-
tunut kunnolla sinne saakka. Lin-
noituksen tai linnoitteiden raken-
taminen Ahvenanmaalle harkit-
tiin sen tähden vuodesta 1809 
saakka. Linnoituksen sijoitus-
paikka Tukholman ja Turun väli-
sen itä-länsisuuntaisen postireitin 
varrella ja pohjois-eteläsuuntai-
sen laivareitin ankkuripaikan 
kohdalla valittiin jo venäläisten 
saavuttua Ahvenanmaalle vuonna 
1809. Käytössä olevien lähteiden 
valossa paikka on nähtävä puh-
taasti puolustuksellisena asema-
na, jossa yhdistyi alueen valvon-
ta ja rooli Suomenlahden puolus-
tuksen uloimpana tukikohtana. 

Tsaari Nikolai I, ollessaan 
vielä suurruhtinas, tarkasti paikan 
vuonna 1818 ja hyväksyi hank-
keen vuonna 1829 ollessaan kei-
sari. Rakennustyöt alkoivat kesäl-
lä 1832. Lopulliseen suunnitel-
maan kuului keskuslinnoituksen 
lisäksi pitkän muurin yhdistämät 
tornit, muutama erillinen torni 
sekä pitkä aallonmurtaja. Aallon-
murtajaa ei oltu vielä aloitettu 

Bomarsundin suunnitelma 

kun sota alkoi vuonna 1854. Bo-
marsundista oli määrä tulla tyy-
pillinen 1800-luvun alun rannik-
kolinnoitus, jossa korostui luke-
mattomien tykkien tuli vahvan 
puolustuksen kustannuksella. Ve-
näläiset linnoitukset olivat moni-
mutkaisia luomuksia, jotka oli 
suunniteltu sekä puolustuslait-
teiksi että Venäjän suurmahdin 
ilmentymiksi. Näyttävyys saattoi 
jopa mennä sotilaallisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden edelle. Lin-
noituksen matala sijainti, rajoittu-
neet ampumasektorit ja heikot 
takaseinät olisivat olleet ymmär-
rettävissä tilapäisessä puolustus-
laitteessa, mutta eivät siinä tapa-
uksessa että päärakennus olisi 
koko linnoituksen päätukikohta. 

Britit huomasivat varhain 
mitä Ahvenanmaalla oli tekeillä. 
Britannian kuningas, joka suhtau-
tui vihamielisesti Venäjään, vaati 
toimenpiteisiin ryhtymistä. Bri-
tannia seurasi tarkasti tapahtumi-
en kulkua ja lähetti tiedustelijan 
alueelle. Sir John Ross lähetettiin 
ensi tiedustelumatkalle ja määrät-
tiin myöhemmin konsuliksi Tuk-
holmaan, jossa hän loi yhteyksiä 
korkea-arvoisiin ruotsalaisiin up-
seereihin ja poliitikkoihin, joilta 
saamillaan tiedoillaan pysyi ajan 
tasalla Bomarsundin tapahtumis-
ta. Britit olettivat, että venäläiset 

sijoittaisivat tai ainakin pystyisi-
vät sijoittamaan sotalaivaston 
Bomarsundiin. Sotalaivasto 
muuttaisi Bomarsundin etuvarti-
osta lähtöasemaksi kohti Tanskan 
salmia, jotka olivat vain noin 
kahden päivämatkan päässä Bo-
marsundista. Britit toivoivat 
myös, että Bomarsundin rakenta-
minen saisi Ruotsin liittymään 
Venäjän vastaiseen liittoutumaan. 
Ruotsin kuningas Oscar I oli kui-
tenkin varovainen eikä halunnut 
liittyä sotaan. 

Britit lähettivät Ahvenan-
maalle tiedusteluosaston 28 tou-
kokuuta. Tiedustelijat saivat hy-
vin vapaasti tiedustella Bomar-
sundin ympäristössä, piirtää kart-
toja, selvittää tarvittavia väyliä ja 
luoda suhteita paikalliseen väes-
töön. Britanniassa laadittiin sota-
suunnitelmia ja mietittiin myös 
Suomenlinnaa ja Kronstadtia 
vastaan tehtävää hyökkäystä. Ka-
binetti teki kuitenkin 28. kesä-
kuuta 1854 lopullisesti päätöksen 
suorittaa ensimmäinen hyökkäys 
Bomarsundiin. Päätöksen takana 
oli vielä toivo saada Ruotsi mu-
kaan sotaan. Venäjän etuaseman 
hävittäminen katsottiin myös tar-
peelliseksi. Puuttumatta tässä tar-
kemmin Bomarsundin taisteluun, 
voidaan todeta että varsinainen 
piiritys alkoi 22. heinäkuuta 
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1854 ja päättyi 16. elokuuta lin-
noituksen antautumiseen. 

Bomarsundin kokemuksiin 
perustuen Venäläiset oivalsivat, 
ettei pienet, erillään olevat linnoi-
tukset pystyisi vastustamaan me-
reltä tapahtuvaa hyökkäystä. He 
jopa hävittivät itse Hangon lin-
noitukset kun liittoutuneet tulivat 
alueelle, luopuivat muista hei-
koista rannikkolinnoituksista ja 
keskittyivät Tallinnan, Viaporin 
ja Kronstadtin vahvistamiseen. 
Kun Bomarsundin linnoitus oli 
vallattu liittoutuneiden oli päätet-
tävä mitä sille tekisivät. Se, ettei 
asiasta oltu päätetty etukäteen 
osoittaa miten kiireellä hyökkä-
yspäätös oli tehty. Eräs vaihtoeh-
to oli luovuttaa alue ruotsalaisil-
le. Päätöksessä oli otettava huo-
mioon Ruotsi ja Ranska, koska 
Britannialla ei ollut tarpeeksi 
joukkoja itsenäistä päätöstä var-
ten. Lopputuloksena oli kuiten-
kin, että linnoitus tuhottiin ampu-
malla ja räjäyttämällä. Rauhanso-
pimuksessa Pariisissa vuonna 
1856 Ahvenanmaa demilitarisoi-
tiin. Venäjä pakotettiin takaisin 
Suomenlahteen, jossa päähuomio 
kiinnitettiin Kronstadtin ja Pieta-

rin puolustukseen. 
Bomarsundin piiritys ja tuho-

aminen osoitti Brittiläisen strate-
gian tehon. Se myös osoitti tie-
dustelun ja valmistelujen tarpeel-
lisuuden. Ennen Bomarsundin 
operaatiota mikään brittiläinen 
elin ei ollut vastuussa tiedustelun 
keräämien tietojen taltioimisesta, 
mikä vaikeutti ennakkosuunnitte-
lua. Bomarsund pysyy kuitenkin 
osittain arvoituksena, kunnes 
joku tutkii perusteellisesti linnoi-
tuksen historiaa venäläisten läh-
teiden pohjalta. Linnoitus esi-
merkiksi rakennettiin suojaa-
maan merkittävää ankkuripaik-
kaa, mutta sillä ei koskaan ollut 
minkäänlaisia laivaston vaatimia 
valmiuksia ainakaan suurempaa 
laivastoa varten. Venevajat ja ve-
netelakat Itämeren alueella käy-
tettäviä soutukaleerejä ja tykki-
veneitä varten puuttuivat myös. 
Brittiläiset tutkijat ovat useimmi-
ten olettamuksissaan lähteneet 
oman maan strategian pohjalta, 
jossa linnoituksia rakennettiin 
vain suojaamaan laivastotukikoh-
tia ja satamia. Tutkijat ovat olet-
taneet, että vaikkei satamasta ole 
löydetty merkkejä, sellainen olisi 

suunniteltu vaikka se olisi ollut 
vasta alkutekijöissään. Tohtori 
Lambert on sitä mieltä, että tätä 
yleistä käsitystä pitää kyseen-
alaistaa ja kysymystä tutkia tar-
kemmin. 

Kaiken kaikkiaan Bomarsund 
kuitenkin palveli Venäjää koh-
tuullisen hyvin. Se auttoi hallitse-
maan Ruotsia pakolla kahden 
vuosikymmenen ajan, ja kun sota 
syttyi se sitoi liittoutuneet kahden 
purjehduskauden ajan, se viiväs-
tytti Suomenlinnan pommitusta 
vuoteen 1855 saakka ja 
Kronstadtin pommituksen suun-
nittelua niin, että se oli tarkoitus 
tehdä vasta vuonna 1856. Venä-
jän sotilasajattelussa kahden vuo-
den lisäviivytyksen aikaansaami-
sesta oltiin valmiita maksamaan 
melkein mitä vaan. 
Andrew Lambert, 
merihistorian professori, 
King's College, Lontoo 

Esitelmä pidetty Bomarsund-se-
minaarissa Maarianhaminassa 
syksyllä 2001 
Muokannut, lyhentänyt ja 
kääntänyt Ove Enqvist 
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Viimeinen ritarivanrikki 
Mannerheim-ristin ritari n:o 
16 ja kapteeni, Pentti Iisalo, 
sanoo olevansa viimeinen 
ritarivänrikki. Hän perustaa 
sanomansa siihen, että kym-
menestä vänrikkinä Marskin 
ritariksi nimitetystä soturista 
vain hän on enää elossa. 
Viimeistä edellinen, ritari n:o 
76, koristetaiteilija Kaarlo 
Lehtonen, poistui maan 
päällisestä vahvuudesta jo 
1977. 

• Ritarinimitykseensä johtaneis-
ta tapahtumista 18.8.41 Pentti Ii-
salo kertoo kirjassaan Tiurin tiel-
tä Syvärille seuraavasti: "Saimme 
rynnäkössä asemissa olleen tuli-
terän panssarintorjuntatykin saa-
liiksi aivan ehjänä. Se oli tien 
reunassa putki kohti Tiurinkos-
ken siltaa ja täysi ammusvaunu 
varsin lähellä tykkiä. Aluksi eräs 
miehistäni yritti saada sitä ampu-
makuntoon, mutta onnistumatta. 
"Itse vanhana suojeluskuntatyk-
kimiehenä ja juuri edellisenä ke-
väänä pariviikkoisen panssarin-
torjuntakurssin käyneenä onnis-
tuinkin saamaan ammuksen pian 
putkeen. Lyhyen kokeilun jäl-
keen sain sen myös laukaistuksi." 

"Samaan aikaan oli Räisäläs-
tä vetäytyvän viholliskolonnan 
kärki jo alle viidenkymmenen 
metrin päässä. Jäinkin itse tykki-
mieheksi ja aloin ampua kohti 
kolonnaa... " 

"Nopeasti opin tuntemaan 
tykkini yhä paremmin. Tarkistin 
mm. kiikaritähtäinlaitteen päte-
vyyden ampumalla yhden lauka-
uksen tieliikennemerkkiin. ... 
Pian kolonnaruuhka paisui myös 
Tiurinsillan suunnalta, mistä pai-
ne koko ajan kasvoi. Ajoneuvo 
toisensa jälkeen ajoi edellisen 
perään tai yritti ohitse joutuen 
tykkituleni uhriksi." 

"Koko aikaa en sentään ollut 
tykkini takana, vaan välillä pää-
sin suojaan tien laidassa olevan 
suurehkon kiven taakse. Kerran 
torjuntataistelumme jopa hiljeni 
siinä määrin, että Räisälän motis-
ta pääsi arvokas valkopartainen 
kilipukki astelemaan tietä pitkin 
ja tykkini ohi kenenkään meistä 
häiritsemättä rauhallista ja yksi-
näistä kulkijaa." 

Vänrikit Pentti Iisalo ja Matti 
Rantasila - Marin isä - olivat 
saaneet johtoonsa pataljoonasta 
kootun valiojoukkueen ja eteni-
vät pataljoonan kärjessä katkaise-
maan Räisälästä etelään johtavaa 
tietä venäläisten vetäytyessä Räi-
sälästä ja tunkeutuessa kärkijouk-
kueen ja muun pataljoonan vä-
liin. Joukkue taisteli yksin yli 
kolme tuntia, ennenkuin kärki-
komppania saapui hätiin. Tästä 
taistelusta Iisalo kertoi edellä ole-
van tekstin. 

Kuvaus vahvistaa käsitykse-
ni, että perimämme on tehnyt 
meistä toisistamme poikkeavia 

Vänrikki Pentti Iisalo 1941. 

ulkonäön lisäksi myös siten, että 
koemme samat tapahtumat eri ta-
voin. Kun joku meistä pystyy nä-
kemään tapahtuman kaikkine 
piirteineen, toinen kykenee pai-
namaan mieleensä vain lähim-
män toimiinsa vaikuttavan osan 
siitä. 

Mannerheim-ristin ritarien 
kertomuksia lukiessa olen huo-
mannut, että tapahtuma sisältää 
syyn kertojan toimintaan, lähim-
pien ja omat toimet sekä välineet, 
joita asianomainen on käyttänyt. 
Kerronnan ulkopuolelle jäävät 
usein omat tuntemukset ja ns. 
kehystoiminta, kuten vihollisen 
tulen vaikutukset kertojaan. 

Kuusilapsisen, yksin jääneen 
isän kasvattaman perheen toisek-
si nuorimman lapsen, Keijo Pent-
ti Iisalon onni lienee siinä, että 
hänelle nälkä, sairaudet, haavoit-
tumiset ja esimiesten arvostelu 
ovat olleet niin luonnollisia kes-
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Kapteeni 
Pentti lisalo 
puhumassa 
Kumun 
kylätalolla 
Hartolassa 
syksyllä 2001. 

tettäviksi, ettei niistä kannata pu-
hua muuten kuin selvityksenä 
sairaalaan joutumisesta tai tehtä-
vän vaihdoksesta. Kaiken muista-
va joutuu usein kantamaan taak-
kanaan senkin, minkä toinen on 
pudottanut kuormastaan jajaksaa 
siten helpommin läpi elämän. 
Miten me nuoremmat kertoisim-
me sairaalakokemuksemme put-
kimiinan sirpaloiduttua jalkoi-
himme? Pystyisimmekö Pentti 
Iisalon tavoin estämään lääkäriä 
kipsaamasta jalkaamme ja väittä-
mään, ettei hän osaa lukea rönt-
genkuvaa, jos hän väittää, ettei 
sisällä enää ole sirpaleita? Olisi-
ko meistä koputtelemaan nilk-
kamme märkivää haavaa haaru-
kalla lääkärikierron aikana todis-
taaksemme, että siinä metalli 
kolkkaa metallia vasten? 

Rauhan aikana on kohtuulli-
sen helppoa hymähtää ritariksi 
nimittämisen perusteita silloin, 

kun ne kuvataan näin lyhyesti: 
"17.8.41 Tiurin sillan eteläpuo-
lella syntyneessä taistelussa val-
tasi vänr. Iisalo yksin vihollisen 
pst. tykin, käänsi senja ryhtyi tu-
tustumaan valtaamaansa asee-
seen, jollaista hän ei ollut aikai-
semmin käsitellyt. Hänen onnis-
tui saada tykki toimimaan par-
haiksi kun vihollisen autokolon-
na ajoi sillan yli. Hän ampui noin 
40 laukausta kolonnaa kohti saa-
den aikaan läpipääsemättömän 
ruuhkan tielle. Näin sai vänr. Ii-
salo reippaalla toiminnallaan vii-
vytetyksi vihollista siksi, kunnes 
oma pataljoona pääosillaan ehti 
paikalle." 

10. Divisioonan komentajan, 
eversti J. Sihvon 23.9.1941 alle-
kirjoittama esitys antaa lukijansa 
vain arvata teon vaatiman mie-
lenlujuuden ja rohkeuden. Se oli-
kin kirjoitettu Marsalkalle, jonka 
saamien muiden tietojen taistelu-

jen kulusta uskottiin täydentävän 
korutonta esitystekstiä. Tässäkin 
suomalaisen soturin vähäeleinen 
sitkeys pystyi tulokseen, mikä 
aina oli edellytyksenä Manner-
heim-ristin ritariksi pääsyyn. 

Ritarit itse mainitsevat usein, 
että tuhannet veljet pystyivät vaa-
tivampiinkin suorituksiin kuin ne, 
joista heidät huomattiin. Lukuisia 
tarinoita kerrotaan miehistä, jotka 
ovat partioretkillään onnistuneet 
tuhoamaan vihollisen tukikohtia 
toisensa jälkeen. Niihinhän ovat 
viitanneet myös sodanaikaisten 
elokuvasankarien, Ryhmyn ja 
Romppaisen, tarinat. Silti menes-
tyksen merkitys sotatoimillemme 
ovat saattaneet jäädä vähäisem-
mäksi kuin nimitykseen johtaneet 
toimet. Siitä riittävät esimerkiksi 
Iisalon veljesten sotatiet: Neljä 
veljestä taisteli, kolmesta tehtiin 
ritariksi nimitysesitys ja kaksi ni-
mitettiin. 

Vuonna 2002 reservin kaptee-
ni Pentti Iisalo valittiin Manner-
heim-ristin ritarien säätiön val-
tuuskunnan puheenjohtajaksi jal-
kaväenkenraali Adolf Ehrn-
roothin jälkeen. Vastaanottopu-
heessaan hän kiitti valinnastaan 
sanoen olevansa ylpeä tehtäväs-
tään, jota tähän asti ovat kenraalit 
hoitaneet. Ylpeä hän on myös su-
vustaan, jonka hän juontaa histo-
riassamme merkittävän aseman 
saaneesta pääministeri Lauri Ing-
mannista, eikä hän kiellä kanna-
telleensa sisarensa poikaa, ny-
kyistä pääministeriämme Paavo 
Lipposta, heinäkuussa 1942. 
Kari Norkola 

iponor 
Länsi Lapin 
Kuljetus ja 

Raivaus Oy 
Verkkotehtaankatu 1, 95420 Tornio 

Puh. (016) 458 8100 
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PERKAIN-
PÖNTTÖ 

M Perkainpöntössäjulkai-
semme lukijoidemme mie-
Iipiteitäja kysymyksiä sekä 
vastauksia niihin. Tarttu-
kaapa kynään! 

OIKAISU 
Oikaisu "Kotkan Lohkon 
talvisota" -kir joitukseeni 
• Neuvostojalkaväkijoukkojen hyökkäys Kotkan 
Lohkoa vastaan ei alkanut helmikuun neljäntenä 
päivänä, kuten kirjoituksessani erheellisesti maini-
taan, vaan se alkoi MAALISKUUN neljäntenä päi-
vänä. Pahoittelen kirjoitusvirhettäni. 
Ilmari Pusa 

• Suomessa on ollut maailmassa ainutlaatuinen 
rannikkotykistö, joka pikku hiljaa on siirtymässä 
historiaan. 1980-luvulle saakka Suomenlinnassa si-
jaitsevassa rannikkotykistömuseossa esiteltiin muun 
muassa rannikkotykistön käytössä ollutta tykkika-
lustoa sekä museon sisällä että pihalla. Museon sa-
neerauksen yhteydessä suurin osa esillä olleesta 
tykkikalustosta vietiin Parolan ja Vammalan vari-
koille, jossa se tällä hetkellä on osittain taivasalla 
ruostumassa pilalle. Vaikka Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta on kiitettävällä tavalla pystyttänyt 
eräitä tykkejä Kuivasaareen, killan resurssit eivät 
riitä suuremman museon ylläpitämiseen. Jo nykyi-
sen kaluston kunnossapito tuottaa vaikeuksia. Pie-
nempi tykkikalusto vaatisi lisäksi ehdottomasti sisä-
tilat säilyäkseen kunnossa. 

Sotamuseota ollaan lähivuosina uudistamassa. 
Uudistamisen yhteydessä olisi mielestäni otettava 
huomioon myös rannikkotykistömuseon täydentä-
minen. Jos Sotamuseon Suomenlinnan Maneesissa 
olevat näyttelyesineet voitaisiin esimerkiksi siirtää 
uudistettuihin tiloihin kantakaupunkiin, Maneesis-
ta ja nykyisestä Rannikkotykistömuseosta voisi saa-
da aikaiseksi edustava todellinen Rannikkotykistö-
museo tai vaikka Merivoimamuseo. Aloitteenteki-
jöiksi tarvitaan riittävän arvovaltaiset tahot, joten 
ehdotan että Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja 
Meriupseeriupseeriyhdistys tekisivät asiasta aloit-
teen. 
Ove Enqvist 

Rannikon Puolustaja 
• Haluan kiittää Rannikon Puolustaja-lehteä sekä 
sen aiempia ja nykyistä tekijöitä. Lehti on mielestä-
ni aina ollut vähintäänkin kilpailukykyinen aselaji-
lehtenä. Se on samalla ollut yksi parhaista sotilas-
lehdistä. Se on kestänyt jopa kansainvälisen vertai-
lun. Aina tarkoittaa tässä tapauksessa sitä neljän-
kymmenen vuoden ajanjaksoa, jonka olen lehteä 
aktiivisesti seurannut. 

Nyt Rannikon Puolustaja on kuitenkin ylittänyt 
sekä itsensä että vertailuryhmänsä laajastikin ym-
märrettynä. Koulutus-extra on merkittävä teko. Se 
on merkittävä koulutuksen kenttää kattavasti ja an-
siokkaasti esittelevänä kokonaisuutena. Se yltää 
kauas lähtökohtansa muinaisen Rannikkotykistö-
aselajin ulkopuolelle. Se ulottuu liiketoiminnan 
kehittämisen uusimpiin virtauksiin. Ei ole vastaavaa 
kohdalleni sattunut. Kertokaa jos tiedätte. 

Toiminnan kehittämisen kannalta seuraava vai-
he on ruveta ohjelmallisesti toteuttamaan esitettyjä 
oppeja. Esimerkiksi Metalliteollisuuden keskus-
liitossa ja alan kärkiyrityksissä siirryt-
tiin jo parikymmentä vuotta sitten 
ryhmädynaamiseen oppien viemiseen 
organisaatioon, ajatteluun ja toimin-
taan. Tästä minulla ei vielä ole havain-
toja Puolustusvoimien piiristä eikä asia 
tullut esiin Koulutus-extrassakaan. Ny-
kyisin tähän lähestymistapaan liitetään sel-
laisia mainesanoja kuin postmoderni ja 
konstruktiivinen. Ei tuota tuolloin kyllä 
osattu aavistaakaan. 

Elämme uudessa toimintaympäristössä ja 
uudessa ajassa. Perinteet ovat olleet ja tulevat 
olemaan yksi kantavia voimia. Ehkä voitaisiin 
herättää henkiin vanha tervehdys, jossa vanhem-
pi sanoi että ärrtee ja nuorempi vastasi että rrau-
taa. Tervehdyksen vaikuttavuutta saattoi vahvistaa 
siirtämällä oikea nyrkki ensin sydämen kohdalle ja 
toisessa vaiheessa tyylikkäästi pystyyn, ei liian ag-
ressiivisesti. Kokoontunut joukko käytti suurimman 
ympäristön salliman desibelimäärän, välillä vähän 
yli. Kolminkertainen toisto teki terää. Tämä henki 
elää Rannikon Puolustaja-lehdessä. Rintamavastuu 
kannetaan. 

Rannikon Puolustajan tekijät. Te olette suoriu-
tuneet kunnialla tehtävästä, joka ei varsinaisesti ol-
lut Teidän. Ehkä tervehdimme perinteisessä henges-
sä mutta uudessa muodossa: Meri - voimaa! 
Pertti Huhtanen 
Kapteeni evp, majuri res 
Liikkeenjohdon konsultti 
pertti.huhtanen @ finnpeter.inet.fi 

1 00 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 



Rannikkotykistökoulul la 
yhdistett i in monimuoto-opetuksen 
teoriat käytäntöön 
• Everstiluutnantti (evp) Pekka Rapila täydensi ar-
tikkelissaan monimuoto-opetuksen alkuvaiheen ke-
hitysprosessia erityisesti Puolustusvoimien Koulu-
tuksen Kehittämiskeskuksen näkökulmasta. Hänen 
artikkelistaan kävi selvästi ilmi Rapilan toimiminen 
monimuoto-opetukseen liittyvän muutoksen agent-
tina ja asioiden kehittäjänä puolustusvoimissa vuo-
sina 1993-1995. Lisäksi Rapila halusi oikaista ar-
tikkelini mahdollisesti luoman väärän historiallisen 
kuvan. 

Artikkelissani tarkastelin monimuoto-opetusta 
ja sen kehittämisprosessia Rannikkotykistökoulun 
näkökulmalta vuosina 1994-1996. Rajasin artikke-
listani ajallisesti ja tietoisesti pois muun muassa 

muualla puolustusvoimissa ja yhteiskunnassa 
tapahtuneet monimuoto-opetukseen liittyvät 
kehitys- ja taustatapahtumat. Kuten artikke-
lissani viittaan monimuoto-opetuksen 
käynnistäminen ja kehittäminen tapahtui 
Rannikkotykistökoululla ylemmän johto-
portaan käskyistä joihin Rannikkotykis-
tökoululla vastattiin vuoden 1994 lo-
pusta alkaen. Rapila toteaa artikkelis-
saan, "että Rannikkotykistökoulu 
aloitti etäopetuksen ensimmäisenä 
puolustusvoimissa syksyllä 1995." 
Olen lukenut kirjoittamani artikke-
lin uudelleen ajatuksen kanssa ja 
en löytänyt perusteita kyseiselle 
väitteelle. 

Kirjoitin artikkelissani 
muun muassa seuraavasti: 
"...Pääesikunnan maavoima-
osasto arvioi etäopetuksen 
käyttömahdollisuuksia. He 
pyysivät lausunnot aselaji-

ja puolustushaarakouluilta (vast) 
2.12.1994 siitä, mitä etäopetuksen avulla 

voidaan tehdä." On todennäköistä, että aselaji- ja 
puolustushaarakoulut vastasivat pyyntöihin. Tämä 
tukee ajatusta, että kehitystoimintaa on tapahtunut 
samanaikaisesti muuallakin kuin Rannikkotykistö-
koululla. 

Viittaan artikkelissani Puolustusvoimien Kou-
lutuksen Kehittämiskeskuksen oppimateriaaliosas-
ton (13.9.1995) aselaji- ja puolustushaarakouluille 
lähetettyyn koulutustilaisuuskutsuun 24.10. -
25.10.1995. Artikkelissani en lähtenyt tarkemmin 
analysoimaan sitä, mitkä kehitysprosessit olivat 
vaikuttaneet kutsun laatimiseen. 

Lisäksi kirjoitin seuraavaa. " Samaan aikaan 
tehtiin esitys Pääesikunnan koulutusosastolle siitä, 
että Ampumaharjoituksen johtajakurssi valitaan 
yhdeksi puolustusvoimien monimuoto-opetuksen 
pilottikursseista." Totuus on se, että hyvin nopeasti 
24.10. - 25.10.1995 koulutustilaisuuden jälkeen 
Rannikkotykistökoulussa käynnistettiin kurssien 
monimuotoistamisen valmistelut. 

Kuten rannikkotykistössä oli tapana pyydettiin 
Rannikkotykistö-osastolta lupa ottaa monimuoto-
opetus käyttöön Rannikkotykistössä jo 7.11.1995. 
Ylemmän johtoportaan sitouttaminen nähtiin elin-
tärkeäksi, koska ilman Rannikkotykistön tarkasta-
jan hyväksymistä ja toimivaltuutta monimuotoistet-
tujen kurssien toteuttaminen koettiin vaikeaksi. 
Tämän jälkeen oli perusteet pyrkiä yhdistämään 
monimuoto-opetuksesta saatu teoria rannikkotykis-
tössä vallitsevaan käytäntöön. Kehitystyön tulokse-
na muotoutui monimuoto-opetus puolustusvoimis-
sa-pilottikurssi, jonka hedelmät alkavat näkyä vas-
ta nyt. 

Rapila toteaa artikkelinsa lopuksi, että minun 
olisi ollut asiallista kysyä mukana olleilta henkilöil-
tä asioita ja näkökulmia. En pitänyt tätä tarpeellise-
na, koska kirjoitin artikkelini käytössäni olevien 
asiakirjojen, tutkimustöiden ja omien kokemusteni 
perusteella. Haastateltavien määrä olisi äkkiä nous-
sut suureksi ja artikkeliin oli varattu sivuja vain 
kaksi. Tästä syystä jätin pois myös viitteet ja lähde-
luettelo, mikä on saattanut edesauttaa väärän mieli-
kuvan syntymistä. 

Usein samaan asiaan liittyvät tapahtumat ta-
pahtuvat lomittain ja kehittyvät toisistaan tietämättä 
sekä kohtaavat vain satunnaisesti. Tästä syystä puo-
lustusvoimien näkökulmasta olisi tarkoituksenmu-
kaista tutkia muun muassa sitä miten kapteenikurs-
sien poistuminen vaikutti kehitykseen, miten asela-
ji- ja puolustushaaroissa tapahtunut kurssien moni-
muotoistaminen ja kehittäminen on tapahtunut? 
Mitkä olivat monimuoto-opetukseen liittyvät posi-
tiiviset ja negatiiviset kokemukset? Näistä koke-
muksista saattaisi olla hyötyä tehtäessä AVOT -ke-
hittämisohjelmaan liittyviä päätöksiä. 
Jukka-Pekka Schroderus 
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KciNSAllinen 
turvallisuusviranomainen -
tarvitaanko sitä? 
• Palvellessani Pääesikun-
nan kansainvälisellä ja 
turvallisuusosastolla mie-
lenkiintoni heräsi kansalli-
seen ja kansainvälisten 
toimintojen suhteen siihen 
miten kotimaista ja ulko-
maista turvaluokiteltua 
tietoa ja materiaalia käsi-
tellään ja säilytetään ja 
mitkä ovat olleet ohjeet, 
joita noudatetaan. 

MERIVOIMISSA samankaltai-
seen tilanteeseen ovat joutuneet 
kansainvälisissä pfp- harjoituk-
sissa, meritilannekuvayhteistyötä 
ja kansainväliseen materiaaliyh-
teistyön liittyen esimerkiksi Lai-
vue 2000:n kohdalla työskentele-
vät henkilöt. 

Mielenkiintoni johti siihen, 
että tein tutkimuksen Teknillisen 
Korkeakoulun turvallisuusjohdon 
koulutusohjelmassa kansallisesta 
turvallisuusviranomaisesta (Na-
tional Security Authority; NSA), 
sen tehtävistä ja mahdollisesta 
kokoonpanosta. Tarkoitukseni oli 
verrata Suomen tilannetta Sak-
sanja Viron sekä EU:n turvalli-
suusorganisaatioihin ja tehdä saa-
mieni havaintojen perusteella 
johtopäätöksiä siitä, miten tutkit-
tavissa valtioissa on järjestetty 
nämä poliittisestikin arat asiat. 
Turvallisuustoimintaan liittyvät 
asiat ovat herkkiä herättämään 
tunteita, koska NSA:n päätökset 
ulottuvat valtioiden välisestä toi-
minnasta aina yksilökohtaisiin 
toimenpiteisiin. 

Selvittäessäni aihetta huoma-
sin, että kansainväliset sopimuk-
set Naton, aikaisemmin WEU:n 
ja Euroopan unionin näkökul-
masta velvoittavat luomaan Suo-

meen NSA- organisaation. Suo-
messa NSA:n tehtäviä hoitaa ul-
koasianministeriössä hallinnolli-
nen alivaltiosihteeri Pertti Torstila 
ja hallinnonalakohtaisia turvalli-
suusviranomaisen, DSA:n (De-
signated Security Authority) teh-
täviä puolustusvoimien turvalli-
suuspäällikkö kommodori Hanno 
Strang. Toiminta käsittää lähinnä 
ulkoasianministeriön ja puolus-
tusvoimien kannalta salassapidet-
tävät tai turvaluokitellut tiedot. 
Kansainvälisyyden kehittyminen 
ja niihin liittyvät henkilökohtaiset 
suhteet ovat lisänneet suoraa toi-
mintaa eri ministeriöiden, niiden 
henkilöiden ja yritysten kanssa. 

MISTÄ SITTEN on loppujen 
lopuksi kysymys? Yksinkertais-
tettuna on kysymys tiedon ja ma-
teriaalin suojaamisprosessin oh-
jeistamisesta ja valvomisesta 
koko elinkaaren ajan. Prosessi 
alkaa turvaluokiteltujen tietojen 
syntymästä ja päättyy sen asialli-
seen tuhoamiseen. Ketkä saavat 
haltuunsa turvaluokiteltua tietoa 
ja millä edellytyksillä? Aihe oli 
ajankohtainen ja herkkä muun 

muassa kansanedustajien oikeu-
desta saada käsiksi Natoin turva-
luokiteltua tietoa. Prosessin voisi 
yksinkertaistaa seuraavasti. Hen-
kilöllä täytyy olla tarve saada tie-
toa käsiinsä, need-to-know-peri-
aate, toiseksi hänen pitää olla kel-
vollinen käsittelemään tietoa eli 
hänellä pitää olla turvallisuusva-
kuus (PSC; Personal Security 
Clearance), kolmanneksi hänellä 
pitää osata käsitellä tietoa oikein 
(koulutus). Mikäli kaikki ehdot 
täyttyvät henkilölle voidaan antaa 
turvaluokiteltua tietoa haltuunsa 
ja tämä pitää dokumentoida asia-
kirjaan (vast). 

Yksinkertainen prosessi, mut-
ta monimutkainen toteuttaa. Ar-
vioitaessa NSA:n tehtäviä ja or-
ganisaatioita törmätään sekä po-
liittisesti että toiminnallisesti use-
aan vaikeaan asiakokonaisuu-
teen. Eräänä sellaisena voidaan 
pitää ihmisten mahdollista luokit-
telua eri turvallisuusluokkiin, kun 
toisaalta julkisuuslaki korostaa 
avoimuutta. Suomalaisen organi-
saation luomisessa ei ole tästä 
kysymys, vaan kokonaisvaltai-

TARVE + KELPOISUUS + KOULUTUS 
(Need-to-Kriow) + (Personal Security Clearance) 

T L L I 

T L L II 1 

* T L L III 2/3 

fcty* TLL IV 4 

SELITYKSET 
TLL I - IV. Turvaluokiteltu tieto. Tiedon luottamuksellisuus luokat (erittäin 
salainen, salainen, luottamuksellinen, viranomaiskäyttö) 
1 - 5 TilaturvaHisuusluokat (erityis-, erikois- rajoitus-, valvonta-, perusvyöhykkeet) 
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sesti ajatellen siitä, miten tarkoi-
tuksenmukaisesti, yhdellä perus-
normituksella voidaan antaa riit-
tävät perusteet turvaluokiteltujen 
tietojen ja materiaalin käsittelys-
tä siten, että eri hallinnon alat ja 
yrityksen toimisivat yhteisten pe-
lisääntöjen mukaisesti. 

MITKÄ VOISIVAT olla 
NS A: n tehtävät? Tehtävät muo-
dostuisivat kolmesta kokonaisuu-

desta eli 1) Perustehtävistä, 2) 
Tietoturvallisuuteen liittyvistä 
tehtävistä ja 3) Yritysturvallisuu-
teen liittyvistä tehtävistä. Luon-
nostelin Suomen puolustusvoimi-
en ja kansainvälisten organisaati-
oiden perusteella seuraavat 12 
tehtävää, jotka on laitettu seuraa-
viin prioriteettiluokkiin, heti teh-
tävät, myöhemmin ja tutkittavat 
mahdolliset tehtävät. 

Minkälainen voisi olla NSA:n 
organisaatio? Tutkimustyössäni 
esittelen kolme erilaista mallia, 
jotka ovat hajautettu, keskitettyjä 
nykyisen kehittäminen. Itse pää-
dyin tutkimustyössäni keskitetyn 
mallin pohjalle. NSA luotaisiin 
Pääministerin alaisuuteen ja näin 
se olisi korkein normittava elin. 
Ministeriöt ja muut viranomaiset 
tarkentaisivat yleismääräyksiä 
NSA:n perusnormituksen mukai-
sesti. 

Kuten ensimmäisessä kappa-
leessa totesin, tarkoitukseni oli 
lyhyesti selvittää mitä NSA on, 
mitkä voisivat olla sen tehtävät ja 
organisaatio. Koska asia käsittää 
sekä kansallisia että kansainväli-
siä ulottuvuuksia ja eri tasoja yk-
silön perusturvasta koko valtion-
hallintoa käsittävään perusnor-
mistoon, olisi asiasta asiallista al-
kaa keskustella kokonaismaan-
puolustuksen ja isänmaan edun 
nimissä. Tulevaisuudessa kan-
sainvälisyys tiivistyy, Euroopan 
unionin turvallisuusrakenne ja 
saman aikaisesti Nato yhteistyö 
kehittyy eli turvaluokitellun tie-
don liikenne lisääntyy. Perus-
kysymys joka kaipaa silloin vas-
tausta on se pystymmekö me kä-
sittelemään tietoa kansainvälisten 
sopimusten edellyttämällä taval-
la? Tätä voivat miettiä myös 
kaikki merivoimissa palvelevat, 
jotka valmistelevat turvallisuu-
teen liittyviä ohjeistuksia ja val-
mistelevat sopimuksia eri maiden 
kanssa. Kansainvälisyys ja turva-
luokitellun tiedon suojaaminen 
koskettaa jokaista merisotilasta. 
Meidän olisi aika ajoin pohditta-
va kuinka toimia ulkomaalaisten 
tai kotimaisten sotilaiden ja sivii-
lien kanssa mitä saan kertoa, 
näyttää ja esitellä? 
J - P Schroderus 

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tehtäviä 
voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat 

1. Suomelle luovutettujen turvaluokiteltujen tietojen 
turvallisuudesta huolehtiminen kaikissa julkishallin-
non, käsittäen keskushallinnon, aluehallinnon ja 
paikallishallinnon, virastoissa, julkisissa yhteisöissä, 
yrityksissä ja muissa vastaavissa organisaatioissa ml. 
ulkomailla tapahtuva toiminta 

2. Suomelle luovutettujen turvaluokiteltuja tietoja 
sisältävien arkistojen (pää-ja aliarkistot) ja rekisterien 
muodostaminen 

3. Erilaisten turvallisuustarkastusten toimeenpano 
(säännönmukaiset tarkastukset) 

4. Edellä mainittuihin t ietoihin perehtymään ja käsitte-
lyyn oikeutettujen henkilöiden turvallisuusvakuusedel-
lytyksistä huolehtiminen 

5. Normien (turvall isuussuunnitelmien ja ohjeiden jne) 
laatiminen, toimeenpano ja valvonta siten, ettei 
turvaluokiteltuja tietoja joudu ulkopuolisten tietoon 

G. Tiedot kaikista Suomen valtion muil le valtioil le tai 
järjestöille luovuttamista turvaluokitelluista tiedoista 

7. Myöntää eri viranomaisten esityksestä yrityksille ja 
henkilöille turvallisuusvakuuksia (Facility Security 
Clearance; FSC ja Personal Security Clearance; PSC) 

8. Ylläpitää ja kehittää yritys- ja henkilöturvallisuusva-
kuusrekistereitä 

9. Vastaa CERT-toiminnan normiston luomisesta ja 
järjestelyjen toimeenpanosta, koordinoinnista ja 
kehittämisestä Suomessa sekä kansainvälisestä 
yhteistoiminnasta 

10. Vastaa tietoturvall isuuden kehittämisestä julkishallin-
nossa 

11. Vastaa yritysturvall isuusauditoinneista 
12. Vastaa muista Valtioneuvoston erikseen käskemistä 

turvallisuusasioista 

JAARLIN 
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA 

Hämeenlinna, Turenki, Parola 
Puh. 03-616 6616 

JORMA JÄRVIMÄKI KY 
Sorvaukset, hitsaukset, putkien taivutukset, 

jyrsinnät, rautarakenteet 
Kallioportintie 2, Hangasmäki, 13210 Hämeenlinna 

Puh./fax 03-653 6613 
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Merikanuunan tykkiasema. 

RT 2:n Humaljoen linnakkeella. 

Viime kesän yhtenä käynti-
kohteenani oli Humaljoen 
linnake. Ennen Talvisotaa 
painettu kartta piti hyvin 

maaston kanssa paikkansa, joten 
Koivistolta itään rannikkoa myö-
täilevästä tiestä sivussa oleva en-
tinen linnake löytyi pienen met-
sätien päästä helposti. Linnak-
keen rakentajilla oli aikoinaan 
sen paikkaa määrätessään omat 
vaikuttimensa, mutta erityisen 
sopivaksi Humaljoen linnakkeen 
sijainti osoittautui Talvisodassa. 

Linnake ennen 

Humaljoen linnake sijaitsi sille 
nimen antaneesta joesta ja kyläs-
tä 3,5 km. lounaaseen metsäalu-
eella. Meren rantaan on 1-1,5 
km. Linnake on rakennettu jo en-
nen l.MS:n aikaisia "Pietari Suu-
ren merilinnoituksen" pattereita, 
mutta sopi hyvin senkin tarpei-
siin. Linnakkeella oli alkuaan 4/ 
152/45 C- ja 4/152/35 MK- pat-
terit. Linnakkeen rakennusten 
pääosa oli alueen pohjoispäässä 

metsätieltä pattereille erkanevan 
metsätien haarassa. Patterit olivat 
tästä vajaa kilometri etelään sa-
malla tasalla rinnakkain vajaan 
kilometrin välein. Ampumatarvi-
kevarastorakennukset olivat pat-
terien välissä. 

Länsipuolella olleen Canet-
patterin tykkirintama osoitti lou-
naaseen ja patterin tehtävänä oli-
kin Koiviston salmeen tukeutu-
van Venäjän laivaston suojaami-
nen. Itäisen merikanuunapatterin 
pääampumasuunta oli kaakkoon 
tehtävänään sulkea Koiviston sal-
mi eteläpäästä. Meren rannassa 
niemissä oli vlh- asemat sekä 
aluksi myös kevyet jaokset. 

Canet- patterilla oli alunperin 
teräsrakenteinen tähystyslava. 
Patterialueen eteläpuolelle raken-
nettiin 1930- luvulla "Rikaman" 
mallia oleva betoninen tulenjoh-
totorni. Vuonna 1936 siirrettiin 2/ 
152/45 C- tykkiä Saarenpään lin-
nakkeelle. 

Humaljoen linnake oli koulu-
tuslinnakkeena 1930-luvun alku-
vuosiin asti. Linnakkeella pidet-

tiin mm. jalkaväkikoulutusta, 
mitä taitoa sitten myöhemmin 
tarvittiin. Linnake oli 1930-luvul-
la vartiolinnakkeena ja erikois-
kurssien pitopaikkana. Talviso-
dan alkaessa linnakkeen päälli-
köksi tuli kapt. S Häyrinen. 

Linnake Talvisodassa 

ViLon itäisimmät linnakkeet Saa-
renpää ja Humaljoki olivat oi-
kealla paikalla, kun Kannaksen 
eteläosassa pääpuolustusasemas-
sa taisteltiin. Venäläisten hyökkä-
yksen lähestyessä Mannerheim-
linjaa patterien putket oli kään-
nettävä maarintamalle. 

Humaljoen linnakkeen Canet-
patteri ViLon ensimmäisenä pat-
terina sai 9.12.1939 käskyn am-
pua 10 kranaattia Kuolemajärven 
eteläpäähän. Paria päivää myö-
hemmin molemmat patterit aloit-
tivat lähes päivittäisen JR 12:n 
tukemisen. Maaleina olivat vihol-
lisen patterit, joukkojen ja pans-
sarivaunujen ryhmitysalueet, ma-
joitusalueet ja kuormastot. 
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Humaljoen linnake ennen Talvisotaa. 

Tammikuun puolivälissä vi-
hollinen tulitti linnaketta tykistöl-
lään ensimmäisen kerran. Sa-
maan aikaan alkoivat myös ilma-
hyökkäykset linnaketta vastaan. 

Vihollisen aloittaessa uudel-
leen hyökkäyksen Mannerheim-
linjaa vastaan patterit tulittivat 
11.2. lähtien suuria osastoja 
Muurilan kannaksella sekä Ky-
rönniemen alueella jäällä. 

Helmikuun puolivälissä vi-
hollisen tykistön tulitus ja pom-
mitukset kiihtyivät, jolloin linna-
ke kärsi ensimmäiset henkilöme-
netykset ja rakennuksia vaurioi-
tui. 

Puolustuksen siirtyessä Hu-
maljoenlahdesta alkavaan väli-
asemaan alkoi kaluston siirto lin-
nakkeelta. Canet- tykit ja valon-
heitin evakuoitiin 17.2. ja kulje-
tettiin Viipurinlahden länsipuolel-
le. Merikanuunapatteri jatkoi 
edelleen vihollisjoukkojen tulitta-
mista. 

Kun väliasemasta oli 19.2. 
luovuttava, JR 12 vetäytyi Koi-
viston saarille. Yöllä 19./20.2. 
Canet- patterin tykkiasemat ja 
tulenjohtotorni sekä merikanuu-
napatterin tykit tuhottiin. Samal-
la myös linnakkeen rakennukset 
poltettiin. 

Humaljoen linnakkeen henki-
löstö siirtyi Koivusaareen, jossa 
siitä muodostettiin Patl. Häyri-
nen. 

Jatkosodan aikana kesäkuus-
sa 1944 RTR 2:n rannikkotien 
suunnassa käymien vetäytymis-
taistelujen yhteydessä rykmentin 
joukkoja oli 17.-18.6. puolustuk-
sessa Humaljoen kylän tasalla. 
Tällöin Seivästöllä olleen 
26.Rask.Rt.Ptrin henkilöstö mie-
hitti Hirviniemen. 

Linnake nyt 

Linnakkeen alue on metsän peit-
tämää hiekkaperäistä tasaista 
maastoa, jossa pari kumparetta 
kohoaa ympäristöään ylemmäksi. 
Linnakkeen ohittava vanha met-

sätie erottui hyvin, mutta linnak-
keen alueen tie on maatunut po-
luksi. Linnakkeen kohteiden pai-
kantamisessa oli tarkkana opasta-
jana aluetta halkova, vaivoin erot-
tuva kuiva puronuoma. 

Canet- patterin alueella näkyi 
tykkiasemien räjäyttämisessä 
syntyneet kasvillisuuden peittä-
mät kuopat. Hyvänä maamerkki-
nä oli polun varteen lentänyt pa-
rin kuution betonilohkare. 

Merikanuunapatterin alueella 
tykkejä ympäröineet pyöreät 
metrin korkuiset betonireunukset 
olivat ehjinä paikoillaan. 

Linnakkeen alueelta oli äsket-
täin kaadettu suuri joukko järeitä 
mäntyjä. Vain oksaton tyvitukki 
oli kelvannut, rungon loppuosa 
oli saanut jäädä maahan. Työ-
maakin löytyi, sillä Niemenkylän 
pohjoispäässä kylätien varressa 
oli tekeillä hirsitalo. 

Päätien varteen lähelle Nie-
menkylään erkanevaa tienhaaraa 
on pystytetty suuri muistomerkki. 
Sen laatassa on 16 kaatuneen 
nimi. Päivämäärien mukaan näis-
tä on kaatunut Talvisodan aikana 
yksi, vuonna 1944 ennen suur-
hyökkäystä kaksi, suurhyökkäyk-
sessä ennen Humaljokea kuusi ja 
Humaljoen seudulla neljä sekä 
heinäkuun alkupuolella kolme. 
Teuvo Rönkkönen 

152/35 MK- tykki Suomenlinnassa. 
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Yleisesikuntaeversti VEIKKO VUORELA 

Aselajinsa voimahahmo 

Yleisesikuntaeversti Veikko Vuorela 
kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon koto-
naan Helsingissä maaliskuun 22.päivänä 
kamppailtuaan urheasti vuosien ajan 
useita vakavia sairauksia vastaan. Hän oli 
vastikään saavuttanut korkean 92 vuoden 
iän. Aselajinsa johtaviin hahmoihin 
kuulunut eversti Vuorela syntyi Oulussa 
maaliskuun 10. päivänä vuonna 1910 
nimismiehen perheeseen. Oulussa hän 
kävi myös oppikoulun. 

Ilmeisesti kotipaikkakunnan merelli-
syys vaikutti siihen, että heti ylioppilaaksi 
päästyään ja varusmiespalveluksensa 
suoritettuaan hän hakeutui Merisotakou-
luun rannikkotykistökadettikurssille. Siitä 
alkoi vuoteen 1969 saakka jatkunut 
ansiokas upseerinura. Kadettikoulun 
jälkeen vuosien saatossa hän täydensi 
sekä rannikkotykistö- että yleisiä maan-
puolustusopintojaan yleisesikuntaupseerin 
tutkinnolla ja suorittamalla Valtakunnalli-
sen Maanpuolustuskurssin ja Puolustus-
voimien Ylimmän Päällystön Opetustilai-

suuden. Osallistuminen "Suomen Joutse-
nen" valtameripurjehdukselle vuosina 
1935-1936 vahtiupseerina teki hänestä 
myös karaistuneen meriupseerin. Hänessä 
yhtyi vahva teoreettinen tietämys syvälli-
seen ja laaja-alaiseen käytännön asioiden 
hallintaan. 

Veikko Vuorela kunnostautui hyvin 
niin sodan kuin rauhan ajan palvelusteh-
tävissä. Talvisodan aikana hänen päällik-
kyydessään ollut Virolahden suunnan 
Pukkion linnake osallistui tehokkaasti 
Suomenlahden jäitä pitkin suunnattujen 
venäläisten voimakkaiden hyökkäysten 
torjuntaan. 

Toimittuaan Jatkosodan alussa Kotkan 
suunnan Kirkonmaan linnakkeen päällik-
könä osoitti Talvisodan ansioistaan 
kapteeniksi ylennetty Vuorela taitonsa 
myös rannikkojalkaväkitaistelujen 
johtajana. Vuorela toimi hyökkäysvaihees-
sa kesällä 1941 nimeään kantaneen 
osaston sekä Rannikkopataljoona 2:n 
komentajana. 

Osallistuttuaan menestyksekkäästi 
yksikön päällikkönä Suursaaren valtauk-
sessa maaliskuussa 1942 ja käytyään 
välillä kouluttajana Merisotakoulussa 
joutui Vuorela näyttämään johtajantaiton-
sa jälleen kesän 1944 raskaissa Viipurin-
lahden taisteluissa sekä Rannikkolinnak-
keiston että erikoisosaston komentajana 
Teikarsaaren ja Vilaniemen kamppailuis-
sa. Tällöinkin hänen henkilökohtaisella 
rohkeudellaan ja huolenpidolla oli 
esimerkillinen vaikutus alaisiinsa. 

Saatuaan 1930-luvulla varsin perus-
teellisen rannikkotykistön peruskoulutuk-
sen luutnantti Vuorela ylsi ikäisekseen 
vaativiin tehtäviin, 2. Erillisen Rannikko-
tykistöpatteriston koulutusupseeriksi ja 
linnakkeen päälliköksi ja vielä 1939 
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Merisotakouluun kouluttajaksi. 
Vuonna 1942 majuriksi ylennetty 

Vuorela palveli Jatkosodan jälkeen aluksi 
Haminan Rannikkolinnakeistossa esikun-
tatehtävissä puolen vuosikymmenen ajan 
siirtyen sitten 1940-luvun lopulla koulu-
tus- ja järjestelytoimiston päälliköksi 
silloiseen Turun Rannikkotykistörykment-
tiin. 

Vuodesta 1957 alkoi nousujohteinen 
j oukko-osastokomentaj akausi luoden 
pohjaa aselajin korkeimpiin virkoihin. 
Kahdeksan vuoden Vaasan Rannikkoty-
kistöpatteriston komentajuuden jälkeen 
everstiksi ylennetty Vuorela sai johtoonsa 
yhteistykistöajan Pääesikunnan tykistö-
osaston. Johdettuaan välillä Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmenttiä eteni hän 
aselajin korkeimmalle johtopaikalle 
Rannikkotykistön tarkastajaksi ollen siinä 
virassa eläkkeelle siirtymiseen, vuoteen 
1969 saakka. 

Myös rauhan ajan tehtävänsä eversti 
Vuorela hoiti hänelle ominaisella syvälli-
sellä asioihin perehtymisellä, suurella 
ammattitaidolla ja rohkeudella. Aselajin ja 
sen henkilöstön paras olivat aina hänen 
toimintansa johtotähtiä. Vuorelan aikana 
alkoi rannikkotykistöaselajissa voimakas 
ja pitkäjänteinen modernisointikausi, joka 
merkitsi aivan uutta tulevaisuutta etenkin 
teknisellä rintamalla. 

Eversti Vuorelan sekä sodan että 
rauhan ajan palvelusansiot näkyvät myös 
hänen kunniamerkeissään Suomen 
Leijonan Komentajamerkissä sekä 2:n , 
3:n ja 4.luokan Vapaudenristeissä kuin 
myös viime sotien hyvin ansaituissa 
muistomitaleissa. 

Eversti Vuorelalta riitti taitoa ja 
energiaa myös ansiokkaaseen vapaaehtoi-
seen toimintaan aselajinsa ja yleensä 

maanpuolustuksen hyväksi. Hän vaikutti 
mm. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen puheenjohtajana ja sen julkaisujen 
monivuotisena päätoimittajana vakiinnut-
taen tuon julkaisutoiminnan sotien 
aiheuttaman katkoksen jälkeen. Eläkkeel-
lä ollessaan hän johti tarmokkaasti 
"Upseerit evp" ry:n toimintaa huolehtien 
mm. kyseisten upseereiden eläkeoikeuksi-
en valvomisesta. Useat kunniajäsenyydet 
ja ansiomerkit kertovat Vuorelan tästä 
vapaaehtoistyösarasta ja sen menestyksel-
lisestä hoitamisesta. 

Veikko Vuorelan lahjakkuus ilmeni 
myös laulun ja musiikin rintamalla kuten 
myös tieteellisessä työssä. Hänen barito-
ninsa kaikui paitsi useissa omissa 
konserteissa myös Kansallisoopperan, 
Turun Oopperan ja Turun Kaupunginor-
kesterin estradeilla. Ystäviään hän 
ilahdutti spontaaneilla esiintymisillään 
erilaisissa tilaisuuksissa luoden niihin 
sisältöä ja tunnelmaa. 

Vuorelan perusteellista asioihin 
paneutumista ilmentää myös hänen 
suorittamansa lisensiaattityö fonetiikassa. 

Yleisesikuntaeversti Veikko Vuorela 
oli aselajinsa rannikkotykistön piirissä ja 
laajalti sen ulkopuolellakin kunnioitettu, 
suoraselkäinen ja sanavalmis persoona, 
joka täydellisesti omistautui valitsemal-
leen uralle. Aselaji ja siinä palvelleet 
tuntevat aitoa kiitollisuutta hänen karis-
maattista persoonaansa, hänen elämän-
työtään ja muistoaan kohtaan. Veikko 
Vuorelaa jäivät kaipaamaan puoliso ja 
lapset muiden omaisten, työtovereiden ja 
lukuisten ystävien ohella. 

Matti Lappalainen 
Ye- eversti, professori 
Eversti Vuorelan aselajikollega ja ystävä 
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I KKO J E N A M M U N N A T 2 0 0 2 
S S K J U T N I N G A R 2 0 0 1 

mm - 1 52mm 
Imm - 1 52mm 

1ERIPU0LUSTUSALUE 
M A R I N K O M M A N D O 
09-181 67111 

MERISOTAKOULU 
SJ0KRIGSSK0LAN 

PUH/TEL: 09-181 44811 

nda len 

3.-18.5. 
.-4.6. 
.-13.12 
6.-21.12. 

Jussarö 
Hästö-Busö 

17.-18.4. 
2.-10.5. 
13.-14.5. 
17.-25.10. 

KOTKAN I 
KOTKA K U S T O M R Å D E 
PUH/TEL: 05-181 67111 

Kotka 

Mäkiluoto 
Upinniemi 
Dågaskär 

3.-12.4. 
15.-19.4. 
22.-26.4. 
6.-9.5. 
9.-10.5. 
20.-24.5. 
28.-30.5. 
5.-8.6. 
2.-11.10. 
28.-31.10. 
4.-8.11. 
18.-22.11. 
26.-28.11. 

I sosaar i 
Kuivasaar i 

2.-5.4. 
16.-20.9. 
24.-26.9. 

Rankki Kirkonmaa 
Orrengrund 

Vanhankylänmaa 

25.-28.3. 
13.-14.4. 
15.-18.4. 
5.-11.5. 
14.-16.5. 
4.-7.6. 
10.-13.6. 
13.-16.8. 
27.-29.8. 
23.-26.9. 
1.-3.10. 
12.-18.10. 
3.-9.11. 
12.-17.11. 
3.-5.12. 



Oheinen kirjoitus 
perustuu aivan äsken 92 
vuoden iässä edesmenneen 
eversti Veikko Vuorelan 
esitelmään 15.11.1989 
Merisotalin.ja 16:n meri-
puolustusharjoituksessa. 
Olin silloin sotateknillisen 
koulutuksenjohtajana 
Sotakorkeakoulussa ja 
silloinen majuri Stig-
Göran Grönberg pyysi 
minua mukaan kuulemaan 
esitelmää ja olemaan 
mukana Sotakorkeakoulun 
vanhimpana rannikkoty-
kistöupseerina. 
Tämä ensimmäinen osa 
käsittelee talvisodan 
torjuntataisteluja Virolah-
den alalohkolla, jolla 
maaliskuussa 1940 Neuvos-
toliitto yritti jään yli 
hyökkäämällä katkaista 
Hamina-Viipuri tien. 
Tämä tie oli Karjalan 
kannaksella ja Viipurinlah-
della taistelevien joukkojen 
päähuoltotie. 
Mikäli Rannikon Puolusta-
ja -lehtemme sallii, jatkan 
suuresti kunnioittamani 
entisen komentajan ja rt-
tarkastajan esitelmän 
jatkolla lehtemme seuraa-
vassa numerossa hänen 
kirjoituksellaan Teikarin 
valtauksesta 1941 ja RP 
2:n osuudesta jatkosodan 
hyökkävsvaiheen taistelui-
hin. Faktoja en ole tarkis-
tanut sota-arkistosta enkä 
myöskään ole muuttanut 
oleellisesti mitään, jonka 
kunnioittamani komentaja 
on itse kirjoittanut. Antaa 
sanojen puhua puolestaan. 
Kommodori 
Jorma Vuohelainen 

Rintamakomentajan 
kokemuksia 
rannikkopuolustuksen 
johtamisesta 
Talvisodassa 

Kotkan-Haminan-Virolah-
den rannikon puolustami-
sesta vastasi YH:n ja Tal-
visodan aikana syksyllä 
1939 perustettu Kotkan 

lohko, jonka komentajana toimi 
ensin everstiluutnantti Taavi Kai-
nulainen ja 1. maaliskuuta 1940 
alkaen everstiluutnantti Almar 
Lehonkoski. Komentajan vaihdos 
johtui siitä, että vihollisen pom-
mitukset tuhosivat 1.3.40 am-
musvaraston Haminassa. Virolah-
den rannikon puolustuksesta vas-
tasi Virolahden alalohko komen-
tajanaan kapteeni Antero Rauta-
vaara. Komentopaikka oli Viro-
lahden kansakoululla. 

Alalohkoon kuuluivat 
- Mustamaan linnake, päällik-

könään luutnantti Lauri Uski ja 
kalustonaan 152 45 C, jonka kan-
tama oli 18-19 km 

- Kukkion linnake, päällikkö-
nään vänrikki Erkki Uski ja ka-
lustonaan 120 mm Vickers, jonka 
kantama oli noin 15-16 km 

- Pukkion linnake, päällikkö-
nään luutnantti Veikko Vuorela ja 
kalustonaan kaksi 203 45 C Ca-
net-tykkiä, jonka kantama oli 
ammuksesta riippuen 20-23 km, 
sekä kaksitykkinen 57 mm kevyt 
patteri. 

Kovalla pakkasella edellä 
mainitut kantamat lyhenivät 1-2 

km. Pukkion linnakkeen alaisuu-
teen kuuluivat lisäksi Kiuskerin 
merivartioasema, Huovarin aliup-
seerivartio ja Kinnarin tukikohta, 
jossa oli myös tulenjohtaja. 

Vihollisen laivasto 
aloitt i sotatoimet 

Talvisodan kaksi ensimmäistä 
viikkoa olivat alalohkolla rauhal-
lisia lukuunottamatta vihollisko-
neiden suorittamia joitakin haja-
naisia ilmapommituksia vähem-
män tärkeisiin kohteisiin, kuten 
rakennettuihin valelaitteisiin ja 
muutamiin yksittäisiin rakennuk-
siin. 

Joulukuun puolivälissä vihol-
lisen laivastotoiminta vilkastui. 
Taistelulaivat Marat ja Oktjabrs-
kaja Revoliutsija risteilivät pariin 
otteeseen Somerin-Lavansaaren 
vesillä avaamatta kuitenkaan tul-
ta linnakkeita vastaa. Sen sijaan 
kaksi Leningrad-tyyppistä laivu-
een johtoalusta ryhtyivät joulu-
kuun 15. päivänä tulittamaan 130 
mm tykeillään Pukkiota ja Mus-
tamaata Narvin-Somerin välisel-
tä merialueelta noin 30 kilomet-
rin etäisyydeltä lähestyen samal-
la rannikkoa. 

Koska oli pääteltävissä, että 
laivueenjohtajilla oli ilmeinen 
tarkoitus testata linnakkeittemme 
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tykkien maksimikantamat, avasi 
Pukkio tulen vasta 15 kilometrin 
etäisyydeltä. Laivoihin oli vaikea 
osua, koska ne muuttivat liikeno-
peuttaan heti tykkien suuliekit 
havaittuaan. Ne myös suorittivat 
väistöliikkeitä ja laskivat samalla 
voimakkaan savuverhon suojak-
seen. Pattereiden ennakonmitta-
ukset eivät vastanneet näin todel-
lisuutta ja tuli iski sivuun. Laiva-
tykkien tulen iskiessä vaarallisen 
lähelle raskasta patteria, räjäytet-
tiin samaan aikaan kasapanoksia 
rantaviivalla, jolloin vihollinen 
lisäsi tykkien korotusta ja laiva-
tykkien tuli osui kauas saaren 
pohjoispuolelle. 

Alukset hyökkäsivät neljä 
kertaa ampuen yhteensä noin sata 
kranaattia saamatta kuitenkaan 
mitään näkyvää aikaan, vaikka 
linnakkeen alueelle osui noin 40 
kranaattia. Tykistökaksintaistelu 
kesti noin tunnin. Tulitaistelun 
jälkeen laivueenjohtajat poistui-
vat Seiskarin suuntaan. 

Pukkion aina Lavansaareen 
saakka näkyvä, 35 metriä korke-
alle merenpinnasta ulottuva beto-
ninen tulenjohtotorni osoittautui 
hyväksi kiintopisteeksi laivaty-
kistön tulenjohdolle ja lentoko-
neille. Torni oli sittemmin erittäin 
tärkeä johdettaessa tulta jääken-
tälle. 

Jatkuvat 
i lmapommitukset 
alkoivat tammikuussa 

Laivaston hyökkäyksen jälkeen 
oli kuukauden päivät rauhallista 
aikaa. Meri jäätyi nopeasti anka-
ran talven ansiosta paksuun jää-
hän. Tammikuun puolivälin tie-
noilla aloittivat vihollisen ilma-
voimat raivokkaan pommitusten 
sarjan Pukkion linnaketta vas-
taan. 

Jo 14. helmikuuta mennessä 
oli Pukkiota pommitettu ilmasta 
käsin noin kahtenakymmenenä 
päivänä. Ankarimmat pommituk-

set tapahtuivat helmikuun 14. 15. 
ja 17. päivinä. Tuntui kuin vihol-
linen olisi halunnut tuhota koko 
linnakkeen. Näinä kolmena päi-
vänä vihollislentäjät pommittivat 
Pukkiota 45 eri kertaa pudottaen 
kaikkiaan yli 600 järeää ja ras-
kasta pommia ja myllertäen saa-
ren lumettomaksi ja lähes puut-
tomaksi. 

Erikoisesti tuntui vihollinen 
vihaava saaren luoteisosaa, mihin 
olimme rakentaneet hirsistä vale-
patterin. Mutta myöskin saaren 
asuttu osa ja patterin alue saivat 
osansa. Täytyy tunnustaa, että 
vähemmän miellyttävää oli pom-
misateen aikana seistä korkeassa 
tulenjohtotornissa ja odottaa, pu-
toavatko pommit niskaan vai hie-
man sivulle. 

Vihollislentäjät pääsivät "juh-
limaan" aivan vapaasti syystä, 
että linnakkeella ei ollut ainutta-
kaan ilmatorjuntatykkiä. Vasta 
sodan loppupäivinä saimme kak-
si 40 mm Bofors-tykkiä, joilla 
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onnistuimmekin yhden pommi-
koneen pudottamaan. Tuntuu 
suorastaan ihmeeltä, että ilma-
pommituksissa ei yksikään mies 
kaatunut, eivätkä taistelulait-
teemme kärsineet vakavampia 
vaurioita. 

Vihollisen maavoimat 
aloitt ivat hyökkäykset 
4. maaliskuuta 

Aamuyöstä 4.3.1940 alkoi sitten 
vihollisen suurisuuntainen hyök-
käysoperaatio jäitse kohti Suo-
men rannikkoa Haapasaaresta 
aina Säkkijärven Ristiniemeen 
saakka. Sumuinen sää rajoitti nä-
kyvyyden aluksi muutamaan ki-
lometriin rajoittaen samalla vi-
hollislentäjien toimintaa. 

Kello 07.00 mennessä oli 
edessä olevien tulenjohtajien 
avulla saatu selville Virolahden 
rannikkoa kohti etenevän viholli-
sen summittainen vahvuus. Iso-
Kalastajaa (Kiuskeria) kohti ete-
nevän vihollisen vahvuus oli 
noin 2000 miestä ja saman vah-
vuinen rivistö eteni kohti Huova-
ria; yhteensä siis noin 4000 
miestä. Hyökkäysvaunuja ja ty-
kistöä ei havaittu, mutta kylläkin 
runsaasti hevosvetoista kuormas-
toa. Raskaat patterit avasivat tu-
len Kiuskerin ja Huovarin tulen-
johdolla kello 7.45. noin 10-15 
kilomerin etäisyydeltä. 

Kummassakin saaressa oli 16 
miehen vartio Pukkion linnak-
keelta. Pukkion järeä patteri am-
pui Kiuskeria lähestyvää vihol-
lisrivistöä sekä Kiuskeria kohti 
noin 200 laukausta. Mustamaa ja 
Kukkio tulittivat Huovaria lähes-
tyvää rivistöä. Tuli aiheutti suur-
ta tuhoa vihollisrivistöissä hidas-
taen niiden etenemistä sekä ha-
joittaen ne laajalle alueelle. Kuk-
kio joutui ampumaan marssi-
kompassin avulla saaden kuiten-
kin jo toisella ryhmällään osu-
man hevoskolonnaan. Vihollisen 
saavutettua Väliluodon tason 
aloitti Pukkion kevyt patteri ri-
vistön tulituksen ja Kokkoluodon 
puolustuksen tukemisen ampuen 
noin 400 laukausta. 

Koska Virolahden rannikon-
jalkaväkipuolustus oli puutteelli-
nen tai suorastaan olematon, oli 
jo vuoden 1940 alusta ryhdytty 
rannikkoseudun suojeluskuntia 
organisoimaan ja kouluttamaan 
pataljooniksi. Miehistö oli nosto-
väkeen kuuluvaa vanhempaa tai 
aivan nuorta väkeä, mutta henki 
ja into olivat hyvät. Virolahden ja 
Miehikkälän nostoväkimiehistä 
koottu I SkP oli hälytetty 3/4.3 
yöllä. Päivän kuluessa pataljoona 
kuljetettiin Virolahden rantakyliin 
ja ohjattiin puolustusasemiin. 2. 
Er KKK saapui Virolahdelle yöl-
lä 3/4.3. ja jatkoi välittömästi 
marssiaan Virolahden saaristoon, 
minne lähetettiin myöskin Viro-
lahden itäosissa linnoitustöissä 
olevasta työryhmä, Kaiterasta ir-
rotettu 30-miehinen työvelvollis-
ten joukkue. Näin oli tilapäisesti 
saatu hatara jalkaväkipuolustus 
Virolahden rannikolle. 

Hyökkäysrivistöjen 
väli tavoitteet olivat 
Huovari ja Kiuskeri 

Vihollisen etummaiset osat olivat 
4.3 klo 9.00 saavuttaneet Kiuske-
rin tasan. Saaressa toimiva meri-
vartioasema avasi konekivääril-
lään tulen vihollisrivistöön. Vi-
hollisen saarrostaessa Kiuskeria 
molemmilta puolilta annoin meri-
vartioasemalle noin puolen tunnin 
taistelun jälkeen luvan vetäytyä 
Väliluotoon ja edelleen Kokko-
luotoon. Tämän jälkeen viholli-
nen nousi välittömästi maihin 
Kiuskeriin jatkaen sieltä Väli-
luotoon, jonne sen etuosat saapui-
vat 10.30. 

Pukkion järeä patteri oli aa-
mun kuluessa ampunut putkensa 
hehkuvan kuumiksi, joten putki-
räjähdyksen pelosta sen tulitoi-
minnassa oli pidettävä hieman 
taukoa. Mutta nyt astui näyttä-
mölle Pukkion kevyt patteri, jon-
ka tuli ulottui hyvin Väliluotoon. 
Kevyen patterin tuli karkoittikin 
oitis vihollisen Väliluodosta, mi-
hin se pariin otteeseen yritti pu-
reutua, mutta oli puoleen päivään 
mennessä pakotettu vetäytymään 

takaisin Kiuskeriin, johon se vä-
hitellen pesiytyi Talvisodan lop-
puun saakka. 

Maaliskuun neljännen 
päivän hyökkäykset 
tor jutt i in tykistötulel la 

Samaan aikaan kun vihollisen 
itäinen rivistö oli saapunut Kius-
kerin edustalle, läntinen rivistö 
oli ehtinyt Huotarin edustalle. 
Lyhyen taistelun jälkeen oli Huo-
tarissa olevan aliupseerivartion 
vetäydyttävä Pitkäluotoon ja Hä-
meenluotoon. 

Huolimatta Mustamaan ja 
Kukkion raskaiden pattereiden 
tulen aiheuttamista tappioista vi-
hollinen jatkoi etenemistään koh-
ti Kinnaria. Pitkäluodosta oli ali-
upseerivartiomme luovuttava 
noin klo 10. 00 ja Hämeen-
luodosta klo 11.00. 

Vihollinen yritti nyt rynnäk-
köä Kinnariin, jota puolusti kah-
della 37 mm tykillä vahvennettu 
joukkue. Kinnarin puolustajat pi-
tivät kuitenkin pintansa ja viholli-
nen pakotettiin vetäytymään ta-
kaisin Hämeenluotoon ja Pitkä-
luotoon, joihin jatkuvasti virtasi 
lisää vihollisjoukkoja. 

Puolenpäivän jälkeen myös-
kin Pukkion järeän ja kevyen pat-
terin tuli voitiin suunnata läntistä 
rivistöä vastaan. Vihollinen tuntui 
erityisesti pelkäävän Pukkion ke-
vyen patterin tulta. Sen tulenan-
nossa Hämeenluotoon oli kuiten-
kin aluksi vaikeuksia, kun ensim-
mäisten laukausten piti ensin po-
rata "tunneli" puiden latvojen 
läpi. 

Vihollisen elämän teki hanka-
laksi myös omien hävittäjälentä-
jiemme matalahyökkäys seitse-
män koneen voimin kello 13.00. 
Yritettyään vielä iltapäivällä 
hyökkäystä Kinnariin vihollinen 
vetäytyi tykistötulen saattelema-
na Pitkäluodosta ja Hämeen-
luodosta ja vielä illalla Huovaris-
takin, joka oli suojattomampi ty-
kistötulta vastaan kuin Kiuskeri. 

Maaliskuun neljännen päivän 
hyökkäykset torjuttiin näin käy-
tännössä tykistötulella. Kinnarin-
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Huovarin välillä laskettiin noin 
500 vihollisruumista ja lähes sa-
man verran Kokkoluodon ja 
Kiuskerin välillä. 

Takaisku Pukkiossa 

Maaliskuun viidettä päivää vas-
ten yöllä kohtasi Pukkion järeää 
patteria paha takaisku. Kun min-
kään muun Virolahden alalohkon 
patterin tuli ei kantanut Kiuske-
riin, antoi Kotkan lohkon komen-
taja käskyn ampua häirintätulta 
Kiuskeriin Pukkion järeällä pat-
terilla läpi yön. 

Koska putket olivat olleet hir-
vittävän rasituksen alaisena koko 
neljännen päivän kestäneessä tu-
lituksessa jäitse hyökkääviä rivis-
töjä vastaan, en ollut ollenkaan 
innostunut saamastani käskystä 
ja esitin, että tulitusta jatkettaisiin 
vain suoranaisen hyökkäyksen 
sattuessa. Lohkon komentaja oli 
kuitenkin ehdoton antamassaan 
käskyssä suostuen vain siihen, et-
tei tulitukseen tarvinnut käyttää 
molempia putkia. Sen sijaan hän 
yllätyksen saavuttamiseksi käski 
kovasta 25 asteen pakkasesta 
huolimatta poiketa Merivoimien 
Esikunnan antamista ohjeista ja 
aloittaa tulitus suoraan täystaiste-
lupanoksella, koska puolipanok-
sella - lämmityslaukauksella -
kranaatti ei kantanut Kiuskeriin 
saakka. 

Kävi kuten olin pelännyt. 
Putki ei kestänyt yhtäkkistä rysä-
ystä vaan katkesi ja puoli putkea 
lensi rytinällä metsään. Siihen 
loppui yöllinen häirintätuli ja jä-
reällä patterilla oli tämän tapauk-
sen jälkeen ampumakunnossa 
vain yksi tykki. Eversti Vuorela 
kertoi soittaneensa Kotkan loh-
kon komentajalle ja kertoneensa, 
mitä tapahtui. Sitten hän kysyi: 
"Ammutaanko toisellakin putkel-
la?" Ei ammuttu! 

Maaliskuun 5. päivä oli muu-
ten rauhallinen paitsi että viholli-
sen ilmatoiminta oli hyvin vilkas-
ta. Alalohko sai myös vahvistuk-
sia. Helsingin laivastoaseman 
matruuseista koottu Pataljoona 
Aaltonen komentajana kapteeni 

Reino Aaltonen saapui yöllä au-
tokuljetuksin Virolahden kirkolle 
ja ohjattiin aamuun mennessä 
Pitkäpaaden ja Paation saariin. 
Lisäksi saapuivat I l j a III Suoje-
luskuntapatalj oonat. Ne saivat 
tehtäväkseen Virolahden kirkon-
kylän ja Kuorsalon välisen ranni-
kon puolustamisen. 

Tapahtumat 
6 . -7 . maal iskuuta 

Yöllä 6. maaliskuuta pataljoona 
Aaltosesta lähetty taistelupartio 
miehitti Kiuskerin, jonka viholli-
nen oli yllätykseksemme tyhjen-
tänyt ilmeisesti tykistötulen seu-
rauksena. Aamulla vihollinen pa-
lasi kuitenkin takaisin ja pakotti 
taistelupartiomme noin 12.30 ve-
täytymään Pukkion kevyen patte-
rin suojaamana Kokkoluotoon. 
Päivällä myöskin Huovaria lähes-
tyi noin 1000 miehen osasto ryh-
tymättä kuitenkaan ennen pime-
än tuloa hyökkäämään saareen, 
vaan majoittui jäälle isoihin telt-
toihin. 

Päivän kuluessa jatkoi vihol-
linen Kiuskerista hyökkäystään 
Pitkäpaaden suuntaan päästen 
osillaan klo 23 tukeutumaan jo 
Kokkoluotoon, mutta pataljoona 

Aaltosen Pitkäpaaden saaria puo-
lustava 2.K, päällikkönä luut-
nantti Jouko Pirhonen heitti vi-
hollisen 7. maaliskuuta yöllä 
noin kello kaksi verissäpäin ta-
kaisin. Taistelua tuki Pukkion ke-
vyt patteri ampuen linnakkeen 
valonheittimen valossa ja tuotta-
en tuntuvia tappioita viholliselle. 
Linnake ampui Kiuskeri-Pitkä-
paasi suuntaan etenevää vihollis-
ta kohti noin 200 järeän ja 400 
kevyen patterin laukausta. Kius-
kerista ja Kokkoluodosta oli suo-
rat puhelinyhteydet Pukkion lin-
nakkeelle. Satamaniemen kuuden 
tuuman patterin tuli olisi yltänyt 
Pitkäpaaden eteen ja sen tulta 
pyydettiinkin, mutta se oli sitou-
tunut Viipurinlahden taisteluihin. 

Aamu valkeni 7.3. jälleen 
rauhallisena. Keskipäivällä saa-
pui noin 200 miehen vihollis-
osasto Somerin suunnalta noin 
10 kilometrin päähän Pukkiosta 
ryhmittyen ketjuun. Miehet olivat 
ilmeisesti äärimmäisen väsyneitä 
päätellen siitä, että johtajilla oli 
täysi työ hoputtaessaan jäälle 
heittäytyneitä miehiä pystyyn ja 
kiskoessaan loppuun ajettuja he-
vosia pystyyn. Katseltuamme 
näytelmää aikamme karkoitimme 
osaston tykistötulella etelään. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
VIROLAHDEN ALALOHKO 
Taistelut 4-9.3.194-0 
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Tilanne itäisellä Suomenlahdella 13.3.1940 välirauhan astuessa 
voimaan. 

Taistelut ennen 
rauhan tuloa 
13. maaliskuuta 1940 

Seuraavana päivänä 8.3. ei tapah-
tunut mitään mainittavaa. Viholli-
sen todettiin suorittavan varuste-
lutöitä Kiuskerissa, mutta koska 
järeällä patterilla oli vain yksi 
putki, sitä säästettiin hyökkäyk-
sen torjuntaan eikä ammuttu häi-
rintätulta. 

Vihollisen miehityksen ja 
mahdollisten aikeiden selvittämi-
seksi lohkon komentaja käski 
suorittaa väkivaltaisen tieduste-
lun Kiuskeriin, mikä tapahtui 9.3 
yöllä. Tiedusteluretkeen osallistui 
idästä lähestyen pataljoona Aal-
tosen 2. Komppania sekä lännes-
tä Pukkion linnakkeelta irrotettu 
noin joukkueen vahvuinen osasto 
luutnantti Pentti Sirkiän johdolla. 

Pimeässä ja lumisateessa 
osasto hiihti hieman harhaan, 
minkä vuoksi suunniteltu eri 
osastojen yhtäaikainen toiminta 
jäi saavuttamatta. Itäinen komp-
pania joutui kiivaaseen tulitaiste-
luun Valkon edustalla ja joutuin 
vetäytymään takaisin noin tunnin 
taistelun jälkeen. Osasto Sirkiä 
nousi taistellen maihin Manno-
seen, muttei päässyt saaren keski-
osassa eteenpäin ankarassa vihol-
listulessa, vaan vetäytyi takaisin. 
Kiuskeri todettiin erittäin vahvas-
ti miehitetyksi. 

Seuraavana päivänä 9.3. vi-
hollinen aloitti puolen päivän ai-
kaan suurin voimin hyökkäyksen 
Huovaria vastaan. Huovarin tuki-
kohta piti kuitenkin urheasti puo-
liaan koko päivän jatkuneissa 
taisteluissa, missä vihollisen 
hyökkäystä tukivat sen hävittäjä-
lentokoneet. Huovarin puolusta-
jia tukivat Mustamaan ja Pukkion 
patterit. Pimeän tullen vihollinen 
luopui taistelusta ja vetäytyi ete-
lään. 

Laajat 
hyökkäysvalmistelut 
käynnissä 

Vaikka sodan viimeiset päivät 

olivat jäätaistelujen osalta rauhal-
lisia, oli selviä merkkejä siitä, 
että vihollinen suunnittelee 
hyökkäyksen jatkamista mante-
reelle Virolahden rannikolla. Ete-
lässä havaittiin vihollisen auraa-
van autotietä kohti rannikkoa. 
Myös hyökkäysvaunujen nähtiin 
liikehtivän jäällä Narvin-Some-
riin suunnalla. Kiuskeriin virtasi 
jatkuvasti materiaalia hevosko-
lonnilla. Pukkio joutui jälleen 
uusiutuvien ilmapommitusten 
kohteeksi. Samaan aikaan Viipu-
rinlahdelta kantautui yhä selvem-
pänä kiihtyvien taistelujen jymy. 
Taisteluilla estettiin vihollisen 
pureutuminen Virolahden ranni-
kolle aina rauhantuloon saakka 
13.3.1940. 

Onnistuneeseen torjuntaan 
vaikutti linnakkeiden tehokas tu-
lenkäyttö eteneviin vihollisrivis-
töihin jo kauempaa jäälakeuksil-
ta alkaen. Pitkäpaaden suunnan 
taistelut ratkaisi hyvä yhteistoi-
minta Pukkion linnakkeen ja pa-
taljoona Aaltosen välillä sekä 
Kokkoluodon kova torjunta. 
Huovarin suunnalla vihollinen 

torjuttiin linnakkeiden tykistötu-
lella jo ulkoluodoilla. 

Johtopäätöksiä 

Johtosuhteiden rannikolla tulee 
olla selkeät. Yleensä saapuvat li-
säjoukot on alistettava rannikolla 
kaistavastuussa olevalle komen-
tajalle. Tässä Virolahden alaloh-
kon komentajalle alistettiin Patal-
joona Aaltonen, jonka komentaja 
oli vanhempi ja lisäksi ye-kaptee-
ni. Toinen mahdollisuus olisi ol-
lut, että Kotkan lohkon komenta-
ja (evl) olisi siirtänyt komento-
paikkansa Virolahdelle, jolloin 
pataljoona olisi alistettu hänelle. 
Tällöin alalohkon komentopaik-
ka olisi voitu siirtää Pukkioon. 

On oltava erittäin pätevät syyt 
komentajan vaihtamiseen kesken 
taistelun. Nyt niitä ei ollut. Am-
musvaraston tuhoutuminen ilma-
pommituksessa Haminassa 
1.3.40 ei korjautunut komentajan 
vaihdoksella. Uusi komentaja ei 
välttämättä tunne olosuhteita ja 
kalustoa, mikä saattaa johtaa vai-
keuksiin: tässä tapauksessa tykin 
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Edustaja Suomessa: 
SaabTech Finland Oy 
Puhelin: +358 9 439 1210 

www.saab.se 

O y WESTERN SHIPYARD L t d 

puh. 02-736 6050, telex 6877 teijo sf 
telefax 02-736 6077 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakoinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 

PEDERSORE KOMMUN 
PEDERSÖREN KUNTA 
68910 BENNÄS-PÄNNÄINEN 
Tel./Puh. (06) 785 0111, Fax (09) 729 0547 
www.pedersore.fi 

OY STEN & CO AB 
Sulantie 16-18 

04300 TUUSULA 
puh. 09-274 6030 

As 
.r ii i k 

CATOv s U 
NA I T I 50 II. VV 

RESTAURANT 
I.AIVASIITA 

LOVIISA 

Puh. (019) 532 572 Tel. 
Fax (019) 535 051 

Kesän kohtauspaikka 
Hyvää ruokaa 

ja juomaa 
Musiikkia ja taidetta 
Avoinna joka päivä 

Kadettikoulunkatu 8, 49400 MAMINA 
Puh (OS) 181 66498 

AVOINNA 
Kesäaikana 

sunnurtaihm Mo 10 00 - 16 00 
muulon tilauksesta puh (OS) 181 66»t 

tuhoutumiseen harkitsemattoman 
käskyn seurauksena. 

Kaiken onnistuneen taistelu-
toiminnan perusedellytys on, että 
komentaja luottaa alaisiinsa ja 
alaiset komentajaansa. Ylempi 
johtaja ei saa puuttua liiaksi yksi-
tyiskohtiin, varsinkaan sellaisiin, 
joista alhaalla on todellisuutta 
paremmin vastaava kuva. 

Virolahden alalohkon torjun-
tavoittoon päättynyt taistelu ras-
kaina maaliskuun 1940 alkupäi-
vinä perustui ennen kaikkea pää-
asiassa Virolahdelta kotoisin ole-
van miehistön peräänantamat-
tomaan taistelutahtoon heidän 
puolustaessaan kotiseutuaan sekä 
hyvään yhteistoimintaan Virolah-
den alalohkon, Pataljoona Aalto-

sen ja rannikkolinnakkeiden kes-
ken. 

Rauhan aikana rannikkojou-
kot on koulutettava niissä olosuh-
teissa, joissa ne joutuvat taistele-
maan. Organisaation ja johtosuh-
teiden on rauhan aikana periaat-
teessa vastattava sodan ajan vaa-
timuksia. • 
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Luotettava kumppani, 
innovatiivinen edelläkävijä 
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Senaatti 
Senaatti-kiinteistöt on liikelaitos, joka huolehtii valtion kiinteistövarallisuuden 
hallinnasta ja toimitilojen vuokrauksesta. Asiakkaitamme ovat muun muassa 

yliopistot ja korkeakoulut, valtion virastot, tutkimus-ja kulttuurilaitokset sekä vankilat. 

www.senaatti.com 

pysäköintipalvelukeskus 
Pysäköintipalvelu-
keskuksen tarkoitus 
on luoda edel lytykset 
sujuval le l i ikenteel le 
Helsingissä 

Pysäköintipalvelukeskuksen keskeiset tehtävät 
• pysäköinnin valvonta yleisillä ja yksityisalueilla 
• pysäköintivirhemaksujen perintä 
• ajoneuvojen siirrot yleisiltä ja yksityisiltä alueilta 
virheellisen pysäköinnin vuoksi 

• maksullisten pysäköintijärjestelmien ylläpito 
• autokohtaisten maksulaitteiden ja muiden 

pysäköinnin maksuvälineiden myynti 
• asukas-, yritys- ja yöpysäköintitunnusten 

luovutusjärjestelmien myynti 
• Parcard-järjestelmän ylläpito 

Keskustoimisto 
PL 2210, 00099 Helsingin kaupunki 
Yrjönkatu 21 b, Helsinki 10 
pys.palvelu@hel.fi 
Neuvonta (09) 310 45855 (virka-aikana) 
Päivystys (09) 310 45865 (virka-aikana) 
Telefaksi (09)310 45867 

Aluetoimisto 
PL 2211, 00099 Helsingin kaupunki 
Sturenkatu 11, Helsinki 51 
Päivystys, 
valvontapyynnöt (09)31045881 (virta-aikana) 
Tekniset vikailmoitukset (09) 310 43380 (virtanaikana) 
Telefaksi (09)31045886 

Toimipisteet ovat avoinna ma klo 8.30 - 16.30, 
ti-pe klo 8.30- 16.00. 
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Vuonna 1970 suunnitellus-
ta Mäkiluoto-mitalista on 

otettu uusi painos. Mäkiluoto-
mitalin on suunnitellut taiteilija 
Risto Vilhunen, joka palveli tyk-
kimiehenä Mäkiluodon linnak-
keella vuonna 1970. Tuona vuon-
na linnakkeen päällikkö, silloinen 
kapteeni Jukka Knuuttila antoi 
tykkimies Vilhuselle tehtävän 
suunnitella Mäkiluoto-mitali. 
Mitalin tuli kuvata linnakkeen 
tehtävää mahdollisimman selke-
ästi. 

Tässä tehtävässä Vilhunen 
onnistui erinomaisesti. Tuo 90 
mm halkaisijaltaan ja noin 15 
mm vahvuudeltaan oleva mitali 
on kaksipuolinen. Etupuolella on 
esitetty linnoitetussa asemaas-
saan juuri laukaistu rannikkotyk-
ki suunnattuna aavalle merelle. 
Kääntöpuolella myrskyävän me-
ren horisontissa on alus, joka sat-
tuvasti kuvaa linnakkeen merival-
vonnallista tehtävää. Vuonna 
1970 Vilhunen itse valoi kolme-
kymmentä kappaletta mitaleja 
kirjasinmetallista. Linnakkeen 
päällikköinä 70-luvun alussa toi-
mineet kapteeni Jukka Knuuttila 
ja kapteeni Kalevi Rehnbäck ja-
koivat mitalit palkkioksi hyvin 
suoritetuista palvelustehtävistä 
niin kantahenkilökunnalle kuin 
varusmiehillekin. Lisäksi Risto 
Vilhunen valoi kipsiin Mäkiluo-
to-reliefin. Tämä ainut kappale 
on tällä hetkellä nähtävissä Mäki-
luodon linnakkeen sotilaskodin 
seinällä. 

Taiteilija Risto Vilhunen, 55, 
on syntyisin Kuopiosta, mutta 
asuu nykyään ateljeensa yhtey-
dessä Vantaan Sotungissa. Hän 
on suorittanut Suomen taideaka-
temian koulun vuonna 1968. Hä-

Pronssinen 
mitali luovutet-
tiin taiteilija 
Risto Vilhuselle 
kesällä 2001. 
Sen kävivät 
luovuttamassa 
Hannu Rantala 
ja Reima 
Tuomisto. 

neliä on ollut lukuisia niin yksi-
tyis- kuin yhteisnäyttelyjä Suo-
messa ja ulkomailla. Hän on saa-
nut erityisesti kuuluisuutta ulko-
maisista näyttelyistään Saksassa 
vuonna 1971-1973, 1974, Tsek-
koslovakiassa 1977 ja 1979 sekä 
Yhdysvalloissa vuonna 1990. 
Suomessa hänen töitään on ollut 
nähtävinä lähes vuosittain. Leo-
nardo da Vilhun veistospuisto on 
ollut avoinna yleisölle 90-luvulta 
lähtien lähes joka kesä. Taiteelli-
sista ansioistaan hänet on palkit-
tu mm 1969 Suomen taiteilija-
seuran vuosinäyttelyn palkinnol-
la, Oy Alko Ab:n seinämaalaus-
kilpailun I ja II palkinto, Valtion 
taidepalkinto 1973, Kuopion tai-
teilijaseuran Minna-patsas vuon-
na 1977, seinämaalauskilpailun I 
palkinto 1983 (HelsSp) ja Van-
taa-palkinto 1995. 

Vuonna 2000 entisöitiin Mä-
kiluodon linnakkeelle vuonna 
1941 pystytetty, taiteilija Vilho 
Tynyksen suunnittelema ja val-

mistama Talvi- ja jatkosodan 
muistomerkki. Entisöinnin to-
teutti nummilainen Markku Sal-
menpohja. Entisöinnin kustan-
nukset katettiin Urlus-säätiön 
myöntämällä rahoituksella. 
Muistomerkki vihittiin käyttöön 
uudestaan Kirkkonummi-päivien 
yhteydessä 26.9.2000. Vihkimi-
sen suoritti jatkosodan aikana ali-
kersanttina Mäkiluodossa palvel-
lut kenraali Jaakko Valtanen. 

Muistomerkin paljastamiseen 
liittyen Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistyksessä 
toimiva komentajakapteeni Han-
nu Rantala herätti ajatuksen Mä-
kiluoto-mitalin uudelleen lyöttä-
misestä. Hän ryhtyi tuumasta toi-
meen ja kultaseppä Eero Piekäi-
nen toteutti 100 uuden mitalin 
valmistuksen pronssiin lyötynä. 

Uuden sarjan ensimmäinen 
mitali luovutettiin Mäkiluodon 
muistomerkin paljastustilaisuu-
dessa 26.9.2000 kenraali Jaakko 
Valtaselle. jatkuu... 
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VVANHAT MÄKILUOTOLAISET 
TAPASIVAT JÄLLEEN 

Mäkiluodon linnakkeella 

palvelleet tapasivat tänä 

vuonna linnakkeella 

18.5.2002 eli sääntöjen 

mukaan sen viikon lauan-

taina, joksi Suomenlinnan 

Rannikkorykmentin perin-

nepäivä osuu. 

• Vierailun oli kutsunut koolle 
komentajakapteeni Hannu Ranta-
la, palveluksessa olleet esikunta-
järjestelmän kautta ja jo reservis-
sä olleille kutsun postitti Ranni-
kon Puolustaja -lehti, kiitos tues-
ta. 

Nytkin Linnaselle saapui lä-
hes sata henkilöä verestämään 
vanhoja muistoja. Vanhojen mä-
kiluotolaisten yhteystiedot on 
käytettävissä noin 400:n henkilön 
osalta. 

Vaihtelevassa säässä vietetty 

päivä oli järjestyksessä seitse-
mäs. Vieraat toivotti tervetuul-
leiksi komentajakapteeni Hannu 
Rantalan lisäksi linnakkeen pääl-
likkö, kapteeniluutnantti Marko 
Laaksonen. Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin komentaja, ko-
mentajakapteeni Timo Saasta-
moinen selvitti omassa tervetulo-
puheessaan Mäkiluodon linnak-
keen tulevaisuuden näkymiä. 
Hän kertoi linnakkeen tulevai-
suuden näyttävän valoisalta niin 
henkilömäärällisesti kuin toimin-

MÄKILU0T0-MI1ALIHHHH1 
jatkoa-

Taiteilija Risto Vilhuselle 
pronssinen mitali luovutettiin 
veistospuistossa kesällä 2001. 
Sen kävivät luovuttamassa idean 
isä Hannu Rantala sekä Reima 
Tuomisto SlRR:n perinneyhdis-
tyksen hallituksesta. 

Mitalia on jaettu tähän men-

nessä noin 30 kappaletta Mäki-
luodon linnakkeella palvelleille 
tai perinneyhdistyksen toimintaa 
tukeneille. 

Mitali esitellään Mitalitai-
teen Killan julkaisussa tänä syk-
synä ja se on saanut myös keräili-
jöiden piirissä hyvän vastaan-
oton. Mitalista kiinnostuneet voi-

vat ottaa yhteyttä Hannu Ranta-
laan, puh 040 506 0084. 

"Wanhat mäkiluotolaiset" 
ovat kokoontuneet viitenä peräk-
käisenä vuotena toukokuun lau-
antaiksi muistelemaan menneitä 
linnakkeelle. Tänä vuonna 2002 
tätä päivää vietettiin 18. touko-
kuuta. • 
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nallisestikin. Hangon Rannikko-
patteriston lakatessa toimimasta 
joukkoyksikkönä, Rusasten lin-
nake jatkaa valvonnallista toi-
mintaansa Mäkiluodon linnak-
keen päällikön johdossa. Niin-
ikään Mäkiluodossa koulutetaan 
vastaisuudessa alokkaita molem-

missa saapumiserissä ensi vuo-
desta alkaen. 

Wanhojen mäkiluotolaisten 
ohjelmassa oli maittavan kenttä-
lounaan jälkeen ammuntojen seu-
raamista ja tutustumista linnak-
keen toimintaan. Linnakkeella oli 
samanaikaisesti reserviläisyksi-

kön harjoitus, johon liittyi ilma-
torjuntakonekivääri-ja 130TK-
ammunnat. Reserviläisjohtaja, 
yliluutnantti Kare Vartiainen oli 
tyytyväinen reserviläisten toi-
mintaan. Sadekuuroista huoli-
matta motivaatio säilyi korkeana 
koko viikonlopun kestävän har-
joituksen ajan. 

Wanhojen mäkiluotolaisten 
yhteysupseerina seitsemän vuotta 
toiminut Hannu Rantala siirsi 
tehtävän tästä eteenpäin myöskin 
aikoinaan Mäkiluodon linnak-
keella palvelleelle komentajakap-
teeni Jukka Alavillamolle. Hän 
toimii Upinniemessä Merivoi-
mien Koulutuskeskuksen apulais-
johtajana. Hän ottaa mielellään 
vinkkejä vastaan ensi vuoden ta-
paamisen ohjelmaksi. Hänen pu-
helinnumeronsa virkapaikalle on 
09 181 67604 tai matkapuhelin 
040 561 2254. 

Ensi vuonna vvanhat mäkiluo-
tolaiset tapaavat lauantaina, 
17.5.2003. Ja lähtö perinteisesti 
L-laiturilta klo 10.00. 

Kiitos mukanaolosta, tava-
taan Mäkiluodossa myös ensi 
vuonna! • 

Hammaslääkäri 
Jussi Kuusisto 

Kirkkotallintie 4 B, 02400 Kirkkonummi 
Puh. 09-298 9796 

N T O I M I H E N K I L Ö U N I O N I 

Puh. (09) 172 731 
www.to imihenki lounioni . f i 

Suomen Jääkärimuseo 
lääkärintie 80, 62400 KORTESJÄRVI 

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00 
Muina aikoina arkipäivisin klo 10-15 
Muulloin sopimuksen mukaan. / i 
Suomen Jääkärili ikkeen 
synnystä, toiminnasta Puh °6"483 2 2 2 8-0 6 4 8 3 2221 

ja historiasta kertova 
näyttely. 

040-753 8136 
Emai l : 

Tel le rvo S u o r a n t a @ K o r t e s j a r v i . f i 

KORKEATASOISTA 
MAJOITUSTA 
Tornionjoen rannalla 

LOMA-
MÖKKEJÄ 

(Myös erämaamökkejä) 

Hinnat 195 - 345 € viikko/mökki 
• Erilaisia palveluja mm. metsäretket ym. ohjelmapalvelut 
• Hyvät kalastusmahdollisuudet, esim. lohenpyyntiin 
• Vasta valmistunut savusauna 

Soita KOIVUSAAJON LOMAMAJAT 
ja kys y PPA 3, Kallioniemi, 95900 Kolari 

lisää' P u h (016) 587 631, 0400-187 401, www.maxx.fi 
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• • •• KL ROYTAN 
purjehdukset 2002 
Sinä, joka olet palvellut merellä, tule 

ylläpitämään ja kehittämään taitojasi, 

Sinulle, joka olet palvellut R-luokalla, KL 
Röyttä on MUST, 

Sinulle, joka olet aina haaveillut merellisestä 
toiminnasta, KL Röyttä on 
mahdollisuus! 

Sinisen Reservin lippulaiva, 
koululaiva Röyttä suuntaa 
kohti kolmatta toiminta-
kauttaan. Kuten purjehdus-

kauden toimintasuunnitelmasta 
näkyy, Röyttä liikkuu maamme 
koko merialueella ja tavoittaa jäl-
leen myös tuhansia vierailijoita 
tehden vapaaehtoista merellistä 
maanpuolustusta tutuksi maam-
me rannikkoalueilla. Röyttä osal-
listuu puolustusvoimain harjoi-
tuksiin, toimii MPK ry:n Meri-
puolustuspiirin merellisten kurs-
sien koulutusaluksena, tekee toi-
mintaamme tutuksi yhteistyö-
kumppaneille ja esiintyy yhdessä 
merivoimien kanssa maanpuolus-
tustilaisuuksissa. Kesän meripuo-
lustusvierailut kohdistuvat mm. 
Turkuun merivoimien vuosipäi-
vänä 9.7. sekä Hamina Tattoo-
seen ja Kotkan Meripäiviin hei-
nä-elokuussa. 

Merivoimien entinen R-luo-
kan raivaaja Röyttä on valmistu-
nutl959 Turussa Laivateollisuu-
den telakalla ja peruskorjattu ja 
muutettu lähinnä sukellusvenei-
den torjuntaan suuntautuneeksi 
vartioalukseksi noin 20 vuotta 
sitten. Pituutta aluksella on 36.7 
metriä, leveyttä 6.5 ja syväystä 
1.9 metriä. Aluksen uppouma on 
tyhjänä on 135 tonnia ja suurin 

nopeus 18 solmua. Majoitustilat 
alus tarjoaa 22 hengelle. 

Nykyisin Sinisen Reservin 
Säätiön omistama KL Röyttä on 
lajinsa viimeinen. Sen kaksi sisa-
ralusta, ns,"pikku-R:t" palvelevat 
Viron merivoimissa ja kaksi Röy-
tän identtisempää siskoa on ro-
mutettu. Vapaaehtoisten hellässä 
hoidossa Röyttä on puhjennut 
uuteen kukoistukseen purjehtien 
viime kesänä yli 300 tuntia vie-
raillen Kotkasta Tornioon välisil-
lä merialueilla ja rannikkokau-
pungeissa. Torniohan on Röytän 
kummikaupunki. 

MPK ry:n Meripuolustuspii-
rin "työkaluna" KL Röyttä antaa 
jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle 

Yhteystiedot: 

oikeuden ja mahdollisuuden osal-
listua Röytän purjehduksiin ja 
muuhun toimintaan. Yksityiskoh-
taiset tiedot saa parhaiten asian-
omaiselta Meripuolustuspiirin 
paikallisosastolta, Esimerkiksi 
Helsingin alueella se tapahtuu 
parhaiten Suomenlahden Meri-
puolustusosaston Koululaivaviiri-
kön kautta ilmoittautumalla vii-
rikön päällikölle , Ilkka Tiihosel-
le tai allekirjoittaneelle. 

Tietoja Röytän toiminnasta, 
purjehduksista ja muusta vapaa-
ehtoisen meripuolustuksen tapah-
tumista on myös osoitteessa 
http://www.srs.fi/slmeripos  
Kai Masalin 
KL Röytän johtoryhmän pj 

Suomenlahden Meripuolustusosasto, SIMeripOs 
Ilkka Tiihonen, ilkka.tiihonen@hirvilex.fi, 0400 453 068 
Kai Masalin, kai.masaiin@hammashuolto.fi tai 040-5111 851. 

Saaristomeren Meripuolustusosasto, SmMeripOs 
Jouko Mäki, jouko.maki@utu.fi, 040 505 2521 

Meri-Karjalan Paikallisosasto 
Tapio Riikonen, tapioriikonen@surfeu.fi, 050 540 5417 

Vaasan Meriosasto 
Mauno Hintsala, mauno.hintsala@jippii.fi, 040 736 3630 
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KUVAT REIJO TELARANTA 

Kai Masalin, Rannikon 
Puolustaja -lehden uusi 
päätoimittaja. 

Pur jehdussuunni te lma 
(muutokset mahdollisia) 

Kesäkuu 
SmMeripOs 

SIMeripOs 
Heinäkuu 
SIMeripOs 

Meri-Karjala 

Elokuu 
Meri-Karjala 
VaaMeriOs 

Meri-Karjala 

Syyskuu 
SIMeripOs 
SIMeripOs 

Lokakuu 
SIMeripOs 

29.5. -2 .6 . MPK kurssi Sukeltajakouiutus, Saaristomeri 
SIMeripOs/KoulVkö:n tuella 

17.-20.6. Yt- ja tutustumisajoja Helsingin edustalla 

3 . -11.7. Koulutuspurjehdus Saaristomerelle, 
osallistuminen Merivoimien vuosipäivään 9.7., Turku 

13.7. Siirtoajo Kotkaan 
27.-29.7. Kotkan Meripäivät 

4 . -11.8. Hamina Tattoo 
12.-25.8. SVK ajot, siirto Pohjanlahdelle, MPK 

Res yhteisharjoitus, Kristiinankaupunki MPK 
30.8. -1 .9 . Mustamaa harjoitus MPK kurssi 

aika avoin Valmiina 2002, yt harj KH/pvVEH 
20.-22.9. Miina 2002 

11.13.10. Etsintä 2002 harj 
27.10. Talvitelakointi 
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"Ammuntapäivä 2002" järjestet-

tiin MPK ry:n Meripuolustuspii-

rin sotilaallisena lisäkurssina 

Upinniemessä 13.4.2002. 

Kurssin johtajana toimi reservin 

sotilasmestari Tatu Korhonen ja 

pursimiehenä reservin yliker-

santti Ahti Hurmalainen. 

Pääkouluttajana oli reservin 

pursimies Mauri Kettunen. 

M28-30 

Kurssi oli siinä mielessä 
erikoinen, että se toimi 
kehyksenä kahdelle Sini-
sen Reservin valtakunnal-
liselle ammuntamesta-

ruuskilpailulle, jotka nyt myös 
järjestettiin ensimmäistä kertaa. 
Järjestelyvastuun kantoi muiden-
kin sotilasurheilutapahtumien jär-
jestely- ja kilpailutehtävissä kun-
nostautunut Helsingin Merire-
serviläiset ry. Kurssin johtaja ja 
pursimieskin muuttuivat kilpaili-
joiksi, pääkouluttajasta tuli pää-
tuomari molempaan kilpailuun, 
apulaisenaan reservin kersantti 
Seppo Ahti. Yhteensä kurssivah-
vuus oli 23 henkilöä. 

Kilpailukutsut ja materiaalia 
oli kyllä hyvissä ajoin lähetetty 
kaikille 23:lle Sinisen Reservin 
jäsenyhteisölle. Ainoastaan yksi 
kilpailija tuli Helsingin ulkopuo-

lelta, ja hänkin liittyi Turun Lai-
vastokiltaan vähän ennen kilpai-
luja. Täydet kilpailujoukkueet 
kummassakin lajissa oli vain 
Helsingin Merireserviläisillä, 
Laivaston Sukeltajakillalla ja 
Helsingin Laivastokillalla. Lisäk-
si Merireserviläisten vieraana 
mestaruuskilpailun ulkopuolella 
oli mukana Helsingin Sinibaretti-
en (vähän liiankin hyvä) joukkue. 

Perinnekiväärikilpailu 

Aamupäivän pääohjelmana oli 
Sinisen Reservin vuoden 2002 
mestaruuskilpailu 300 m:n perin-
nekivääriammunnassa (30 lauka-
usta makuu, aikaa 30 minuuttia). 
Kilpailun suojelijana paikalla 
nähtiin vanha sotilaskiväärimes-
tari luutnantti evp Kalevi Parkka-
ri, joka lahjoitti Sinisen Reservin 

parhaalle vuodeksi kerrallaan an-
nettavan "Kalen kiertopalkin-
non". Aseina kilpailijoilla oli 
enimmäkseen Ukko-Pekkoja eli 
kiväärejä m/39. Pari Suojelus-
kunta-pystykorvaakin m/28-30 
oli puolustamassa vanhaa maail-
man tarkimman sotilaskiväärin 
mainettaan. Olipa joillain opti-
misteilla käytössään vintofkat m/ 
91 ja m/91-30. 

Pistoolikilpailu 

Tukevan sotilaslounaan jälkeen 
oli vuorossa pistoolimestaruus-
kilpailu. 15 laukausta ammuttiin 
kiireettömänä kouluammuntana 
ja toiset 15 laukausta 5:n pikasar-
joina (10 sek / kääntö). Sään-
nöissä hyväksyttiin kilpailu-
aseeksi mikä tahansa pistooli tai 
revolveri, kaliiperi vapaavalintai-
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nen. Suurin osa ampujista ampui 
22LR tarkkuuspistooleilla, mutta 
oli joukossa muutama karkeaka-
liiperisempikin ase. Kahdenkä-
den ote oli sallittu. Maalina pv:n 
kuviotaulu. 

Yhteenveto 

"Ammuntapäivä 2002" oli varsin 
mukava tapahtuma. Se vietiin 
läpi pienellä joukolla ja talkoo-
hengessä. Pienet vastoinkäymiset 
eivät haitanneet, vaan kuitattiin 
pääsääntöisesti huumorilla. Iloi-
nen yllätys aamulla oli Rannik-
kosotilaskodin liikkuva kanttiini, 
joka kurvasi ampumaradalle las-
tinaan kuumaa kahvia ja tuoreita 
munkkeja. Ne kyllä maistuivat -
kaikkien mukanaolleiden lämmin 
kiitos siitä Upinniemen sotilasko-
dille! Kiitokset myös Helsingin 
Sinibarettien ampujille, jotka oli-
vat vähän liiankin ylivoimaisia 
kummassakin kilpailussa. 

300 metrin perinnekivääriam-
munta oli varsin tervetullut kil-
pailulaji. Piiripäällikkökin lupasi 
merkitä ensi vuoden mestaruus-
kilpailun jo suunnitelmiinsa. Var-
maankin on moni ampuja "uusi-
nut" tai kunnostanut siihen men-
nessä kalustoaan, ja ehkä jopa 
harjoitellutkin. Kiväärikilpailun 
suojelija Kalevi Parkkari totesi-
kin, että juuri tällaista toimintaa 
hän on reserviläisille kaivannut-
kin. Muistammehan lisäksi, että 
merivoimat oli viimeinen puolus-
tushaara, jossa Ukko-Pekat olivat 
käytössä varusmieskoulutuksessa 
(vuoteen 1977). Juuri siksi moni 
meistä reserviläisistä on näihin 
nykyisiin perinnekivääreihin tu-
tustunut hyvin läheisesti jo mui-
noin varusmiesaikana. 

Pistooliammunta oli mukana 
oikeastaan toista kertaa. Vaikkei 
valtakunnallisista mestaruuksista 
virallisesti kilpailtukaan, pidettiin 
syksyllä 1997 Upinniemessä en-
simmäiset Sinisen Reservin pis-
toolikilpailut, joista jaettiin myös 

mitalit. Jokavuotisen pistooli-
mestaruuskilpailun sääntöjen yk-
sityiskohtia voi ehkä vähän hie-
nosäätää tulevia kilpailuja silmäl-
lä pitäen, mutta pistooliharrastuk-
sen laajuus huomioonottaen, ovat 
jo ensi vuoden mestaruuskilpailut 
varmastikin tämän vuotisia laa-
jemmat. 

Sinisellä Reservillä on nyt 
kolme jokavuotista ammunnan 
mestaruuskilpailua, jotka täyden-
tävät hyvin toisiaan ja ovat todel-
lisia "jokamiehen lajeja": l) 150 

m:n rk-kilpailu 3 xlO ls pv:n 
aseilla 2) 300 m:n perinnekivää-
rikilpailu 30 ls/makuu 3) 25 m:n 
pistoolikilpailu 15 ls koulu +15 
ls pika vapaavalintaisella aseella. 
Kuten aikanaan sanottiin: "Am-
pumataitoinen kansa on Isän-
maan vahvin suojamuuri". Kaik-
ki mukaan! 
Tatu Korhonen 

TULOKSET 
SEURAAVALLA 
SIVULLA • 

Perinnekiväärimiehet. 
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Perinnekivääri 
• Henkilökohtainen kilpailu 
(Ensimmäisenä sijoittuminen Sinisen Reservin mestaruuskilpai-
lussa ja suluissa kilpailusijoitus vierailijoiden suoritusten ollessa 
mukana.) 

- (1.) ylim Jukka Soini (Helsingin Sinibaretit) 226 
(2.) sotmest Tatu Korhonen (Hgin Merireserviläiset) 217 
(3.) sotmest Raimo Häyrinen (Laivaston Sukeltajakilta) 196 
(4.) pursim Arto Salo (Turun Laivastokilta) 186 
(5.) alik Jorma Maurinsalo (Laivaston Sukeltajakilta) 168 

- (6.) korpr Jari Luostarinen (Helsingin Sinibaretit) 148 
- (7.) ylik Hannu Anttila (Helsingin Sinibaretit) 144 

5. (8.) ylik Jaakko Maavuori (Helsingin Merireserviläiset) 144 
6. (9.) ylik Seppo Vihersaari (Helsingin Merireserviläiset) 117 
7.(10.) ylil Jouni Ponnikas (Helsingin Laivastokilta) 111 
8.(11.) alik Matti Ojala (Helsingin Laivastokilta) 95 
9.(12.) pursim Keijo Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta) 79 

10.(13.) alik Juha Vire (Helsingin Laivastokilta) 52 

Joukkuekilpailu 
(1.) Helsingin Sinibaretit 

(Soini, Luostarinen, Anttila) 
1. (2.) Helsingin Merireserviläiset 

(Korhonen, Maavuori, Vihersaari) 
2. (3.) Laivaston Sukeltajakilta 

(Häyrinen, Maurinsalo, Karimäki) 
3. (4.) Helsingin Laivastokilta 

(Ponnikas, Ojala, Vire) 

518 

478 

443 

258 

Pistooli 

( 1 . 

(2 . 
(3. 
(4. 
(5. 
( 6 . 

(7. 
(8. 
(9. 

8. (10. 
9. (11. 
- (12. 

10. (13. 
11. (14. 
12. (15. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

Henkilökohtainen kilpailu 
ylik Hannu Anttila (Hgin Sinibaretit) 284 
alik Veli-Matti Santala (Hgin Laivastokilta)277 
pursim Arto Salo (Turun Laivastokilta) 274 
sotmest Raimo Häyrinen (Laiv Sukkilta) 273 
alik Juha Vire (Hgin Laivastokilta) 268 
ylik Jaakko Maavuori (Helsingin Merires) 264 
ylim Jukka Soini (Helsingin Sinibaretit) 263 
ylik Seppo Vihersaari (Helsingin Merires) 262 
sotmest Tatu Korhonen (Hgin Merires) 260 
vääp Pentti Vieri (Helsingin Merires) 258 
ylim Tero Palokuja (Helsingin Laivkilta) 248 
korpr Jari Luostarinen (Hgin Sinibaretit) 241 
alik Jorma Maurinsalo (Laiv Sukkilta) 240 
pursim Keijo Karimäki (Laiv Sukkilta) 235 
ylik Ahti Hurmalainen (Hgin Merires) 226 

S I N I N E N R E S E R V I rv 

• Joukkuekilpailu 
1. (1.) Helsingin Laivastokilta 

(Santala, Vire, Palokuja) 
- (2.) Helsingin Sinibaretit 

(Anttila, Soini, Luostarinen) 
2. (3.) Helsingin Merireserviläiset 

(Maavuori, Vihersaari, Korhonen) 
3. (4.) Laivaston Sukeltajakilta 

(Häyrinen, Maurinsalo, Karimäki) 

(143+141) 
(140+137) 
(139+135) 
(141+132) 
(136+132) 
(138+126) 
(132+131) 
(134+128) 
(131+129) 
(129+129) 
(127+121) 
(130+111) 
(126+114) 
(123+112) 
(107+119) 

793 

788 

786 

748 
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S I N I N E N R E S E R V I ry KILPAILUKUTSU 
Sinisen Reservin ampumamestaruuskilpailu Raasissa 14.9.2002 
Kilpailu suoritetaan 3-asentoisena rynnäkkökivääriammuntana 
puolustusvoimien aseilla (10 Is makuu, 10 Is polvi, 10 Is pysty) 
1 50 metrin matkalla. 
Kilpailu on sekä henkilökohtainen että yhdistysten välinen. Sinisen 
Reservin jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa kilpailuun yhden kolme-
henkisen, ennakoltanimetyn joukkueen. 
Osallistumismaksu on 8 € /ampu ja ja se maksetaan 1.8.2002 
mennessä yhdistyksittäin tilille: Merita 102530-216385. 
Kirjalliset ilmoittautumiset yhdistyksittäin (ampujien nimet ja sotilas-
arvot) 1.8.2002 mennessä osoitteella: 
Eino Kostian 
Linnankatu33 B30 
20100 TURKU 

TERVETULOA 

P U H T A U S 
O N M E I L L E 

I S O A S T A I S O A S T A 

Farmos on k o t i m a i n e n teol l i suus- ja l a i t o skäy t töön t a rko i t e t -
t u j e n p u h d i s t u s , des in f io in t i - ja t eo l l i suuskemikaa l i en valmis-
t a j a . F a r m o s t a r j o a a r ä ä t ä l ö i d y n k o k o n a i s r a t k a i s u n , j o n k a 
suunn i t t e lu lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista . Farmokselle 
p u h t a u d e n t u o t t a m i n e n on p a l v e l u a , j o n k a t a v o i t t e e n a o n 
turval l i suus , t ehokkuus ja t a loude l l i suus . Farmoksen t u o t t a m a 
puh t aus j a hygienia on osa suomalais ten tuot teiden j a palvel u jen 
laa tua . 

risanES 
Farmoi. PL 425, TcngsttSminkacu 6. 20101 Tuiku 

puhelin 0204 877 1 10. fan 0204 877 ^20 

www.famMJ5.cora 

I<URSSIPUUI<I<O 
Alkuperäinen CAMILLUS amerikkalaisen merijal-
kaväen käyttämä puukko toisen maailmansodan 
aikana. Kaiverrusmahdollisuus terään jos esi-
merkiksi haluatte pysyvän muiston armeijan 
ajasta. Nimi + logo 13,50 € 

I t a 
» Int.+358-9-135 1358 Fax 135 1671 

POHJOISRANTA 22 HELSINKI FINLAND 
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Kyminlinna 

Kotkan Rannikkoalue 
uusien mahdollisuuksien äärellä 

• Jo vuosia Kotkan Rannikkoalueella on odotettu 
ratkaisua Kyminlinnan kohtalosta. Nyt on ratkaisu-
jen ja muutoksen aika. Puolustusministeriön päätös 
kertoo, missä ja milloin Kotkan Rannikkoalueen 
esikunta pääsee jälleen toimimaan tehokkaasti yh-
tenäisenä ja myös muut mantereelliset toiminnot 
saadaan ajanmukaisiin tiloihin. Millainen päätös 
onkaan, ensin suunnitellaan vuosi ja rakennetaan 
toinen, varsinainen muutto uusiin tiloihin olisi näil-
lä näkymin vasta alkuvuodesta 2005. 

Tulevat muutokset Kotkan Rannikkoalueella 
liittyvät puolustuspoliittisen selonteon ratkaisuihin. 
Selonteon mukaisesti Kymen Ilmatorjuntarykment-
ti siirtyy Haminasta Vekaranjärvelle 1.1.2003 ja 
Haminaan jää siirron myötä käyttämätöntä raken-
nuskantaa. Kotkassa taas Kyminlinna kaipaisi mer-
kittävää perusparannuspäätöstä ja esikunta pitäisi 
saada "kahden asunnon loukusta", Kyminlinnasta ja 
Virastotalolta, saman katon alle - tai ainakin samaan 
pihapiiriin. Niinpä eräänä varteenotettavana vaihto-
ehtona täällä Kaakonkulmalla on Kotkan Rannik-
koalueen mantereellisten toimintojen siirtäminen 
Haminaan (1). Toinen vaihtoehto on jo vuosia kyp-

sytelty Kyminlinnan peruskorjaus (2) ja kolmantena 
esikunnan operatiivisen osan paluu evakosta viras-
totalolle tilojen peruskorjauksen jälkeen (3). Näitä 
eri vaihtoehtoja ovat valmistelleet Kotkan Rannik-
koalueen ja Reserviupseerikoulun yhteiset työryh-
mät ja ministeriön päätöstä odotetaan ennen kesää. 

Linnakkeilla elämä jatkuu 
entiseen malliin, 
muille toiminnoille useita vaihtoehtoja 

Kaikki vaihtoehdot koskevat ainoastaan Kotkan 
Rannikkoalueen mantereellisia (Kyminlinna ja esi-
kunta) toimintoja. Ydintoiminnot - valvonta, torjun-
ta ja koulutus - säilyvät saarilla. Kirkonmaan linna-
ketta vahvistetaan heinäkuussa aliupseerikoululla ja 
syyskuussa merivalvontakeskuksella. Hamina- tai 
virastotalo-vaihtoehto edellyttävät kumpikin lisära-
kentamista Kuusiseen sotilassatamaan, Kyminlin-
nasta luovuttaessa siellä nyt majoittuville matruu-
seille tarvitaan tilat.. 

Esitetyt vaihtoehdot tarkoittaisivat Kotkan 
Rannnikkoalueen osalta käytännössä sitä, että vaih-
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toehdossa yksi (1) Haminassa yksi KymItR:ltä tyh-
jäksi jäävä kasarmi peruskorjattaisiin esikunnan ti-
loiksi ja huolto- sekä tukitoiminnot sijoitettaisiin 
myös Haminaan, vaihtoehdossa kaksi (2) Kymin-
linna peruskorjattaisiin koko esikuntaa ja siellä jo 
nykyisin olevia huolto- ja tukitoimintoja varten ja 
vaihtoehdossa (3) Kotkan virastotalon kosteudesta 
vaurioituneet kellaritilat peruskorjattaisiin esikun-
nan operatiiviselle osille soveltuvaksi ja huolto- ja 
tukitoiminnot sijoitettaisiin Haminaan. 

Kaikki em. vaihtoehdot mahdollistavat Kotkan 
Rannikkoalueen toimintojen kehittämisen nykyises-
tä epätyydyttävästä tilanteesta kohti toimivampaa 
kokonaisuutta. Hamina-vaihtoehto antaa kuitenkin 
parhaimman mahdollisuuden ottaa huomioon ne 
tehokkuusvaatimukset, jotka tulevina vuosina vää-
jäämättömästi koskevat Kotka - Hamina -aluetta 
kokonaisuutena. 

Työtehtävät pysyvät ent isel lään, 
suuria muutoks ia ei ole odotet tavissa 

Päällekkäisyyksiä poistetaan ja rinnakkaisia toimin-
toja yhdistetään jatkossakin, sillä rakennemuutos 
jatkuu vääjäämättä. Tuleva muutos ei kuitenkaan 
nyt aiheuta Kotkan Rannikkoalueen henkilöstölle 
suuria muutoksia. Muutos koskee suoranaisesti 

esim. Hamina-vaihtoehdon toteutumisessa alle 70 
henkilön työtehtävien siirtymistä naapurikaupun-
kiin. Matkaa on Kotkan ja Haminan välillä on noin 
30 km, moottoritietä pitkin matka taittuu parissa-
kymmenessä minuutissa. Samalla työssäkäyntialu-
eella työskentely ei siis juurikaan aiheuta muutok-
sia. Työtehtävien osaltakaan ei näköpiirissä ole 
mainittavia muutoksia, tosin sekä Reserviupseeri-
koululle että Kotkan Rannikkoalueelle on luonnol-
lisesti järkevintä ja kehittävintä yhdistää tiettyjä toi-
mintoja ja osaamisalueita palvelemaan uutta varus-
kuntaa kokonaisuudessaan. 

Murhetta tulevasta ei tunnu olevan ilmassa, 
muutokseen liittyvistä vaihtoehdoista on tiedotettu 
avoimesti. Oikeastaan voidaankin sanoa, että Kot-
kan Rannikkoalue ja sen henkilöstö on jo nyt muka-
na myös suuremmassa yhteiskunnallisessa muutok-
sessa, jossa kuntien ja niiden alueella toimivien 
yhteisöjen välinen yhteistyö täällä itäisen Suomen-
lahden rannalla näyttää tiivistyvän kiihtyvään tah-
tiin. 

Muutos on mahdollisuus. Vanhaa sanontaa lai-
nataksemme, "Vierivä kivi ei sammaloidu". 

Rannikkoalueen komentaja 
komentaja Tapio Maijala 

E A S Y k m 
mutka t tomia kilometrejä 

Easy Km Oy - luotettava 
yhteistyökumppani autoasioissa 

Monipuoliset leasing-palvelut 
- Henkilö- paketti-ja kuorma-autot 

sekä erikoisajoneuvot 
- Kaikki merkit ja mallit 
- Suomen suurin tavara-autojen 

leasingkanta 
Ammattitaitoinen monimerkki-
korjaamoketju 
- Maan kattava verkosto 

Varaosapalvelut 

Suunnitteleva koritehdas 

Käytettyjen autojen myynti 
- Helsinki, Tampere, Oulu 

Polttoainepalvelut 
- Pysyvästi edullista polttoainetta 

Autojen vuokraus 
Easy Km Oy 

Postintaival 5 • 00230 Helsinki 
Puh.0204 51 0101 

www.easykm.f i 
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Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 
juhli vuosipäiväänsä 
auringossa 

Suomenlinnan Rannik-
korykmentin edellinen 
komentaja, komentaja 
Aulis Minkkinen 
ojentaa rykmentin 
lipun 1.3.2002 komen-
tajan tehtävät vastaan-
ottaneelle komentaja-
kapteeni Timo Saasta-
moiselle. 

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin vuosipäivä 
12.5.2002 osui tänä vuon-

na sunnuntaiksi, jolloin vapaan 
Suomen leijonalippu nousi Kus-
taanmiekan Patterimäen lippusal-
koon kello 8.00 liehuakseen siel-
lä ylväänä koko kesän. 

Rykmentti järjesti paraatin 
maanantaina 13.5.2002 August 
Ehrensvärdin muistomerkin lä-
heisyydessä. Maaliskuun alussa 
SlRR:n komentajan tehtävät luo-
vuttanut komentaja Aulis Mink-
kinen luovutti tilaisuudessa myös 
rykmentin lipun uudelle komen-
tajalle, komentajakapteeni Timo 
Saastamoiselle. Tapahtuman jäl-
keen Timo Saastamoinen on 
ylennetty komentajaksi. Ranni-
kon Puolustaja -lehti onnittelee! 

Puheessaan komentaja Aulis 
Minkkinen korosti mm. seuraa-

via asioita: 
"Rykmentissä olemassa ole-

vaa hyvää henkeä ei voi lakata 
korostamasta. Hyvä henki on 
sekä palkatun henkilökunnan, 
että varusmiesten palvelustyyty-
väisyyden vahvin tae. Se on har-
vinaista pääomaa, josta on oltava 
ylpeä. Hyvä henki ei kuitenkaan 
ole salaman tai lottovoiton iske-
mä sattuma, vaan pitkäaikaisen 
työn tulos. Rykmentin hyvän 
hengen taustatekijöinä korostuu 
neljä tekijää, jotka ovat perinteet, 
tehtävä, pääoma ja luottamus tu-
levaisuuteen." 

"Rykmentti vastaa pääkau-
punkiseudun rannikon puolustuk-
sesta. Tehtävä on yksiselitteisyy-
dessään riittävän vaativa. Se 
haastaa jokaisen rykmentin ri-
veissä seisovan sotilaan osavas-
tuuseen valtakunnan painopiste-

alueen puolustamisesta. Kun vä-
littömästi oman selän takana nä-
kyy Suomenlinnan kirkkomaja-
kan valot ja vain hieman taaem-
pana häämöttää Tuomiokirkon 
kupolit ja Helsingin muut maa-
merkit, enempiä motivaatiopu-
heita ei tarvita. Tehtävä velvoit-
taa". 

"Todettakoon laajan ja tärke-
än vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen toimijajoukon olemassa-
olo, josta rykmenttiä lähinnä ovat 
sen oma nimikkokilta ja perin-
neyhdistys sekä tärkeää koulutus-
tehtävää aktiivisesti tuottava pai-
kallisosasto Rikama". 

"Luottamus tulevaisuuteen on 
viimeisin tekijä. Jos luottamus 
puuttuu, niin puuttuu myös hy-
vän työilmapiirin säilymisen ja 
kehittämisen edellytykset. Ryk-
mentin tilanteessa luottamusta 
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"Eteen - vie". Isosaaren linnak-
keen paraatiosasto viettävässä 

maastossa. 

Ohimarssin vastaanottajat vas. 
komentaja Aulis Minkkinen, 

komentajakapteeni Timo 
Saastamoinen ja kommodori 

Heikki Salmela. 

Ohimarssi. Kokelaat eturivissä. 

luova tekijä on itsestään selvästi 
jo todettu rykmentin tehtävä: 
Pääkaupunkiseudun rannikon-
puolustusta ei voida lopettaa tar-
peettomana. Jatkossa tähänkin 
asiaan on kuitenkin panostettava 
aikaisempaa terävämmin, jotta 

rykmentistä ei tule 2010-luvulla 
merivoimien kiinteän rannikkoty-
kistön terminaalihoidosta vastaa-
vaa museoaluetta". 

Lyhennelmä puheesta ja kuvat: 
Eero Sivunen 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
entinen komentaja, kommodori 
Hanno Strang ottaa vastaan Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
komentajan tehtävät 1.1.2003 
alkaen. Rannikon Puolustaja -lehti 
onnittelee! 

Komentaja Aulis Minkkisen muoto-
kuvan paljastus Suomenlinnan 
Upseerikerholla. 
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Jäät ovat juuri sopivasti 
lähteneet Lehtisen saaren 
pohjoispuolisesta salmesta. 
Turvallisen näköiseen 
salmenylitykseen valmistau-
tuvat projektiryhmän 
jäsenet eversti evp Torsti 
Lahti ja Olli Katava. 

Ensimmäinen 
uusi rt-tuiiasema 
pitkästä aikaa 
Kuivasaareen rakenne 
taan uusi tuliasema. Jo sitä saivat 
rt-miehet odottaakin. Kyseessä 
on kuitenkin vanhan tykin siirto 
Lehtisistä, joka tapahtuu viikolla 
37. 

Kuivasaaressa on rakennettu 
toukokuun alusta lähtien uutta 
tuliasemaa Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan toimesta. 
Suunnittelutyö käynnistettiin jo 
vuosi sitten. Tutustumis-ja mitta-
uskäyntejä suoritettiin syksyn, 
talven ja kevään aikana Isosaa-
reen, Kuivasaareen, Lehtisiin ja 
Parolan varikolle. Joihinkin pa-
riinkin kertaan. 

Rl Hannu Juopperi laati ra-
kennekuvat, Rl Eero Sivunen 
projektisuunnitelman ja killan 
puheenjohtaja Pekka Ahtola toi-
mii projektipäällikkönä käytän-
nön toteutuksessa. 

Ensimmäinen materiaalikul-

jetus tapahtui Santahaminasta 
Kampelalla 2.5.2002. Toukokuun 
21. päivänä suoritettiin 18 m3 be-
tonivalu, josta tykin perustaan 
meni 9 m3 betonia. Kyseinen mu-
rikka painaa siis 21,5 tonnia! 
Kyllä kasematin holvi on tiukilla, 
kun jalustan päälle asennetaan 
vielä lähes saman verran terästä. 
Holvin valu suoritetaan tämän 
lehden ollessa painossa eli 
12.6.2002. Kampelan tehtävänä 
on kuljettaa tuolloin 25 m3 beto-
nia. Sitten vain laudoituksen pur-
kua, pientä betonipaikkausta ja 
pintojen fiksausta. Laatan vesieri-
tystyöt tehdään elokuussa kuten 
myös sähkö- ja tarvittavat LVI-
työt. 

Toivoa sopii, että pulttikehän 
mitoitus on onnistunut. Sekin 
nähdään viikolla 37, kun Kampe-
la tuo Lehtisistä 152/50-T:n ku-
puineen ja muine varustuksineen. 

Rakennusinsinööri Hannu 
Juopperi kuvaa ja mittaa 
tuliaseman rakenteita. 

Seuraavassa Rannikon Puo-
lustaja -lehdessä kerromme tar-
kemmin projektin kulusta. Tykin 
siirto ei kuitenkaan vielä ehdi 
tuohon lehteen. 
Teksti ja kuvat: Eero Sivunen 

152/50-T -vanhus kuusikon 
suojassa. Teknikkoyliluutnantti 
Markku Rönn Parolan varikol-
ta tutkiskelee ulkokuorta 
yhdessä Kotka Rannikkoalu-
een asiantuntijoiden kanssa. 

Laudoituksen ensimmäinen vaihe 
valmis. Raudoittajia odotellaan. 
Takana 12":n kaksoistykkitorni. 
Edessä vasemmalla tulevan tykin 
perustalaudoitus, joka on halkaisi-
jaltaan 2900 m m ja korkeudeltaan 
1370 mm. Kehä, jossa on 24 kpl 35 
m m pulttia, on asennettu ennen 
rakenneraudoitusta. 
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Puolustushallinnon 
kiinteistöuudistus etenee 
Johtaja Jari Panhelainen 

Puolustushal l innon kiinteistöuu-
distus etenee, vaikka hankkeen aikataulua on 
hieman muutettu. Puolustusvoimien 
käyttämä kiinteistökanta on siirtymässä 
vaiheittain vuoden 2003 alkuun mennessä 
puolustusministeriöltä pääosin Senaatti-
kiinteistöjen, Kruunuasuntojen ja metsähalli-
tuksen piiriin. Alunperin muutos oli tarkoi-
tus saada kokonaisuudessaan valmiiksi jo 
vuoden 2002 vaihteessa. Nyt kuitenkin 
edetään hieman hitaammalla aikataululla. 
Senaatti-kiinteistöjen hallintaan puolustus-
hallinnon kiinteistöt siirtynevät vuoden 2003 
alusta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee 
eduskunta. 

Puolustushallinnon kiinteistöuudi stuksen 
siirtymisellä vuodella eteenpäin on myöntei-
siä, mutta myös kielteisiä vaikutuksia. 
Positiivisena on pidettävä sitä, että kaikille 
hankkeen osapuolille jää enemmän aikaa 
hioa vielä toistaiseksi avoimia yksityiskoh-
tia. Viivästymisellä voi olla myös kielteisiä 
seurauksia. Vanha totuushan on, että kun 
asiat venyvät, niin ne usein myös mutkistu-
vat. 

Tulevan kiinteistömassan vaikutus 
Senaatti-kiinteistöjen toimintaan on huomat-
tava. Senaatti-kiinteistöjen vastuulle on 
tulossa lähes 7 800 rakennusta ja rakennel-
maa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 
3,5 miljoonaa htm2. Muutoksen seurauksena 
Senaatti-kiinteistöjen rakennusten kokonais-
pinta-alan lähes kaksinkertaistuu ja luku-
määrä kolminkertaistuu. 

Senaatti-kiinteistöissä muutokseen on 
valmistauduttu huolella. Liikelaitoksen 
neljänneksi toimialaksi perustettiin vuoden 
2001 keväällä puolustuskiinteistöjen toimi-
ala. Toimiala on vuoden aikana valmistautu-
nut kiinteistöomaisuuden haltuunottoon, 
kehittänyt asiakassuhdettaan puolustushal-

lintoon ja rakentanut omaa organisaatiotaan. 
Lisäksi on määritetty kiinteistöomaisuuden 
arvoa ja valmisteltu tarvittavia sopimus-ja 
toimintamalleja. Asioita on viety eteenpäin 
yhteistyössä puolustushallinnon kanssa. 
Vuokrausmallissa päädyttiin pääomavuokra-
ratkaisuun, joka sisältää lisäksi kiinteistöjen 
kunnossapidon. Senaatti-kiinteistöt vastaa 
täten omistajana investoinneista ja kunnossa-
pidosta. Puolustushallinnon rakennuslaitok-
sen kanssa on neuvoteltu rakennuttamis-, 
kunnossapito- ja muiden tarvittavien 
palveluiden tuottamisesta kumppanuussopi-
musperiaatteiden mukaisesti. 

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, 
joka tekee omia investointipäätöksiä. 
Senaatti-kiinteistöjen toiminta ei ole sidottu 
valtion budjettiin, mikä tekee mahdolliseksi 
tarvittaessa hyvinkin nopeat päätökset. 
Ensimmäiset puolustusvoimien käyttämiä 
kiinteistöjä koskevat investointipäätökset 
tehtiin pian siirtoa koskevan aiesopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Senaatti-kiinteistö-
jen hallitus on siirron valmistelun yhteydes-
sä tehnyt yhdeksän puolustuskiinteistöjä 
koskevaa investointipäätöstä, joiden yhteen-
laskettu arvo on 42 miljoonaa euroa. Inves-
toinneista merkittävimmät ovat Säkylän 
keskusvarasto sekä Lappeenrannassa 
rakennus numero 3:n perusparannus Maaso-
takoulun käyttöön. Ensimmäinen Senaatti-
kiinteistöjen rakennuttama hanke puolustus-
voimille valmistui viime vuoden syyskuussa. 

Tulevaisuudessa Senaatti-kiinteistöjen 
investointien painopiste on siirtymässä 
puolustuskiinteistöjen suuntaan. Puolustus-
hallinnon kiinteistöissä on mm. runsaasti 
korjaus velkaa, mikä edellyttää Senaatti-
kiinteistöiltä systemaattista peruskorjausoh-
jelmaa tuleville vuosille ja osin nopeitakin 
korj ausinvestointej a. 
Johtaja Jari Panhelainen 
Senaatti-kiinteistöt 
Puolustuskiinteistöjen toimiala 
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Rannikon Vihreät sisaret Eurajoella 

• Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry:n vuosikokoukseen sunnuntai-
na 3.3.2002 Eurajoen Kristilli-
seen opistoon kokoontui kuuti-
senkymmentä yhdistyksen sisarta 
eri puolilta rannikkoa päättämään 
yhteisistä asioista. Kokous sujui 
reippaasti ja aikataulussa pysyen 
Selkämeren paikallisosaston pu-
heenjohtajan Tarja Lahden toimi-
essa kokouksen puheenjohtajana. 

Vuosikokouksessa valittiin 
erovuoroisten hallituksen jäsen-
ten tilalle kaksi uutta jäsentä vuo-
siksi 2002-2005, ja kaksi varajä-
sentä vuodeksi 2002. Uusiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin 
Maritta Sariola Hangosta ja Hilk-
ka Alander Turusta. Varajäsenik-
si valittiin Marja Sipi Suomenlin-
nasta ja Riitta Kivinen Kyminlin-

nasta. Ulla Varjola jatkaa edel-
leen Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen puheenjohtajana. 

Kokouksen jälkeen nautittiin 
lounas maittavasta Satakuntalai-
sesta pitopöydästä ja sen jälkeen 
lähdettiin opastetulle kiertoajelul-
le Eurajoen kuntaan. Kiertoaje-
lun jälkeen kokoonnuttiin Vuosi-
kokousjuhlaan Eurajoen kunnan-
talon valtuustosaliin. 

Tilaisuus alkoi Selkämeren 
paikallisosaston puheenjohtajan 
Taija Lahden lämpimällä tervetu-
lotoivotuksella. Hän kertoi haas-
tatelleensa Huhdan koulun 5-6 
luokan oppilaita heidän tietämyk-
sestään sotilaskotityöstä. Yksi 
vastaus oli ylitse muiden: "Ne 
myy halpoja munkkeja huvin 
vuoksi ja vie niitä sotilaille met-

sään. Niillä on vihreät vaatteet ja 
semmonen merkki rinnassa". 
Voiko sen paremmin sanoa! 

Juhlassa esiintyivät pienten 2. 
luokkalaisten eurajokelaisten li-
säksi paikallinen tanhuryhmä 
Väkkärä sekä Laivaston soitto-
kunta. Komentajakapteeni Pasi 
Staff piti juhlapuheen, jossa hän 
painotti suomalaisuutta, kuinka 
Suomea, sen kieltä, mieltä, sy-
däntä ja sielua tulee puolustaa. 
Puheessaan hän myös kauniisti 
rinnasti Rannikkosotilaskodin 
käsin kirjoitettuun kirjeeseen, 
jossa on aito tunnelma ja henkilö-
kohtainen kontakti. 

Merivoimien komentaja lip-
pueamiraali ja rouva Hans Holm-
ström kunnioittivat tilaisuutta läs-
näolollaan. 
Eija Paananen 
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Miekkajuhlan juhlakalut 68. Merikadettikurssin rt-kadetit vasemmalta lukien 
Antti Kauppinen, Antti Häkkinen, Timo Jaakola, Klaus Fromholz, Joni Hoviseppä, 
Heikki Heilala ja Markus Meriluoto. 

RtUY:n Miekkajuhla 
8.5 .2002 Suomenlinnan upseerikerholla 

RtUYin puheenjohtaja ko-
mentaja Hasse Rekola toivotti 
aluksi arvovaltaisen kutsuvieras-
joukon ja valmistuvat kadetit ter-
vetulleiksi perinteiseen Miekka-
juhlaan, jossa luovutetaan rt:n 
priimusmiekka sekä kutsutaan 
valmistuvat rt-kadetit RtUY:n jä-
seneksi. Jaettavan miekan perin-
ne on neljän vuosikymmenen ta-
kainen. Silloiset rt:n evp-upseerit 
keräsivät keskuudestaan miekan 
hankintaan tarvittavat rahat, jolla 
kustantaa priimusmiekka. Nykyi-
sin miekan kustantaa Rannikko-
tykistösäätiö, jolle RtUY osoittaa 
kiitokset. Miekan luovuttajana on 
perinteisesti ollut yhdistyksen 
kunniajäsen, kuten tälläkin ker-
taa, kun entinen puolustusvoi-
main komentaja, kenraali Jaakko 
Valtanen luovutti priimusmiekan. 

Puheessaan kenraali Jaakko 
Valtanen kertoi omien upseerin 
ammattiin liittyvien arvojensa 
kehityksestä sanoen mm: 

"Vaikka sotien jälkeisissä 
oloissa ei ollut kovin helppoa 
aloittaa vakinaisen väen upseeri-
na, tuntui kuitenkin arvokkaalta 
ja velvoittavalta kouluttaa ja kas-
vattaa nuoria miehiä edelleen 
isänmaalliseen ja puolustustah-
toiseen henkeen. Työhön liittyvät 
arvot tulivat puolustusvoimien 
tehtävistä ja yleisestä asevelvolli-
suudesta. Esimiehenä ja alaisille 
esimerkkinä oleminen on myös 
eettisesti haastava. Upseerin am-
mattiin katsottiin yleisesti kuulu-
van myös selvä aatteellisuus ja 
kutsumustietoisuus. Sotilaan toi-
mia ei sen tähden kutsutakaan 
työksi vaan palvelukseksi. Puo-
lustusvoimat antoi siis ikään kuin 
sisältään selvän arvosuuntauksen 
nuoren upseerin työlle. Niiden 
hyväksyminen sekä niihin sitou-
tuminen ja jopa samaistuminen 
vahvistui palvelusvuosien, koulu-
tuksen ja eteen tulevien tehtävien 
myötä. Samaistuminen oman or-

ganisaation tavoitteisiin ja vas-
tuun tunteminen niistä oli erityi-
sen selvä päällikkö- ja komenta-
jatehtävissä. 

Vuosien kuluessa aatteellinen 
ja yksilöllinen arvosuuntautumi-
seni sai uusia virikkeitä puolus-
tusvoimien ulkopuolelta - yhteis-
kunnasta. Oli välttämätöntä ha-
vaita ja tunnustaa että kansalais-
ten isänmaallisuus ja puolustus-
tahto syntyvät hyvin erilaisista 
tekijöistä, jotka monissa kohdin 
poikkesivat omistani. Puolustus-
voimien sisäisen, selkeän ja jos-
kus yksioikoisen arvomaailman 
ja yhteiskunnan moniarvoisen ja 
hajanaisenkin arvomaailman vä-
lillä vallitsee monia jännitysteki-
jöitä. 

Oli välttämätöntä ymmärtää, 
että puolustusvoimien tehtävä voi 
onnistua vain, jos puolustusvoi-
mat osoittaa työssään niitä arvo-
ja, joille kansalaiset haluavat olla 
lojaaleja ja ovat valmiita niitä 
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vaaran uhatessa puolustamaan. 
Upseerin arvomaailma sai koh-
dallani selvästi rinnalleen demo-
kraattisen kansalaisen arvot. Täs-
sä prosessissa antoi hyvän tuen 
viisas lainsäädäntömme, joka 
kielsi ja tänäänkin kieltää puolue-
politiikan upseereilta ja puolus-
tusvoimissa. 

En suinkaan ollut tässä kehi-
tyksessä yksin, vaan se koski 
koko upseeristoa. Kansalaisen 
rooliin samaistuminen toi muka-
naan myös sen, että erityisesti it-
seäni nuoremmat upseerit alkoi-
vat enenevässä määrin pitää am-
mattiaan ammattina muiden am-
mattien joukossa ja sille alettiin 
vaatia samoja yhteiskunnassa hy-
väksyttyjä taloudellisia ja sosiaa-
lisia etuja ja palveluita kuin muil-
takin ammattiryhmiltä. Vahvasti 
arvosuuntautunut upseeri oli saa-
nut rinnalleen yhteiskuntaan jä-
sentyvän työ- ja ammattisuuntau-
tuneen upseerin. Tämä näkyi ja 
näkyy ryhmien järjestäytyneenä 
edunvalvontatoimintana, mutta 
myös kriittisenä suhtautumisena 
sotilasorganisaation 'yksioikoi-
sia' symbolitekijöitä kohtaan. 

Upseerin työssä voi saada 
tyydytyksen ja vahvan motivaati-
on jos ymmärtää, että sitoutumi-
nen sotilaana johtajavaltaisen so-
tilasorganisaation keskeisimpiin 
arvoihin sekä kansalaisena demo-
kraattisen yhteiskunnan moniar-
voisuuteen ovat monista erilai-
suuksista huolimatta toisiaan täy-
dentäviä ja toisiaan tukevia teki-
jöitä. Upseerin on luonnollisesti 
oltava lojaali oman organisaati-
onsa arvo- ja normimaailmalle, 
mutta toisaalta oltava aidosti sen 
yhteiskunnan moniarvoinen kan-
salainen, jota hän opettaa ja vaa-
tii alaisensa puolustamaan. 

Sitä ei voi olla ilman upseerin 
aatteellisuutta, ei ilman yhteis-
kunnallista näkemystä, mutta ei 
missään tapauksessa ilman eetti-
sesti ja moraalisesti korkeaa up-
seerin ja johtajan sotilaallista 
ammattitaitoa". 
Teksti Hasse Rekola 
Kuvat Petri Parviainen 

Kenraali Jaakko 
Valtanen 

luovuttamassa 
RTUY:N 

priimusmiekan 
kadettipursi-

mies Fromhol-
zille, taustalla 

yhdistyksen 
puheenjohtaja 

komentaja 
Hasse Rekola. 

Rannikkosisar-
ten Säätiön 

puolesta Marja 
Rahikainen 

onnittelemassa 
hyvin menesty-
nyttä kadettiali-
kersantti Heikki 

Heilalaa. 

Kenraali Jaakko 
Valtanen 

pitämässä 
pihvipuhetta, 

josta osia 
oheisessa 
tekstissä. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS ry TIEDOTE 2/02 

• Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen ensimmäinen alueelli-
nen tilaisuus tänä vuonna pidet-
tiin Hangossa 29.4.2002. Tilai-
suudessa oli osallistujia yli 20. 
Komentajakapteeni Juka-Pekka 
Schroderus esitelmöi ajankontai-
sista turvallisuusalan hankkeista 
ja koulutuksesta. Saunatech 
Oyj:n edustussaunan löylyt olivat 
jatkokeskustelun kohtaamispaik-
ka. Syksy tuo tullessaan Turun ja 
Kotkan alueelliset tilaisuudet. 
Yliluutnantit Mikko Pilviö ja 
Pekka Snellman vastaavat val-
misteluista. 

Kevätretken järjestäminen 
Upinniemeen ilmatyynyaluksen 
kotikonnuille siirtyy myöhem-

pään ajankohtaan. Aikataulun 
määrää itse alus ja sen saapumi-
nen Upinniemeen. 

Silvo Hietasen opastama jä-
senretki Viipuriin järjestetään 7.-
9.9.2002 seuraavanlaisena. 

7.9.2002 matkaseurue lähteen 
Helsingistä kohti Pietaria Vaali-
maan, Viipurin, Johanneksen ja 
Koiviston kautta. Ilta ja yö viete-
tään Viipurissa. 

Seuraavan päivän hotelliaa-
miaisen jälkeen Pietarin kierto-
ajelun jälkeen käydään Pietarin 
tykistömuseossa josta matkataan 
Kronstadtin upseerikerhoon. Äy-
räpään Tali-Ihantalan kautta ilal-
liselle Viipuriin. 

8.9.2002 tehdään kierros Vii-

purissa ja Vaalimaan kautta Hel-
sinkiin. 

Koko hoidon hinta (puolihoi-
to) on vaivaiset 160 euroa. Vas-
tuullinen matkanjärjestäjä on 
Puolakan Valmismatkat. 

Ilmoittautumiset 1.8.2002 
mennessä suoraan matkanjärjes-
täjälle puhelinnumeroon 05 -
544 4950 tai sähköpostilla puo-

lakka @surfeu.fi. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä on kerrottava 
nimi, syntymäaika ja passin nu-
mero. Muistutettakoon, että mat-
ka on tarkoitettu ainoastaan 
RtUY:n jäsenille ja mukaan mah-
tuu 40 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. 

Ballistiset suojamateriaalit 

Hesco Bastion linnoitteet 
Luotisuojamateriaalit 
Läpivalaisulaitteet 
Miinanraivausvarusteet 
Nato-lankatuotteet 

Komposiittikypärät 
Luodinsuojalasit 
Laservaroittimet 
Miinakoulutusmateriaalia 
Taktiset suojalasit ja visiirit 

FinnProtec Oy 
PL 43, 02721 Espoo 

puh. 09 -554 334, 0400- 554 334 
telefax 09- 548 3344 
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"Ollos huoleton, poikas valveill on!" 
SAARISTOMEREN MERIPUOLUSTUSALUE 

• Saaristomeren Meripuolustus-
alueen saapumiserän 1/2002 vala-
tilaisuus pidettiin perjantaina 
22.2.2002 Pansiossa. 

Aamulla puoli kuusi surisi 
summeri aamutoimien ja herä-
tyksen merkiksi Gyltön luolassa. 
Uniset mutta hieman jännittyneet 
alokkaat valmistautuivat uuteen 
päivään. Tämä oli se päivä kun 
kukaan ei halunnut jättää väliin 
vaan halusi antaa päivän työnsä 
isänmaalle. 

Pansioon saavuttiin jopa hie-
man etuajassa heti yhdeksän jäl-
keen. Tuuli oli virinnyt tervehti-
mään lippuja ja väki kokoontui 
tuulensuojaan kuka minnekin. 

Valatilaisuuteen järjestyttiin 
kymmeneksi. Rivit tarkastettiin 
tiukkaan linjaan niinkuin oli 
määrätty. Omaiset ihastelivat 
alokkaiden vereksiä sulkeistaito-
ja. Meripataljoonan osaston ko-
keneet konkarit näyttivät mallia 
lippuval tion osastona. 

Valatilaisuus järjestettiin tällä 
kertaa ruokalan kentällä. Kentäl-
lä olevia joukkoja sää suosi. Tuu-
li sai aikaan kipakat punat osal-
listujien poskiin ja korvannipu-

koihin puhaltaessaan lähelle 
myrskylukemia, ilman ollessa 
pakkasen puolella. Joukko-osas-
ton lippu liehui komeasti ja ai-
heesta koko tilaisuuden ajan. 

Valan esilukijana toimi Turun 
Sotaveteraanit ry:n puheenjohta-
ja komentajakapteeni evp Antti 
Näsi. Valan vakuutuksen jälkeen 
parhaista parhaat alokkaat ja ryh-
mänjohtajat palkittiin tykkimie-
hille sopivaan tapaan hylsyillä. 

Puheissa korostettiin valan 
merkitystä liittävänä lenkkinä ai-
kaisempiin sukupolviin ja sen 
moraalista sitovuutta. Laivaston 
Soittokunta vastasi, kuten aina, 
tilaisuuden musiikkiosuuksista. 
Juhlallinen vakuutus annettiin 
ruokalassa heti perinteisen valan 
jälkeen. Tilaisuus oli lyhyt ja va-

kavahenkinen. 
Paraatin vastaanotti Meripuo-

lustusalueen komentaja kommo-
dori Veli-Jukka Pennala. 

Ohjelmassa oli halukkaille 
valatilaisuuden jälkeen sotasata-
man esittely linja-autolla kierto-
ajeluna. Valalounaaksi oli puolus-
tusvoimien erikoinen eli vihreitä 
herneitä keittona ja aina herkulli-
nen munkki jälkiruokana. Kai-
kenkaikkiaan valatilaisuus oli 
mieluisa tapahtuma säästä huoli-
matta paikalle kerääntyneelle 
omaisten sankalle joukolle. Tuo-
reiden tykkimiesten kelpasi ottaa 
vastaan omaisten ja tyttöystävien 
onnittelut. Päivä oli sujunut "put-
keen" kuten sitä rehvakkaasti 
sopi retostella matkalla kotiin va-
lalomalle. 
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6L€Gliy ja M.MIHL-HJJ 

Julkisten tilojen vaatenaulakkosarjat. 
Rt kortin nro rtx 71-35920 

i n k o m e f a l l i m 
Lampitie 14, Raisio 

www.kolumbus.fi/inkometalli  
Puh. 02-4397 922 Fax 02-4373 913 

B VIROLAHDEN A N 
U N K K E R I M U S E V ^ 

• E 18-tien varressa, 
Virojoelta 8 km Haminan suuntaan 

V Erilaisia korsuja, aseita ja näyttelyparakki 
T Opastettuja kuntakierroksia (kunta) 
T Avoinna kesä-elokuussa joka päivä 10-18 
T Bunkkerialueen kioski puh. 05-357 5213 
T Lisätietoja Virolahden kunta 

puh.05-758 111 
fax 05-347 1957 

RT-KERHO 
JOHTORENGAS 

KUULUMISIA 
• Rt-kerho Johtorenkaan tavoitteena on ohjata ja 
tukea jäsentensä toimintaa reserviupseereina. Täten 
Johtorenkaan hallitus onkin alkanut työn, jonka tar-
koituksena on tarjota muuttuneessa ympäristössä 
juuri reservinupseereille kohdennettua koulutusta. 
Toimintamme tuleekin muuttumaan varsin selkeästi 
tarjoten jäsenille uusia mahdollisuuksista kerhom-
me puitteissa. Tiedotamme asiasta lisää syksyllä. 

RT-Golf 2002 
• Perinteikäs RT-Golf pidetään taas 27.8.2002. 
(Erillinen ilmoitus viereisellä sivulla). Silloin taas 
katsotaan Tuusulan Golf Klubin kentällä, ovatko 
taisteluvälineiden suunta ja korot kohdallaan. Nai-
silla ja miehillä on omat sarjansa, mutta kaikki kil-
pailevat kiertopalkinnosta, ISON MALJASTA. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Pertti E.K. Aallon 
kautta: mailto:pertti.e.k.aalto@kolumbus.fi, gsm 
0500-213 554 

Liittyminen jäseneksi 
• Liittyminen kerhon jäseneksi tapahtuu helpoiten 
RULin sivujen kautta: http://www.rul.fi/jtl.html tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin [Muista merkitä lisätie-
toja kohtaan tieto Rt-kerho Johtorengas]. 

Yhteystiedot 

Jukka Toukkari, pj 
Punamäenpolku 1 D 50 
0 0 3 0 0 Helsinki 
gsm 0 4 0 0 771587 
jukka.toukkari@bea.com 

Toni Aalto, sihteeri 
Kivivuorenkuja 1 В 20 
01620 Vantaa 
gsm 040 3 1 1 3 0 0 8 
toni.aalto@eltelnetworks.com 

• PS. Kerhon jäsenten toivotaan edelleen ilmoitta-
van mahdollisen sähköpostiosoitteensa sihteerille 
osoitteeseen toni.aalto@eltelnetworks.com , jotta 
tapahtumista, ja varsinkin "nopeista lähdöistä" voi-
daan ilmoitella myös sitä kautta. Muista myöskin 
kerhon omat www-sivut: 
http: / /www.rannikonpuolustaja . f i / johtorengas/ 
johtoren.h tm 
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3 R T - G O L F 2 0 0 2 
Meri- ja rannikkotykkimiesten ja -naisten jokavuotinen 
golfkilpailu pidetään tänäkin vuonna Tuusulan golfkentäl lä, 
tiistaina 27.8.02 klo 10.00 alkaen. 
Kilpailu on tasoituksell inen 18-reikäinen pistebogey-kisa. Suurin 
kilpailussa käytettävä HCP-tasoitus on 36 . Miehil lä ja 
naisilla on omat kilpailusarjansa, mutta kaikki osallistuvat myös 
ISON MALJAN -kiertopalkintoki lpaan. Lisäksi on kilpailut 
lähemmäksi lippua ja pisin draivi. Myös paras scratch-tulos palki-
taan. I lmoittautumisista riippuen saatamme pitää myös joukkue-
kilpailun, kuten esim. RTUY, KILTA, RESERVIMERIUPSEERIT, 
JOHTORENGAS, JOUKKO-OSASTO, tms. 
Kaikki rannikonpuolustajat, järjestäytyneet reserviläiset ja kilta-
laiset puolisoineen ovat tervetul leita tähän kisaan. Myös muut 
aselaj imme tuki jat , ystävät ja sponsorimme voivat osallistua. 
Kaikilla on t ietysti oltava virallinen pelitasoitus ja voimassa oleva 
jäsen- ja tasoituskortt i . 

Rt-Golf 2002 -päivän aikataulu: 
klo 10.00 i lmoit tautuminen klubilla, aamukahvi , range 
klo 11.00 ykkösryhmä lähtee kilpailuun (tarvittaessa jo 10.30) 
klo 15.00 sauna lämpimänä 
klo 16.30 tulokset ja palkintojen jako 
klo 17.00 jälkipelit ja päivällinen Krapihovin Ateljeeri ravintolassa 
• Kustannukset: 45 euroa sisältäen greenfeen, aamupalan, range-
poletin, kilpailueväät ja juoman, saunan ja oluen sekä päivällisen 
ilman alkoholi juomia. 
Taas katsotaan, kenen svingillä pallo lentää ja kenen spinni pu-
ree. Kunniaa on ISON MALJASTA yhdelle, mutta kaikil le on luvas-
sa palkinto ja muistorikas pelipäivä. Tule mukaan Rt-Golfiin! 
• I lmoit tautumiset kilpailun järjestäjälle Pertti E. K. Aallolle vii-
meistään 9 .8 .2002 mennessä. 
Koska kentällä lähtöajat ovat entistäkin varatumpia, kilpaili joiden 
määrä on rajoitettu ja vain nopeimmat pääsevät mukaan. I lmoita 
"yhdistyksesi", HCP ja golfklubisi. 
Puh. gsm 0 5 0 0 2 1 3 554 , 

koti (09) 3 2 3 33 25 , 
fax koti (09) 3 4 4 6 1290, 

sähköposti: pertti .e.k.aalto@kolumbus.fi 

Lähtöjärjestys on valmiina TGK:n caddiemasteril la 23 .8 .02 alkaen, 
puh. 0424 10241. 
Sähköposti: caddie@tuusulangolfklubi.fi  
w w w . s i v u t : w w w . g o l f p i s t e . c o m / t g k 

Tervetuloa ! 
Rt-Kerho JOHTORENGAS ry 
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m 
d o ^ Meriupseeriyhdistyksen jäsentiedote 2 /2002 

• Yhdistyksen uudelleen 
valittu puheenjohtaja 
kommodori Juha Rannikko 
kiittää komentajakapteeni 
Jouko Kuukkaa parabel-
lum-aseen lahjoituksesta. 

• Yhdistyksen sihteeri 
kapteeniluutnantti Kaarle 
Wikström esittelee yhdis-
tyksen tilinpäätöstä (alla) 

Vuosikokous 
• Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin Suomenlinnan Upseerikerholla 
18.4.2002. Vuosikokous vahvisti yhdistyksemme 
vuoden teemaksi "Meri-monimuotoinen toimin-
taympäristömme". Muut keskeisimmät vuosikoko-
uksen päätökset olivat: 
• yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2001 oli voitol-

linen. Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin hallituk-
selle ja taloudenhoitajalle 

• yhdistyksen jäsenmaksu laski hieman. Jäsen-
maksut ovat amir-kom 25 €, komkapt-ylil 16 €, 
evp- ja res-jäsenet 16 €, kadetit edelleen ilmais-
jäseniä 

• hallituksen esittämä vuoden 2002 talousarvio 
hyväksyttiin. Yhdistyksen talous on tasapainos-
sa 

• vuoden 2002 hallituksen kokoonpano on seuraa-
va: 
Puheenjohtaja 
kommodori Juha Rannikko (MerivE) 
Varapuheenjohtaja 
kommodori Jaakko Savisaari (PE) 
Jäsenet 
komentaja Jukka Tarjanne (evp) 
kapteeniluutnantti Jukka Anteroinen (SIMepa) 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström (MeriSK) 

kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen (RVL-SLMV) 
yliluutnantti Mika Mäkilevo (SmMepa) 
yliluutnantti Leo Vehmola (SIMepa) 
tilintarkastajiksi valittiin komentaja Arto Tarvo-
nen ja komentaja Mauri Väänänen 
vapaajäseniksi hyväksyttiin komentajakapteeni 
Eero Isosomppi, komentajakapteeni Topi T Jä-
räinen, kommodori Seppo Kanerva, komentaja-
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kapteeni Arto Koivula, lääkintäkapteeni Ville 
Laaka, komentaja Kari Merilä, kommodori 
Markku Moisala, kapteeniluutnantti Mauri Salo-
vaara, komentaja Jukka Tarjanne, kommodori 
Risto Villikari. 
Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2001 toimin-

takertomuksen sekä vuoden 2002 toimintasuunni-
telman sekä talousarvion voi tilata sihteeriltä. Hal-
litus kiittää jäsenistöä luottamuksesta. 

Vuosikokouksen jälkeen esitelmöi yli-insinööri 
Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskuksesta ai-
heesta "Ympäristövahingot ja niiden torjunta Itä-
merellä". Esitelmä oli erittäin mielenkiintoinen ja 
ajankohtainen käsitellen mm. Euroopan tarvitsemia 
strategisia raaka-ainevaroja, Koiviston uutta öljysa-
tamaa, Itämeren merikuljetusten riskejä ja ympäris-
töonnettomuuksien torjuntaa. Kiitos vielä esitel-
möitsijälle. 

Aselahjoitus 
• Yhdistyksen puheenjohtaja kommodori Juha 
Rannikko vastaanotti vuosikokouksessa yhdistyk-
sen jäsenen komentajakapteeni Jouko Kuukan lah-
joituksen, Parabellum-pistoolin n:o 5890. Aseen al-
kuperäinen omistaja komentaja Ilmari Huhta kilpai-
li pistoolilla yli 60 vuoden ajan saavuttaen usean 
kerran Kaappari Kapteenin arvon. Yhdistys kiittää 
lämpimästi lahjoituksesta. Lahjoitus saa arvoisensa 
paikan yhdistyksen esineistössä. 

Yhdistyksen sihteeri vaihtui 1.6. 
• Yhdistyksen hallitus on kutsunut itselleen uuden 
sihteerin. Edellinen sihteeri kapteeniluutnantti 
Kaarle Wikström on luovuttanut 1.6. sihteerin ja 
taloudenhoitajan tehtävät yliluutnantti (evp) Jyrki 
Myllyperkiölle. Uuden sihteerin yhteystiedot tie-
dotteen lopussa. 

Rästijäsenmaksut 
• Yhdistyksen jäsenmaksuja maksavista jäsenistä 
on yli 30% jättänyt maksunsa vuodelta 2001 mak-
samatta ja lähes 20% on unohtanut vuoden 2000 jä-
senmaksun. Hallitus toivoo jäsenistöä hoitamaan 
tämän pienen velvoitteen pois päiväjärjestyksestä. 
Vuoden 2002 jäsenmaksulomakkeet tullaan postit-
tamaan erillisen jäsentiedotteen yhteydessä loppu-
kesällä. 

Tiedottaminen - Suomi merellä 2 0 0 2 
ja Rannikon puolustaja 
• Suomi Merellä vuosikirjan päätoimittajana jatkaa 
edelleen komentajakapteeni Tuomas Tiilikainen. 
Halukkaat kirjoittajat voivat ottaa yhteyttä päätoi-
mittajaan, 1.7 alkaen 09-181 44811. 

Yhdistys jatkaa Rannikon Puolustajan tilaamis-
ta jäsenistölleen. Saadun palautteen perusteella 
vuoden takainen tilauspäätös on ollut oikea ja jäse-

nistöä palveleva. Yhdistyksen myymistä jäsentuot-
teista voi kirjoja tilata Rannikon Puolustajan inter-
net-sivujen www.rannikonpuolustaja.fi kautta. 

Rannikon Puolustaja ottaa vastaan myös Meri-
upseeriyhdistyksen jäsenien kirjoituksia. Kirjoitus-
ten osalta voi olla yhteydessä toimituspäällikkö 
komentajakapteeni Jussi Voutilaiseen. Yhteystiedot 
lehden ensimmäisellä sivulla. 

Tuleva jäsentoiminta 

• Syyskuun kuukausikokous 
Syyskuun kuukausikokous tullaan järjestämään 
yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa. Sää-
tiön toiminnanjohtaja komentaja Pekka Tuomisalo 
esitelmöi aiheesta "Purjelaivasäätiön nykytila ja lä-
hitulevaisuus". Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja 
kokouspaikasta ilmoitetaan myöhemmin kesällä 
postitettavassa erillisessä jäsentiedotteessa. 

• Syysmatka suunnitteilla 
Yhdistys järjestää jäsenistölleen syysmatkan. Tar-
kemmin matkasta ja ilmoittautumisista myöhem-
min kesällä postitettavassa erillisessä jäsentiedot-
teessa. 

• Vuosipäivän kokous Merisotakoululla 
Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 79. vuo-
sipäivänkokous, tullaan järjestämään lokakuussa 
Merisotakoululla. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
viimeistään Rannikon Puolustajan numerossa 3/ 
2002 viikolla 38. 

jatkuu 

Yhteyshenkilöt 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri ylil evp Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
puhelin: 09-622 3005 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

• Turku: 
Ylil Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 

• Majajaosto: 
Komkapt Pentti Niskanen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42310, 
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• Teatterimatka Tampereelle peruuntui 
Yhdistyksen suunnittelema teatterimatkaa Tampe-
reelle peruttiin vähäisen osanoton vuoksi. 

• Tourin Tlissari -ammunta Upinniemessä 3.10. 
Tourin Tussari-ammunta järjestetään Upinniemen 
kivääriradalla torstaina 3.10 kello 17.00 alkaen. 
Luodikkoa ja "villapaitaa" tavoittelevat voivat il-
moittautua teknkaptl Torsti Annalalle 1.10 mennes-
sä. Puh. 040 702 4751. 

Maja-asiaa 
• Hallitus arpoi kesäkauden majavuorot halukkai-
den kesken. Osa loppukesän ja kaikki syksyn vuo-
rot ovat vapaasti haettavissa. Vuoroja voi varata sih-
teeriltä. Vapaat vuorot löytyvät myös EJ:stä. 

Majan jo entisestään korkea käyttöaste on hie-
noisessa nousussa. Majaa ja sen varusteita onkin 
uusittu. Majalle on hankittu uusi vene Terhi 385 ja 
mm. kalustoa, majoitusvälineitä ja astiastoja on 
uusittuja täydennetty. Majalle on ilmestynyt myös 
säästöpossu, johon vieraat voivat omantunnon mu-
kaan laittaa jonkun kolikon rikkoutuneiden astioi-
den hankintaan. Yhdistys toivoo jäsenistön myös 
tulevaisuudessa käyttävän majaa aktiivisesti. 

Meriupseeriyhdistyksen 
80-vuotishistori ikki 
• Meriupseeriyhdistys täyttää 24.10.2003 80 vuot-
ta. Juhlavuoteen liittyen yhdistys julkaisee 80-vuo-
tishistoriikin. Historiikin toimituskuntaan kuuluvat 
komentaja Juhani Toikka, kommodori Jukka K Pa-
jala, komentaja Ilpo Bergholm sekä yhdistyksen 

hallituksesta komentaja Jukka Tarjanne. Historiik-
kiin liittyen yhdistys kaipaa kuvia ja muisteluita jä-
senistöltään. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä ko-
mentaja Juhani Toikkaan 02-2694330 tai 050-
3316404, juhani.toikka@luukku.com 

Jäsentuotteita 
• Yhdistyksen jäsentuotteita voi nyt siis tilata sekä 
sihteeriltä, että internetin välityksellä osoitteesta 
www.rannikonpuolustaja.fi. Sihteeriltä saa kaikkia 
tuotteita. Internetin kautta voi tilata toistaiseksi ai-
noastaan kirjat. 
Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autonomi-
an aikana, 20 € 
- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden al-
kutaipaleella 1918-1939, 17 € 
- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoitus-
ten ja miinanraivauksen vaikutus meriliikentee-
seemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
Muut tuotteet, brodeeratulla MY: n merkillä 
- pikee-paita, 30 €, tumman sininen 
- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
Tuotteita voivat ostaa myös yhdistykseen kuulumat-
tomat 
Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen hyvää kesää! 

äldyp Kiitoksella ja lämmöllä 
maamme veteraaneja kohtaan. 

LIEDON KUNTA 

Lapin sodan museo Jämärä 

FISKARS CONSUMER OY AB 
10330 Billnäs 

MAALAUS KAULIO OY 
Hallimestarinkatu, Kaarina 

Puh. 02-274 9200, Fax 02-243 6445 
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La i va stöta n ss i a i set 
Suomen Joutsenella 

tiistaina 9.7.2002 klo 19.00 - 00.30 
Sin inen reservi j ä l j e s t ä ä 

La ivastotanss ia iset 9 .7 .2002 
Turussa. Pert t i Ke ihään orkes-

t e r i n t a h d i t t a m a t tanss ia iset 
p i d e t ä ä n S u o m e n Jou tsene l la 

F o r u m M a r i n u m i n edusta l la . 

Ti la isuus k u u l u u 
S u o m e n J o u t s e n e n 

sa tavuo t i s juh la l l i suuks i in . 

Lipun hinta 1 3 euroa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 
1.7. 2002 Ulpu Honkasalo 

(virka-aikana puh. 02-18148003, 
muulloin 040 707 1227) 

tai Helena Korpi 
(virka-aikana 02-181 42302, 

muulloin 040 707 6003). 

Toimi pian, 
henkilömäärä on rajoitettu. 

Sotilailla palveluspuku ja 
siviileillä arkipuku. 

•Huom! Ei piikkikorkokenkiä! 

T e r v e t u l o a . T u r k u u n ! 

- S D o r n e n J o u t s e n 
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Tucpn Laivastokilta 
t ^ r u n Rannikkotykistökilta 

Rarintkkosotilaskqfiyhdistys 
Naantalin ResSflttqiliupseerit 

^aSftetomeren menv^rtioston kilta 



Taktiikan täydennyskoul 
Ensimmäinen Merivoimien taktiikan täydennys-
kurssi (MeTakl) toteutettiin Merisotakoululla Me-
risotaopin laitoksen suunnittelemana monimuoto-
opetuksena. Kurssi sisälsi kaksi lähijaksoa Suomen-
linnassa, kaksi päivää marraskuussa ja neljä viikkoa 
tammikuun puolivälistä 8. päivään helmikuuta 
2002 . Kurssille osallistui kahdeksan laivastolinjan, 
yhdeksän rannnikkojoukkolinjan ja kaksi Viron lai-
vaston upseeria. Opiskelijat olivat pääosin 4-5 vuot-
ta sitten valmistuneita meriupseereita. 

Kurssin johtajana ja laivastolinjan pääkoulutta-
jana toimi komentajakapteeni Mika Irla ja rannik-
kojoukkolinjan pääkouluttajana komentajakapteeni 
Kai Suvanto. Pääkouluttajien lisäksi kurssin opetta-
jina oli useita eri toimialojen asiantuntijoita. 

Kurssi suunniteltiin rannikkotykistön sodan ajan 
komentajakurssin ja laivastotaktiikan kurssien yh-
distelmäksi. Kurssin painopisteenä oli tulenkäyttö. 
Erityisteemoina käsiteltiin mm. rannikkojääkäripa-
taljoonaaja "ilmatyynyalustaktiikkaa". Kurssiin 
kuului viiden päivänpituinen taktinen sotapeli, jo-
hon osallistui myös opistoupseereiden jatkokurssi. 

Kurssin laajuus oli kuusi opintoviikkoa, joista 
yhteisiä opintoja neljä opintoviikkoa. Opetus toteu-
tettiin suunnitellusti monimuoto-opetuksena, joka 

jtusta Merisotakoululla 
jakautui neljään jaksoon; lähi-ja etäopiskelujaksoi-
hin. Etäopiskelujaksot sisälsivät 1,5 ja lähijaksot 4,5 
opintoviikkoa. 

Etäjakson aikana kurssilaiset opiskelivat työn 
ohella joukko-osastoissaan. Etävaiheen tehtäviin 
kuului mm. ansioluettelon laatiminen opiskelija-
analyysia varten, itsearviointi taktiikan vahvuuksis-
ta ja kehittämistarpeista sekä kurssikirjallisuuteen 
perustuvien esseiden laatimista. Yhteydenpito ja 
tehtävänanto hoidettiin esikuntajärjestelmällä. Li-
säksi opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnettiin ensi 
kertaa Merisotakoulun intranet-sivuja. 

Lähiopetusjaksoon sisältyi luentojen lisäksi ryh-
mätöitä, runsaasti keskustelua sekä jo edellä mainit-
tu sotapeli. Täydennyskurssi vieraili mm. 
HelSlE:ssa, Suomenlahden Merivartiostossa ja 
VTS-keskuksessa. Omatoimisten liikuntasuoritus-
ten lisäksi järjestettiin kaksi johdettua liikuntahar-
joitusta, joista toinen oli henkilökunnan lihaskunto-
testi. 

Opettajien ja kurssilaisten välinen vuorovaiku-
tus oli avointa ja sisälsi runsaasti keskustelua. Posi-
tiivisen opiskelijapalautteen perusteella kurssilaiset 
olivat kurssin antiin ja saamaansa opetukseen myös 
tyytyväisiä. 
Tapio Pauri 
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Rannikkotykistön Opistoupseerit ry piti tämänvuo-
tisen kevätkokouksensa Hangon Rannikkopatteris-
tossa Russarön linnakkeella. 

Ennen yhdistyksen jatkokoulutus- ja kevätko-
koustilaisuuden alkua kävivät puheenjohtaja yli-
luutnantti Jari Andersson ja jäsensihteeri luutnant-
ti Marko Kaipia luovuttamassa yhdistyksen stan-
daarin Hangon Rannikkopatteriston komentajalle 
komentaja Esko Kaunistolle. 

Tervehdyskäynnin jälkeen tilaisuuteen osallistu-
jat siirtyivät linnakeveneellä Russarön linnakkeelle. 
Russarössä isäntänä toimi luutnantti Markku Ranta-
la. 

Rakennemuutos 
puhuttaa 

Tervetulotoivotusten jälkeen yliluutnantti Eero Sa-
vikko kertoi rakennemuutoksen tämänhetkisestä 
vaiheesta Hangon Rannikkopatteristossa. Päällystö-
liiton hallituksen jäsen luutnantti Jyrki Talvinen 
kertoi liiton ajankohtaisista aiheista. Alustukset he-
rättivät runsaasti keskustelua. Läheskään kaikille 
patteristossa palveleville ei ole tulevaisuus vielä sel-
keänä kuvana mielessä. Aamupäivän lopuksi yhdis-
tys tarjosi osanottajille maittavan lounaan linnak-
keen ruokalassa. 

Maastontiedustelua 

Lounaan jälkeen tutustuttiin linnakesaareen ja mie-
leen jäivät erityisesti Majakkaniemessä olevat Rus-
sarön majakka, paikallisen metsästysyhdistyksen 
maja sekä vanha ja perinteikäs majakkatalo. Ulko-
palvelusta suosi raikas ja aurinkoinen sää. "Matka-
oppaina" toimivat yliluutnantti Heikki Palin ja 
Markku Rantala. 

Kevätkokous 

Kiertokävelyn päätyttyä pidettiin yhdistyksen ke-
vätkokous kasarmin luokassa. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Eero Savikkoja sihteeriksi Mar-
ko Kaipia. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksel-
le kuuluvien tiliasioiden lisäksi jäsenhankintakilpai-
lun jatkamista sekä mahdollista jäsenretkeä Bengts-
kärin majakalle kesällä 2002. 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen sa-
noin:" Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli. 
Sydän verta vuotaen päätän Rannikkotykistön 
Opistoupseerien viimeisen Hangon Rannikkopatte-
ristossa pidettävän kokouksen." 

Kokouskahvit tarjosi Markku Rantala ja sokeria 
suupielissä kokousväki poistui linnakkeelta kulje-
tusvene Lohella. 
Teksti Eero Savikko ja Markku Rantala 
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Yhdessä 
enemmän 

paremmin 

Palveluiden kehittäminen, helpompi 

ja sujuvampi asiointi. Valikoimat, jossa 

yhdistyvät laatu ja kattavuus. Tässä 

vain muutama Kespron tavoite, jolla 

pyrimme parhaaseen mahdolliseen 

kumppanuuteen sinun, asiakkaamme 

kanssa. Tehdään yhdessä enemmän 

- ja paremmin. 

K E S P R O 

1 00 
RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 



RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 

Puheenjohtajalta 
• Jälleen on aikaa vierähtänyt muutama kuukausi 
edellisen Rannikon Puolustaja-lehden ilmestymi-
sestä. Samalla on yhtä ja toista ehtinyt tapahtua kil-
lassakin. 

Surullisin viesti oli uutinen entisen, pitkäaikai-
sen puheenjohtajamme Esko Solan aikaisesta pois-
menosta. Hän oli aikanaan erittäin aktiivinen kilta-
lainen, ja niinkuin sanotaan, oli monessa mukana. 
Hänen puheenjohtajakaudellaan kilta sai kiltama-
jan, Teikarin kiven ja Teikarin Ristin sekä historia-
teoksen. - Eikö siinä ole yhdelle miehelle jo meriit-
tejä runsaasti ? - Rannikkojääkärikilta kunnioittaa 
Esko Solan muistoa. 

Iloinen tapahtuma puolestaan oli Uudenmaan 
Prikaatin komentajan, Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoonan entisen komentajan, kommodori Karl 
Gustav Storgärdsin 50-vuotissyntymäpäivä sunnun-
taina 7.4.2002. Killan edustajat osallistuivat hänen 
syntymäpäivävastaanotolleen Dragsvikin varuskun-
nan kerholla. Onneksi olkoon prikaatin komenta-
jalle myös näin jälkeenpäin. 

Killan edustajilla oli myös ilo ja kunnia saada 
osallistua kutsuttuina Jääkäripäivän viettoon helmi-
kuussa Dragsvikin varuskuntakerholla. Hienoa, että 
jääkärihenki elää. Kiitokset pataljoonalle vieraanva-
raisuudesta. 

Kevätkokousta vietimme 26.3. Jolloin edelli-
nen hallitus sai "synninpäästön". Kokouksessa piti 
esitelmän VaaRannJP:n komentaja Anders Gard-
berg aiheenaan Rannikkojääkärien pohjoismainen 
yhteistyö. Vahinko, että sangen harva oli kuulemas-
sa tätä erittäin ajankohtaista ja mielenkiintoista esi-
tystä. Paikalla oli toistakymmentä kiltalaista. Enem-
mänkin olisi voinut olla ! 

Mielihyvällä voin todeta barettimarssilta saama-
ni kokemukset. Olin näet mukana marssilla rastiteh-
tävissä yhdessä kolmen muun kiltalaisen kanssa. 
Killalla oli "kisassa" myös oma joukkue, jota joh-

ti hallituksen jäsen Tero Mäkinen. Yllätyksekseni 
sain huomata, että killan joukkueessa oli mukana 
oma, parinkymmenen vuoden takainen tupakaverini 
Michael Ruotsi. Hauska oli tavata pitkästä aikaa ja 
"haastella" vanhoista ajoista ja kuulla tapahtuneis-
ta. - Mielestäni kiltatoimintaa parhaimmillaan ! 
Tervetuloa mukaan ensi kerralla monet muutkin 
"aktivistit", kilpasille taikka rastille. Ensi kerralla 
killalla nimittäin on oma rasti. - Se on varma ! 

Killan muista asioista todettakoon, että killan 
esitteen työstäminen on kutakuinkin loppusuoralla. 
Painatuksen saamme "sponssina" kuin myös esit-
teen paperitkin. - Kiitos Juha Karvosen. 

Museohanke puolestaan etenee myös. Aineistoa 
kerätään parhaillaan. Toive onkin, että jos kiltalai-
silla on aineistoa, jonka he arvelevat olevan mah-
dollista aineista museoon, niin ottakaa yhteyttä kil-
lan hallituksen jäseniin (Kts.hallituksen jäsenten 
yhteystiedot edellisessä Rannikon Puolustaja-leh-
dessä.). 

Kokeilkaa myös uusia yhteyksiä kiltaan. Men-
kää Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n sivuille 
(www.mpkl.fi) ja klikatkaa Rannikkojääkärikilta, 
niin olette killan sivuilla. Nyt se pelaa, ja on help-
poa. - Eikö vain ? 

Uutena asiana on liikkeelle lähtenyt jälleen pro-
jekti toteuttaa matka Teikarin saarelle ja Karjalan 
kannakselle kesällä 2003. Siksi moni kiltalainen 
kyseli jo tänä keväänä tämän kesän mahdollisesta 
Karjalan matkasta, että killan hallitus päätti ryhtyä 
valmistelemaan matkaa seuraavalle vuodelle. Jos 
kiltalaisilla on matkan kohteisiin esittää toiveita, 
niin siitä vaan. Ilmoitelkaa ! 

Eipä tällä kertaa muuta. - Hyvää kesää ! 

Alkukesänterveisin 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Rannikkojääkärikillan joukkue 
etenee hallituksen jäsenen Tero 

Mäkisen (vas.) johdolla ilta-
auringon valaistesssa taivalta. 

• Rannikkojääkärien kevään perinteinen baretti-
marssi toteutettiin Dragsvikin varuskunnan lähi-
maastossa ja Syndalenin leirikeskuksessa, Hanko-
niemellä perjantaista lauantaihin 12.-13.4. 

Barettimarssi on rannikkojääkärien varusmies-
koulutukseen kuuluva, jo perinteeksi muodostunut 
tapahtuma, jonka menestyksellinen suorittaminen 
on yhtenä edellytyksenä valiosotilaan tunnuksen, 
vihreän baretin saamiseen. Marssi järjestetään ke-
väisin ja syksyisin. Baretin ovat oikeutettuja saa-
maan marssilla myös ne reserviläiset, jotka eivät ole 
aiemmin saaneet barettia, mutta ovat Rannikkojää-
kärikillan jäseniä. Killan jäsenyyshän puolestaan 
edellyttää palvelusta rannikkojääkärijoukoissa. 

Tänä keväänä marssilla oli mukana kaikkiaan 
noin 350 osallistujaa, joista kaksi naispuolista. Alle 
kolmekymmentä keskeytti, mutta ei kumpikaan 
naispuolisista. - Hienoa ! 

Barettimarssi on suoraan sanoen haastava, eikä 

sille kannata lähteä valmistautumatta. Varsinaisesta 
kilpailusta ei ole kysymys, vaikkei nopeudesta ole 
haittaakaan. Marssille osallistutaan joukkueittain. 
Mukana oli myös Rannikkojääkärikillan joukkue, 
hallituksen jäsenen Tero Mäkisen johdolla. Pääasia 
on reitin selvittäminen määräajassa. 

Matkaa kertyy valoisan ja pimeän aikana yh-
teensä kaikkiaan noin 130 kilometriä. Matkaa teh-
dään täyspakkaus selässä ja ase mukana jalkaisin, 
pyörillä ja kuten tänä vuonna myös uiskoilla. Välil-
lä on rasteja, joilla tulee suorittaa erilaisia tehtäviä, 
kuten oman joukkueen sijainnin selvittäminen, hen-
kilökohtaisen aseen purkaminen ja kokoaminen, 
maston korkeuden arviointi, ensiavun anto, halko-
jen teko ja ruoan valmistus. Ehkä eniten väristyk-
siä aiheuttanut tehtävä tämän kevään marssilla oli 
mereen asetettujen poijujen kiertäminen noin 4-as-
teisessa vedessä. 

Marssi päättyi Dragsvikin varuskuntaan, missä 
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Kiltalaisia rastilla. Vasemmalta Heikki Leisvuori, killan joukku-
eessa kamppaillut Michael Ruotsi, killan puheenjohtaja Aarne 
Krogerus ja sihteeri Harri Kalaja. 

Barettimarssi päätökses-
sään. VaaRannJP:n 
komentaja Anders 
Gardberg (vas.) ilmoittaa 
joukot Uudenmaan 
Prikaatin komentajalle, 
rannikkojääkäri, kommo-
dori Karl Gustav Stor-
gärdsille ennen barettien 
vaihtoa laivaston baretis-
ta vihreään valiosotilaan 
barettiin. 

oli juhlallinen barettien vaihto laivaston baretista 
vihreään valiosotilaan barettiin Uudenmaan Prikaa-
tin komentajan, kommodori Karl Gustav Storgärd-
sin ja VaaRannJP:n komentajan Anders Gardbergin 
johdolla. 

Barettimarssi on mitä erinomaisin osoitus ta-
pahtumasta, joka on varusmiehille ja reserviläisille 
yhteinen. Tapahtuma lähentää reserviläisiä tämän 
päivän varusmieskoulutukseen ja niihin jotka ovat 
"rivissä". Marssi tarjoaa rannikkojääkärikoulutuk-
sen saaneille reserviläisille myös mahdollisuuden 
osallistua "actioniin". Osallistua voi joko itse "kil-
paan" tai tulla mukaan rasteille. Killan jäseniä oli 
rasteilla tällä kertaa neljä, puheenjohtaja Aarne 
Krogerus, sihteeri Harri Kalaja sekä kilta-aktiivit 
Heikki Leisvuori ja Markus Markelin. Yhteisestä 
päätöksestä sovimme, että ensi kerralla olemme 
taas mukana ja silloin vastaamme killan omasta ras-
tista. 

Maihinnousu meneillään. Jurmo laskee miehet 
rastille, missä heidän on selvitettävä sijaintin-
sa. 

•KAFFtPUTS» 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 

Rannikkojääkärikillan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Maanpuolustus-
kiltojen liitto r.y:n auditoriossa tiistaina 26.3.2002. Kokoukseen osallistui 
toistakymmentä kiltalaista. VaaRannJP:n komentaja Anders Gardberg piti 
kokouksessa esitelmän rannikkojääkärien pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
Kuvassa Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen (vas.), 
VaaRannJP:n komentaja Anders Gardberg ja killan puheenjohtaja Aarne 
Krogerus pohtivat killan uuden esitteen tekstiä. 

RAIMISIIKKOJÄÄKÄRIKILLASSA 
kesä-syksy 2 0 0 2 T A P A H T U U 

K E S Ä K U U 
Lauantai 15.6.2002: Killan Lounais-Suomen osaston järjestämä KANOOTTIRET-
Kl Turun saaristossa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot. Seppo Mäntymäki, puh. 02-244 
4669. 

HEINÄKUU 
Perjantai 5.7.2002: TEIKARIN PÄIVÄ, jota juhlitaan Dragsvikissä ja Syndalenissa. 
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

ELOKUU 
Lauantai 24.8.2002: VIERAILUPÄIVÄ D R A G S V I K I S S Ä . Katso erillinen il-
moitus tässä lehdessä. 

S Y Y S K U U 
Perjantai 13.9.2002: Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn BARETTIMARSSIL-
LE. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 
Perjantai-Sunnuntai 20.-22.9.2002: KANOOTTIVAELLUS Dragsvikin ympäris-
tössä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tero Mäkiseltä, GSM 050-585 0046. 
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ESKO SOLA kuollut 

Rannikkojääkärikillan pitkäaikainen 
puheenjohtaja Esko Sola kuoli Helsingissä 
tammikuun 20. päivänä 2002. 

Esko Sola syntyi Helsingissä 2.11.1945. 
Varusmiespalveluksensa hän suoritti 
Rannikkojääkäripataljoonassa Upinnie-
men varuskunnassa 1971. Ollessaan 
reservialiupseerikoulun oppilaskunnan 
puheenjohtaja hän hoiti Rannikkojääkäri-
lehden ensimmäisen numeron taiton. 
Vapauduttuaan varusmiespalveluksesta 
hän liittyi Rannikkojääkärikiltaan ja oli jo 
vuonna 1972 killan hallituksessa jäsensih-
teeri. Killan sihteeri hän oli 1973-74. Killan 
puheenjohtaja hän oli peräti yhdeksän 

vuotta, 1975-83. Hän oli Rannikkojääkäri-
pataljoonan historiatoimikunnan jäsen 
1983-85. Hänen puheenjohtajakaudellaan 
kilta pystytti kiltamajan Upinniemeen, sai 
aikaan Teikarin kiven Upinniemen varus-
kunnan alueelle sekä toteutti Teikarin 
Ristin yhdistämään kaikki rannikkojääkä-
rit. Hän oli myös Maanpuolustuskiltojen 
liitto r.y:n edeltäjän, Maanpuolustuskil lat 
r.y:n kiltahallituksen jäsen 1976-79. 

Rannikkojääkärikilta r.y. kunnioittaa 
edesmenneen puheenjohtajansa Esko 
Solan muistoa. 

Rannikkojääkärikilta r.y. 

Rannikkojääkärien 
barettimarssi 
Perinteinen barettimarssi järjestetään syksyllä 10 — 
11.10. Dragsvikin lähimaastossa. Tapahtuma on 
VEH eli vapaaehtoinen kertausharjoitus. 

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä Tero Mäkisel-
le, jolta saa myös lisätietoja tapahtumasta. 

Tero Mäkinen 
GSM 050-585 0046 
Email: tero.makinen@hut.fi 

H U O M ! Ainoastaan Rannikkojääkärikillan jäse-
nillä on mahdollisuus saada vihreä baretti osallistu-
malla barettimarssiin. 

Tutustuminen 
VaaRannJP:aan 
SINÄ, joka olet kiinnostunut rannikkojääkärien 
koulutuksesta, olet tervetullut omaisten päivänä lau-
antaina 24.8. Dragsvikiin. Varusmiesten valatilai-
suus klo 12.00 (Tarkista kuitenkin aika sihteeri 
Harri Kalajalta, GSM 040-571 6897). Päivän aika-
na on mahdollisuus tutustua rannikkojääkärien kou-
lutusolosuhteisiin, vierailla kasarmeissa sekä tutus-
tua kalustoon. 
Tervetuloa! 

Tervetuloa kaikki rannikkojääkärit 
viettämään 

PERINNEPÄIVÄÄ 5.7. 
Dragsvikiin ja Syndaleniin 

• Klo 11.00 seppeleenlasku ja palkitsemiset Teika-
rin kivellä Dragsvikissä. Tilaisuuden jälkeen siirty-
minen Syndaleniin, jossa Jurmo-luokan alusten ni-
meäminen ja ruokailu. 

• Tilaisuuteen on linja-autokuljetus Helsingistä. 
Lähtö klo 9.30 Rautatientorin laidalla olevalta mat-
kailuliikenteen laiturilta. Paluu samaan paikkaan ti-
laisuuden jälkeen. 

• Rannikkojääkärikillan hallituksen edustajat käy-
vät Upinniemen varuskunnan Teikarin kivellä las-
kemassa seppeleen klo 9.00. Jos haluat osallistua 
tähän tilaisuuteen, ota yhteys sihteeri Harri Kala-
jaan, GSM 040-571 6897. 

Rannikkojääkärikillan hallitus 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

Muutoksia johtokunnassa 

• Killan vuosikokous oli 7.3. Suomi-yhtiön tiloissa. 
Eero Akaan-Penttilä luopui puheenjohtajuudesta kol-
men kauden jälkeen ja Pekka Ahtola valittiin killan 
uudeksi puheenjohtajaksi. Johtokuntaan valittiin Ran-
nikkorykmentin edustajan lisäksi vain kuusi jäsentä. 

Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 14.3. 
jaettiin vastuualueet ja valittiin varajäsenet. Kimmo 
Ylitaloja Kristiina Slotte vaihtoivat tehtäviä siten, että 
Kimmo valittiin varapuheenjohtajaksi ja varusmiesja-
oksen vetäjäksi ja Kristiina johtokuntaan kuulumatto-
maksi sihteeriksi. Pentti Alestalo valittiin Viljo Mark-
kasen tilalle johtokuntaan kuulumattomaksi rahaston-
hoitajaksi. Kiinteistönjaoksella ei ole enää nimettyä 
vetäjää, vaan hoitokunnat toimivat itsenäisesti ja nii-
den edustajat osallistuvat tarvittaessa johtokunnan 
kokouksiin. Suuret kiitokset Eerolle, Viljolle ja muille 
tehtävistä luopuneille! 

Kajanuksen saunamaksut 

• Kajanuksen saunaa voivat käyttää myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. Ei-
kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksiköille ja 
muille sidosryhmille hinta on 120 euroa, Viikonlop-
puisin sidosryhmähinta on 50 % korkeampi eli 180 
euroa. 

Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa 
tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seitsemän 
jäsentä) eikä urheiluseuraa tai työkavereita. 

Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta saa lisätie-
toja mm. varaustilanteesta. 

Lastenleiri 24. -27.6 . Järvössä 

• Suomenlinnan Rannikkotykistökilta jäljestää jäl-
leen Järvössä lastenleirin 24.-27.6. eli juhannuksen 
jälkeen. Kohderyhmänä ovat 6-13-vuotiaat pojat ja 
tytöt, joiden ei tarvitse olla rt-kiltalaisten lapsia. Kerro 
leiristä siis myös tuttavaperheillesi! Hinta on 70 euroa 
hengeltä. Leirimaksu sisältää monipuolisen leiriohjel-
man, ruoat, majoituksen puolijoukkueteltoissa ja va-
kuutukset. Kysy peruutuspaikkoja Kristiina Slottelta, 
joka antaa myös lisätietoja. 

Kirjallisuutta 

• Kristiina Slottelta voi tilata Ove Enqvistin kirjoit-
tamia historiikkeja Järvö, Kuivasaari, Robert Kaja-
nuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaan-
saari, joiden kaikkien hinta on 3,50 euroa + postiku-
lut. Lisäksi voi tilata Ove Enqvistin teosta Itsenäisen 
Suomen Rannikkotykit 1918-1998, jonka hinta on 12 
euroa + postikulut. 
Timo Elolähde 

Yhteystietoja 

• Kimmo Ylitalo 
(varapuheenjohtaja, varusmiesjaos, Kuivasaari) 
gsm 040 547 8729 
kimmo .ylitalo @ ray.fi 

• Kristiina Slotte 
(sihteeri, kirjamyynti) 
gsm 050 525 0022 
kristiina_slotte@yahoo.com 

• Timo Elolähde 
(tiedotusjaos) 
gsm 040 830 4097 
timo.elolahde@ytv.fi 

LP-MERCATURA OY 
Elektroniikan komponentit 

Järnefeltinkatu 13 B 23, 04400 Järvenpää 
Puh. (09)271 1565, fax 271 1838 

www.lp-mercatura.fi 

Kontiolahden 
kunta 
www. kontiolahti, fi 
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Kuivasaaren ylelsöretket 
Ensi kesänä järjestetään "suurelle yleisölle" 24 maksullista yleisöretkeä 

Kuivasaaren linnakkeelle. Retkipäivät ovat 15.-16.6, 29.-30.6, 3.-4.8 

ja 17.-18.8. Lähdöt ovat klo 9, 11 ja 1 3 Merisatamasta ravintola Ca-

ruselin luota. Retket kestävät noin kolme tuntia, josta Kuivasaaressa ol-

laan noin kaksi tuntia. Saaressa on sotilaskoti. 

Hinta on 20 euroa aikuisilta ja 10 euroa kaikilta alle 12-vuotiailta lap-

silta. Hintaan sisältyvät matkat vesibussilla sekä opastus museo- ja luon-

tokierroksilla. Lippuja myydään IHA-Linesin toimistossa Meritullintori 6 

arkisin klo 9-1 6, puh. (09) 6874 5050. Kuhunkin lähtöön myydään etu-

käteen korkeintaan 60 lippua ja lisäksi laiturilta Merisatamassa myydään 

enintään 20 lippua kansipaikoille, jos sää sen sallii. Retkille osallistuvi-

en on oltava Suomen kansalaisia ja heidän on voitava todistaa henki-

löllisyytensä. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla on päävastuu retkien järjestelyistä. 

Yhteistyökumppaneita ovat viime kesän tapaan Helsingin kaupunki, Ran-

nikkosotilaskotiyhdistys ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyh-

distys. Kimmo Ylitalo ja Timo Elolähde antavat lisätietoja. 

TERVEHDIMME RANNIKON PUOLUSTAJIA 

DRAGSFJÄRDIN KUNTA 
K-NIIVA 

Saimaanharju 
NT-MEISTIN 

TAKSI- JA LINJA-AUTOLIIKENNE 
Laihia 
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Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
TAHTOA JA TEKOJA 
lähes neljän vuosikymmenen aikana 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on 106 jäsenyhdis-
tyksen muodostama keskusjärjestö, jonka tarkoituk-
sena on sääntöjensä mukaan toimia Suomen viral-
lisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. 
Liitto pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, 
levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään 
maanpuolustusharrastusta Suomen kansalaisten 
keskuudessa sotilasarvoon, ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäseneksi voi 
päästä rekisteröity kilta tai jokainen maanpuolus-
tuksen hyväksi toimiva muu vastaava rekisteröity 
yhdistys, jonka liittohallitus jäseneksi hyväksyy. 
Liiton jäsenkilloilla ja niiden paikallisosastoilla on 
yhteensä noin 32.000 jäsentä. 

Ensimmäiset nykypäivän kiltoja muistuttavat 
yhdistykset perustettiin jo 1920-luvulla. 

Kiltojen maanpuolustustoiminta alkoi varsinai-
sesti sotien jälkeen perustetuissa joukko-osastokil-
loissa. Kiltaliikkeen syntyminen kytkeytyy suoma-
laisen yhteiskunnan sodanjälkeiseen kehitykseen. 
Vuonna 1960 puolustuslaitosasetuksen mukaan 
puolustuslaitoksen tuli osaltaan edistää maanpuo-
lustustahtoa ja sitä kohottavaa toimintaa. Kiltatoi-
minta nähtiin yhtenä mahdollisuutena. 

Kiltojen perustaminen alkoi puolustusvoimien 
ja muiden maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimin-
nan tuloksena. Pian koettiin tarpeelliseksi yhteistoi-
minnan tiivistäminen myös kiltojen kesken. Neu-
vottelujen tuloksena 24.4.1963 perustettiin Joukko-
osastokiltojen neuvottelukunta. Sen luomalle perus-
talle muodostettiin Maanpuolustuskiltojen liitto ry, 
joka säännöt rekisteröitiin 7.10.1970. 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on poliittisiin 
puolueisiin sitoutumaton maanpuolustusyhdistys. 

Liiton organisaatio 

Ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa ko-
koontuva liittokokous. Liittokokoukseen voivat kil-
lat osallistua valtuuttamiensa edustajien välityksel-
lä. 

Liittokokous valitsee liitolle puheenjohtajat ja 
liittovaltuuston jäsenet sekä vahvistaa toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen. Liittokokous myös suo-
rittaa palkitsemiset nimeämällä vuoden mm. vuo-
den kiltalaisen, vuoden killan ja vuoden kiltaleh-
den. 

Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodes-
sa. Sen tehtävänä on hyväksyä liittohallituksen laa-

tima toimintasuunnitelma, talousarvio, valita liitto-
hallituksen jäsenet sekä antaa lausunto liittokoko-
ukselle toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. 

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajansa kut-
susta, noin 6-8 kertaa vuodessa. Liittohallituksen 
tehtävänä on laatia toimintasuunnitelmat, tilinpää-
tökset, edustaa liittoa mm. Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n, Maanpuolustuskoulutus ry:n, Naisten Valmi-
usliitto ry:n ja Reserviläisurheiluliitto ry:n kokouk-
sissa. Maanpuolustuskiltojen liitto ry toimii edellä 
mainittujen liittojen jäsenenä. Liittohallitus valitsee 
keskuudestaan toimikuntien vetäjät ja täydentää 
toimikuntia kiltojen asiantuntijajäsenillä. 

Tiedottaminen 

Liiton sisäistä tiedotustoimintaa hoidetaan jäsenkil-
loille postitettavalla MPKL tiedottaa tiedotuskir-
jeellä. Jäsenistölle postitetaan kaksi kertaa vuodessa 
Maanpuolustaja-lehti. Jäsenistö voi myös tilata lii-
ton omistaman kustannus Oy Suomen Mies julkai-
seman Suomen Sotilas -lehden. Lehden painosmää-
rä 2001 oli 15.000 kpl. Suomen Sotilas on maamme 
vanhin maanpuolustuslehti, ensimmäinen numero 
on ilmestynyt 11.1.1919. 

Myös Reserviläinen-lehden kiltanumerot posti-
tetaan niille kiltalaisille joiden jäsenmaksuun kuu-
luu lehtimaksu. Reserviläisen käsikirja "Huomio" 
jaetaan jokaiselle kiltalaiselle, jonka osoitetiedot 
ovat liiton rekisterissä. Kustannus Oy Suomen Mies 
lähettää Helsingin alueelle sunnuntaisin tunnin mit-
taisia kenttäradiolähetyksiä taajuudella 100.3 MHz. 
Liitolla on myös omat internet-sivut 
(www.mplk.fi). Kaikilla liiton jäsenkilloilla, paikal-
lisosastoilla ja kiltapiireillä on mahdollisuus tehdä 
liiton sivujen alle omat sivunsa ilmaiseksi. 

Maanpuolustuskiltojen liitolla on myös kansain-
välistä yhteistoimintaa erityisesti pohjoismaisten 
kinajärjestöjen kanssa. 

Kiltasisartoiminta 

Kiltojen naisjäsenet ovat perustaneet naisten kilta-
toimintaa aktivoivan kiltasisartoimikunnan. Kiltasi-
sartoimintaa on koko valtakunnan alueella. Kiltasi-
saret järjestävät myyjäisiä, retkiä, varaavat teatteri-
esityksiä ja osallistuvat alueen kiltatoimintaan ja 
koulutukseen kiinnostuksensa ja voimavarojensa 
mukaan. 

Liiton toimisto sijaitsee maanpuolustusjärjestö-
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jen talossa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. 

Kiltapiirit 

Maakuntatasolla liitto-organisaatioon kuuluvat kil-
tapiirit. Kiltapiirin aluejako noudattelee sotilaslää-
nien aluejakoa. Kiltapiirejä on 16. Kiltapiirin toi-
minta on luonteeltaan neuvoa-antavaa, koordi-
noivaa ja jäsenkiltojensa toimintaa tukevaa. Kilta-
piiri voi tehdä esityksiä liittohallitukselle ja liittoko-
koukselle liittoa koskevista asioista. Liiton kokouk-
sissa kiltapiireillä on osallistumis-ja puheoikeus. 

Helsingin kiltapiiri ry on perustettu vuonna 
1977 silloisen Helsingin sotilaspiirin alueelle. Kil-
tapiirin säännöt on ensimmäisen kerran rekisteröi-
ty 20.10.1987. Kiltapiirin nimenä käytettiin perus-
tamisvaiheesta alkaen Uudenmaan Kiltapiiri. Uu-
den sotilasläänien jaon tultua voimaan jaettiin myös 
kiltapiiri kahtia siten että Uudenmaan sotilasläänin 
alueelle jäi vanha kiltapiiri ja Helsingin sotilaslää-
nin alueelle perustettiin uusi kiltapiiri, Helsingin 
kiltapiiri ry, jonka rekisteröityminen tapahtui 
5.8.1998. Helsingin kiltapiirin alueella oli vuoden 
2001 lopussa 52 kiltaa, joista 32 pääkiltaa ja 20 
paikallisosastoa. Helsingin kiltapiirin kiltojen jäsen-
määrä on noin 6000 henkilöä. 

Kiltapiiri pitää yhteyttä alueen sotilasviranomai-
siin ja varuskuntiin. Kiltapiiri järjestää yhdessä alu-
eensa kiltojen kanssa kansalaistapahtumia, retkiä, 
tutustumiskäyntejä, esitelmätilaisuuksia ja järjestö-
koulutusta. Kiltapiiri osallistuu alueen Maanpuolus-
tuspiirin välityksellä myös Maanpuolustuskoulutus 
ry:n toimintaan. 

Kiltapiiriä johtaa 10 henkilön muodostama pii-
rihallitus joka valitaan sääntöjen mukaan syyskoko-
uksessa kiltojen asettamien henkilöiden keskuudes-
ta. 

Teksti: Viljo Lehtonen 
Kuvat: Eero Sivunen 

Kuvia Maanpuolustuskiltojen Liiton vuosiko-
kouksesta Mikkelistä. 
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Elektroniikkakorjaamo 

25 vuotta 
• Merivoimien Varikkoon kuuluva Elektroniikka-
korjaamo täytti 25 vuotta 1.3.2002. Elektroniikka-
korjaamo perustettiin 1.3.1977, tuolloin nimenä oli 
Sähköteknillinen korjaamoja se kuului Turun Lai-
vastoasemaan. 

Elektroniikkakorjaamo on C- ja B-tason korjaa-
mo, jossa tehdään alusten ja rannikkolinnakkeiden 
järjestelmien vuosityöohjelman mukaiset huollot, 
korjaukset ja asennukset. Korjaamon työskentely 
on suurelta osin aluksilla tapahtuvaa huoltotoimin-
taa. Merivoimien uuden kokoonpanon myötä mu-
kaan on tullut vahvasti myös rannikkolinnakkeet, 
joilla käydään suorittamassa vaativia tutkahuoltoja. 

Korjaamolla on ollut käytössään jo useita vuo-

sia ISO 9001 mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. 
Laatusertifikaatti on myönnetty korjaamolle vuo-
desta 1996 alkaen, ensimmäisenä merivoimien yk-
sikkönä. 

Korjaamon johtajana on insinöörikomentaja 
Matti Sarviranta, jonka alaisuudessa korjaamolla 
työskentelee noin 100 henkilöä. Henkilöstöstä 75% 
on siviilejä ja 25% on erikoisupseereita ja opistoup-
seereita. 

Neljän alan erikoisosaamista 

• Tietoliikenneosaston päätehtäviä ovat merivoi-
mien johtamisjärjestelmien asennus-, ennakkohuol-

J. Nuolikoski Oy P a r v e k e - j a t e r a s s i l a s i t 
m i t t a t i l a u s t y ö n ä 

Hallapurontie 731 
62800 Vimpeli 
Puh. (06)565 5111 
Fax (06) 565 5122 
www. nuolikoski. f! 

• Parvekelasit • Suihkuliukuovet 
• Terassilasit • Suihkuseinät 
• Kevyet alumiini ovet • Lasit, peilit, muovit 
• Peililiukuovet 

TUOTANTOA VIMPELISTÄ 
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p u h . ( 0 8 ) 4 2 9 4 1 

w w w . y l i v i e s k a . f i 

1 00 
RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 2 

http://www.ylivieska.fi


to-ja korjaustehtävät. Johtamisjärjestelmät koostu-
vat eri tyyppisistä viesti-, paikantamis- ja elektroni-
sen sodankäynnin järjestelmistä. Järjestelmien yh-
teensovittaminen edellyttää myös suunnittelu- ja 
valmiusosaamista. 
• Suto- ja miinaelektroniikkaosasto huoltaa meri-
voimien ja Rajavartiolaitoksen vedenalaisia etsintä-
ja valvontajärjestelmiä sekä alan asejärjestelmiä. 
Näihin laitteisiin kuuluu mm. erilaiset sonarit eli 
kaikumittaimet sekä passiiviset hydrofonijärjestel-
mät. 
• Tutka- ja laskinosasto huoltaa ja ylläpitää taiste-
lualuksia ja niihin kuuluvia sensoreita. Sensoreina 
käytetään tyypillisesti tutkaa, ir- tai tv-kameraa sekä 
laseria. Myös merivoimien ohjusjärjestelmien am-
munnanhallintajärjestelmät sekä integroidut navi-
gointijärjestelmät kuuluvat Tutka- ja laskinosaston 
vastuualueeseen. 
• Mekatroniikkaosasto tekee mekatroniikka- ja 
hienomekaniikka-alaan kuuluvia huoltoja ja asen-
nuksia. Mekatroniikkaosasto tekee myös valtaosan 
merivoimien laivatykistön elektroniikan huollosta. 

Uudet jär jestelmät työll istävät 

Lähivuosina korjaamo osallistuu aktiivisesti uusiin 
hankkeisiin kunnossapidon suunnittelun osalta sekä 
uusien järjestelmien koulutuksiin ja vastaanottoihin. 
Suurin hanke on Laivue2000, johon sisältyy mm. 
seuraavia uusia järjestelmiä: merenkulkututkat, tu-
lenjohto tutkat, 3D-valvontatutkat, ip-skanneri/seu-
rain, tutka-, radio- ja laser-ESM-järjestelmät, ilma-
ja meritorjuntaohjusjärjestelmät ja laivatykit. Muita 
käyttöön otettavia järjestelmiä, joissa korjaamo on 
mukana ovat mm. Lasersuuntain 2000 (Lasu2000), 
Avomerivalvontajärjestelmä (PFA), Rannikkotutka 
2000 (RT2000), merivalvonta multisensorit, uusi 
HF-projekti ja Rannikon johtamispaikka (Rjopo). 

Uudet järjestelmät asettavat korjaamolle haas-
teen, johon aktiivisella henkilöstön kouluttamisella 
ja 25 vuoden ammattitaidolla vastaamme. 
Esa Korvela 

VALTAKUNNALLISEN SOTAHISTORIALLINEN ERIKOISMUSEO 
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MERIPUOLUSTUSPIIRIn 
kuulumisia 

• Mer ipuolustuspi i r in kurssitoi-
minta on käynnistynyt kohtuullisen hyvin 
joka puolella maatamme. Erityisesti voisi 
mainita uutena kohteena sotilasveneenkul-
jettajakoulutuksen käynnistyminen Peräme-
ren alueella. Siellä kurssi toteutuu kolmella 
paikkakunnalla Raahessa, Oulussa ja Ke-
missä. Hyvä suoritus vasta vajaa vuosi sit-
ten perustetulta paikallisosastolta. Vanhem-
missa paikallisosastoissa ja meriosastoissa 
kurssitarjonta on paljolti edellisten vuosien 
kaltainen joskin näidenkin kurssimäärissä 
on hienoista kasvua. 

O r g a n i s a a t i o s s a m m e on tapah-
tunut muutos. Raumalle perustettiin maalis-
kuussa Meripuolustuspiirin Raumanmeren 
Paikallisosasto. Tämä paikallisosasto kou-
luttaa meripuolustuksen reserviläisille tar-
koitettuja kursseja. Selkämeren alue on ollut 
tähän asti Meripuolustuspiirin ja Sinisen re-
servin toiminnassa aukko. Nyt paikallis-
osaston perustaminen ja Selkämeren Ran-
nikkokilta ry:n liittyminen jäsenyhdistykse-
nä Sininen Reservi ry:een on poistanut sen. 
Raumalla kuitenkin tällainen merellinen 
maanpuolustusharrastus on vanhaa perua, 
sillä sieltä on usein tullut reserviläisten me-
rikilpailujen voittajajoukkue. Lisäksi tunne-
taan vilkas veneharrastus kiltavene Nallen 
ympärillä Saaristomeren Merivartion Killan 
puitteissa. Selkämeren alueen mukaantulon 
jälkeen kaikilla merialueillamme on Meri-
puolustuspiirin toimintaa. Raumalaiset ter-
vetuloa mukaan toimintaamme! 

Koululaiva Röytän koulutustarve eri 
puolilla rannikkoa on suurempi kuin mihin 
sen aikataulu antaa myöden. Pyrkimyksenä 
on kuitenkin, että kaikki koulutusyksiköt 

saavat pitkällä juoksulla aluksen käyttöönsä. 
Edellytyksenä on, että paikallis- tai meri-
osastolla on asettaa alukselle viranomaisten 
ja aluksen omistajan Sinisen Reservin Sääti-
ön määräykset ja vaatimukset täyttävän run-
kohenkilöstön: päällikkö, konepäällikko 
sekä 2 kansimiestä. Muu miehistö voi olla 
mukana erilaisissa koulutustehtävissä. 

N y k y m u o t o i n e n maanpuolustus-
koulutus on toiminut kymmenkunta vuotta. 
Alkuajan toimijoita on vielä jonkin verran 
mukana paikallisosastojen ja kurssien johto-
ja koulutustehtävissä. Hyvä näin ja samalla 
kiitos tälle uutteralle joukolle. Kukaan ei voi 
kuitenkaan näitä tehtäviä ikuisesti hoitaa, 
vaan uusia tuoreita voimia tarvitaan eri ta-
soille. Toiminta on nykyään jo niin moni-
naista ja laajaa, ettei hyppääminen suoraan 
johtotehtäviin ole mahdollista, vaan se vaatii 
toimintaan perehtymistä ja menettelytapojen 
tuntemusta eri tehtävissä. Kaikki merellises-
tä toiminnasta kiinnostuneet yli 15 vuotiaat 
suomalaiset ovat tervetulleita mukaan toi-
mintaamme. 

K u r s s i t a r j o n n a s t a m m e saatte 
parasta tietoa internetistä osoitteestamme 
www.mpkry.fi tai maanpuolustuslehdistä ja 
paikallisosastoista. Lisäksi olemme esillä 
Sininen Reservi ry:n kanssa erilaisissa näyt-
tely- ja messutapahtumissa. Tervetuloa mu-
kaan! 

Piiripäällikkö Aslak Saviranta 
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LAIVASTON KILTA ry 

kokoontui Haminassa 

Laivaston Kilta ry piti sääntömääräisen kevätkoko-
uksensa 23.3.2002 Haminassa. Aurinkoiselle Hami-
nan Upseerikerholle kokoontui 31 kiltalaista. Mie-
lenkiintoa kokouspaikkaan oli omiaan nostattamaan 
tietoisuus siitä, että kysymys oli tulevien Pohjois-
maisten laivastokiltapäivien "komentobunkkerista", 
jos niin kauniista rakennuksesta voi näin sotaisesti 
todeta. 

Ennen varsinaista kokousta Reserviupseerikou-
lun johtajan sijainen, evesrtiluutnantti Vesa Kangas-
mäki selvitti seikkaperäisesti koulun toimintaa ja 
tulevaisuutta. Esitys kosketteli laajemminkin Hami-
nan varuskunnan ajankohtaisia kysymyksiä mm. 
huoltoon liittyviä asioita. Monelle kuulijalle oli 
uutinen RUK: n rooli merivoimien reservinupseeri-
en kouluttajana. Jokaiselta kurssilta valmistuu kuu-
tisenkymmentä merivoimien upseerikokelasta, joka 
määrältään on jokseenkin sama kuin vastaavilla 
Merisotakoulun kursseilla. Myös reserviläisten jat-
kokoulutus on vahvasti mukana koulun arkitoimin-
noissa. 

Kevätkokouksen puheenjohtaja, Laivaston Kil-

lan puheenjohtaja Jukka Tarjanne, palkitsi kokouk-
sen aluksi killan toiminnassa ansioituneet Jarmo 
Riikosen (kultainen levyke), Jarkko Iiren (hopeinen 
levyke) ja Heimo Rantalan (jäsenansiomerkki). 

Pöytäkirjaa kirjoitti kv Rainer Öhman ja sen tar-
kastivat kv Timo Vartiainen ja kv Jarmo Riikonen. 
Tälläkin kertaa ääntenlaskijoina seurasivat kokouk-
sen kulkua kv Kalervo Pajala ja kv Heimo Rantala. 

Kevätkokousasioihin tyypillisesti liittyvien tili-
asioiden esittelyn jälkeen antoi kokous yksimieli-
sesti vastuuvapauden sitä hartaasti odottaneille. 

Ankkurin päätoimittaja, Jarmo Riikonen, selosti 
vuosikirjahankkeen tilannetta ja vetosi kiltaveljien 
aktiivisuuteen aineiston keruussa. 

Kokouksen päätteeksi Kymen Laivastokillan 
Riikonen, kertoi 12. Pohjoismaisten laivastokilta-
päivien ja esitteli sen ohjelmaa. Ohjelman runko on 
valmis. Vain pieniä säätöjä voi vielä tehdä. 

Kun puheenjohtaja Tarjanne oli kiitellyt Kymen 
killan kokousjärjestelyistä, erkani kokousväki omil-
le tahoilleen vakaana ajatuksena "elokuussa täällä 
tavataan". 
Teksti ja kuva: Tapio Riikonen 
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KYMEN 
LAIVASTOKILTA ry:n 

kevätkokous 

• Kymen Laivastokilta ry järjestäytyi sääntöjensä 
mukaiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 20.3. 
Tavastilassa hotelli Leikarissa. Paikasta on jo vähi-
tellen tullut perinteellinen. Vaikka se sijaitseekin 
suur-Kotkan itäisimmässä kolkassa, se on kuitenkin 
ikäänkuin "ei kenenkään maalla" Kotkaan, Hami-
naan ja Kouvolaan johtavien valtaväylien risteyk-
sessä. 

Kokouksen avasi killan puheenjohtaja Tapio 
Riikonen. Killan syntyhistoria (perustettu v. 1964) 
olikin jo monelta ehtinyt hieman painua unholaan. 
Sitä mieluisampaa oli havaita paikalla olevan jopa 
perustajajäseniä. 

Varsinaiset kevätkokousasiat käytiin puheenjoh-
tajan johdattelemana ripeästi ja yksimielisesti läpi. 

Tyytyväisenä totesi kokousväki (14 osanottajaa) 
Pohjoismaisten laivastokiltapäivien järjestelyjen 
lähteneen vauhdilla käyntiin. Kiltapäiväthän järjes-
tetään elokuussa Haminassa,joten käytännön järjes-

telyvastuu on suurelta osin täkäläisten kiltaveljien 
harteilla. Todettiin työvaliokunnalla, Rauno Hollan-
ti, Juha Äyräväinen ja Riikonen, olevan vielä kui-
tenkin paljon junailtavaa ennenkuin päivien päätös-
marssi kajahtaa. 

Kokousesitelmän piti Kotkan Rannikkoalueen 
esikuntapäällikkö, komentaja Timo Seppälä. Kilta-
veli Seppälä kävi ansiokkaasti läpi merivoimien 
viimeaikaisen kehityksen ja sen lähitulevaisuuden 
näkymät. Osansa saivat organisaatio-,alus-ja aseis-
tuskysymykset. 

Kokousväki seurasi herkeämättömällä mielen-
kiinnolla sen "laatikkoleikin" eri vaiheita, jolla ny-
kyiset "uudet merivoimat" on saamassa muotonsa. 

Eipä taida ollakkaan vain värikysymys, tuumail-
tiin vielä matkalla kotia päin. 

Teksti ja kuvat: Tapio Riikonen 

Kokousväkeä, etualalla kiltaveljet Rauno Hollanti ja Sakari 
Brofors. 

Kokousesitelmän piti KotRan esikuntapäällikkö, komentaja 
Timo Seppälä. 

w\ 
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POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA ry 

Kevätkokouksessa esitelmä 
MERIVOIMIEN 
MARSKIN RITAREISTA 

Kiltaveli Äke Thuren piti 
mielenkiintoisen esitel-
män merivoimien Man-
nerheim-ristin ritareista 
Pohjanlahden Laivastokil-
lan kevätkokouksessa 
23.3. 2002. 

• Pohjanlahden Laivastokillan kevätkokouksessa, 
joka pidettiin 23.3.2002 Vaasan perinnerikkaassa 
sotilaskodissa, kuultiin killan veteraanijäsenen Ake 
Thurenin pitämä mielenkiintoinen alustus merivoi-
mien Mannerheim-ristin ritareista. 

Thuren kertoi, että "marskin ristiä" jaettiin sota-
aikana hyvin kitsaasti ja todellisista ansioista. Rita-
riluokkia oli kaksi ja 2. luokan Mannerheim-ristiä 
jaettiin sota-aikana 191 kappaletta. Viisi merivoi-
missa palvelutta sai tämän korkean huomionosoi-
tuksen. Yksi heistä kaatui, muut selvisivät sodasta 
hengissä. 

Merivoimien ritarit olivat: kapteeniluutnantti 
Osmo Kivilinna ritari n:o 105 päivämäärällä 
8.3.1943, komentajakapteeni Jouko Arho ritari n:o 
104. Samalla päivämäärällä kuin Kivilinna, sotilas-
mestari Toimi Ovaskainen ritari n:o 108. Myöskin 
samalla päivämäärällä eli 8.3.1943. Neljäs ritari oli 
kapteeniluutnantti Jouko Pirhonen, ritari n:o 111 
päivämäärällä 4.6.1943 ja viides kapteeniluutnantti 
Kaarlo Kajatsalo ritari n:o 189 päivämäärällä 
10.2.1945. Todettakoon.että Kajatsalo oli merivoi-
mien ainoa reserviläisritari ja viimeinen sodan jo 
päätyttyä. 

Sotilasmestari Ovaskainen oli nimityshetkellä 

ainoa merivoimien aliupseeri, jolle myönnettiin 
tämä huomionosoitus. 

Esitellessään näitä ritareita Ake Thuren oli 
koonnut pääkohdat heidän merisotilasuraltaan. 

Hän aloitti kapt.Itn, Osmo Kivilinnasta. 
Todeten,että hänet on haudattu Turun sankarihauta-
usmaalle. Kivilinna oli syntynyt 29.11.1910ja kaa-
tui 23.8.1943 ollessaan ML Riilahden päällikkönä. 
Laivaston silloinen komentaja, kommodori Eero 
Rahola esitti ritarimerkkiä pelottomasta ja tehok-
kaasta miinoitustyöskentelystä heti sodan alusta 
lähtien. ML Riilahti osallistui myös muuhun sota-
toimintaan, kuten sukellusvenetorjuntaan. Eräällä 
partioretkellä Suursaaren lähistöllä syntyi taistelu, 
jolloin Riilahden kyljessä räjähti ja alus upposi pa-
rissa minuutissa vieden suurimman osan miehistös-
tä mukanaan syvyyksiin. Paikalla ollut VMV-1 pe-
lasti joitakin eloonjääneitä merestä. Näiden joukos-
sa oli myös Kivilinna pahoin haavoittuneena. Hänet 
kiidätettiin pikaveneellä Helsinkiin, mutta matkal-
la leikkaussaliin hän menehtyi. Kohtalon leikkiä oli 
siinäkin, että em. VMV-vene oli ollut pelastamassa 
syksyllä 1941 Panssarilaiva Ilmarisen tuhosta sel-
vinneitä. 

Järjestyksessä toinen ritareista, komentajakap-
teeni Jouko Arho oli numerolla 104. Hän selvisi 
sodasta, mutta kuoli tuberkuloosiin vain 41-vuoti-
aana 27.2.1950. Ritarimerkkiä hänelle, kuten myös 
Kivilinnalle, esitti merivoimien silloinen komenta-
ja, kommodori Eero Rahola. Rahola painotti Arhon 
merkitystä miina-aseen käyttäjänä. Jouko Arho toi-
mi ML Louhen ja ML Ruotsinsalmen päällikkönä. 
Heinäkuussa 1944 käytiin Viipurinlahdella ankarat 
taistelut. Laivastomme yritti tukea merivoimiamme 
vihollisen ilmaherruudesta riippumatta. Melkein 
kaikki laivastomme tykistöalukset vaurioituivat. 
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Arho oli mukana aluksineen Teikarin vesillä, missä 
hän haavoittui vaikeasti. 

Sotien jälkeen Arho toimi mm. Suomenlahden 
Merivartioston komentajana. Hänet ylennettiin ko-
mentajaksi 4.6.1949. 

Järjestyksessä kolmas merivoimien ritari oli so-
tilasmestari Toimi Ovaskainen. Hänen ritarinume-
ronsa on 108, päivämäärällä 8.3.1943. Hän oli syn-
tynyt 17.9.1904 ja kuoli 29.11.1991. Hänet ylennet-
tiin sodan jälkeen yliluutnantiksi. Jatkosodan alussa 
Ovaskainen määrättiin moottoritorpedovene Syök-
syn päälliköksi. Heinäkuussa 1941 Ovaskainen 
kahden muun veneen kanssa upotti Hangon edus-
talla venäläisen huoltoaluksen ja syyskuussa Koi-
viston salmessa suurehkon kuljetusaluksen. Hänen 
viimeinen sotatoimensa oli saksalaisen raivaajan 
upotus Suursaaren edustalle 15.9.1944. Partiomat-
koja sot.mest. Ovaskaiselle kertyi yhteensä 96. 

Järjestyksessä neljäs merivoimien ritari oli sil-
loinen kapteeniluutnantti Jouko Pirhonen. Hänen 
ritarinumeronsa oli 111. Jouko Pirhonen oli synty-
nyt 13.12.1915 ja hän kuoli 25.3.1996. 

Talvisodassa hän toimi MTV Nuolen päällikkö-
nä. Jatkosodan alkaessa Pirhonen palveli tykkiup-
seerina Ilmarisella. Jälkeenpäin voi vain kysyä, että 
puuttuiko kohtalo peliin, kun Pirhonen komennet-
tiin muihin tehtäviin ennen Ilmarisen tuhoa. 

Jouko Pirhonen toimi mm. moottoritorpedove-

PLK:n KEVÄTKOKOUS 

• Äke Thurenin alustuksen lisäksi päivän ohjelmas-
sa oli Pohjanlahden Laivastokillan kevätkokous. 

Koska killan varsinainen puheenjohtaja Tauno Re-
well oli estynyt niin kevätkokouksen avasi Äke Thuren, 
joka valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihtee-
riksi nimettiin killan sihteeri Mikael Pasto. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin mm. 
killan hallituksen toimintakertomus vuodelta 2001. 
Toimintakertomuksen mukaan killan toiminta on ollut 
vilkasta niin Vaasan kuin Oulun alueilla. 

Kokous hyväksyi myös killan tilit, joita esitteli kil-
lan rahastonhoitaja Ilmo Kilpi. 

nelaivueen päällikkönä. Hän osallistui henkilökoh-
taisesti moneen partiomatkaan, joiden kuluessa par-
tiot tuhosivat useita punalaivaston aluksia. Hän 
osallistui henkilökohtaisesti 113 partiomatkaan. 
Moottoritorpedoveneet olivat 

ahkeria sotatyöläisiä. Ne tekivät kaikkiaan 204 
partiomatkaa, sanoi Thuren. Jouko Pirhonen kävi 
sotakorkeakoulun merisotalinjan. Vuonna 1966 hä-
net nimitettiin merivoimien komentajaksi ja ylen-
nettiin kontra-amiraaliksi. Vara-amiraalin arvon hän 
sai v. 1971.Reserviin Pirhonen siirtyi v. 1974. 

Merivoimien viides ritari oli kapteeniluutnantti 
Kaarlo Kajatsalo. Hänen ritarinumeronsa oli 189 ja 
myöntämispäivämäärä oli heti sodan jälkeen 
10.2.1945. Jatkosodassa Kajatsalo toimi aluksi 
MTV Nuolen päällikkönä ja oli mukana Lavansaa-
ressa upottamassa vihollisen tykkivenettä. Hän 
osallistui yhteensä 87 partiomatkaan. 

Kajatsalo ylennettiin reservissä komentajakap-
teeniksi 4.6.1962. 

Hän syntyi 28.9.1909 ja kuoli 22.2.1988. Kajat-
salo toimi yliopiston opettajana ja osallistui myös 
politiikkaan ollen presidentin valitsijamiehenä ja 
vuoden päivät opetusministerinä. 

Äke Thurenin ansiokkaan esityksen jälkeen to-
dettiin, että hän oli jälleen valmistellut mielenkiin-
toisen esityksen, joka liittyy merivoimiemme histo-
riaan. 

Kokouksen päätteeksi Thuren totesi, että killan 
kevätohjelma sekä Vaasassa että Oulun alueilla toteu-
tuu suunnitelmien mukaisesti. Ohjelman mukaisesti 
mm. elokuussa on Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät 
Haminassa. Syksyllä on perinteinen kunto-ottelu mii-
nalaiva Pohjanmaan henkilöstöä vastaan. Marraskuus-
sa kilta juhlii 20-vuotistaivaltaan ja pitää syyskokouk-
sensa. 

Myös Laivaston Kilta pitää syyskokouksensa Vaa-
sassa. 

Tulevana kesänä jatketaan merellistä koulutusta 
Vaasan meripuolustuspiirin toimesta. Koulutusapuna 
on killan molemmat moottoriveneet ja Sinisen Reser-
vin Kl. Röyttä. Toimintaa siis riittää Thuren totesi lo-
puksi. 

Pohjanlahden 
Laivastokillan 
kevätkokous 
pidettiin 
23.2.2002 Vaasan 
perinteikkäässä 
sotilaskodissa. 
Sotilaskoti 
sijaitsee vanhalla 
kasarmialueella ja 
sen aukiolosta 
vastaa paikallinen 
sotilaskotiyhdis-
tys. 
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Pohjanlahden Laivastokillan vaasalaisjäsenet tutustuivat 5.2.2002 Vaasan 
Hovioikeuden tiloihin. Hovioikeuden tiloja esitteli hovioikeudenneuvos Olli 
Varila. Kuvamme otettu hovioikeuden täysistuntosalista, jossa myös tuomarin-
valat vannotaan. 

PLK:n jäsenet tutustuivat Vaasan Hovioikeudentaloon 

• Pohjanlahden Laivastokillan vaasalaisjäsenet tu-
tustuivat Vaasan Hovioikeuden tiloihin helmikuun 5 
pnä 2002. Asiantuntevana oppaana oli hovioikeu-
denneuvos Olli Varila. 

Varila kertoi,että Vaasan Hovioikeus on perus-
tettu v. 1775 Ruotsi-Suomen kuninkaan Kustaa III 
toimesta. Hovioikeudelle rakennettiin komea talo 
silloiseen Vaasaan. Talo, joka nykyisin toimii Mus-
tasaaren kirkkona, sijaitsi silloisen Vaasan laitamilla 
ja säästyi näin ollen suurpalolta, joka tuhosi kau-
pungin 3. päivänä elokuuta 1852. 

Tulipalo sai alkuunsa kun huolimaton markki-
namies oli nukahtanut ja pudottanut piippunsa peh-
kuihin. Kaupungin kaivot olivat tyhjät ja asukkaat 
heinätöissä. Iltaan mennessä kaupungin paikalla oli 
enää savuavia raunioita. 

Uusi kaupunki rakennettiin v. 1862 Klemetsön 
niemelle seitsemän kilometriä vanhasta kaupungista 
luoteeseen. Maan kohoamisesta johtuva syväsata-
man tarve vaikutti ratkaisevasti päätökseen rakentaa 
kaupunki uudelleen meren rannalle. Ranta toi me-
renkulkua ajatellen kaupungille paremman aseman. 

Uusi hovioikeus rakennettiin keskeiselle paikal-
le rannan tuntumaan. Talon suunnitteli ja piirsi tun-
nettu arkkitehti Carl Axel Setterberg. Rakennustöi-

hin päästiin käsiksi v. 1857, mutta rakennus valmis-
tui vasta v. 1862, kun uusi Vaasa sai kaupunkioikeu-
tensa. Vaasalaisten anomuksesta Venäjän keisari 
muutti v. 1855 kaupungin nimeksi Nikolain kau-
punki. Vanha kaupungin Vaasa-nimi palautettiin 
vasta 1917. 

Vaasan Hovioikeudentalossa toimi pitkään ho-
vioikeuden lisäksi myös Vaasan lääninhallitus. Vuo-
sien saatossa kun hallinto paisui, talosta tuli ahdas 
kahdelle virastolle. Esim. hovioikeudessa ei kaikille 
riittänyt edes työtiloja. Kymmenkunta vuotta sitten 
hovioikeus sai käyttöönsä koko talon kun lääninhal-
litus muutti omaan taloonsa. Tämän jälkeen hovioi-
keudentalo pantiin täydelliseen remonttiin, jonka 
yhteydessä se myös entisöitiin. Myös työtilat uusit-
tiin. 

Taloon tutustumisen yhteydessä kiltaveljet pys-
tyivät toteamaan, että entisöintityössä oli onnistut-
tu. Lisäksi talossa on paljon historiallista esineistöä, 
peräti Vanhasta Vaasasta. PLK:n puheenjohtaja Tau-
no Rewell kiitti kiltaveljien puolesta hovioikeuden-
neuvos Olli Varilaa asiantuntevasta ja hyvästä opas-
tuksesta. 
Teksti:Harry Dahlbo 
Kuvat:Martti Laitala 
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Helsingin Reservimeriupseerit 
Yhdistyksemme on MeriSK:n laivastolinjan suorit-
taneiden reservin meriupseerien yhdistys. Vuoden 
2002 alussa jäsenmäärä oli 215, josta nuorisojäse-
niä on noin kolmannes. Ensimmäisestä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen valmiuskurssista lähtien jä-
senemme ovat olleet sinisen reservin koulutustoi-
minnassa mukana. 

Uuden oman harjoitusaluksen hankinta on pan-
tu vireille ja merikilpailuihin varustautuminen kan-
salliseslla ja kansainvälisellä tasolla on edelleen 
toiminnan päätavoitteita. Ajankohtaiset esitelmäti-
laisuudet ja tutustumiskäynnit toimialamme kohtei-
siin pitävät yllä tietopuolista osaamista. Osallistu-
minen meripuolustusosaston harjoituksiin luo poh-
jan käytännön osaamiselle oman koulutustoiminnan 
ohella. Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa ja mo-
nimuotoinen sijoittuminen siviilielämän palveluk-
seen näkyy yhdistyksen jäsenistössä hyvänä val-
miutena. 

Yhteystietoja: 

Pertti Pastinen, Sami Linnermo, 
puheenjohtaja 040 7040344 sihteeri, 050 5123364 
Palkkatilankatu 6 A 2, Albertinkatu 3 A 23, 
00240 HELSINKI 00150 HELSINKI 

PROPELLANT DIVISION 
N E X P L O V i h t a v u o r i O y 

4 1 3 3 0 Vih tavuor i 
puh . (014) 377 9211, f a x (014) 377 1643 

EL 
Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
miinasodankäynti-, tiedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjärjestelmiin 

Elescon yleiskäyttöisiä työasemia 20" litteillä näytöillä 
taistelunjohto- ja valvonta-sovelluksiin. 

Erityisosaamisen alueet: 
• Miinantorjunta 
• Herätteiden mittaaminen ja hallinta 
• Laitesuojatekniikka 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Yleiskäyttöiset työasemat laiva- ja 

johtokeskuskäyttöön 
• Laitesuojat ja niiden varusteet 

Elesco Oy 
www.elesco.fi 

PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (09) 525 9060 
fax (09)525 90660 

PL 198 
(Kampikuja 4) 
78201 VARKAUS 
puh. (017)366 5100 
fax (017)366 5111 
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Työ, jolla on tarkoitus 
Suomenlahden Meripuolustusosasto, SIMeripOs -
rannikon vapaaehtoinen puolustaja 

• MPK ry:n Meripuolustuspiirin 
suurin osasto SIMeripOs toimii 
Hangosta Loviisaan ulottuvalla 
alueella toteuttaen Suomenlah-
den Meripuolustusalueen (SlMe-
pa) vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä. Osasto, joka koostuu 
monipuolisesti toimivista ja kiin-
teästi Meripuolustusalueen yksi-
köiden kanssa yhteistyötä teke-
vistä paikallisosastoista, on saa-
nut perinteensä toimintaperiaat-
teensa merivoimien yhdistymisen 
myötä yhdistyneistä Rannikon 
Paikallisosastosta ja Suomenlah-
den Laivueesta. 

Tästä periytyvät myös hyvät 
yhteistyösuhteet Helsingin ja 
Uudenmaan sotilaslääneihin. 
Osaston visiona on olla korkeata-
soinen partneri omalle joukko-
osastolle etevänä ja luotettavana 
koulutuksen ja harjoitusten tuot-
tajana ja toteuttajana. 

Jo usean vuoden ajan on toi-

KAI MASAL1N 

KUVAT REIJO 
TELARANTA 

Lajvastojoukot | 
Rannikkojoukot I 

R e s . y k s i k ö t 
(sa- jo ukot) 

saalta laivaston piirissä, ja toi-
saalta rannikkotykistö- ja rannik-
kojääkärijoukoissa annettu sodan 
ajan joukoille koulutusta, jossa 
järjestelyvastuussa ja koulutus-
tehtävissä ovat toimineet reservi-
läiset. Rannikkojoukkojen ja lai-
vaston yhdistyessä uudistetuiksi 
Merivoimiksi on tämä toiminta 
saanut lisää syvyyttä ja uusia 
muotoja. 

SIMer ipOs S IMepan 
tukena -
VEH-har jo i tukset 

Puolustusvoimien kohdistettua 
niukkoja kertausharjoitusmäärä-
rahojaan sodan ajan joukkojen 
"terävimpään kärkeen", jää pal-
jon tärkeitä joukkoja vapaaeh-
toisten harjoitusten piiriin. Suo-
menlahden Meripuolustusalueel-
la näistä niin sanotuista VEH-
harjoituksista osa on täysin Puo-

SIMeripOs 
Päällikkö 

Kai Masal in 

lustusvoimain sisäisiä, ikään kuin 
pienimuotoisempia kertaushar-
joituksia, ja osa Suomenlahden 
Meripuolustusosaston reserviläis-
ten suunnittelemia ja toteuttamia. 
Kaikki VEH-harjoitukset ovat 
siis kuitenkin Puolustusvoimien 
johtamia, ja perustuvat sodan 
ajan joukkojen koulutuskiertoon. 

Vuoden 2002 osalta Suomen-
lahden Meripuolustusosaston 
vastuulla olevat VEH-harjoituk-
set ovat rannikkojoukkopainottei-
set. Talvi 2002 -harjoitus, joka 
pidettiin 15.-17.3. Upinniemessä, 

Esikuntapäällikkö 
Juha-Veikko Kurki 

Op. 
osasto 

Kare 
Vartiainen 

Koul. Komentotst Op. 
osasto 

Kare 
Vartiainen 

osasto 
Jorma 
Päiviö 

Tiedotuststi 

Op. 
osasto 

Kare 
Vartiainen 

osasto 
Jorma 
Päiviö Talouststo 

HanMeriOs 
Jorgen 

FromHolz 

PorkPaikOs 
Kaarle 
Mänty 

SIPaikOs 
Tapani 
Puska 

PaikOsRikama 
Jji lg 

Rantalainen 

KouiVkö 
iikka 

Tiihonen 

MiVkö 
Tuomo 

Louhlvuon 

SukVkö 
Petn 

Harma 

Kirkkonummi 

25.02.2002.KM 
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oli kahden linnakekomppanian 
harjoitus, joka alkoi puolustuk-
seen ryhmittymisellä ja joukoille 
tuoduilla koulutuspaketeilla. Näi-
den perusasioiden kouluttamisen 
kautta harjoitus eteni aina sovel-
tavaan vaiheeseen, jossa kokenut 
maaliosasto tarjosi haastavan 
vastustajan. Harjoitus oli onnistu-
nut ja sai kiitosta harjoitukseen 
kutsutuilta joukoilta. 

Meri-Ilma 2002 järjestettiin 
toukokuussa Mäkiluodon linnak-
keella. Kyseessä oli rannikkoty-
kistön ja rannikkoilmatorjuntaty-
kistön ampumatekninen harjoi-
tus, jossa hiottiin tykistöllisten 
ampumatehtävien oikeaa, tarkkaa 
ja nopeaa suorittamista. Samalla 
osaston Koululaivaviirikkö huo-
lehti merikuljetuksista, KL Röyt-
tä erityisesti maalinhinauksesta ja 
antoi Porvoon rannikkoalueen si-
joitetuille veneenkuljettajille me-
renkulkukoulutusta. 

Suomenlahden Meripuolus-
tusosaston tämän vuoden päähar-
joitus, Isku 2002, on ensimmäis-
tä kertaa miltei täysin jalkaväki-
harjoitus. Harjoitukseen kutsu-
taan syyskuussa kahden jalkavä-
kipataljoonan taistelevat osat, jot-
ka Upinniemessä harjoittelevat 
puolustustaistelua. Puolustus-
taistelun ja sitä tukevan rastikou-
lutuksen ohella tulee suuri paino 
olemaan taisteluammunnoilla. 

Ammunta 2002, joka pide-
tään lokakuussa Isosaaren linnak-
keella, on toisaalta sodan ajan 
vartiojoukkueen harjoitus, ja toi-
saalta omien reserviläiskoulutta-
jiemme täydennyskoulutustapah-
tuma. Nimensä mukaisesti tulee 
painopiste olemaan jalkaväen 
aseiden ampumakoulutuksella. 

Kaikki VEH-harjoitukset tar-
vitsevat runsaasti vapaaehtoisia 
reserviläisiä. Tehtäviä on kaikilla 
vaativuustasoilla. Kokeneemmat 
voivat toimia harjoituksen joh-
dossa, pääkouluttajina, vääpelinä 
ja muissa joukkojen perustami-
sen ja huollon johtotehtävissä. 
Vähemmän mukana olleet voivat 
toimia esimerkiksi toimistoup-
seereina harjoitusesikunnassa tai 
huollon käytännön tehtävissä. 

Nuorille vasta muutaman vuoden 
reservissä olleille upseereille ja 
aliupseereille on luontevin tehtä-
vä toimia kouluttajana. Oma lu-
kunsa ovat lisäksi laivastotehtä-
vät. Vaikka teemat ovat tänä 
vuonna rannikolla, on harjoituk-
sissa runsaasti merellisiä toimin-
toja. Merikuljetukset hoidetaan 
pääasiassa reserviläisvoimin, 
vaikka osittain Merivoimien ka-
lustolla. Koululaiva Röyttä toimii 
kuljetustehtävien lisäksi maalin-
hinaajana. Näin siis myös laivas-
totehtävissä löytyy runsaasti 
haasteita matruusista komentaja-
kapteeniin. 

M P K kurssit -
henki lökohta is ten 
ta i to jen kasvamista 

Vaikka puolustusvoimain harjoi-
tus -"jämät päällä"- monen osal-
listujan mielessä on kutsuvampi 
kuin MPK ry:n kurssi, muodosta-
vat kurssit useimpien paikallis-
osastojen toiminnassa sen keskei-
sen toiminnan selkärangan. Mer-
kittävä osa kursseista on "tilaus-
kursseja", jotka edeltävät pvVEH 
harjoituksia, vaikka useimmat 
kurssit ovat pelisääntöjen mu-
kaan avoimia kaikille yli 15-vuo-
tiaille suomalaisille. Sotilasasei-
den käyttö edellyttää kuitenkin 
suoritettua asevelvollisuutta. 
VEH-harjoituksen ja sotilaallisen 
kurssin ero osallistujan näkökul-
masta on usein varsin vähäinen. 

Kurssilla ollaan siviilejä, VEH-
harjoituksessa sotilaita. Uutena 
erona on harjoituspäiviltä mak-
settava päiväraha! 

Tyypillinen peruspaketti on 
kaksiosainen kahden lauantaipäi-
vän TAISTELIJAN PERUS-
KURSSI. Koulutuksen tarkoi-
tuksena on kerrata reserviläisten 
tietoja ja taitoja yksittäisen taiste-
lijan / taistelijaparin tarpeiden 
pohjalta. Koulutus toteutetaan 
rastikoulutuksena luentoina ja 
harjoitteina. 

Käsiteltäviä aiheita ovat tais-
telutilan kuva, viestivälineet, en-
siapu-ja suojelukoulutus. Jälkim-
mäisenä lauantaina mukana on jo 
keveät jalkaväkiaseet, miinat ja 
vartiopaikkatoiminta. Myös rk-
ammunta suoritetaan. 

RANNIKKOTOIMINTA -
PAKETTI kertaa linnakkeen tais-
telijan taitoja viikonlopun kestä-
vinä kursseina. Sen aiheina ovat 
linnakkeen taistelu, rannikkotie-
dustelu ja kohteen suojaus. Koh-
deryhmänä on keskeisesti osas-
ton muodostama vartiojoukkue. 

Tehtäväkohtaisilla kursseilla 
annetaan Sotilasveneenkuljetta-
jan kirjaan tähtäävää koulutusta, 
sekä merenkulun jatko-ja täyden-
nyskoulutusta, elektronisten me-
renkulkulaitteiden avulla navi-
goimista, pimeäajoa sekä opetel-
laan meripelastusta ja merivartio-
toimintaa. Erittäin merkittävää on 
osaston sukeltajaviirikön järjes-
telmällinen merivoimien sukelta-
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jakoulutuksen suorittaneille anta-
ma koulutus, joka suurelta osin 
tapahtuu sukellusleireillä Jussa-
rössä mm. Uudenmaan Prikaatin 
tukemana. Osaston Miinaviirikkö 
on kehittämässä yhteistyötä SI-
Mepan Miinalaivueen kanssa. 

Erityisen maininnan ansaitsee 
joka toinen vuosi pidettävä "me-
ripuolustuksen maanpuolustus-
kurssi" eli Valmiuskurssi, joka 
antaa yleiskäsityksen maanpuo-
lustuksen merellisestä ulottuvuu-
desta ja merivoimien toiminnasta 
tässä tehtävässä. Kurssi toteute-
taan kolmena viikonloppuna, 
joista viimeinen on sovellettu 
meriharjoitus MeriSK:n H-luo-
kan aluksilla 

VEH-harjoitusten yhteydessä 
osaston jäsenillä, myös asevel-
vollisuutta suorittamattomilla, 
kuten naiset ja nuoret, on mah-
dollisuus osallistua SlMeripOs:n 
tukemien pvVEH-harjoitusten to-
teuttamiseen toimimalla paikal-
lisosaston tukitehtävissä kuten 
perustaminen, muonahuolto, kul-
jetukset ja lääkintähuolto. Ilman 
näitä äärimmäisen tärkeitä perus-
tamisen ja huollon tukitoimintoja 
ei yhtään harjoitusta voitaisi te-
hokkaasti toteuttaa. Vahinko on. 
että tätä perustamisen ammatti-
taitoa ei muutoin ole juuri hyö-
dynnetty. 

Meripuolustusosasto 
joukko-osaston tukena 

SlMeripOs:n kirjavahvuus on vii-
dettä sataa, aktiivien määrä toista 
sataa, VEH-vuorokausien määrä 
toista tuhatta ja kurssien vuoro-
kausimäärä saman verran. Tämä-
kin teksti on syntynyt innostunei-
den yhteistyönä. Kiitos avusta 
tällä kertaa osastopäälliköilleni 
Kare Vartiaiselle (OpOs) ja Jor-
ma Päiviölle (KoulOs). Ilman 
Juha-Veikko Kurjen johtamaa 
johtoryhmää (E) ja osastomme 
uhrautuvaa porukkaa ei edellä 
kerrottu olisi mahdollista. 

Yhteistä kaikille on reipas 
tekeminen, hyvä yhteishenki ja 
työ, jolla on tarkoitus. • 

Kai Masal in , k o m k a p t res 
SIMer ipOs, pääl l ikkö 
kai .masai in@hammashuolto. f i  
0 4 0 5 1 1 1 8 5 1 
Yhteyst iedot : 
Paikal l isosasto Rikama 
Jyrk i Rantalainen 
jyrki . rantalainen@tietoenator . f i  
0 4 0 5 9 0 8 3 2 7 
Suomenl innan Paikal l isosasto 
Tapani Puska 
tapani.puska@sks.f i  
0 5 0 3 3 8 9 7 7 8 

Porkkalan Paikal l isosasto 
Kaarle M ä n t y 
kaar le .manty@luukku.com  
0 4 0 0 6 0 9 8 9 5 
Hangon Mer iosasto 
Jörgen Fromholz 
jorgen.fromholz@hangtel . inet . f i  
0 4 0 0 4 7 1 9 3 9 
Koululaivavi i r ikkö 
I lkka Ti ihonen 
i lkka.t i ihonen@hirvi lex.f i  
0 4 0 0 4 5 3 0 6 8 

Mi inavi i r ikkö 
Tuomo Louhivuori 
tuomo@zipoc.com  
0 4 0 0 6 1 5 0 5 5 

Sukel ta jav i i r ikkö 
Petr i Härmä 
petr i .harma@fortum.com  
0 5 0 4 5 3 4 1 2 1 
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Turun rt-killan mittatilausmatka 

Puolaan 
25.-31.08.2002 

1„ päivä: 
Turku-Helsinki-Tal l inna-Pärnu-Riika-Kaunas 
Lähtö aamul la Turusta A u r a k a t u 2:sta klo 0 4 . 4 5 , ajo Hki in 
Länsisatamaan, josta Sa Nordlandia lähtee koht i Tall innaa klo 
08.00 
2.päivä: 
Kaunas-Kalvar i ja -Suvvalk i -Bia lystok-Varsova-Krakova 
3.päivä: 
Krakova ja VVieliskan suolakaivos 
Puolan entisessä pääkaupungissa Krakovassa t u t u s t u m m e 
m m . ent iseen kuninkaanl innaan ja katedraal i in . Keskustor i ja 
y l iopisto ovat unohtumat tomia e lämyksiä . I l tapäiväl lä retk i 
VVieliskan suolakaivoksen käytävi in , joissa sijaitsee m m tun-
nelmal l inen k i rkko. 
4.päivä: 
Krakova-Auschwi tz -B i rkenau-Chestochowa-Varsova 
Aamupäivä l lä retk i Auschvvitzin ja Birkenaun keksitysleirei l le 
ja i l tapäiväl lä tu tus tumiskäynt i Jasna Göran luostari in. 
5.Päivä: 
Varsova 
Varsovan kierroksel la kohte ina ovat vanha kaupunk i k i rkkoi -
neen ja Lazienski-puisto. I l tapäivä vapaa. 
6.päivä: 
Varsova-Ri ika 
Pian aamiaisen jä lkeen lähdemme pa luumatka l le L iet tuan 
kaut ta Latviaan. M a j o i t t u m i n e n Riikassa. 
mmm aa 7.paiva: 
Ri ika-Pärnu-Tal l inna-Hels ink i -Turku 
Aamupa lan jä lkeen m a t k a j a tkuu koht i Pärnua ja Tall innaa. 
Laiva Tall innasta lähtee klo 18 .00 . Tulo Helsinkiin 2 1 . 3 0 ja 
Turussa o l e m m e puol i l ta öin. 

M a t k a n hinta on 555 euroa sisältäen bussimatkat ohje lman 
mukaan , la ivamatkat Hels inki -Tal l inna-Hels inki kansipaikoin, 
tavarahyt in matka tavaro iden säi lytystä var ten mennen tu l len, 
majo i tukset kahden hengen huoneissa aamiaisin, 6 x lounas, 
ohje lman muka ise t k ierrokset ja pääsymaksut sekä paikall is-
oppaan ja suomenkie l isen oppaan palvelut . 

Vastuul l inen matkanjär jestä jä : V is tamatka t Oy 

Tiedustelut ja i lmoi t tautumiset 15.7 . mennessä 
k i l tamestar i Vei jo Si l lanpääl le 
puh. 0 2 - 2 4 8 1 4 4 2 ta i 0 4 0 - 5 3 2 4 6 4 0 
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w w w . m a r i t i m e - m u s e u m . a l a n d . f i  
w w w . p o m m e r n . a l a n d . f i 

FINNET 
Y H D E S S Ä T U L E V A I S U U T E E N 

F i n n e t o n s u o m a l a i n e n 

t i e t o l i i k e n n e r y h m ä , j o k a 

t a r j o a a v a l t a k u n n a l l i s i a 

puhe- , data- , I n t e r n e t - j a 

d i g i t v - ra t ka i su ja . 

Soita ja kysy lisää : 0800 30 109 
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ÖPPET 

09-17 
I juli 09-19 

y Entré 4,5 EUR 
Kombibiljett 7 EUR 

Alands Sjofartsmuseum/Museifartyget Pommern 

Barn 2,5 EUR 
Kombibiljett 3,5 EUR 

Alands Sjofartsmuseum/Museifartyget Pommern 

Ålands 
SJÖFARTS 

MUSEUM 
Tel 018-19930 

MUSEIFARTYGET 

POMMERN 
Tel 018-531421 

http://www.maritime-museum.aland.fi
http://www.pommern.aland.fi


T2000-
ILMATYYNYALUS 
johtaa merivoimat 
uudelle vuosituhannelle 

Aker Finnyardsin telakalla Raumalla 
valmistuva T2000-ilmatyynyaluksen 
prototyyppi on ensimmäinen ilmatyy-
nytekniikkaan perustuva taistelualus 
maailmassa. Aluksen merikokeet ja 
asejärjestelmien valinta ovat loppusuo-
ralla. Luovutuksen jälkeen jatkuvien 
testien ja koeajojen perusteella pääte-
tään alustyypin jatkohankinnoista. 

Merivo imien uuden 
ohjusla ivueen suun-
n i t te lu käynn is ty i 

1990-luvun puolivälissä perin-
te isen u p p o u m a r u n k o i s e n 
aluksen, katamaraanin (Side 
Effect Ship, SES) ja ilmatyyny-
aluksen ominaisuuksien ver-
tailulla. Perusteellisten tutki-
musten ja vertailujen tulokse-
na päädy t t i i n va l i t semaan 
2000-luvun laivuekonseptiksi 
Laivue 2000, joka muodostuu 
kahdesta Hamina-luokan oh-
j u s v e n e e s t ä ja ne l jäs tä 
T2000- i lmatyynyta is te lu ve-
neestä (MCAC = Missile Craft 
Ai r -Cushion) . Käytännössä 
alusten muodostama Ohjus-
viirikkö jakautuu kahteen ruo-
tuun, joiden johtoaluksena toi-
mii Hamina-luokan ohjusvene 
ja tuliyksikköinä kaksi T2000-
ilmatyynytaisteluvenettä. 
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"T2000-ilmatyynyalus kääntyy jopa 90 asteen 
kuimass<iphjatlapuhaltimien avulla." 

Ilmatyynyalus 
ylivoimainen 
tiheässä 
saaristossa 

Ilmatyynyaluksen edut saaris-
tomme vaativissa olosuhteis-
sa ovat kiistattomat. T2000 on 
riippumaton väylästöstä ja sil-
lä voidaan operoida ympäri 
vuoden. Asekuormassa lähes 
sata tonnia painava alus yltää 
kahden TF 40 -kaasuturbiinin 
voimalla yli 50 solmun nopeu-
teen. Ainoa T2000:n operaa-
t io-ominaisuuksia rajoittava 
tekijä on kova merenkäynti. 
Yli 2,5 metrin aallonkorkeu-
dessa ilmatyynyalusta ei voi-
da käyttää täydel lä teholla. 
Suomen aluevesillä näin ko-
vat myrskyt ovat kuitenkin hy-
vin harvinaisia. 

T2000 
on vaikea maali 

Eräs T2000-ilmatyynyaluksen 
merkittävimmistä ominaisuuk-
sista on sen vaikea havaitta-
vuus. Aluksen muotoilussa ja 
pintamateriaaleissa käytetys-
tä häive-tekniikasta (Stealth) 
johtuen sen muodostama tut-
kamaali on erittäin pieni. Ajos-
sa T2000 nousee ilmatyynyn 
päälle, jol loin aluksen riski 
laukaista kosketus- tai heräte-
miinoja on lähes olematon. Il-
matyynyalus voidaan maas-
touttaa ajamalle se kokonaan 
mantereelle aluksen jopa 1,5 
metriin yltävän esteenylitys-
korkeuden ansiosta. Lisäksi 
a luksen turvana tulee ole-
maan huippumoderni oma-
suojajärjestelmä, joka antaa 
varoituksen uhkaavista ase-

jär jes te lmis tä ja laukaisee 
harhamaaliheitteitä. 

Koulutus ja 
"know-how" 
Yhdysvalloista 

Laivue 2000:n alukset sijoite-
taan 7. Oh jus la i vueeseen 
Suomenlahden Meripuolus-
tusalueella. T2000:n prototyy-
pin ajomiehistö vietti, Laivu-
een komentajan, komentaja 
Markus Aarn ion johdo l la , 
vuonna 2001 useita kuukau-
sia Yhdysval lo issa tutustu-
massa ilmatyynytekniikkaan 
ja opet te lemassa ajamista 
USA:n merivoimien Landing 
Craft Ai r -Cushion-aluksi l la 
(LCAC). Ilmatyynyaluksia on 
jo pitkään käytetty joukkojen-
kuljetus- ja maininnousuve-
neinä USA:n merijalkaväessä. 
T2000-projektissa on hyödyn-
netty amerikkalaisten koke-
musta ja myös aluksen ilma-
tyynyrakenne, ns. Deep Skirt 
ja pääkoneisto tulevat Yhdys-
valloista. "LCAC:n ja T2000-il-
matyynyaluksen pääasiallise-
na erona aseistuksen lisäksi 
on T2000:n selkeästi suurem-
pi turbiiniteho (n. 6000 kW)", 
kertoo Aarnio. T2000-iIlmatyy-
nyalusta ohjataan potkurien 
lapakulmien, peräsimien sekä 
neljän keulaohjauspuhaltimen 
avul la. Kovasta vauhd is ta 
huolimatta ilmatyynyalus kul-
kee tasaisest i . Komenta ja 
Aarnio kuvailee kyytiä sanalla 
"miellyttävä". 

Aseistuksena 
ohjukset ja miinat 

T2000-ilmatyynyaluksen pää-
ase is tuksen muodos tava t 
meri- ja ilmatorjuntaohjukset 
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sekä uudenlaiset maal insa 
valikoivat merimiinat. Ohjuk-
set sijoitetaan aluksen sivuilla 
ja keskellä oleviin asetiloihin. 
Ohjusten toimittaja valitaan 
kesällä 2002. Lisäksi aluk-
seen voidaan asentaa torpe-
dot. Alusta ohjaaja asejärjes-
telmien käytöstä vastaa kan-
tahenkilökunnasta koostuva 
kymmenen hengen miehistö. 

Monipuol ise t 
mer ikokee t 

T2000-ilmatyynyaluksen pro-
totyyppi testataan perusteelli-
sesti ennen sarjavalmistuksen 
aloittamispäätöstä. Huhti-tou-

kokuun vaihteessa aluksen 
merikokeista oli suoritettu lä-
hes puolet. Maalla suoritetta-
vista kokeista leijunta- ja va-
kavuuskokeet sekä pääkonei-
den kuormituskokeet oli suori-
tettu. Tärkeät merikokeet, ku-
ten kellunta- ja ilmaannousu-
koe oli läpäisty onnistuneesti. 
Toukokuussa alus suorittaa 
muun muassa nopeuskokeet 
suunnittelupainolla, navigoin-
tijärjestelmän kokeet sekä hä-
täpysäytys-ja rantautumisko-
keet. Lisäksi testataan poltto-
aineen kulutusta sekä sisä- ja 
ulkomelun tasoa. 

Komentaja Aarnio koros-
taa, että koe- ja testaustoimin-

ta ei pääty aluksen luovutta-
miseen Merivoimille. Häive-ja 
herätemittaukset suoritetaan 
aluksen luovutuksen jälkeen 
ja talvella 2002-2003 harjoitel-
laan aluksen ohjaamista ja 
ha l l in taa jääo losuh te issa . 
Myös mieh is tön koulu tus 
alusluokan tuleville aluksille 
käynnistyy heti prototyypin 
luovutuksen jälkeen. 

Teksti: Sadri VVirzenius 
Kuvat: Sami Oittinen 

Suunnitelmien mukaan Laivue 2000 on operatiivisessa käytössä vuoden 
2006 loppuun mennessä. 
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formuloissa ja merivoimien ohjuksissa 
STIG L A N D E N 

Sauberin F1-auto esillä 
Petronasin tornitalossa Kuala 
Lumburissa. (Kuva kirjoittajan) 

Telemetria (engl. telemet-
ry, lyh. TM) tarkoittaa 
kaukomittausta. Telemet-
riaa käytetään sovellutuk-
sissa, joissa mittaustieto-
ja ei voida lukea mitatta-
van kohteen läheisyydes-
sä. Tällöin mittaustiedot 
kerätään ja siirretään 
kauemmas paikkaan, 
jossa tallennus- ja esitys-
laitteet sekä havainnoitsi-
jat voivat olla. 

Mi ta t tava suure 
muunnetaan mitta-
uspaikan läheisyy-
dessä muotoon, 
joka voidaan siirtää 

kauemmas eli tavall isimmin 
sähkö- tai radioaaltosignaalik-
si. Tällainen tarve on ymmär-
rettävä esimerkiksi miehittä-
mät tömän avaruusaluksen 
toiminnanvalvonnassa. 

Telemetr iaa sovel letaan 
nykyisin moniin tekniikan ja 
inhimillisen elämän alueiden 
etämittauksiin ja -valvontaan, 
kuten avaruusalusten, koelen-
tojen, sääsondien, voimaloi-
den ja terveydenti lan. Kan-
sanmiehelle telemetria on tul-
lut tutuimmaksi Formula-ki-
soista, joissa varikkoinsinöörit 
seuraavat tarkoin auton toi-
mintoja. Formuloissa telemet-
ria-sanaa käytettiin usein liian 
laajassa ja virheellisessä mer-
kityksessä käsittämään myös 

ajon aikana ulkopuolelta au-
ton säätöihin vaikuttamisen, 
joka nykyisin on kiel lettyä. 
Tämä vaikuttaminen on puo-
lestaan radiokomento-ohjaus-
ta (radio command control), 
eikä mittausta. Eräissä tällai-
sissa yhteyksissä on nimitys-
tä pyritty kiertämään puhu-
malla kaksisuuntaisesta tele-
metriasta (bi-directional tele-
metry), mutta käsitteenä se 
on ontuva, sillä telemetria on 
nimenomaan kaukomittausta. 

Mittaussignaalit 
tallennetaan 

Telemetrian toimintaketjussa 
kohdetta mitataan sensoreilla 
eli mittausantureilla, mitatut 
tiedot kerätään, muokataan 
yhteissignaaliksi, lähetetään 
siirtotien väl i tyksellä kauas 
vastaanottolaitteistoille, pure-
taan tehokkailla tietokoneilla 

Tarkkailun pääasema: operaattorien kontti, telemetriavastaanot-
to - j a komentolinkkiantennit ja antenninostolava ala-asennossa. 
(SA-kuva) 

TELEMETRIAA 
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Merivoimien MTO-66 Styx lähdössä sisällään 
teiemetrialähetin. (SA-kuva) 

takaisin erillisiksi mittaussig-
naaleiksi, ne esi tetään ha-
vainnollisesti ja tallennetaan 
jälkianalysointia ja -dokumen-
tointia varten. Telemetriasig-
naalin välitysmenetelmiä ovat 
langallinen, optroninen, pneu-
maattinen tai radiotietoliiken-
ne. Pitkänkantaman ohjuksilla 
välitys tapahtuu radioteitse. 
Formuloissa, kuten muissakin 
sovellutuksissa, välitetään tie-
toa jopa 20 Mbyte/s nopeu-
della eli 4 miljoonaa bittiä se-
kunnissa, joka vastaa kahden 
Lontoon puhelinluettelon tie-
tomäärää joka sekunti. 

Ohjusammunta on kallista 
ja jossain määrin riskialtista-
kin. Rauhanajan harjoitusam-
munnan turvallisuus on taatta-
va kaikissa mahdollisissa oh-
juksen vikati lanteissa. Am-
munnasta on saatava myös 
lähes kaikki tieto irti ja hyöty-
käyttöön. Tämä toteutetaan 
teknillisillä varo- ja tarkkailu-
järjestelmillä, joiden kantama-
vaatimus on useita kymmeniä 
kilometrejä: 

1) Ohjuksen ulkopuolelta 
voidaan mitata lentorataa tut-
kien, suuntaimien ja kamera-
seuraimien avulla, joihin liite-
tyt laskimet määrittävät ohjuk-
sen paikan sekä lentokorkeu-
den, -suunnan ja -nopeuden. 
Niitä verrataan esitysjärjestel-

mien karttapohjalle laadittui-
hin ammunnan varoalueen 
rajoihin. 

2) Ohjuksen sisäisestä toi-
minnasta voidaan saada tie-
toa vain telemetrialaitteiston 
avulla. Telemetria palvelee 
ammunnan reaaliaikaista va-
roturvallisuutta sekä mittausta 
ja tiedonkeruuta perusteelli-
sempaa jälkianalysointia var-
ten. Vastaanottoasemia näyt-
tävine antennirakenteineen 
on useampia maalla ja aluk-
sissa. Varoturvallisuuden tu-

eksi esitetään johtokeskuk-
sessa tietokonenäytöllä reaa-
liaikaisena ohjuksen sisältä 
kriittisempiä lentoliikehdintää 
kuvaavia suureita kuten oh-
juksen lentosuuntaa, -korke-
utta, ohjainsiivekkeiden asen-
toa ja moottorin kierroslukua 
sekä hakupäältä maalin etäi-
syyttä, suunta- ja korkeuskul-
maa sekä monia kertaluontei-
sia toimintoja. Jos ohjus on 
varustettu GPS-paikannuslait-
teistolla, voidaan telemetrialla 
siirtää ohjuksen tarkka sijain-
ti ampuma-alueella vastaan-
ottoasemille. Telemetrian sig-
naalit kertovat nopeimmin oh-
juksen toimivuudesta ja sig-
naalien muutoksista voidaan 
ensimmäisenä ennustaa oh-
juksen tulevia tapahtumia ja 
niiden seurauksia. Siten varo-
toimille saadaan perusteita ja 
nopeutetaan päätöksen te-
koa, joille on aikaa vain joku-
nen kymmenen sekuntia. 

Harhautunut ohjus 
voidaan passivoida 

Jos ohjus harhautuisi, niin ra-
d iokomento l inkk ien kautta 
annetaan ohjukselle pudotus-
ja passivointikäskyt. Samalla 

Pääaseman kontin telemetriavarustusta. (SA-kuva) 
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Kirjoittaja ja ohjustarkkailun koemittauslieriö, jota lennätetään 
ampuma-alueella helikopterin alla. (SA-kuva) 

sekä aluksen havainnointi-, 
omasuoja- ja torjuntakyvyistä. 

Mer ivoimat on käyttänyt 
telemetriajärjestelmiä meritor-
juntaohjuksissaan jo vuodes-
ta 1975 lähtien. Pienikokoisiin 
i lmatorjuntaohjuksiin on vai-
keampaa asentaa telemetria-
lähettimiä. Merivoimien Tutki-
muslai toksel la on yksi Suo-
men laajimmista telemetriajär-
jestelmistä ja sen tarvitsemia 
erikoisasiantuntijoita. Laitteis-
ton hankintavaiheessa meri-
voimien ideoima koestuslait-
teiston rakenne sai tunnustus-
ta USA:ssa ja se esiteltiin Eu-
roopan telemetriakonferens-
sissa vuonna 1990. Tutkimus-
laitos käyt tää te lemetr io i ta 
ohjusten lisäksi myös alusten 
ja vedenalaisten järjestelmien 
tutkimustehtävissään. Meri-
voimien toiminta perustuu tek-
nillisesti tutkittuun tietoon ja 
varoturvallisuuteen. • 

valvonta-alukset ryhtyisivät 
ohjuksen harhautus-, torjunta-
ja tuhoamis to imenp i te i s i i n 
aseistuksiensa avulla. 

Ammunnan tarkkailujärjes-
telmällä mitattuja arvokkaita 
tietoja ohjusjärjestelmän toi-
minnasta jälkianalysoidaan ja 
käytetään ohjuksien sekä am-
munnanhan intajärjestelmien 
toimivuuden ja kunnon sekä 
ampuma ta idon toden tami -
seen. Niistä on johdettavissa 
palautetta ohjusjärjestelmän 
valmistuksen, varastoinnin, 
käsit telyn, huol lon, käytön, 
ammuntakyvyn, koulutuksen 
ja dokumentoinnin toimivuu-
desta. Merivoimat on käyttä-
nyt menestyksel l isest i tele-
metriaa ja sen 100 signaalin 
välittämiä tietoja myös ohjuk-
siensa vastaanotto-, tutkimus-
ja kehitystoiminnassa. Tark-
kailujärjestelmien todentama 
oh jusammunta antaa myös 
valvonta- ja tarkkailualuksille 
näkemystä ohjuksen taistelu-
o l e m u k s e s t a ja - k y v y i s t ä 

Telemetriamessuilta. (SA-kuva) 
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Valtaosa kuvista on jo löytä-
nyt omat kuorensa. Salapolii-
sityötä tunnistamattomista 
kuvista tekevät RtUy:n 
puheenjohtaja Hasse Rekola, 
toimituspäällikkö Jussi 
Voutilainen ja opetusneuvos 
Pentti Jänkälä vanhojen 
lehtien sisältöjä tutkien. 

Toimituspäällikkö Jussi 
Voutilainen prosessoi. 
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Loppuuko toimituspäällikön usko? Taustalla vertaillaan lehteä ja 
kuvaa, jotka eivät kuitenkaan olleet kohdallaan. 

Rannikon Puolustaja -lehden 
toimitus puhdisti tekemättömien 
töiden listaa RT:ssä lauantai-ilta-
na 23.2.2002. Muutaman vuoden 
aikana "arkistoon" kertyneet va-
lokuvat lajiteltiin ja postitettiin 
artikkelien tekijöille ja yhteys-
henkilöille. Urakka oli melkoi-
nen. Kirjeitä lähti lähes sata, jot-
kut kilonkin painoisena. 

Osa kuvista oli helppo lajitel-
la, koska kuviin oli merkitty ai-
neiston haltijan nimi. Joissakin 
yksittäistapauksessa lähettäjä oli 
kirjannut myös osoitteensa kuvan 
taakse. Mutta suurin osa kuvien 
lähettäjistä jouduttiin arvaile-

maan lähes 20:stä lehdestä. Toi-
vottavasti onnistuimme valitse-
maan oikeat palautusosoitteet. 

Kannat taa muistaa 
jatkossa 

Kun aineistojen tekijät vastaisuu-
dessa lähettävät kuvamateriaalia 
lehden toimitukseen, kuvien 
taakse kannattaa liimata tarra, jo-
hon on kirjoitettu kuvan omista-
jan nimi ja yhteystiedot. Tällä 
toimenpiteellä varmistetaan kuvi-
en palautus oikealle henkilölle. 

Teksti ja kuvat: E.S. 

Onnistumisen iloa. Jussi ja 
Hasse kohdistivat jälleen 
yhden kuvan. 

- f i 
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Keijukaistenpolku 3 A 
00820 Helsinki 
gsm: 050 563 6124 

LAIVASTON KILTA ry 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32 
00170 HELSINKI 
gsm: 040 528 1819 
e-mail: tarjanne@nettilinja.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hieta katu 7,49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

• • • • • 
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HELSINGIN 
LAIVASTO KILTA RY 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19 
00970 HELSINKI 
gsm: 050 328 6134 

TURUN LAIVASTO KILTA RY 
• Puheenjohtaja Ossi Pekonen 
Nisukatu 4 
20740 TURKU 
(02) 236 7131 
e-mail: nisukatu@luukku.com 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tauno Revvell 
Koulukatu 10 
65100 VAASA 
(06)317 3135 

HELSINGIN 
MERIRESERVILÄISET 

• Puheenjohtaja Mauri Kettunen 
Mäntytie 10 A 1 
00270 Helsinki 
gsm: 0400-449 847 
e-

mail:mauri. kettunen@luukku.com  

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Pertti Pastinen 
Palkkatilankatu 6 A 2 
00240 Helsinki 
gsm: 040-704 0344 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
gsm: 0500-207 815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

VARATTU 

T U R V A L L I S U U D E N 
JOHTAVA O S A A J A 

www.securitas.fi 

uisraujr» 
H580 
suin 

ILMATORJUNTAMUSEO, Tuusula 
Ilmatorjunta 75 v ja "Helsinki pelastui" 
Avoinna 2.5.-31.8. klo 11-17 (ei ma eikä 
juhannuksena). 
Liput 4 €, lapset 2 € ja perhe 10 € 
Puh. 1816 2371 tai 0 4 0 538 5515 

International» 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 
Puh. (09) 8 / 3 911 
Fax 09 873 9160 

Insinööritoimisto Otso 
Vai li katu 17 C 22, 02600 Espoo 

Puh. 0400-508 646 

!Hifuää Jietää! 
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TIETOVISA202 
• • • Kesää odotellessa on hyvä hieroa aivonystyröitään. Vuoden toinen tietovisa keskittyy edel-
lisen numeron tietoihin. 

1. Kotkan Rannikkoalue on ollut voittoisa rt-kil- 6. Rannikkotykistösäätiön puheenjohtajana 
pailuammunnoissa. Minä vuonna Kotkalaiset toimii 
eivät voittaneet kokonaiskilpailua a) Reijo Telaranta 

a) 1995 b) Timo Kaukoranta 
b) 1996 c) Hanno Strang 
c) 1997 d) Joku muu 
d) 1998. 

7. Rt-golfissa kilpaillaan 
2. Rämäpään kaliiperi on a) Vaahteran maljasta 
a) 40 b) Mäkiluoto maljasta 
b) 76 c) Upinniemi maljasta 
c) 88 d) Ison maljasta. 
d) 100 mm. 

8. Ceros 200 -tulenjohtojärjestelmä on ensisi-
3. Lavansaari miehitettiin talvisodassa jaisesti 
a) 30.11.1939 a) Boforsin 57 mm:n tykkiä varten 
b) 17.12.1939 b) Ilmatorjuntaohjusjärjestelmää varten 
c) 3.1.1940 c) Meritorjuntaohjusjärjestelmää varten 
d) 2.2.1940. d) Aluksen navigoinnin apuväline. 

4. Rannikkotykistörykmentti 3 toimi täällä -ni- 9. EOMS lyhenne tulee sanoista 
misen kirjan on kirjoittanut a) Electro Optronic Multi Sensor 

a) Ove Enqvist b) Electro Optronic Multifunction System 
b) Erkki Marttila c) Electro Optronic Manual System 
c) Kenneth Bergholm d) Electronic Optical Multi Sensor. 
d) Väinö Linna. 

5. Fields of conflict -konferenssi järjestetään 
a) Ahvenanmaalla 
b) Turussa 
c) Helsingissä 
d. Lappeenrannassa. 

• • • Tietovisan vastaukset toimitukselle ennen seuraavan numeron ilmestymistä. Oikein vastannei-
den kesken arvotaan Rannikkotykistön historiasarjan perusteos Kivilinnoista karkaistuun teräkseen. 

OIKAISU! 
• • • Edellisen numeron tietovisassa sivulla 118 ei ensimmäisen kysymyksen mikään vaihtoehto 
Tykkivene Karjalan uran alkamisesta ollut oikein. Sehän alkoi niin kuin lukijat tietävät huomattavasti 
aikaisemmin. 
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YANMAR 

18 hevosvoimaa 

LUOTETTAVA KUMPPANI KOVIIN KELEIHIN 

7 GM 10 
9 hevosvoimaa 

YANMAR - DIESELTEKNIIKl 
YLIVOIMAISTA HALLINT/ 

Valitse purjeveneeseesi luotettava moottori. Yan 
GM-tuoteperhe tarjoaa vaativalle purjehtijalle ke 
eri teholuokkaa: 

1BM10 -9 hv 
2GM20f - 18hv 
3GM30F-27hv 

Yanmar-purjeveneen vetolaitteet kuljettavat venel 
tasaisesti, puhtaasti ja lähes äänettömästi. Tärli 
ominaisuuksia, joita jokainen veneilijä osaa arvos 
Yanmar - osaamista jo vuodesta 1912. 

Expertise with a scope as wide as the oceans. 

lijlStl 
WÊÊÊM 

MAAHANTUOJA: 
Oy Ekström Power Ab 
puh. (09) 591 91 
ekstrom@ekstrom.fi http://www.ekstn 

mailto:ekstrom@ekstrom.fi
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