
MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 3 / 2 0 0 3 

ILMAVOIMAT ESIIN 
VUOSIPÄIVÄ TAMMISAARESSA 
MONIPUOLISTA TOIMINTAA JÄRJESTÖISSÄ 

RANNIKON 
PUOLUSTAJJ 



t " 4 i RANNIKON PUOLUSTAJA 

MERIPUOLUSTUKSEN 
TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 

P ä ä t o i m i t t a j a 
Kai Masal in 
puh 09-351 040 
fax 09-351 04400 
gsm 040 5111 851 
e-mai l ka i .masal in@plusterveys. f i 

T o i m i t u s p ä ä l l i k k ö 
Sadri VVirzenius 
puh 09-181 24 214 
fax 09-181 24 212 
gsm 050 598 1418 
e-mai l sadr i .w i rzen ius@mi l . f i 

T o i m i t u k s e n oso i te 
( p o s t i t e t t a v a t a ine is to t ) 
Sadri VVirzenius 
Rannikon Puolustaja 
Mer ivE, PL 105 
00201 Helsinki 
e-mai l sadr i .w i rzen ius@mi l . f i 

T o i m i t u s n e u v o s t o 
T imo Kaukoranta, k o m m o d o r i , pj. 
Ulla Var jo la , hal i .pj . RSKY 
Hasse Rekola, komenta ja 
Juha Rannikko, k o m m o d o r i 
Ilpo Bergholm, komentaja 
Reijo Telaranta, ma jur i res 
Vi l jo Lehtonen, ma jur i res 
Eero S ivunen, majur i . res 
Jukka Toukkar i , y l i l uu tnan t t i res 
Marko Kaipia, luutnant t i 
Eija Paananen, S in inen Reservi ry 

4 6 . VUOSIKERTA • 3 / 2 0 0 3 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A 4 / 2 0 0 3 
... i lmestyy viikolla 49. 
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käyt tökoossaan. Paperikuvissa oltava 
palautusosoite jokaisen kuvan takana. 

T i l a u s h i n n a t v u o d e l l e 2 0 0 3 
Yksit täiset kestot i laajat 17 euroa/vuosiker ta 
Y le ishyödy l l i s ten yh te isö jen jäsent i laukset 
7 euroa/vuosiker ta 

O s o i t t e e n m u u t o k s e t ja 
t i l a u k s e t 
A u v o Vi i ta-aho 
puh 09-18145131 
e-mai l auvo.v i i ta-aho@ 

rann ikonpuolus ta ja . f i 

L e h d e n k o t i s i v u t 
www. rann i konpuo lus ta ja . f i 

K i r j a p a i n o 
Laut tapaino Oy, Hui t t inen 
Tai t to Kari Mer i lä 

I l m o i t u s m y y n t i 
I lpo Pitkänen Oy 
puh (09) 586 8300 
fax (09) 5868 3099 

Ju lka is i j a 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 

A i k a k a u s l e h t i e n 
l i i ton jäsen 

I S S N 1 2 3 9 - 0 4 4 5 
N 

R A N N I K O N P U O U S T A J A 2 0 0 3 

4 / 2 0 0 3 v i i k k o 49 a i n e i s t o p ä i v ä 2 0 . 1 0 . 2 0 0 3 

Kansi: Hornet (SA-kuva) ja katselmus 
Tammisaaressa (Ulla Parviainen). 

RANNIKON PUOLUSTAJAN 
TAPAHTUMAKALENTERI 

SIVULLA 

1 0 9 
RANNIKKO- JA LAIVASTOJOUKKOJEN SIDOSRYHMIEN YHTEYSTIETOJA LÖYDÄT SIVULTA 108 

209 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 3 

mailto:kai.masalin@plusterveys.fi
mailto:sadri.wirzenius@mil.fi
mailto:sadri.wirzenius@mil.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


PÄÄKIRJOITUS 3/2003 

ILMAVOIMAT 
vuonna 2 0 2 0 

Ilmavoimien kehitysnäkymät ja tavoitteet 
edettäessä kohti vuotta 2020 ovat verrattain 
selkeät. Tärkein selkeyttä tuova tekijä on se. 
että ilmavoimien pääkalusto. Hornet-
hävittäjät. säilyvät palveluksessa koko 
tarkastelujakson ajan. Tulevat kaksikymmen-
tä vuotta keskitymme näin ollen olemassa 
olevan hävittäjäkaluston älykkääseen 
elinkaaren hallintaan ja kaikkien hävittäjätor-
junnan osa-alueiden tasapainoiseen kehittä-
miseen osana koko puolustusjärjestelmämme 
kehittämistä. Pääkaluston osalta tämä 
tarkoittaa kahta modernisointikierrosta 
Horneteille. joilla sen suorituskyky pidetään 
muuttuvaa toimintaympäristöä vastaavalla 
tasolla sen elinjakson loppuun asti. 

Ilmavoimien päätehtävänä on koko sotien 
jälkeisen ajan ollut hävittäjätorjunta ja näin 
tulee varmasti olemaan myös tulevaisuudes-
sa. Hornetin sisäänrakennetut ominaisuudet 
monitoimihävittäjänä sekä täsmäaseiden 
nopea kehittyminen ja niistä saadut koke-
mukset viimeaikaisissa konflikteissa ovat 
kuitenkin nostaneet esille ajatuksen laajentaa 
ilmavoimien tehtäväkenttää myös maassa ja 
merellä oleviin maaleihin vaikuttamiseksi. 
Tällainen valmius antaisi ilmavoimille aivan 
uuden mahdollisuuden tukea välittömästi 
maa-ja merivoimien taistelua heikentämättä 
kuitenkaan hävittäjätorjuntakykyä merkittä-
västi. Asiaa tutkitaankin osana puolustusvoi-
mien iskukykytutkimusta. 

Maailman nopea muuttuminen viime 
vuosina tai havainnot hiljattain tapahtuneista 
konflikteista eivät ole merkittävästi muutta-
neet näkemystämme siitä, millainen Suomen 
hävittäjätorjunnan tulisi olla vuonna 2020. 
Tarvitsemme silloinkin hävittäjien ja ohjus-
ten lisäksi kattavan ilmatilannekuvan. 
järjestelmän sen esittämiseksi sekä kommu-
nikaatioyhteydet tilannekuvan välittämiseksi 
ja torjunnan johtamiseksi. Keskitetyn 

johtamisen ja hajautetun tukeutumisen 
periaate tulee säilymään tulevaisuudessakin. 
Elintärkeän pohjan torjuntakyvylle muodos-
tavat toimintakykyiset tukikohdat ja tieten-
kin tehokas organisaatio ja henkilöstö joka 
koostuu yhä suuremmassa määrin huippu-
osaajista. Suorituskykyisen järjestelmähuol-
lon merkitys toiminnan kannalta on tulevai-
suudessakin itsestäänselvyys. 

Suurimmat muutokset tullaan varmaan-
kin näkemään puolustushaarojen yhteistoi-
mintakyvyn kehittymisessä. Tuleva tietotek-
niikka ja viestijärjestelmät antavat mahdolli-
suuden luoda paljon nykyistä kattavammin 
integroidut, yhteensopiviin teknillisiin 
ratkaisuihin perustuvat menetelmät tilanne-
kuvan kokoamiseksi ja esittämiseksi sekä 
puolustustaistelun johtamiseksi yhteisope-
raationa. Uusien teknillisten mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen edellyttää koko 
puolustusvoimien johtamisjärjestelmän 
uudelleentarkastelua, joka onkin jo aloitettu. 

Vaikeimmin ennustettavat muutokset 
liittyvät Euroopan Unionin puolustuksen 
kehittymiseen ja Suomen ratkaisuihin osana 
yhteistä eurooppalaista turvallisuuspolitiik-
kaa ja siihen liittyviä sotilaallisia järjestely-
jä. Riippumatta tehtävistä konkreettisista 
päätöksistä on varmaa, että yhteistyö 
Euroopan valtioiden kanssa tulee entises-
tään lisääntymän myös asevoimien toimin-
nassa. Tästä johtuen kaikkinaista yhteistoi-
mintakykyä tulee joka tapauksessa lisätä 
niin materiaalin ja järjestelmien osalta kuin 
kielitaidon ja menetelmätunlemuksenkin 
suhteen. Vireillä oleva yhteiseen eurooppa-
laiseen hävittäjäohjaajakoulutukseen 
tähtäävä hanke on hyvä osoitus nopeasti 
tiivistyvästä sotilaallisesta yhteistoiminnasta 
Euroopan valtioiden kesken. 

jatkuu sivulla 6 
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nikkotykistöopintosuunnan 
Miekkajjuhla 
Lari Pietiläinen 
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sivulla 3 

PÄÄKIRJOITUS jatkuu 

Ilmavoimien osalta lisääntyvä yhteistyö 
merkitsee koulutuksen ja harjoittelun muutta-
mista yhä lisääntyvässä määrin englanninkie-
liseksi. NATO-standardien ja toimintatapojen 
laajaa käyttöönottoa sekä tiedonsiirto-ja 
esitysjärjestelmien yhteensovittamista NATO-
järjestelmiin tai suoranaisesti NATOn 
järjestelmien käyttöönottoa entisten uniikkien 
kotimaisten ratkaisujen sijaan. Yksityiskohta-
na voidaan todeta, että jossakin vaiheessa 
ilmavoimienkin on siirryttävä käyttämään 
toiminnassaan metristen yksiköiden sijaan 
merimaileja, jalkoja ja solmuja. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana ilma-
voimat on saavuttanut niin teknisesti kuin 
myös henkilöstön koulutustason suhteen 
kansainvälisestikin tunnustetun nykyaikaisen 
hävittäjätorjuntakyvyn. jolla on suuri merki-
tys ajateltaessa itsenäisen puolustuksemme 
uskottavuutta. Hävittäjätorjuntakykymme 
tullaan säilyttämään korkeatasoisena korvaa-
malla vanhenevia laitteita ja järjestelmiä 
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti moder-
neilla järjestelmillä. Kansainvälisistä harjoi-
tuksista saatujen havaintojen mukaan valmiu-
temme osallistua kansainvälisiin operaatioi-
hin poliittisen johdon niin päättäessä on hyvä 
jo nyt ja jo ennen vuotta 2020 se tulee 
olemaan erinomainen ottaen huomioon 
suunnitellut kehittämishankkeet. 

Toivotan Rannikon Puolustaja-lehden 
lukijoille aktiivista ja työntäyteistä syksyä. 

Ilmavoimien komentaja 
Kenraaliluutnantti Jouni Pystynen 

MERIVOIMAT 

3 / 2 0 0 3 TIEDOTTAA 

Mer ipuolustushar jo i tus "Li isa" 
näkyy Suomenlahdel la marraskuussa 

• Merivoimien vuoden 2003 toinen pääsotaharjoi-
tus, Meripuolustuharjoitus "Liisa", pidetään Suo-
menlahden alueella 10.-15. marraskuuta. Harjoi-
tuksen johtaa Merivoimien komentaja ja sen toi-
meenpanee Suomenlahden Meripuolustusalue. Har-
joitukseen osallistuu joukkoja kaikista merivoimien 
joukko-osastoista. 

MePh2 "Liisan" tavoitteena on harjoitella jouk-
kojen toimintaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn 
vaiheessa sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten 
välillä. Harjoiteltavia kokonaisuuksia ovat muun 
muassa meriliikenteen suojaaminen yhteistoimin-
nassa rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten 
kanssa sekä miinoitusyksiköiden merisulutustoi-
minta. Harjoitus on lisäksi vuoden vaihteessa kotiu-
tuvien varusmiesten loppusota. 

Mer ivo imat hankki i rann ikkotu tk ia 

• Merivoimat on tilannut seitsemän rannikkotutkaa 
huoltojärjestelmineen merivalvonta- ja tulenjohto-
käyttöön. Tutkat ja huoltojärjestelmät toimittaa sak-
salainen Thaïes Communications. 

Hankinnan kokonaishinta on noin kuusi miljoo-
naa euroa, ja se sisältyy eduskunnan myöntämään 
merivoimien tiedustelun, johtamisen ja valvonnan 
kehittämisen tilausvaltuuteen. Sopimus sisältää lisä-
hankintaoption vuodelle 2006. 

BOR-A 550 -rannikkotutka parantaa rannikko-
joukkojen liikkuvuutta ja taistelunkestävyyttä. Ran-
nikkotutka on mieskuljetteinen, ja se pystyy havait-
semaan maalin yli 60 kilometrin etäisyydeltä. Tut-
kan havaittavuutta vaikeuttaa pieni lähetysteho. 

Ylennyksiä mer ivoimissa 
4 . kesäkuuta 2 0 0 3 

• Komentaja Timo Tapio Junttila ylennettiin 
kommodoriksi. 
• Insinöörikomentaja Jari Matti Junttila ylennet-
tiin insinöörikommodoriksi. 
• Komentaja Heikki Aslak Saviranta ylennettiin 
reservissä kommodoriksi. 
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Komentajan vaihto 
Helsingin sotilasläänissä 

• Kenraalimajuri Ahti Vartiainen luovutti Helsin-
gin sotilasläänin komentajan tehtävät prikaatiken-
raali Jan Laukalle 30. 6. Parhaimmillaan liki ulos 
asti ulottunut jono ystäviä ja yhteistyökumppanei-
ta kävi esittämässä kiitoksensa reserviin siirtyvälle 

komentajalle ja toivottamassa menestystä uudelle 
komentajalle vaativassa tehtävässä pääkaupungin 
puolustajana. Meripuolustuspiirin ja Suomenlah-
den Meripuolustusosaston kiitokset hienosta yhteis-
elosta toi SlMeripOs:n päällikkö Kai Masalin 

KOMMODORI MATTI MÄKINEN 
MPK ry:n Meripuolustuspiirin päälliköksi 

mien esikunnassa ja pääesikun-
nassa ja suoritti 1981 yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnon. 

Miinalaiva Pohjanmaan pääl-
likkyys oli vuorossa 1987-90, 
jonka jälkeen Mäkinen palveli 
pääesikunnan eri tehtävissä mm 
sotilasasiamiehenä Saksassa ja 
tiedotusosaston päällikkönä. 
Vuoden 2003 alusta hän siirtyi 
reserviin. 

Kommodoriksi Mäkinen 
ylennettiin 1996. 

Kertomansa mukaan hän ei 
pelaa golfia eikä kaada karhuja, 
mutta liikkuu luonnossa mielel-
lään. Hänen sydäntään lähellä 
ovat mm mieskuorolaulu ja kan-
sankulttuurin tutkimus. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n 
meripuolustuspiirin päällikkönä 
Mäkinen aloitti 01.06.2003. 

• Kommodori Matti Mäkinen on 
syntynyt Janakkalassa ja päässyt 
ylioppilaaksi Hämeenlinnan ly-
seosta. Varusmiespalveluksen 
hän suoritti merivoimissa 1967-
68. 

Meriupseeriksi hän valmistui 
55. merikadettikurssilta vuonna 
1971, jonka jälkeen hän palveli 
kuusi vuotta Turussa moottori-
tykkiveneen ja ohjusveneen I-
upseerina, päällikkönä ja viiri-
kön päällikkönä. Helsinkiin 
vuonna 1977 siirrettynä hän pal-
veli kymmenen vuotta merivoi-

OIKAISU 
Eversti Kari Kasurinen 
Uudenmaan sotilasläänin 
uusi komentaja 

• Rannikon Puolustajan edellisessä nu-
merossa olleessa komentajan vaihtoon 
liittyvässä kuvatekstissä sivulla 43, pää-
toimittaja oli nimennyt eversti Kari 
Kasurisen virheellisesti Kari Karttusek-
si. Olen virheestäni erittäin pahoillani. 
Kai Masalin, päätoimittaja 
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Täydellinen 
työpari 
Uusi Nokia TETRA-käsiradio vaativaan 
viestinvientiin. Matkapuhelimen ja 
radiopuhelimen parhaat puolet nyt 
yhdessä iskun, roiskeveden, pölyn ja 
katseen kestävässä muodossa. Nokia 
THR880 -käsiradio on pitelemätön 
apuväline siellä missä tapahtuu. 
Aktiivipidikkeellä puet sen päällesi, niin 
että radio toimii osana työasuasi ja 
sinulle jää vapaat kädet toimia. 
Puhepalautteet ja värinäyttö takaavat 
erinomaisen käyttömukavuuden. 
Kun velvollisuus kutsuu, vastaat siihen 
vaivatta. 

N O K I A 
C O N N E C T I N G P E O P L E 

N O K I A 
THRS8Ü 

www.nokia.fi 

I g | | - | - | I V I P L 3 3 , 0 0 3 9 1 H E L S I N K I 
— } I I I I V V i y p. (09) 503771 www.liit 

Savusukelluskamerat 
Talisman C, Spirit ja Elite 
Etsintäkamera 
Talisman Surveillance 
Kysy meiltä! w Merid iesele i tä , d ieselgeneraattorei ta, 

mer iva ihte i ta ja säätö lapapotkure i ta aksele ineen 

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

Power Systems 
Wihuri Oy Witraktor 

Kiitoradantie 4, PL 30, 01511 VANTAA, 
Puh. (09) 415 815, faksi (09) 4158 2582, 
engines@witraktor.wihuri.fi, http://witraktor.cat.com 

WITRAKTOR 
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I 

PÄÄTOIMITTAJA 
e • d 

Toiveita ja pettymyksiä: 

sattuma-
• • • • • • I ** O vanrikke akc>9 

Puolustusvoimat aloittaa syksyllä 

reservissä olevien reservin aliupseerien 
kouluttamisen reservin upseereiksi. 
Ensimmäiselle pilottikurssille on valittu 20 
oppilasta. Kurssille valittavalta edellytetään 
muun muassa sodan ajan sijoitusta upsee-
rin tehtävään. Oleellista on koulutettavan 
siviiliosaaminen ja siviilissä hankittu 
j ohtaj akokemus. 

Tiedotuksessa on myös korostetusti 
tuotu esille, ettei kysymyksessä ole mikään 
massakoulutus. Ja ensisijaisesti valintape-
rusteena on puolustusvoimien (sisälähtöi-
sesti määrittämä ?) tarve. 

Tehty päätös ja valittu ratkaisu täyttä-
nee puolustusvoimain erityistarpeita, mutta 
on vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
toimijan näkökulmasta katsoen huolta 
herättävä. Se on ristiriidassa siviiliyhteis-
kunnassa jo vuosikymmeniä noudatetun 
perusperiaatteen kanssa, jonka mukaan 
koulutuksellisista umpiperistä on päästävä 
eroon ja se sotii puolustusvoimissa vuosi-
kymmeniä noudatettua jatkuvan koulutuk-
sen periaatetta vastaan. 

Olen pitkän linjan reserviläisenä ja 
paikallisosaston päällikkönä, jolla on myös 
vastuu joukkonsa motivaation säilyttämi-
sestä, kohdannut usein tilanteen, jossa 
epäoikeudenmukaiseksi koettu kohtalo ei 
ole antanut varusmiesaikana mahdollisuut-
ta ru-kurssin suorittamiseen. Järjestelmään 
ei ole sisältynyt uutta mahdollisuutta. Asia 
on jäänyt asianomaista harmittamaan 
tilanteen ollessa lopullinen. Myös aika, 
tavoitteet ja muuttunut elämäntilanne ovat 
voineet vaikuttaa. Eikä vähiten nykyisen 
vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen sallimi-
nen maailman tilanteen muutosten johdos-
ta. 

Puolustusvoimat näyttää olevan 
huolissaan siitä, että "massat" hakeutuisi-
vat reserviupseerikoulutukseen. Pääkau-
punkiseudun reservin aliupseereista on 
Reserviläisliittoon liittynyt alle kaksi 
prosenttia. Näistä vähemmän kuin joka 
kymmenes osallistuu toimintaan. Ja vain 
pieni osa saattaisi haluta tai voisi osallistua 
ru-koulutukseen. Kyllä näiden "massojen" 
koulutukseen pitää löytyä ratkaisu. 

Nyt koulutukseen valittavat ovat 
varmasti onnellisia ja tyytyväisiä. Toivotta-
vasti valinnat kentällä koetaan oikeina ja 
perusteltuina. Ja ensivuonna on "armo 
uus". 

Toivottavasti myös kirjallisuuteenkin 
päässyt käsite, sattumavänrikki ei saa uutta 
sisältöä suomalaisen sotilaskoulutuksen 
tulevaisuudessa, kun nyt päätetty koulutus 
alkaa. Lukuisten motivoituneiden, "kura-
portaassa" vuosia vapaaehtoisesti maan-
puolustustyötä tehneiden pätevien reservin 
aliupseerien pettymys on ollut havaittavis-
sa ja huoli vapaaehtoisen maanpuolustus-
järjestelmän hyvien ihmisten motivaatios-
ta ilmeinen. Puolustusvoimien erityistar-
peiden täyttäminen tulisi hoitaa erityiskou-
lutuksen otsikon alla. Puolustusvoimien ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarpei-
den, joiden tulee olla yhteiset myös 
teoissa, täyttämiseen tarvitaan parempi ja 
oikeudenmukaisempi ratkaisu. Ehkä se 
onkin työn alla. Palataan asiaan seuraavas-
sa numerossa. 

Kai Masal in 
k o m k a p t res 

• ag . i 
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J A R M O LINDBERG 

Merivoimien on määrä johtaa ensi vuon-

na järjestettävää puolustusvoimien pää-

sotaharjoitusta. Millaisia kokemuksia 

harjoituksesta kertyi vuoden 2002 

pääsotarharjoituksen vetäneelle ilmavoi-

mille? Ilmavoimien operaatiopäällikön 

eversti Jarmo Lindbergin kertomus on 

lyhennetty versio hänen Ilmavoimat 85 

vuotta -kirjassa julkaistusta artikkelistaan. 

ILMA 2 0 0 2 
pääsotaharjoitus testasi ilmapuolustuksen 

Pääesikunnan operatiivinen osas-
to muutti pääsotaharjoitusten jär-
jestelyperusteita 1990-luvun lo-
pulla. Vetovastuu laitettiin kiertä-
mään maanpuolustusalueiden, il-
mavoimien ja merivoimien välil-
lä. Tämän seurauksena ilmavoi-
mat sai puolustusvoimien pääso-
taharj oituksen j ärjestettäväkseen 
ensimmäistä kertaa vuonna 2002. 
Harjoituksesta tuli suurin ilma-
voimien järjestämä sotaharjoitus 
toisen maailmansodan jälkeen. 
Harjoitusjoukkojen määrä nousi 
noin 12 000:een ja ilmavoimien 
harjoitusbudjetti noin seitsemään 
miljoonaan euroon. Maavoimien 
joukkoja osallistui harjoitukseen 

enimmillään noin 5000 miestä ja 
merivoimista noin 2000. 

Harjoitus valmistelut käynnis-
tettiin Ilmavoimien Esikunnassa 
syksyllä 1999 perustamalla vii-
den hengen projektiryhmä. Sama 
ryhmä sitoutui lähes sellaisenaan 
harjoituksen suunnitteluun, läpi-
vientiin ja raportointiin kolmen 
vuoden ajaksi. Keväällä 2002 Il-
mavoimien Esikunnassa toimi 
kaksi päätoimista upseeria harjoi-
tuksen koordinoinnissa. 

Har jo i tuksen i lmat i la 
oli haaste 

ILMA 2002 -harjoitus suunnitel-

tiin kaksivaiheiseksi vuoden 
2000 Ahmavaara-harjoituksen 
mukaisesti. Ensimmäinen vaihe 
testasi sotaa edeltävän harmaan 
vaiheen toimintoja Suomenlah-
della ja toinen vaihe varsinaisia 
ilmaoperaatioita ja taktista ilma-
sodankäyntiä Pohjanmaalla. 
Merkittävin syy kaksivaiheiseen 
valtakunnalliseen toimintaan oli 
Helsinki-Vantaan lentoaseman 
ahdas ilmatila ja Suomenlahden 
kapea kansainvälinen ilmatila. 

Neuvottelut ilmatilasta aloi-
tettiin Ilmailulaitoksen kanssa 
syyskuussa 2001. Neljä kuukaut-
ta myöhemmin oli lyöty lukkoon 
pitkänomainen ilmatila Ahvenan-
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Hornet valmis-
tautuu lentoon-
lähtöön Lusin 
maantietukikoh-
dasta Heinolan 
pohjoispuolelta. 
Tukikohta toimi 
keltaisen 
maalilentotuki-
kohtana harjoi-
tuksen ensim-
mäisellä viikolla. 
Lentotoimintaa 
Lusista seurasi 
satoja ihmisiä 
päivittäin, mikä 
teki harjoituk-
sesta suuren 
maakunnallisen 
maanpuolustus-
juhlan. SA-kuva 

maan saaristosta Kymenlaaksoon 
korkeus- ja aikarajoituksineen. 
Pohjanmaalle sensijaan onnistut-
tiin järjestämään kolme kertaa 
Nellis Rangen Red Flag -harjoi-
tuksissa käytetty ilmatila maan-
pinnasta stratosfääriin lähes koko 
viikoksi. Siviilioperaattoreiden 
liikennekoneet kiersivät harjoi-
tusalueen, mikä aiheutti niille 
muutaman minuutin viiveen 
suuntaansa. Harjoituksen vaiku-
tuksista järjestettiin alkutalvesta 
2002 tiedotustilaisuus siviiliyrit-
täjille, jotka osoittivat suurta ym-
märtämystä ja joustoa Ilmavoi-
mien harjoitusta kohtaan. 

Monipor ta ise t harjoitus-
va lmiste lut 

Ilmavoimien määritettyä harjoi-
tuksen perusrakenteen loppusyk-
syllä 1999 suunniteltiin seuraa-
vaksi joukkorakenne. Monivuoti-
sen kertausharjoitustauon jälkeen 
kouluttajarutiini oli vähäistä ja 
reserviläisjoukkojen johtajienkin 
kertausharjoituksista oli vuosia. 
Tämän vuoksi joukko-osastoja 
velvoitettiin suunnittelemaan har-
joituksensa siten, että joukoilla 
oli kouluttajat omasta takaa ja 
harjoitusta edeltävien vuosien 
kertausharjoitusten tuli suoraan 
palvella kertausharjoitusjoukko-

jen johtoportaiden koulutusta, 
jotta toiminta pääsotaharjoituk-
sessa oli mielekästä. Ilmavoimien 
Esikunnan toimialoilta hankittiin 
lausunnot valtakunnallisten toi-
mien toteuttamismahdollisuuk-
sista; voidaanko viikonlopun ai-
kana siirtää lentotoiminta, varus-
teet, joukot ja viestiyhteydet ete-
lärannikolta Pohjanmaalle? Vas-
tauksen oltua myönteinen suun-
niteltiin harjoitusjoukkojen ra-
kenne. 

Harjoitukselle annettiin seu-
raavat tavoitteet: 

- harjoitella strategisen iskun 
ennaltaehkäisyä ja torjuntaa pää-
kaupunkiseudulla ja Etelä-Suo-
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men alueella 
- harjoitella operatiivisen joh-

tamisjärjestelmän toimintaa 
- harjoitella ja testata ilma-

puolustuksen tulenkäytön johta-
misjärjestelmän toimivuutta 

- harjoitella hävittäjä- ja ilma-
torjunnan yhteistoimintaa sekä 
ilmatilan käytön koordinointia 

- harjoitella puolustushaaro-
jen, Rajavartiolaitoksen ja siviili-
viranomaisten välistä yhteistoi-
mintaa 

- harjoituksen painopiste on 
ilmapuolustuksessa 

Uutena elementtinä ilmavoi-
mille tuli kaikkien puolustushaa-
rojen ja Rajavartiolaitoksen har-
joitustavoitteiden ja -järjestelyjen 
koordinointi. Tätä varten järjes-
tettiin Pirkkalassa tammikuussa 
2001 erityinen seminaari, jossa 
koko harjoituksen päivittäinen 
läpivientisuunnitelma koordinoi-
tiin siten, että kaikilla joukoilla 
oli edellytykset saavuttaa koulu-
tustavoitteensa. Läntisen Maan-
puolustusalueen rooli tulisi ole-
maan merkittävä ensimmäisellä 
viikolla pääkaupunkiseudulla. 
Merivoimilla oli tarve aloittaa 
alustoiminta jo ennen Puolustus-
voimien lippujuhlapäivää ja ilma-
puolustusta varten piti aktivoida 
koko etelärannikon ilmapuolus-
tusjärjestelmä. Koordinoinnissa 
saavutettiin nopeasti konsensus, 

minkä jälkeen hienosäätöä tehtiin 
useissa eri kokouksissa eripuolil-
la Suomea. 

I lmavoimien operaat io-
keskus uusit t i in 

Koska operaatiokeskus oli uusit-
tava paikallisin suunnitelmin ja 
varoin, ei merkittäviä rakenne-
muutoksia tehty, vaan keskus si-
joitettiin aikaisempiin tiloihin. 
Tämä merkitsi sitä, että vanhasta 
operaatiokeskuksesta riisuttiin 
kaikki järjestelmät ja tilat kaavit-
tiin betonipintaa myöten lattiasta 
kattoon. Tämän jälkeen suunni-
teltiin modulaarinen tilaratkaisu 
ja sitä tukevat sähkö- ja verkko-
ratkaisut. Tällä pyrittiin varmista-
maan tilojen muunneltavuus, jos 
valittu ratkaisu ei toimisikaan. 
Toiminnan ytimeksi suunniteltiin 
9 x 4,5 metrin elokuvatasoinen 
valkokangas, jolle ilmavoimien 
eri verkoissa oleva tieto suunnat-
tiin kuudella korkearesoluutioi-
sella dataprojektorilla. Tämän li-
säksi uuteen tilannekeskukseen 
sijoitettiin kaksi valkokangasta 
sivuseinille eri puolustushaarojen 
tietojen esittämiseksi neljällä da-
taprojektorilla. 

Perusajatusten selkiinnyttyä 
nimettiin kesällä 2001 tilannekes-
kuksen henkilöstö, koulutettiin 
heidät, kirjoitettiin työjärjestykset 

Läntinen Maanpuolustusalue sii 
panssaroidut iskuosastonsa pääkc 

punkiseudulle, jossa harjoitelt 
erikoisjoukkojen torjunnan lisäl 
maahanlaskun torjuntaa. SA-ku 

ja suunniteltiin johtamisprosessit. 
Vasta tämän jälkeen operaa-
tiokeskuksella oli edellytykset 
alkaa tuottaa lisäarvoa ilmaso-
dankäynnin operatiiviseen johta-
miseen. Tilannekeskusosa oli en-
simmäistä kertaa käytössä vuo-
den 2001 Ruska-harjoituksessa ja 
kaikkien suureksi tyydytykseksi 
kaikki järjestelmät toimivat en-
simmäisestä lentokierroksesta 
lähtien. Talven mittaan remontoi-
tiin vielä uusi suunnittelukeskus, 
jonka jälkeen edettiin portaittain 
laajenevilla sotapeleillä kohti 
pääsotaharjoitusta. 

Tunnistuslentoto imintaa 
Suomenlahdel la 

Pääsotaharjoituksen ensimmäi-
nen viikko pääkaupunkiseudulla 
ja Suomenlahdella käynnistyi 
merivoimien alustoiminnalla, 
jota ilmavoimat tuki maali- ja 
tunnistuslennoilla. Ilmavoimat 
aktivoi etelärannikon ilmapuolus-

AIM-120-ohjuksin varustettu 
Hornet päivystää harjoituksen 
ensimmäisellä viikolla Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla. 
Tunnistuslentotoiminta 
suunnattiin Helsingistä 
merelle ilmatilan loukkaajia 
vastaan. SA-kuva 

nnnnm 
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Pääsotaharjoituksen painopiste oli ilmapuolustuk-
sessa ja erityisesti I lmavoimien ja i lmatorjunnan 
yhteistoiminnassa. Harjoituksessa testattiin 
hävittäjä- ja i lmatorjunnan yhteistorjuntoja 
pääkaupunkiseudulla. SA-kuva 

tojen etenemistä syvällä tilanne-
keskuksessa 4,5 m korkealta näy-
töltä, johon oli zoomattu Suo-
menlahti ja pääkaupunkiseutu. 

Merivoimat osallistui strategi-
sen iskun torjuntaan ohjusiskuil-
laan ja Läntinen Maanpuolustus-
alue harjoitteli erikoisjoukkojen 
ja maahanlaskun torjuntaa kehä 
kolmosen tienoilla. Kaikki puo-
lustushaarat kantoivat kortensa 
pääkaupunkiseudun puolustuk-
seen. 

Täys imi t ta inen i lmasota 
Pohjanmaal la 

Pitkän kertausharjoitustauon jäl-
keen mittava joukkojen perusta-
minen oli Ilmavoimille haaste. 
Perustamisen mentyä hyvin oli 
seuraava vielä jännittävämpi 
haaste siirtää yhden viikonlopun 
aikana tuhannet ihmiset, ajoneu-
vot, panssarivaunut ja viestiyhte-
ydet etelärannikolta toisen harjoi-
tusviikon lentotoiminta-alueelle 
Pohjanmaalle . 

12nsimmäisen viikon lentotoi-
minta loppui lauantaina aamupäi-
vällä. Tällöin kaikki toiminta ete-
lärannikolta voitiin purkaa ja kes-
kittyä viidensadan kilometrin siir-
tymiseen siten, että seuraavana 
maanantaina aamupäivällä lähtisi 
käyntiin ensimmäistä viikkoa 
huomattavasti laajempi ilmatoi-

tusjärjestelmät yhdessä ilmator-
junnan kanssa. Etelä-Suomen 
lentokentille tuotiin Hornet-ka-
lustoa ja ilmatorjunnan uusimmat 
yksiköt aktivoitiin Helsingissä. 
Harjoituksen keltainen osapuoli 
suuntasi maalilentoja Jyväskyläs-
tä ja Lusin maantietukikohdasta 
Suomenlahdelle. Maalitoimintaa 
täydennettiin maavoimien Hug-
hes-helikoptereilla Kymistä ja 
erikoisjoukkojen toiminnalla pää-
kaupunkiseudulla. 

Kiristyvä tilanne Suomenlah-
della johti strategiseen iskuun 

Helsinkiin ensimmäisen viikon 
perjantaina klo 19.00 Helsinki-
Vantaan iltapäiväruuhkan jäl-
keen. Tällöin keltaisten Hornet-
ja Hawk-osasto lensi Helsingin 
Rautatietorin yli kaakosta luotee-
seen. Tätä ennen osasto oli kui-
tenkin torjuttu jo useaan kertaan 
Suomenlahden yllä. Maavoimien 
BUK-yksiköt torjuivat keltaisten 
osastoa Helsingissä, jonka jäl-
keen Hornetit jatkoivat torjunto-
ja Helsingin luoteispuolella. Il-
mavoimien johto seurasi reaali-
ajassa strategisen iskun ja torjun-

Merivoimat osallistui koko 
taistelukalustollaan ja 2000 
sotilaalla harjoituksen 
ensimmäiseen vaiheeseen 
Suomenlahdella. Toisessa 
vaiheessa Merivoimat siirsi 
kolme alusyksikköä Peräme-
relle. Myös Merivoimien 
kanssa harjoiteltiin yhteistor-
juntoja. SA-kuva 
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Maavoimien Ranger-tieduste-
lulennokki lähtövalmiina 

Täktomin kentällä Hankonie-
mellä. Lennokit toimivat 

Suomenlahdella lentokielto-
alueella ja toisella viikolla 

Redigon saattamina Kauha-
valta. SA-kuva 

minta. Lapin Lennosto aktivoi 
keltaisten tukikohdat Oulussa ja 
Kajaanissa, ilmatorjunta siirsi 
ensimmäistä kertaa BUK-yksik-
könsä kokonaisuudessaan Hel-
singin ulkopuolelle ja merivoi-
mat siirsi alusyksiköitään Perä-
merelle. 

Toisen viikon maanantaina 
keltaisten Omaoperaatio Oulusta 
ja Kajaanista käynnistyi täydel-
lä teholla. Lennot jatkuivat lähes 
ympäri vuorokauden perjantai-
hin asti. Mittava ilmatila mah-
dollisti kuudenkymmen koneen 
taktisesti oikean ilmasodan ja 
rakenteeltaan oikein aikautetut 
ilmaoperaatiot. Konemäärä oli 
sama, jota käytettiin Red Flag -
harjoituksessa Yhdysvalloissa ja 
Frisian Flag -harjoituksessa 
Pohjanmeren yllä. Ilmatilaa oli 
nyt kuitenkin enemmän kor-
keusrajoituksitta, joten edelly-
tykset hävittäjäkaluston opti-
maaliseen taktiseen käyttöön ja 
asejärjestelmän maksimisuori-
tusarvojen hyödyntämiseen oli-
vat parhaat mahdolliset. 

Toisen viikon kiivaan lentotoi-
minnan aikana saavutettiin yksi 
uusi ennätys ilmavoimissa - hävit-
täjäkaluston kunnossaoloprosentit 
nousivat uusiin korkeuksiin ja 
muutamat joukko-osastot ilmoitti-
vat ajoittain sadan prosentin kun-
nossaololukuja eli kaikki hävittä-
jät olivat välittömästi lentokuntoi-
sia tehtävää varten. Huima tulos 
oli monen tekijän summa; konei-
den määräaikaishuollot oli rytmi-
tetty harjoitus huomioon ottaen, 
sotaharjoitus mahdollisti normaa-
lia pidemmän työpäivän, reservi-
läiset toivat lisää käsipareja lento-
konehuoltoon ja lisäksi koneiden 
vikaväli kasvoi hieman kiivaassa 
lentotoiminnassa. Nämä kaikki 
yhdessä johtivat siihen, että kai-
kille suunnitelluille lennoille löy-
tyi aina kunnossa oleva kone tai 
jos koneeseen tuli vika, oli lähellä 
varakone, jolla tilanne voitiin pai-
kata. Erinomaisen kunnossaolo-
prosentin seurauksena harjoituk-
sessa lennettiin lähes kolminker-
tainen määrä lentotunteja normaa-
liajankohtaan verrattuna. 

Pääsotaharjoituk-
seen liittyi mittava 
tiedotustoiminta, 
jossa päällimmäi-
siksi nousivat 
valtakunnallinen 
Kipinä-sotaharjoi-
tusradio sekä 
harjoituksen 
kotisivut. 

Harjoitustilannetta ja keltai-
sen lentotoimintaa ei tehty hel-
poksi operatiiviselle henkilöstöl-
le, taistelunjohtajille ja hävittäjä-
ohjaajille. Heidät kaikki asetet-
tiin tietoisesti melko ahtaaseen 
skenaarioon, joka kaiken lisäksi 
viikon mittaan vain vaikeutui 
osiltaan. Tavoitteena oli hakea 
kokonaisjärjestelmällistä tehoa 
ilmapuolustuksestamme eli tak-
tiikan, valvonta-, johtamis-, ase-
ja tukeutumisjärjestelmän yh-
teensovittamista parhaan tulok-
sen saavuttamiseksi. Tätä ei tar-
vitsisi tehdä kohdattaessa helppo 
vastustaja, minkä vuoksi vastus-
tajasta tehtiin vaikea ja haastava. 
Vielä kaiken tämän jälkeen pu-
dotussuhteet säilyivät hyvinä läpi 
viikon. 

ILMA 2002 -harjoitus oli 
mittakaavaltaan ilmavoimille uu-
dentasoinen haaste. Kaikkien 
puolustushaarojen yli 12 000 
hengen harjoitusjoukon koordi-
nointi jännitti etukäteen varsin-
kin perustamisen ja siirtojen 
osalta. Tämän jälkeen oli mielen-
kiintoista nähdä, miten reservi-
läiskoulutus onnistuisi uusilla 
laitteilla ja menetelmillä vuosien 
alhaisen kertausharjoitustason 
jälkeen. Tämä olikin harjoituk-
sen paras ja vakuuttavin tulos: 
reserviläisten asenne ja taitotaso 
oli erinomainen. Reserviläis-
joukkoihin perustuva järjestel-
mämme toimi tehokkaasti näin-
kin laajassa harjoituksessa, mikä 
on oiva osoitus järjestelmämme 
toimintakyvystä myös kriisitilan-
teessa. • 
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Valtaosa Ilmavoimien lentotek-
nillisestä materiaalista on vakitui-
sessa käytössä rauhan ajan toi-
minnassa. Ilmavoimien lentoko-
nemäärä on noin kolminkertainen 
kansallisen lentoyhtiömme kalus-
tomäärään nähden. Materiaali on 
pääosin ulkomaista ja sen toimi-
tusajat vaihtelevat tyypillisesti 
yhdestä kolmeen vuoteen. Alan 
valmistavaa teollisuutta ei Suo-
messa juuri ole, maailmassakin 
mahdollisia toimittajia on vain 
vähän, ja materiaali on kallista. 
Sodan ajan järjestelmien käyttö 
rauhan ajan toiminnassa, logistis-
ten toimintojen optimointi ja 
elinjakson optimointi nousevat 
erityiseen merkitykseen. 

Lentoteknillisen tuen järjeste-
ly on Suomessa perustunut useita 
vuosikymmeniä laajaan, pitkä-
jänteiseen yhteistoimintaan kan-
sallisen ilmailuteollisuuden kans-
sa. Lentokaluston suuret määrä-
aikaishuollot ja kaikki laitehuolto 

Lähes joka kolmas Ilmavoimien 

palkattu henkilö työskentelee lento-

teknillisellä toimialalla. Toimialan 

tehtävänä on huolehtia Ilmavoimien 

lentokoneiden ja niiden huolto- ja 

tukeutumisjärjestelmien hankinnas-

ta, käytöstä ja kehittämisestä. 

KARI RENKO 

Kirjoittaja työskentelee insi-
nöörimajurina Ilmavoimien 
esikunnan lentoteknillisellä 
osastolla. 
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Hawk-kalustoon 
kotimaassa 

toteutetuilla 
laajoilla rakenne-

korjauksilla 
jatketaan koneiden 

elinikää vuosiin 
2010-15. Kaksi 
Hawkin runkoa 
työn alla Patria 

Aviationin tiloissa 
Jämsän Hallissa. 

Korjausohjelma 
saadaan päätök-

seen vuonna 2004. 

tehdään teollisuudessa, jolle on 
luotu huoltokyky kalustohankin-
tojen yhteydessä. Ongelmanrat-
kaisussa ja kotimaisessa kehitys-
työssä käytetään lisäksi tukena 
kotimaisten korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten muodostamaa 
osaamisverkostoa. Nykytermino-
logialla lentotekninen tuki perus-
tuu siis laajaan strategiseen 
kumppanuuteen. Tärkeimpiä 
kumppaneita ovat Patria Aviation, 
Instrumentointi, Finnair, VTT, 
Oulun yliopisto, Teknillinen kor-
keakoulu sekä Tampereen teknil-
linen yliopisto. 

Hornet in keh i t täminen 

Ilmavoimien päätehtävä on ilma-
valvonta ja tarvittaessa ilmatilan 
turvaaminen. Kriisitilanteessa 
päämaalina ovat vastustajan ryn-
näkkö-ja pommituskoneet. Oma-
na pääasejärjestelmänä on torjun-
tahävittäjä, tällä hetkellä yhdys-
valtalainen Boeing F-18C/D Hor-
net, aseistettuna AIM-120 AM-
RAAM - ja AIM-9 Sidewinder -
ohjuksin. 

F-18C/D -asejärjestelmän 
hankinnasta päätettiin vuonna 
1992, ensimmäiset koneet toimi-
tettiin vuonna 1995 ja viimeinen 
8.8.2000. Hanke oli loppuun asti 
ajan muutaman kuukauden edellä 
aikatauluaan. Viimeisiä alkupe-
räiseen hankintaan kuuluneita so-
pimuksia ollaan sulkemassa, ja 
kokonaisuudessaan hanke tulee 

kustannuksiltaan jäämään hie-
man alle budjetoidun. F-18C/D-
asejärjestelmän kaikki osajärjes-
telmät ovat operatiivisessa käy-
tössä ja ohjaajien sekä teknillisen 
henkilöstön koulutus toimii va-
kiintuneesti. 

Hornet on järjestelmiltään 
sulautettu ja ohjelmistopohjai-
nen. Koneessa on noin 30 pro-
sessoripohjaista osajärjestelmää, 
joiden pääohjelmista uusiutuu 
kahden vuoden välein. Ohjelmis-
tokehityksen vaatimien valtavien 
resurssien vuoksi on Hornetin eri 
versioiden käyttäjämaista vain 
Kanada, Australia ja Espanja ra-
kentaneet kansallisen, rajoitetun 
ohjelmistokehityskyvyn. Muut 
käyttäjämaat (Kuwait, Malesia, 
Sveitsi ja Suomi) tuottavat ohjel-
mistonsa kokonaisuudessaan Yh-
dysvalloissa. Ilmavoimien versi-
on ohjelmistosta noin 80% on 
yhteistä koneen pääkäyttäjän, 
Yhdysvaltain merivoimien (US 
Navy) kanssa. Suomeen raken-
netaan parhaillaan rajoitettua oh-
jelmiston validointi- ja verifioin-
tikykyä, jolla voidaan selvittää 
koneen ja sen järjestelmien opti-
maalista käyttöä suomalaisissa 
olosuhteissa. 

Pääasejärjestelmän pitämi-
seksi ajantasaisena ja ulkoista 
uhkaa vastaavana tullaan siihen 
ohjelmistojen kehittämisen lisäk-
si tekemään kaksi ylläpitopäivi-
tystä (Mid-Life Upgrade, MLU), 
joissa koneeseen uusitaan tai li-

sätään kokonaan uusia laitteita. 
Ensimmäisen ylläpitopäivityksen 
testiasennus kahteen koneeseen 
on jo tilattu ja tehdään vuonna 
2006. Toisen päivityksen alusta-
vat vaatimusmäärittelyt on toimi-
tettu koneen valmistajalle, ja päi-
vitys toteutetaan kalustoon noin 
vuonna 2015. 

Koneen rakenteen ja mekaa-
nisten järjestelmien eheyden hal-
linnalla varmistetaan koneen säi-
lyminen suunnitellulla tavalla Il-
mavoimien käytössä vuoteen 
2025. Kotimaahan ollaan luo-
massa, ja osin jo luotu Hawkin ja 
Vinkan tapaan, koneen raken-
teen, voimalaitteen ja mekaanis-
ten järjestelmien väsymisseuran-
ta- ja analysointikyky. 

Lentokoulutuksen jär-
jestelyt 

Varsinaisen taistelujärjestelmän 
lisäksi Ilmavoimien lentävien jär-
jestelmien kulmakivenä on lento-
koulutusjärjestelmä, joka tuottaa 
pääasejärjestelmän edellyttämät 
ohjaajat. Hawk- ja Vinka-kalus-
toihin on toteutettu laajat eliniän 
jatkohankkeet, joilla on turvattu 
nykyisen koulutusjärjestelmän 
tarvitsemien koulutuskoneiden 
toimintaedellytykset vuosiin 
2010-15. 

Ilmavoimissa on viime vuosi-
na tehty laajoja selvityksiä tule-
vaisuuden lentokoulutuksen jär-
jestämisen vaihtoehdoista. Vuo-
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den 2001 hallituksen turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen se-
lonteon linjausten mukaisesti 
Hawk-kaluston sodan ajan roolia 
vähennetään merkittävästi vuo-
teen 2008 mennessä. Havvkin 
operoinnin tehokkuuden säilyttä-
miseksi kaluston lentotuntien vä-
hentyessä Ilmavoimat tulee jär-
jestämään nykyisen lentokoulu-
tusjärjestelmänsä toiminnot uu-
delleen. Hawk-kalusto tullaan 
keskittämään Ilmasotakouluun 
Kauhavalle vuoden 2006 alkuun 
mennessä. Jotta 
Kauhavan lähi-il-
matila riittää tuki-
kohdassa kaksin-
kertaiseksi kasva-
valle Hawk-ope-
roinnille, siirre-
tään Vinka-alkeis-
koulutus Tikka-
kosken tukikoh-
taan Jyväskylän 
maa la i skun taan 
kesän 2005 aika-
na. Mittavien uu-
delleenjärjestely-
jen valmistelut 
ovat jo käynnissä. 

Järjestelyn yh-
teydessä selvite-
tään mahdolli-
suuksia ulkoistaa 
erityisesti alkeis-
koulutuksen tuki-
toimintoja ja lisä-
tä Hawkin määräaikaishuoltojen 
ulkoistamista, jolloin lentoteknil-
listä henkilöstöä voidaan kohden-
taa sodan ajan toiminnan kannal-
ta oleelliseen Hornet-toimintaan. 

Havvkia ja Vinkaa seuraavaa 
lentokoulutusjärjestelmää koske-
vat valmistelut ovat myös käyn-
nissä. Ilmavoimat osallistuu kah-
dentoista Länsi-Euroopan maan 
ilmavoimien yhteishankkeeseen, 
jossa selvitetään mahdollisuuksia 
toteuttaa suihkukonekoulutus yh-
teistyönä. AEJPT-nimellä (Ad-
vanced European Jet Pilot Trai-
ning) kulkevassa hankkeessa on 
käynnissä esitutkimusvaihe, jossa 
eurooppalaisen lentokoneteolli-
suuden muodostama yhteenliitty-

mä selvittää osallistujamaille 
alustavia vaihtoehtoja yhteisen 
koulutuksen järjestämiseksi: kou-
lutuksen sisällöksi, koulutusväli-
neiksi ja koulutustukikohdiksi. 
Osana tutkimusta selvitetään 
myös mahdollisuudet sijoittaa 
yksi yhteisen järjestelmän koulu-
tuskeskuksista Kauhavalle. Toi-
minnassa mahdollinen uusi jär-
jestelmä olisi noin vuonna 2010. 

Kuljetus- ja 
yhteyskoneet 

I l m a v o i m i e n 
kuljetus- ja yh-
teyskonekalusto 
alkaa ikääntyä. 
Toinen kuljetus-
käytössä oleva, 
40-pa ikka inen 
Fokker F.27 -
k u l j e t u s k o n e 
(FF) joudutaan 
poistamaan käy-
töstä vuoden 
2004 alkupuo-
lella koneen tek-
nisen vanhene-
misen vuoksi. 
Kevyet Piper 
Arrow (PA) ja 
Chieftain (PC) -
yhteyskoneet al-
kavat myös saa-
vuttaa käyttö-
ikänsä lopun. 

Koneilla on jo nyt lennetty huo-
mattavasti enemmän kuin mitä 
vastaavat koneet yleensä siviili-
käytössä lentävät. 

Vaikka kuljetus- tai yhteysko-
neiden uusinnalle ei ole vielä 
osoitettu rahoitusta, on korvaus-
hankkeiden valmistelu aloitettu 
teknisten ja toiminnallisten vaati-
musten selvittämisellä. Kuljetus-
koneiden korvaajina selvitetään 
nykyisten Fokker-koneiden koko-
luokkaa olevien sotilaskäyttöön 
suunniteltujen keskiraskaiden 
taktisten kuljetuskoneiden han-
kintaa. Yhteyskoneet pyritään 
korvaamaan vastaavalla kapasi-
teetilla, samalla nykyistä tyyppi-
kirjavuutta karsien. Kummankin 

hankkeen kohdalla selvitetään 
mahdollisuudet ostopalvelujen 
käyttöön teknisessä tuessa. 

Lentotekni l l inen 
huol to jär jeste lmä 

Lentoteknillisen huoltojärjestel-
män tehtävänä on tuottaa tekni-
nen ja logistinen tuki nykyaikai-
sia matkustajakoneita monimut-
kaisemmalle lentokalustolle, 
joka tarvittaessa toimii hajaute-
tusta ryhmityksestä koko valta-
kunnan alueella. Kaluston tuen 
ominaispiirteitä on materiaalin 
ulkomaisuus, nimikkeistön suu-
ri määrä, pitkät toimitusajat, 
mahdollisesti huono saatavuus 
kriisiaikana ja erityiset käsittely-
jä seurantavaatimukset. 

Hornetin käyttöönoton vaati-
mat muutokset sotavarustukseen 
ja lentoteknillisiin organisaatioi-
hin on tehty. Lentotekniikkalai-
toksen johdolla valtakuntaan on 
luotu Hornet-asejärjestelmän it-
senäinen huoltokyky. Vain muu-
tamalle Hornetin laitteelle ei ole 
kotimaista huolto- ja korjausky-
kyä, lähinnä tarvittavien huolto-
välineiden kalliin hinnan ja vä-
häisen tarpeen vuoksi. Näiden 
laitteiden osalta kriisivalmius on 
luotu kasvattamalla maassa ole-
vien vaihtolaitteiden määrää. 

Pääosa lentoteknillisestä so-
tavarustuksesta on normaalissa 
käytössä rauhan aikana. Samoin 
tärkeimpien sodan ajan lentotek-
nillisten organisaatioiden henki-
löstö on rauhan aikana palveluk-
sessa olevaa kantahenkilökun-
taa. Tarvittavan erikoiskoulutuk-
sen pituuden ja jatkuvan työssä 
ylläpidettävän ammattitaidon 
vaatimusten vuoksi reservistä 
saatavaa lentoteknillistä henki-
löstöä voidaan sijoittaa pääosin 
lentokaluston käyttöhuoltotehtä-
viin, jonka tarve kasvaa oleelli-
sesti toiminnan hajauttamisen 
vuoksi. Organisaatioiden kehit-
tämisessä pyritään saamaan rau-
han ajan organisaatiot ja toimin-
ta mahdollisimman lähelle so-
dan ajan toimintaa. Erityistä 

Kotimaahan on Ilmavoi-
mien ja kotimaisen 
teollisuuden yhteistyönä 
luotu kattava Hornet-
kaluston huoltokyky, 
jossa koneiden kokoonpa-
no Suomessa näytteli 
merkittävää osaa. Ko-
koonpanon aikainen 
moottorin asennus 
käynnissä Patria Aviatio-
nin tehtailla. 
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huomiota kiinnitetään valmiuden 
nostovaiheeseen, jolloin Ilmavoi-
mien nopea kyky saavuttaa tor-
juntavalmius on kriittinen koko 
ensi-iskun torjunnan kannalta. 

Lentoteknillisen huoltojärjes-
telmän ja logististen toimintojen 
kehittämiseksi ja analysoimisek-
si on viime vuosina kehitetty har-
joitustoimintaa. Lentoharjoitus-
ten yhteydessä pyritään noudatta-
maan tarkemmin sodan ajan me-
netelmiä ja välineitä, mikä ei ole 
yksinkertaista, koska samalla on 
rauhan ajan kustannus- ja aika-
tauluvaatimusten vuoksi turvatta-
va kalliiden lentoharjoitusten 
mahdollisimman häiriötön läpi-
vienti. Perinteisten lentoharjoi-
tusten rinnalla on kehitetty valmi-
usharjoituksia, joilla testataan ja 
kehitetään lentoteknillisen huol-
lon johtamisjärjestelmiä ja logis-
tisen tuen jäijestelmiä. Lisäksi on 
kehitetty mallinnus-ja simuloin-
tityökaluja, joilla voidaan tutkia 
huoltojärjestelmän toimivuutta 
kriisiajan häirityssä toimintaym-
päristössä. 

Lentokoulutuksen ja mahdol-
linen yhteyskoneiden teknisen 
tuen ulkoistaminen mahdollistai-
si rajallisten henkilöresurssien 
kohdentamisen ydintoimintoihin, 
eli torjuntahävittäjien tukemi-
seen. Näin pyritään korjaamaan 
lentoteknillisen henkilöstön va-
jeen vaikutukset ja mahdollista-
maan uusien tehtävien, kuten tor-

juntakoneiden kasvavan lentotun-
timäärän ja kansainvälisen harjoi-
tustoiminnan suorittaminen. 

Nähtävillä olevassa tulevai-
suudessa ei lentoteknillisessä 
huoltojärjestelmässä ole odotetta-
vissa vallankumouksellisia muu-
toksia, mutta sen sijaan järjestel-
miä kehitetään jatkuvasti pienin 
askelin. Hornetin huoltojärjestel-
mä on jo kerran analysoitu suo-
malaisessa käytössä saatujen 
käyttökokemusten perusteella, ja 
huoltojen työmäärää pystytään 
vähentämään. Suunniteltuja 
muutoksia ollaan juuri lisäämäs-
sä huolto-ohjeisiin. 

M i t ä Hornet in jä lkeen? 

Mikäli Hornet-kalusto pystytään 
pitämään ohjelmistokehityksen ja 
ylläpitopäivitysten avulla ulkoista 
uhkaa vastaavana, on kalusto lo-
pulta poistettava käytöstä raken-
teen eliniän täyttymisen vuoksi 
vuosina 2025-30. Samoihin ai-
koihin Euroopassa poistuvat käy-
töstä mm. sellaiset tämän hetken 
modernit taistelukonejärjestelmät 
kuin Eurofighter, Gripen ja Rafa-
le. Ilmavoimat osallistuu seuraa-
van sukupolven taistelukonejär-
jestelmien teknisten ominaisuuk-
sien esiselvityksiin mm. Western 
European Armament 
Groupiin (WEAG) 
piirissä tehtä-
vässä yh-

teistyössä. 
Tulevien taistelukonejärjes-

telmien ominaisuuksiin tulee tek-
niikan kehittymisen tuomien uu-
sien mahdollisuuksien lisäksi vai-
kuttamaan merkittävästi käsitys 
uhkakuvien kehittymisestä. Pe-
rinteisen laajamittaisen sodan li-
säksi myös Euroopassa selvite-
tään erilaisten rajattujen konflik-
tien vaikutusta - ajatteluun vai-
kuttaa selvästi Balkanin konflik-
teista saadut kokemukset ja vii-
meaikainen terrorismi. 

Tämän hetken tiedon perus-
teella Hornetin jälkeenkin Ilma-
voimat tulee käyttämään miehi-
tettyjä taistelukoneita, joiden in-
formaation käsittely- ja välitys-
kyky on moninkertainen nykyjär-
jestelmiin verrattuna. Koneet 
pystyvät joustavasti muuttamaan 
rooliaan tilanteen vaatimusten 
mukaan, jopa kesken lentotehtä-
vän. Miehitettyä komponenttia 
täydentävät miehittämättömät 
ilma-alukset, joita käytetään tie-
dusteluun. Käytössä on mahdolli-
sesti suurempien maiden tapaan 
myös miehittämättömiä ilma-
aluksia, jotka pystyvät ilmasta-
maahan taistelutehtäviin (Un-
manned Combat Air Vehicles, 
UCAV). • 

Osana Hornetin 
kotimaisen tuen 
rakentamista koneen 
rakenteesta luodaan 
täydelliset tietokone-
analyyseihin käytet-
tävät rakennemallit 
(FEM-mallit). Kuvassa 
rungon puolikkaan 
malli ja yksityiskohta 
korkeusperäsimen 
kiinnitysrakenteesta. 
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ILMAVOIMIEN 
valvonta- ja johtamisjärjestelmien 

ke littaminen 
Puolustusvoimien TVJ-järjestelmän 

kehittämisen tavoitteena on paran-

taa puolustusvoimien kykyä tuottaa 

johtamisessa ja oikea-aikaisessa 

päätöksenteossa tarvittava strategi-

nen ja operatiivinen tilannekuva. 

MARTTI LEHTO 

Tärkeimpinä hankkeina nähdään 
liikkuvien elektronisen tiedustelun ja 
valvonnan yksiköiden hankinnat, 
puolustushaarojen tiedonsiirtojärjes-
telmien yhdistäminen ja tietojärjes-
telmien integrointi sekä ilmavoimien 
valvonta- ja johtamisjärjestelmän 
modernisointi torjuntahävittäjäkalus-
ton suorituskykyä vastaavaksi. 

Käsite ilmavoimien viestiala ei 
ole kovin kuvaava. Kansainvälisissä 
yhteyksissä käytämme alasta lyhen-
nettä C4IS Systems: Command-
Control-Communicat ion-Compu-
ter-Information- Surveillance Sys-

IlmavEv-os 
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Ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmä 

Maalit 

Tutkat 

C Aisti-ilma-
l valvonta j 

Passiivinen 
valvonta 

Tulenkäytön johtaminen (ITTH) 
- ilmavalvonnan johtaminen 
-torjuntojen suunnittelu ja käskytys 
- taistelunjohto 
- ilmatorjunnan johtol 
- itmatilannekuvan jako ja selostaminen 

• t -

f Tukijärjestelmät ' j 

^ Viestitekninen huolto 

Järjestelmähallinta 
Ilmapuolustuksen tiedon 

varastointi ja välitys 

Tukiasema-
verkko 

Lentotekninen huolto 

Lentoturvallisuus 
ja lentäjäkoulutus 

Raportointi 

tems. Tämä kuvaa alaamme pa-
remmin. 

Valvonta jär jeste lmä 

Merkittävin valvontajärjestelmän 
kehittämishanke on MST-hanke. 
Integroidun valvonnan ja tiedus-
telun sensoreiden tiedonvälitys-
järjestelmähankkeella MST 
(Multi Sensor Tracking) luodaan 
perusteet erilaisten valvonta- ja 
tiedustelusensoreiden tiedon yh-
distämiselle. Hanke mahdollistaa 
aktiivisilta ja passiivisilta senso-
reita saatujen tietojen yhdistämi-
sen. MST tuottaa havainnoista 
automaattisen maalitilannekuvan, 
joka on pohjana puolustusvoimi-
en tilannekuvajärjestelmälle. 

Ilmavalvontaan kehitetään 
uusia sensoreita täydentämään ja 
korvaamaan nykyisiä järjestel-
miä. Passiivisten sensoreiden ke-
hittämisessä tutkitaan elektroni-
seen säteilyyn perustuvia ESM-
sensoreita sekä akustista- ja 
infrapunasäteilyä mittaavia sen-
soreita. Perinteistä aisti-ilmaval-
vontaa tehostetaan aistimaa-

liosoittimilla, joilla voidaan mita-
ta maalin suunta- ja korkeuskul-
ma. 

Tutkakalustoistamme vanhin, 
keskivalvontajärjestelmä uusitaan 
ensi vuosikymmenellä. Tämän 
uusinnan edellyttämä tutkimus 
on jo alkanut. Tulevaisuuden ta-
voitteena on, että ilmatilanneku-
va muodostetaan ilmavalvonta-
tutkien, passiivisten sensoreiden 
ja aisti-ilmavalvonnan yhdistetty-
jen havaintojen avulla. Lisäksi 
järjestelmissä on nykyistä enem-
män liikkuvuutta. 

Johtamis jär jes te lmä 

Ilmapuolustuksen johtamisjärjes-
telmässä toteutetaan sukupolven-
vaihdos. 1970 ja -80-luvun tek-
nologiaan perustuvat taistelun-
johtamisen puhe- ja radio-ohjaus-
järjestelmät sekä tukikohtien hä-
lytyspuhelinjärjestelmät ovat tu-
lossa elinkaarensa päähän. Sa-
maan aikaan myös kehitetään 
johtamispaikkoihin liikkuvuutta, 
jolla voidaan lisätä johtamispaik-
kojen taistelunkestävyyttä. Kehit-

tämisen päämääränä on johtamis-
paikkojen välisten johtosuhteiden 
vaihtamisen nopea toteuttaminen. 
Johtopaikkojen on kyettävä eri-
laisten roolien toteuttamiseen ja 
tulenkäytön johtamisen valtakun-
nalliset muutokset on toteutettava 
reaaliajassa. 

Tulenkäytön johtamisen ydin 
on ITTH-järjestelmä (Ilmavoi-
mien Tulenkäytön johtamisen Ti-
lannetiedon Hallinta), jota edel-
leen kehitetään tulevaisuuden 
vaatimuksia vastaavaksi. Järjes-
telmän eri versioilla varustetaan 
kaikki ilmavoimien johtamispai-
kat mukaan lukien helikopterei-
den johtaminen. Tämän lisäksi 
kehitetään järjestelmään johta-
mista ja torjuntapäätöksen teke-
mistä tukevia ominaisuuksia ja 
palveluita. Kehittämisessä hyö-
dynnetään WEB- ja Intranet-tek-
nologioita. 

Hävittäjien maasta-ilmaan 
johtamisessa kehitetään puhejoh-
tamisjärjestelmää ja ylläpidetään 
olemassaolevaa datajohtamisjär-
jestelmää. Puhe- ja datajohtami-
sen kehittämisessä otetaan huo-
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mioon kansainvälisen kriisinhal-
linnan ja yhteistoiminnan asetta-
mat yhteentoimivuusvaatimuk-
set. Lähiajan painopistealueina 
ovat radioiden ohjausjärjestelmän 
ja puhejohtamisjärjestelmän uu-
sinnat. 

Ilmapuolustuksen tietojärjes-
telmien integrointimahdollisuuk-
sia kehitetään ADDW-hankkeen 
(Air Defence Data Warehouse) 
avulla. Hankkeella on tarkoitus 
luoda ilmavoimien käyttöön yh-
tenäinen raportointiarkkitehtuuri 
sekä valmiuksia ilmavoimien tie-
to-omaisuuden systemaattiselle 
analysoinnille. Samalla helpote-
taan ilmavoimien tietojärjestel-
mien välistä tiedonvaihtoa. DW-
tekniikalla voidaan tukea perin-
teisen raportoinnin lisäksi lähellä 
reaaliaikaisuutta olevaa johtamis-
ta. 

Ilmavoimien operatiivisen 
johtamisen tehostamista toteute-
taan CORE-hankkeen avulla 
(Consolidated Operational Re-
sources). Järjestelmällä luodaan 

kyky muodostaa yhtenäinen, 
kaikki toimialat huomioon ottava 
ja ylimmän päätöksenteon kan-
nalta yhdistettyjä pelkistetty ko-
konaistilannekuva. Lisäksi tuote-
taan tarvittavat analysointi- ja ra-
portointipalvelut esikuntien suun-
nittelutyön tukemiseksi. 

Informaatiosodankäynnin uh-
kia vastaan kehitetään järjestel-
miin uusia ominaisuuksia ja li-
säksi tutkitaan kykyä aktiivisiin 
vastatoimenpiteisiin. IW:n koros-
tuminen tulevaisuuden skenaari-
oissa edellyttää myös alan orga-
nisointia eri tasoilla sekä riittävää 
resurssointia. 

Tukeutumis jär jeste lmä 

Tukeutumisjärjestelmän kehittä-
misessä liikkuvuus on tulevaisuu-
den kehityskohde. Tukikohtien 
tiedonsiirtoverkot toteutetaan 
siirrettävillä laitteilla ja langatto-
milla järjestelmillä siten, että 
mahdollistetaan hävittäjäyksiköi-
den nopeat ryhmitysmuutokset. 

Tukikohtien langattomilla lähi-
verkoilla ja siirrettävillä valokui-
tujärjestelmillä sekä radiojärjes-
telmillä saadaan aikaan tarvittava 
liikkuvuus ja joustavuus. Johta-
mispaikkaa kehitetään myös liik-
kuvaksi, jolloin kulloinkin käy-
tössä olevat tukikohdat voidaan 
varustaa hävittäjien johtamisen 
kannalta optimaalisella kalustol-
la. Tukikohtien ja johtamispaik-
kojen sähkön saannin turvaami-
nen on tulevaisuudessa yhä tär-
keämpää. Tämä edellyttää kiinte-
än ja siirrettävän varavoiman 
modernisointia ja järjestelmien 
laajentamista kasvavan energia-
tarpeen tyydyttämiseksi. 

Puolustusvoimien valtakun-
nallista tietoliikenneverkkoa ke-
hitetään tukemaan valvonta- ja 
johtamisjärjestelmän liikkuvuut-
ta ja joustavaa käyttöä. Runko-
verkon varmentamista ja vaurio-
korjausta varten ilmavoimien 
joukoille hankitaan varmentami-
seen sopivia radiolinkki- ja valo-
kuitujärjestelmiä. • 
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M A R K U S A A R N I O 

BALTOPS 2 0 0 3 
Itämerellä harjoiteltiin monikansallisia 
kriisinhallintaoperaatioita 

Yhdysvaltojen merivoimien kutsuharjoitus, US 

BALTIC OPERATIONS 03, pidettiin eteläisellä Itä-

merellä 6.-22. kesäkuuta. Harjoituksen toimeenpa-

ni COMUSNAVEUR (Commander US Naval Forces 

in Europe) ja sen johtajana toimi yhdysvaltalaisen 

lentotukialusosaston komentaja, vara-amiraali 

George E. Mayer. Suomesta harjoitukseen osallis-

tuivat ohjusveneet Raahe ja Oulu sekä matkan 

johtajana toiminut 7. Ohjuslaivueen komentaja. 

BALTOPS-harjoituksia on pidet-
ty vuodesta 1972 alkaen ja osal-
listujien määrä on tasaisesti kas-
vanut erityisesti Naton ulkopuo-
listen maiden osalta. Alkujaan 
BALTOPS:n toiminta keskittyi 
puhtaasti merivoimien taistelu-
alusten operatiivisen toiminnan 
harjoitteluun, mutta myöhemmin 
mukaan on tullut runsaasti mui-
denkin puolustushaarojen jouk-
koja sekä merelliseen toimintaan 
liittyvien yhteistoimintaviran-
omaisten yksiköitä. Suomi osal-
listui Yhdysvaltojen järjestämään 
harjoitukseen ensimmäisen ker-
ran vuonna 1992. 

Vuoden 2003 BALTOPS -

22 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 3 



harjoituksen päätavoitteena oli 
kehittää Yhdysvaltojen, NATOin 
ja rauhankumppanuusmaiden 
(Partnership for Peace) alusyksi-
köiden, ilmavoimien, rannikko-
joukkojen ja rannikkovartiostojen 
yhteistoimintakykyä mahdollisia 
monikansallisia kriisinhallinta-
operaatioita varten. Keskeisimpiä 
harjoitusaiheita olivat kriisinhal-
lintaan liittyvät merelliset operaa-
tiot ja toimivaltuussäädökset, toi-
minta monikansallisissa muodos-
telmissa, viestitoiminta ja tilan-
nekuvan muodostaminen, ilma-, 
pinta- ja torpedoammunnat, su-
kellusveneentorjunta, elektroni-
nen sodankäynti, miinantorjunta, 

alusten tarkastustoiminta, meri-
pelastus ja avunanto alusten vau-
riotilanteissa sekä huoltotäyden-
nykset merellä. Lisäksi maihin-
nousu-, rannikko- ja erikoisjou-
kot harjoittelivat yhteistoimintaa 
rannikkoalueen haltuunottoon ja 
evakuointeihin liittyen. Toimin-
nan painopistealueena oli Born-
holmin saari. 

4 2 pinta-alusta, 
sukel lusvenei tä ja 
lentokonei ta 

Harjoituskokoonpanossa oli 
joukkoja 12 eri maasta. Mukana 
olivat kaikki yhdeksän Itämeren 

valtiota sekä Yhdysvallat, Iso-
Britannia ja Ranska. Pinta-aluk-
sia osallistui harjoitukseen yh-
teensä 42 kappaletta aina risteili-
jästä keveisiin partioaluksiin. 
Harjoituksen johtoalus oli Yh-
dysvaltojen ohjusristeilijä USS 
Vella Gulf, jossa myös Suomen 
matkanjohtaja toimi koko harjoi-
tuksen ajan CTG:n (Commander 
Task Group) esikunnassa. Sukel-
lusveneitä harjoitukseen osallis-
tui neljä; saksalainen U29, ruot-
salainen Hälsingland ja puolalai-
set Orp Sep (SSC 295) ja Orzel 
(SKK, Type 877E). Ilma-aluska-
lustoa oli mukana Yhdysvalloista, 
Saksasta, Iso-Britanniasta, Venä-
jältä, Ruotsista, Tanskasta ja 
Ranskasta, yhteensä lähes 40 ko-
netta. Helikoptereita oli mukana 
kuudella aluksella. Lisäksi meri-
jalkaväen-, maavoimien- ja eri-
koisjoukkojen kalustoa oli muka-
na Yhdysvalloista (Pennsylvania 
National Guard + Naval Special 
Warfare Group 2), Venäjältä, 
Tanskasta, Liettuasta ja Puolasta. 

Harjoitus jakaantui neljään 
vaiheeseen. Se alkoi satamavai-
heella Puolassa (Gdynia) 6.-9.6. 
ja jatkui osaharjoitusvaiheella 
(Serial Phase) Gotlannin itä- ja 
eteläpuolisella merialueella 9 . -
13.6. Taktisessa vaiheessa 
(Scenario Phase) 13.-20.6. siir-
ryttiin Gotlannin eteläpuolelta 
lounaaseen kohti Bornholmin 
saarta. Harjoitus päättyi satama-
vaiheeseen Saksassa (Kiel) 2 0 -
22.6. 

Satamava ihe Gdyniassa 

Suomalaiset alukset saapuivat 
Gdyniaan perjantaina 6. kesäkuu-
ta täsmällisesti klo 12:00. Välittö-
mästi kiinnityksen jälkeen yh-
teysupseeri toi aluksille päivite-
tyn informaatiopaketin toimin-
nasta satamavaiheen aikana. Ilta-
päivän aikana yhdysvaltalaiset 
viestiupseerit toimittivat suoma-
laisille aluksille harjoituksessa 
käytettäväksi sovitut PCNet-tar-
vikkeet ja ne asennettiin toimin-
tavalmiiksi. Päivän virallinen oh-
jelma päättyi risteilijä USS Vella 
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Ohjusvene Raahe pysyy hyvin USS Vella Gulfin vauhdissa 

Gulfilla pidettyyn vastaanottoon. 
Lauantai kului Pre-Sail-suun-

nittelukokouksen, varo-oppitun-
tien, CTU-kokouksien (Corn-
mander Task Unit) sekä viestiko-
kousten ja -kokeilujen merkeissä. 
Jokaiselle alukselle oli valmistel-
tu B ALTOPS-kansio, joka sisäl-
si lähes kaiken harjoituksessa 
tarvittavan informaation. 

Jokaisen osallistujamaan 
vanhimmille upseereille järjes-
tettiin lounas puolalaisella "isän-
täaluksella" fregatti Kosciuszkol-
la (entinen Oliver Hazard Perry -
lk:n yhdysvaltalainen alus), jon-
ka jälkeen suoritettiin tervehdys-
käynnit Puolan 3. Laivaston ko-
mentajan, Gdanskin aluehallin-
non puheenjohtajan ja Gdynian 
pormestarin luona. 

Alukset olivat avoinna ylei-
sölle koko iltapäivän. Tiukoista 
turvatoimista ja pitkistä jonoista 
huolimatta puolalaiset jaksoivat 
aktiivisesti tutustua aluksiin kau-
niin sään saattelemina. Päivän 
päätteeksi Puolan merivoimien 
komentaja järjesti juhlallisen 
vastaanoton matkanjohtajille ja 
alusten päälliköille. 

Sunnuntai oli varattu erilai-
sille urheilutapahtumille. Suo-
malaiset osallistuivat jalkapal-

loon ja merimiestaitokilpailuun. 
Jalkapallosta Suomi karsiutui 
katkerasti yhden maalin tappiolla 
Saksaa vastaan, mutta merimies-
taidossa suomalaiset saavuttivat 
kunniakkaan toisen sijan. Yli-
määräisenä järjestetyssä köyden-
vetokilpailussa suomalaisten 
mieltä lämmitti voitto Venäjästä 
uskomattoman taistelun jälkeen. 

Pintata iste lua ja 
i lmapuolustusta 
osaharjoi tusvaiheessa 

Osaharjoitusvaiheessa organisaa-
tio jakaantui kahdeksaan yksik-
köön (Task Unit), joista kolme, 
SAG A, B ja C, (Surface Attack 
Group) olivat risteilijä-fregatti-
runkoisia, yksi ohjusveneistä 
muodostettu TU jaettuna kahteen 
osaan (Suomi/Ruotsi ja Saksa/ 
Latvia, joilla molemmilla tuki-
aluksena toimi ruotsalaisten 
TROSSÖ), yksi miinantorjunta-
aluksista koostuva TU sekä yksi 
kolmen sukellusveneen muodos-
tama TU. Lisäksi maihinnousu-
yksiköistä ja erikoisjoukoista oli 
koottu omat erilliset taktiset toi-
mintayksiköt CTU/AMP (Amp-
hibious) ja CTU/JFLCG (Joint 
Force Land Combat Group). 

Suomalaiset alukset kuuluivat 
ohjusveneosasto l:een (Fast Pat-
rol Boat, FPB 1). Osaston muut 
alukset olivat ruotsalaiset ohjus-
veneet Norrköping, Piteä ja Ystad 
sekä ruotsalainen huolto- ja tuki-
alus Trossö. Osasto suoritti har-
joitusvaiheen aikana viesti-, me-
renkulku-, pintataistelu-, sukel-
lusveneentorjunta-, merimiestai-
to-, suojapalvelu-, meripelastus-, 
ilmapuolustusharjoituksia sekä 
ilma-ammuntoja. Lisäksi suoma-
laisalukset osallistuivat yhtenä 
harjoituspäivänä pintataistelu-
osasto SAG A:n kanssa sukellus-
veneentorjunta- ja häirintäharjoi-
tukseen, jolloin osastoon kuului-
vat lisäksi johtoalus USS Vella 
Gulf, venäläinen hävittäjä Nasto-
ychivyy ja saksalainen fregatti 
Lübeck. Raahe ja Oulu olivat 
tyytyväisiä erityisesti ilmapuo-
lustus- ja pintataisteluharjoituk-
siin. 

Takt isen vaiheen 
läh tökohtana kahden 
i tsenäistyneen 
saarival t ion ja ent isen 
e m ä m a a n rist ir i idat 

Taktisen vaiheen aikana harjoi-
tuskokoonpano jakautui viiteen 
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TU:iin: Kolmeen varsinaiseen 
pintataisteluosastoon (SAG 
BLUE, BROWN ja GREEN), il-
matoiminnan yksikköön (AIR 
SUPPORT CTU) sekä maalitoi-
minnasta vastaavaan osastoon 
(OPFOR CTU). Raahe oli liitet-
tynä SAG BLUE:n kokoonpa-
noon ja Oulu vastaavasti SAG 
BROWN:iin. Huolimatta merkit-
tävästä kokoerosta osastojen 
muihin aluksiin, suomalaisia oh-
jusveneitä kohdeltiin tasapuolisi-
na yhteistoimintakumppaneina. 

Lähtökohtatilanteena oli emä-
maan (MIDLAND) ja siitä aika-
naan itsenäistyneen kahden saari-
valtion (BLUELAND ja LUB-
LAND) väliset erimielisyydet, 
jotka olivat kärjistyneet keskinäi-
siin provokatiivisiin yhteenottoi-
hin ja yllättäviin terrori-iskuihin. 
YK:n turvallisuusneuvoston 
mandaatilla oli muodostettu mo-
nikansallinen laivasto-osasto tu-
kemaan itsenäistyneiden saarival-
tioiden turvallisuutta entisen 
emämaan painostusta vastaan. 
Laivasto-osaston päätehtävänä 
oli turvata materiaalikuljetukset 
BLUELAND:iin (Bornholm), es-
tää MIDLAND:n (Saksasta loh-
kottu kuvitteellinen alue) aggres-
siivinen toiminta merialueella, 
estää laittomat asetoimitukset 
B LUEL AND: iin j a LUBLAND:-
iin (Gotlanti) sekä valmistautua 
evakuointeihin BLUELAND :sta. 

Sovellettu taktinen vaihe al-
koi Gotlannin tasalta merkittävän 
merikuljetuksen saattosuojauk-
sella, joka sisälsi erillisiä sukel-
lusveneentorjuntaan, elektroni-
seen sodankäyntiin, ilmapuolus-
tukseen, alusten tarkastustoimin-
taan ja huoltoon liittyviä osahar-
joituksia jatkuvan vihollishäirin-
nän alla. Sovellettu vaihe päättyi 
mittavaan pelastus-ja evakuointi-
harjoitukseen Bornholmin saarel-
ta. Operaatioon liittyi pitkäaikai-
nen miinanraivaustoiminta Born-
holmia ympäröivällä merialueel-
la. 

Saattueensuojauksesta suo-
malaiset saivat paljon hyödyllisiä 
kokemuksia. Ohjusvene Oulu 
pääsi kokoerosta huolimatta lä-

hes tasaveroisena "pikkufregatti-
na" mukaan fregattien HMS So-
mersetin ja HDMS Thetisin hy-
vin johtamaan suojueeseen (SAG 
BROWN). Vastapuolena (OP-
FOR) toiminut osasto oli hyvin 
organisoitu ja sen toiminta oli 
määrätietoista. Se kykeni ylläpi-
tämään koko harjoitusvaiheen 
ajan pinta-, i lma-ja vedenalaista 
uhkaa. 

Raahe oli vastaavasti suojaa-
vana osana toisen saattueen 
(SAG BLUE) mukana ja sai hy-
viä kokemuksia yhteistoiminnas-
ta yhdysvaltalaisten, venäläisten, 
saksalaisten ja ruotsalaisten kans-
sa. Saattue toteutti suomalaisten 
ja ruotsalaisten johtoesikuntahen-
kilöstön ehdottaman toiminta-
suunnitelman ("operaatio BACK 
DOOR"), jossa saatettavat aluk-
set kuljetettiin "hiljaisina" Got-
lannin länsipuolitse Ruotsin alue-
vesirajaa hipoen suurten alusten 
kerätessä OPFOR:n huomion 
Gotlannin itäpuolella. Osasto ko-
koontui saattuesuojauksen en-
simmäisen yön jälkeen Gotlannin 
eteläpuolella, josta edettiin sukel-
lusvenevaara-alueen läpi ohjus-
vene Raahen päällikön laatiman 
suojaussuunnitelman mukaisesti. 

Ilmatoiminta oli taktisen vai-

heen aikana runsasta ja loi uskot-
tavia uhkatilanteita. "Pahimmil-
laan" aluksilla oli torjuntavalmiu-
dessa 10 rynnäkkökonetta sa-
maan aikaan tutkan seurannassa. 
Taktinen vaihe mukaan lukien 
koko harjoituksessa tehtiin 284 
lentosuoritusta, joista taktisten 
taistelukoneiden osuus oli 49 %, 
MPA-koneiden 15 % ja helikop-
tereiden 36 %. Lisäksi ruotsalai-
sen Saab Nygen häirintäkoneet 
osallistuivat toimintaan lähes päi-
vittäin. 

Baltops 0 3 päät ty i 
Kieli in 

Alukset saapuivat Kieliin juhan-
nusaattona, 20. kesäkuuta. Kiin-
nitysten jälkeen eri maiden edus-
tajat suorittivat tervehdyskäynnit 
Kielin laivastotukikohdan ko-
mentajan, maanpuolustusalueen 
(Destrict Command I Coast) ko-
mentajan, Schlesvvig-Holsteinin 
maaherran ja Kielin pormestarin 
luokse. 

Lauantaina pidettiin neljä 
tuntia kestänyt PXD-kokous 
(Post Exercise Discussion), viral-
lisia lounaita aluksilla sekä urhei-
lukilpailuja eri lajeissa. Iltapäi-
vällä alukset olivat avoinna ylei-
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sölle ja Kielin viikon avajaisvii-
konlopun johdosta vierailijamää-
rä oli melkoinen. 

Sunnuntaina ohjusvene Ou-
lulla järjestettiin juhlalounas pai-
kalliselle sotilasjohdolle ja hallin-
non edustajille sekä harjoituksen 
varsinaisille yhdysvaltalaisille 
yhteyshenkilöille. Suomalaisten 
viimeinen ilta Kielissä huipentui 
"isäntäalus" Lubeckillä järjestet-
tyyn vastaanottoon. 

Arvokasta kokemusta 
monikansal l isesta 
yhte is to iminnasta 

Kokonaisuudessaan BALTOPS 
03-harjoituksen anti suomalaisil-
le oli erinomainen ja alusten hen-
kilöstöt saivat runsaasti koke-
musta monikansallisesta merelli-

sestä yhteistoiminnasta. Suoma-
laisten esityksiin suhtauduttiin jo 
suunnittelukokouksissa myötä-
mielisesti ja kaikki harjoitukseen 
liittyvät toiveet myös käytännös-
sä toteutettiin. Ainoat negatiiviset 
kokemukset harjoituksessa olivat 
ajoittaiset ongelmat viestiliiken-
teessä, suhteettoman tiukat varo-
määräykset suto-toiminnassa, toi-
mivaltuussäännösten harjoittelun 
puute sekä Naton omien sisäisten 
koodistojen käyttö joissakin ti-
lanteissa. 

Lisäksi saatiin runsaasti ko-
kemuksia ja uusia näkemyksiä 
yhdysvaltalaisten toiminnasta 
merellisissä operaatioissa. Suo-
men matkanjohtaja toimi 12 vuo-
rokautta johtoesikunnassa USS 
Vella Gulfilla ja harjoitukseen 
liittyvän toiminnan lisäksi aluk-

sen henkilöstö keskusteli hyvin 
avoimesti merellisten yhteistoi-
mintamahdollisuuksien tulevai-
suuden näkymistä. 

BALTOPS 03 -harjoitus oli 
kaikkien osallistujien mielestä 
onnistunut. Suomalaisten alusten 
henkilöstöt selvisivät oman arvi-
onsa mukaan hyvin vaativistakin 
tehtävistä ja saivat myös runsaas-
ti positiivista palautetta eri mai-
den yksiköiltä ja harjoituksen 
johdolta. Harjoitus edisti selkeäs-
ti suomalaisalusten kykyä osallis-
tua monikansallisiin merellisiin 
operaatioihin. BALTOPS on 
useiden osallistujamaiden arvioi-
den mukaan yksi vaativimmista 
pinta-alusten taistelutekniikkaan 
ja -taktiikkaan painoittuneista 
PfP-harjoituksista, joita Itämerel-
lä toteutetaan. • 

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 <3 nrocaca 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 
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Jo muutaman vuoden ajan Suo-
men ja Ruotsin rannikkojääkärit 
ovat harjoitelleet yhdessä, tavoit-
teenaan kehittää johtamismene-
telmiä, oppia tuntemaan toistensa 
käskynantoa, taktiikkaa ja toi-
mintaperiaatteita sekä kehittää 
joukkojen kriisinhallintakykyä. 
Harjoituksilla luodaan edellytyk-
siä suomalais-ruotsalaisen krii-
sinhallintajoukon perustamiseen 
tulevaisuudessa. Tänä vuonna 
harjoituksen johto- ja järjestämis-
vastuu oli ensimmäistä kertaa 
Uudenmaan Prikaatin Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoonalla. 
Harjoitus pidettiin Hankoniemen 
alueella 1.-8. kesäkuuta. 

Harjoitusjoukon rungon muo-
dosti Rannikkojääkärikomppa-
nia, johon kuului vahvennettu 
ruotsalainen rannikkojääkäri-
joukkue (varusmiehiä) sekä kak-
si reserviläisistä muodostettua 
suomalaista rannikkoj ääkärij ouk-

Livex-
vaiheessa 

harjoiteltiin 
myös väki-

joukon 
hallintaa. 

kuetta. Ruotsalaiset joukot tulivat 
Amf l:sta (Amfibieregemente 1), 
Waxhohnasta. Lisäksi harjoituk-
seen osallistui vahvuudeltaan 
huomattavan iso maaliosasto. 
Ruosalaisten joukot liikkuivat 
omalla venekalustollaan, viidellä 
Stridsbät 90:llä. Suomalaisilla 
joukkueilla oli käytössään Jur-
mo-luokan aluksia sekä Pasi-ajo-
neuvoja. Maaliosasto liikkui ran-
nikkouiskoilla, G-veneillä sekä 

erilaisilla ajoneuvoilla. 

Rauhanturvaoperaat io i -
den perustai to ja 

Harjoituksen kaksi ensimmäistä 
päivää harjoiteltiin rauhanturva-
operaation perustaitoja rastikou-
lutuksenomaisesti: partiointia, tä-
hystyspaikan perustamista, väki-
joukon hallintaa ja englanninkie-
listä viestiliikennettä. Ohjelmaan 
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kuului myös kovapanosammun-
toja: ryhmän puolustusammunta 
sekä krh-ammunta. 

Puolustusvoimien lippujuhla-
päivänä suomalais-ruotsalainen 
komppania siirtyi veneillään 
Tammisaaren keskustaan jossa 
aamupäivällä pidettiin pienimuo-
toinen paraati ja kalustoesittely. 

4. kesäkuuta illalla alkoi har-
joituksen niin sanottu Livex-, eli 
sovellettu vaihe. Tämä vaihe kes-
ti reilut kolme vuorokautta ja näi-
den vuorokausien aikana kokeil-
tiin käytännössä alkuviikon rasti-
koulutuksessa opittuja taitoja. 
Lähtökohtatilanne muistutti hy-
vin paljon esim. lähihistorian 
Balkanin alueen yhteenottoja, 
jossa alueella toimii eri osapuol-
ten sotilaita, puolisotilaallisia 
joukkoja ja siviilejä. 

J o u k k o j e n yhte isto imin-
ta lähes saumatonta 

Harjoitus onnistui kaikkien osal-
listuneiden mielestä erinomaises-
ti ja osoitti että Suomen ja Ruot-
sin rannikkojääkärit pystyvät toi-
mimaan yhdessä. Aikaisempien 
vuosien harjoituksista on opittu 
paljon, ja ajattelutapa on mones-

sa asiassa hyvin samansuuntai-
nen. Pieniä erojakin löytyy toi-
mintatavoissa, mutta kaiken kaik-
kiaan kitkaa oli yllättävän vähän. 

Materiaalin ja kaluston suh-
teen joukot pystyvät toimimaan 
keskenään ja haasteita on lähinnä 
viestikaluston suhteen, kuten hy-
vin usein, kun eri maiden joukot 
toimivat yhdessä. 

Yhteisen kriisinhallintajou-
kon perustamiseen on kuitenkin 
vielä matkaaja yhteisharjoituksia 
on edelleen kehitettävä jo toteu-
tettava laajemmassa mittakaavas-
sa. 

Teksti ja kuvat: 
Tommy Högström 

Ruotsalaisten paluumarssi alkamassa 

Rauhanturvaajien neuvottelutaidot joutuivat välillä koville 

28 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 3 



Patria 

Merimiinasodankäynti 
Miinantorjuntaan ja miina-aseeseen liittyvät telaa 
järjestelmät. 

Vedenalaiset sensorit ja äänilähteet 
Sensoreita ja äänilähteitä koulutus- ja testauskäyttöön. 

Optroniikka 
Valonvahvistin- ja IR-teknologiaa erilaisiin sovelluksiin ja 
ympäristöolosuhteisiin. 

Johtamisjärjestelmät 
Taktisen tietoliikenteen ja johtamisen järjestelmät. 

Järjestelmäintegrointi 
Kokonaisratkaisuja puolustusvoimille. 

Koko elinkaaren aikainen tuki toimitetuille järjestelmille 

Palvelemme asiakkaitamme Patrian arvoihin nojautuen. 
H a l u a m m e menestyä ja a s i akkaamme menestyvän. 
Yhteistyö luo onnistumisen edellytykset. 

Yhteistyömme Merivoimien kanssa on jatkunut lähes ^ ^ ^ H B f l i 
20 vuoden ajan mm. seuraavilla alueilla: * . 

Vedenalainen valvonta 
Kiinteät, siirrettävät ja hinattavat vedenalaiset valvontajär-
jestelmät. 

ц<41%\f Ix 

wy% 

I M 
www.patria.f i 

Patria New Technologies Oy 
Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 020 4691 
Fax 020 469 2691 
defence.electronics@patria.fi 
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Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen 
sotilasmerenkulun 

koulutus vastaa haasteisiin 
Merellisten reserviläisjärjestöjen ja vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen voimin on yleismerisoti-

laallista ja merenkulun koulutusta toteutettu aktiivisesti 

runsaat kymmenen vuotta. Koulutus on muuttanut 

muotoaan useasti, mutta perusteet ovat säilyneet. 

Merellä pitää annetut tehtävät kyetä suorittamaan 

säästä ja näkyvyysolosuhteista huolimatta. Toiminta-

alueemme ja olosuhteet säilyvät. Siksi on syytä uskoa, 

että vapaaehtoisen järjestelmän tuottamaa koulutusta 

tarvitaan tulevaisuudessakin. 

Chaserin perävanan 
kapeudesta päätel-
len vauhti on kova. 
Silloin ruorimiehen 
paikalla saa kiitettä-
västi raitista ilmaa. 
(Kuva Reima Mäke-
läinen) 

Koko vapaaehtoisen maanpuo-
lustusjärjestelmän on tarkoitus 
tukea puolustusvoimia rauhan ai-
kan i siinä, missä valtion niukat 
määrärahat eivät riitä ylläpitä-
mään koulutusta. Suomenlahden 
alueen reserviläiskouluttajan nä-
kökulmasta katsottuna vapaaeh-
toinen merellinen maanpuolus-
tuskoulutus on vakiinnuttanut 
asemansa ja pystyy vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin. 

Nykyt i lanteessa tue taan 
joukon koulutusta 

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus tuotti aluksi lähinnä tar-
jokkaita sijoitettavaksi sodanajan 
tehtäviin. Toisaalta jo sijoitetut 
reserviläiset eivät juurikaan koh-
danneet vapaaehtoista järjestel-

mää. Nyt on edetty tilanteeseen, 
jossa koulutus on johtanut reser-
viläisten sijoittamiseen koulutuk-
sessa saatujen kokemusten perus-
teella. Samalla on voitu huomioi-
da reserviläisten siviilielämässä 
saatu lisäkokemus. Toisaalta so-
danajan sijoitettuja reserviläisiä 
ohjautuu vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen piiriin, kun 
pääosin vapaaehtoisin kouluttaja-
voimin toteutettuihin puolustus-
voimien vapaaehtoisiin harjoituk-
siin (pvVEH) kutsutaan sijoitet-
tuja reserviläisiä tietyistä joukois-
ta. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
Suomenlahden Meripuolustus-
osaston (SIMeripOs) Suomenlah-
den Meripuolustusalueelle (Sl-
Mepa) useana vuonna tuottama 
pvVEH, jossa on harjoiteltu lin-
nakkeen puolustamista. Yhtenä 

koulutuskohteena muiden jou-
kossa ovat olleet veneenkuljetta-
jat. Harjoituksen merikuljetukset 
linnakkeelle pitää kuitenkin hoi-
taa ja veneenkuljettajat ovat niis-
sä mukana. Kuljetusten välillä 
toteutetaan perusmerenkulun har-
joituksia lähialueilla sekä ollaan 
mukana esimerkiksi maalinhina-
uksessa, maalialueen valvonnas-
sa tai miinanraivauksessa. 

Koululaiva Röytän rooli on 
näkyvä. Aseistamatonta Röyttää 
voidaan käyttää mm. merenku-
lun, viestin, miinoituksen ja mii-
nanraivauksen harjoitteluun. Ma-
joitus- ja muonituskykyisenä 
aluksena se pystyy tukemaan 
muita merellisiä joukkoja. Ainoa-
na aluksena Sinisen Reservin pii-
rissä sen toimialue on koko Suo-
men rannikko Kotkasta Pohjan-
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lahdelle. 
SlMeripOs:n alueella toimii 

osasto Vasama tiiviissä yhteis-
työssä 7. Ohjuslaivueen kanssa. 
Vasaman venemiehistöjä koulu-
tetaan vuosittain useissa eri tilai-
suuksissa, joita ovat kertaushar-
joitukset, vapaaehtoiset harjoi-
tukset, MPK ry:n lisäkurssit sekä 
omaehtoiset koulutusillat ja tu-
tustumiskäynnit. Osaaminen ke-
hittyy tiiviin toiminnan ansiosta, 
mutta se edellyttää mukanaoli-
joilta sitoutumista. Esimerkiksi 
vuonna 2002 Vasamalla oli kes-
kimäärin kerran kuussa joku ta-
pahtuma. Osasto Vasaman koke-
neemmat jäsenet toimivat koulut-
tajina myös Vasaman ulkopuoli-
sissa vapaaehtoisen koulutusjär-
jestelmän tilaisuuksissa. 

M i t e n Sinisen Reservin 
koulutus a lko i 

Jotkut pitkään mukana olleet ak-
tiiviset reserviläiset laskevat Sini-
sen Reservin koulutuksen alka-
neen Merireservin Valmiuskurssi 
l:stä (VK1) vuoden 1992 syksyl-
lä. Toiset katsovat koulutuksen 
perustan luodun jo m/y Vesikon 
aikana paljon ennen VKl: tä ja 

Maanpuolustuskoulutus ry:tä 
(MPK ry). Vesikko oli mukana 
monissa kertausharjoituksissa 
maalialuksena ja sittemmin myös 
liikkuvana sotilaskotina suojapai-
koissa oleville joukoille. 

Vesikon koulutukselliset ilta-
ajot ja pitkät purjehdukset ovat 
periytyneet sittemmin mm. kou-
lulaiva Röytälle ja Laivaston kil-
lan Kilstarille. Jotkut merikilpai-
lijat laskevat kansallisiin ja poh-
joismaisiin merikilpailuihin val-
mistautumisen olleen vapaaeh-
toisjärjestelmän merenkulun kou-
lutuksen alku. Valmiuskurssit al-
koivat kuitenkin sen jälkeen, kun 
Suomi irtaantui yksipuolisesti 
tietyistä Pariisin rauhansopimuk-
sen kohdista, jotka rajoittivat 
puolustusvoimien ulkopuolisen 
sotilaallisen koulutuksen anta-
mista. 

Samoin kuin monet myöhem-
mät valmiuskurssit oli VK1 iso 
voimainponnistus. Se huipentui 
pidennetyn viikonlopun merihar-
joitukseen H-luokan aluksilla. 
Meriharjoitus sisälsi merenkulun, 
viestin, laivapalvelun ja maas-
touttamisen harjoittelua sekä lin-
nakkeeseen ja merivartioasemaan 
tutustumisen. Usein teemana oli 
vartioviirikön toiminta, johon li-

sättiin merivalvonta-aseman toi-
minta. Valmiuskurssi poikkesi 
muista koulutuksista siinä, että se 
sisälsi myös ampumarataosuuden 
ja paljon yleistietoa, jota muilla 
kursseilla ei käsitelty. Erityistä 
valmiuskursseille oli se, että nai-
set olivat mukana alusta alkaen. 
VK1 :llä oli mukana 4 kpl H-luo-
kan veneitä, joista jokaisella oli 
miehistössä pari naista. He osal-
listuivat kaikkeen koulutukseen 
ohjailusta alkaen. Mahdollisesti 
VKl:n alusten päälliköt ja oppi-
laspäälliköt olivat koko Merivoi-
missa ensimmäisiä, joiden ohjai-
luryhmässä oli naisia ohjailemas-
sa puolustusvoimien alusta. 
Tämä oli siis ennen kuin naisten 
varusmiespalveluksesta tehtiin 
lakimuutos. Ensimmäiset valmi-
uskurssit toteutettiin vuorovuosi-
na Turussa ja Helsingissä vähän 
eri konseptilla. 

Koulutus kehi t ty i 

Muutakin koulutusta järjestettiin 
kuten eri tasoisia viestikoulutuk-
sia liittyen rannikon sanomalaite-
verkkoon, alusilmatorjuntaan, 
miinoitukseen, muonitukseen, 
meripelastukseen, sukeltajatoi-
mintaan ja niin edelleen. Myös 
naisille järjestettiin erilliskoulu-
tusta. Ensimmäinen nopean ajon 
harjoittelu toteutettiin vuonna 
1994 kokeiluvartiovene Hurjalla. 
Hurja oli hurja nimensä mukai-
sesti, koska vesisuihkuvetolaittei-
den käsittely oli uutta useimmille 
eikä Hurja ollut kaikkein hel-
poimpia käsiteltäviä. Hurjan ko-
neet olivat tutut Nuoli-luokan 
moottoritykkiveneistä ja samoin 
ongelmat. Harvoin Hurja palasi 
Saaristomereltä kotisatamaan 
Pansioon kaikki koneet ehjänä. 
Navigointikoulutus oli kuitenkin 
erinomaista ja sitä jatkettiin vuo-
teen 1997 asti. Seuraavana vuon-
na Suomenlahdella saatiin tilalle 
komentovene. Sen jälkeen nope-
an ajon harjoittelu sai nimen 
NOPSA ja siitä tuli erinomainen 
osasto Vasaman koulutusohjel-
man osa. NOPSAssa venemiehis-
töt ajavat Suomenlahden väylät 
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Valmiuskurssi 10 on 
valmiina lähtemään reip-
paana merelle heti lipun-
noston jälkeen ankeasta 

säästä huolimatta. (Kuva: 
Reima Mäkeläinen) 

läpi yhden viikon aikana keskellä 
parasta kesäloma-aikaa. 

S VK- eli sotilas veneenkuljet-
tajakoulutus käynnistettiin Sini-
sessä Reservissä 1996. SVK-
koulutus on vaativaa siksi, että 
Merivoimat on määritellyt sen 
oppisisällön laajaksi ja paljon 
käytännön harjoituksia sisältä-
väksi. Mikään muu veneluokan 
merenkulkukoulutus ei ole yhtä 
vaativaa mukaan lukien meren-
kulkuoppilaitosten kouluttama 
kuljettajapätevyys. Muun muassa 
käytännön ajoharjoittelua kuuluu 
50 tuntia opetussuunnitelmaan. 
Pätevyyden voi saavuttaa vasta 
tiukan ajonäytteen jälkeen. Meri-
voimien komentaja hyväksyi Si-
nisen Reservin SVK- koulutuk-
sen tehostamiseksi ja muualla 
saadun merenkulun koulutuksen 
päällekkäisyyksien poistamiseksi 
hyväksi lukemisen ohjeistuksen. 
Samalla määriteltiin Sinisen Re-
servin ja sen yhteistyökumppani-
en käytössä olevien veneiden 
vaatimukset ajoharjoittelua var-
ten. Myös ajoharjoittelun valvo-
jat määriteltiin. Näiden määritys-
ten jälkeen saattoi Sinisen Reser-
vin SVK- kouluttaja hyväksyä 
oppilaan ajoharjoitteluksi sellai-
set ohjailuharjoitukset, jotka to-
teutettiin esimerkiksi SVK- kou-
luttajan kipparoimalla meripelas-
tusaluksella tai matkustaja-aluk-
sella. Perusvaatimuksena oli soti-
lasmerenkulkuohjeen (SMO) 
mukaisen navigoinnin ja sen val-
mistelun toteutuminen. 

Yöajo oli oman tyyppisensä 
MPK ry:n lisäkurssi, jossa H-ve-
neellä harjoiteltiin navigointia 
vain öiseen aikaan. Tyypillisesti 
koulutuksia on tuotettu muuta-
man vuoden ajan, kunnes aktiivi-
simmat reserviläiset ovat ehtineet 
kouluttautua. Pisimpään ovat 
koulutustuotteina säilyneet Meri-
voimien valmiuskurssi ja nopean 
ajon harjoittelu. 

Sinisen Reservin 
koulutus jär jestäyty i 

Keskeinen kehitysvaihe oli Suo-
menlahden Laivueen (SILv) pe-
rustaminen. Sen kätilöinä toimi-
vat Helsingin Reservimeriupsee-
rit, Helsingin Reservin Meriali-
upseerit ja Helsingin Laivaston 
Kilta, joiden edustajat muodosti-
vat laivueen esikunnan eli halli-
tuksen. Oikeastaan kyse oli me-
rellisestä paikallisosastosta, jon-
ka esikunnan jäsenet valittiin de-
mokraattisin perustein. SlLv:n 
koulutuskeskeisyys näkyi siinä, 
että esikunnan valitsemana aino-
ana toimitsijana oli koulutusup-
seeri. Koulutusupseerin tehtävä-
nä oli suunnitella laivueen vuo-
tuinen koulutusohjelma, tukea 
kurssien johtajia, käynnistää pi-
lottikoulutukset ja kehittää jo toi-
mivia koulutuksia. Myöhemmin 
SILv yhdistyi RANPAT:iin, joka 
oli vastaavalla tavalla rannikkoty-
kistön reserviläisten parissa. Yh-
dentyminen tapahtui osana Meri-
voimien yhdentymistä vuonna 

1997. Fuusiossa saatiin nimi Me-
riPAT. joka sai aiempaa itsenäi-
semmän roolin yhteistyössä Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
(SIMepa) kanssa. Myöhemmin 
MeriPAT muutti nimensä Suo-
menlahden Meripuolustusosas-
toksi. Koulutuksessa rannikko-ja 
laivastojoukkojen koulutus elää 
tasapainossa ja tukee toisiaan yh-
teisissä harjoituksissa. 

Merenku lun 
koulutuksen 
muutospaineet 

Keskeinen muutospaine meren-
kulun koulutuksessa kohdistuu 
veneiden nopeuden kasvamiseen 
ja nopean ajon hallitsemiseen. 
Tarjolla on enemmän ja yhä no-
peampia sekä merikelpoisempia 
veneitä. Sellaisia veneitä halu-
taan myös käyttää sodanajan teh-
tävissä, koska toisaalta tehtävien 
suoritusaikavaatimukset kiristy-
vät ja toisaalta asevaikutuksen 
kohteena olemisen riskiä pitää 
minimoida lyhentämällä liikku-
misaikaa. Huvivenekaluston no-
peuden kasvu ja nopeiden huvi-
veneiden määrän kasvu näkyvät, 
kun huvivenesatamissa tarkaste-
lee venetyyppejä. Ennen kaikkea 
väylillä liikkuu yhä enemmän 
veneitä, jotka käyttävät 20-40 
solmun nopeutta. Liukuvien ja 
puoliliukuvien veneiden osuus 
moottorivenekannasta on kasva-
nut viime vuosikymmeninä. 
Koko venekanta on kasvanut 

32 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 3 



yleisen vaurastumisen myötä. 
Myös matkustajal i ikenteessä 
mm. Helsingin ja Tallinnan välil-
lä ovat nopeat alukset lisäänty-
neet muutamassa vuodessa käyt-
täen 3 0 - 4 0 solmun nopeuksia. 
Sinänsä veneiden ja alusten noin 
50 solmun maksiminopeudet ei-
vät ole Suomenlahdel la kasva-
neet sitten vi ime sotien, vaikka 
muilta meriltä löytyykin nykyään 
avomerikelpoisia 6 0 - 80 solmun 
nopeuteen pystyviä veneitä. Kui-
tenkin tilannekohtainen maksimi-
nopeus riippuu aina merenkäyn-
nistä ja miehistön kestokyvystä. 
Käytännön nopeutta pudottaa li-
säksi miehistön välttämätön tarve 
navigoida tai kyetä muuten työs-
kentelemään. 

Reservissä oleville veneen-
kuljettajille vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus tar joaa mah-
dollisuuden kerrata varusmiesai-
kaisia taitoja ja täydennyskoulut-
taa itseään vaativampaan meren-
kulkuun. Aluetuntemusta voi laa-
jentaa, heikon näkyvyyden ja pi-
meänavigoinnin taitoja kerryttää 
sekä nopean ajon kykyä kasvat-
taa. On aivan eri luokan asia ajel-
la nopealla huviveneellä tuttuja 
reittejä hyvällä säällä tai toisaalta 
navigoida kriisiaikana nopeassa 
ajossa osana ohjailuryhmää kau-
kana kotivesistä ja kaiken tyyppi-
sissä keleissä. Lisäksi sotilasme-
renkulkuohje (SMO) asettaa tiu-
kat laatu- j a turvall isuusvaati-

mukset navigointitavalle. Aiem-
min hankitun taidon ylläpitämi-
nen ja uuden osaamisen kerryttä-
minen edellyttää säännöllistä har-
joitusta. Siihen haasteeseen Sini-
sen Reservin veneenkul je t ta ja-
koulutus eri muodoissaan vastaa. 
Varsin harvoin toteutuvat kerta-
usharjoitukset eivät riitä taitojen 
ylläpitämiseen tai uuden oppimi-
seen. Omaa osaamista voi toki 
kartuttaa muissa vaativissa venei-
lyhaiTastuksissa kuten esimerkik-
si vapaaehtoisessa meripelastuk-
sessa, mutta SMO:n tiukkoja vaa-
timuksia toteutetaan vain Sinisen 
Reservin koulutuksissa ja Meri-
voimien harjoituksissa. 

Nopean ajon harjoi tuksen 
paine kohdistuu Siniseen Reser-
viin, mikäli reserviläisten suori-
tuskykyä veneenkuljettajina halu-
taan ylläpitää. Tämä edellyttää 
pätevän kouluttajavoiman ylläpi-
tämistä, edellytyksiä koulutusti-
laisuuksien jatkumiselle ja sopi-
vaa kalustoa. Koulut taj ia on j a 
koulutust i laisuuksia pystytään 
luomaan, koska yhteistyö Meri-
voimien joukko-osastojen ja -yk-
siköiden kanssa toimii. Eniten 
tuottaa vaikeuksia tällä hetkellä 
kalustokysymykset. 

Vuoteen 2002 asti G-veneillä 
on voitu tuottaa nopean ajon pe-
ruskoulutusta Suomenlahden 
Meripuolustusosaston toimialu-
eella osasto Rikamassa. Osasto 
Vasama ja tkaa koulutusta edel-

leen avomerikelpoisilla veneillä, 
jotka ovat Merivoimien kalustoa 
tai vuokrat tuja veneitä. Tästä 
edespäin kaivataan eniten avome-
rikelpoista nopeaa venettä, jo ta 
voidaan käyttää Kilstarin tai kl 
Röytän tapaan kokonaan vapaa-
ehtoisvoimin. 

A l u s k a l u s t o a er i 
t y y p p i s i i n k o u l u t u k s i i n 

Aluskalustokysymystä käsiteltiin 
ensimmäisen kerran virallisesti 
Sinisen Reservin suunnittelupäi-
villä yhtenä alustuksena helmi-
kuussa 1997. Silloin oli esillä 
kolme eri alusluokkaa, jotka oli-
vat perusmerenkulun koulutus-
alus (Vesikko/Kilstar), nopean 
ajon koulutusalus ja järjestelmä-
koulutusalus. Tästä toivomuslis-
tasta puuttuu alustyyppinä enää 
nopean ajon koulutusalus, kun 
Röyttä on täyttänyt jär jes telmä-
koulutusaluksen paikan. Samassa 
listassa arvioitiin voitavan käyt-
tää hyödyksi Sinisen Reservin ul-
kopuolisten tahojen omistuksessa 
olevia aluksia. Tästä ei ole tullut 
pysyvää käytäntöä muutamis ta 
kokeiluista huolimatta. 

Oheisessa taulukossa on mo-
difioitu alkuperäistä koulutus-
alusten tyyppijaottelua. Tauluk-
koon on lisätty taloudell isuus-
syistä nopean ajon peruskoulu-
tukseen oma pieni veneluokka. 
Esimerkin tähän antoivat G-ve-

K O U L U T U S A L U S L U O K I T U S 

OMINAISUUDET PERUS- KOULULAIVA NOPEAN AJON NOPEA 
JA KÄYTTÖ: KOULUTUSALUS PERUS- HARJOITUSVENE 

KOULUTUSVENE 
TOIMINTA-ALUE Suojaisat vesialueet Avomeri Suojaisat vesialueet Avomeri 
PITUUS 10-20 metriä Yli 20 metriä Alle 10 metriä 15-20 metriä 
NOPEUSLUOKKA n. 10 solmua 15-20 solmua yli 30 solmua yli 30 solmua 
KOULUTUSTYYPPI Peruskoulutus Yleismerisotilaallinen Nopea ajo Vaativa nopea 

merenkulku 
KALUSTO Perusvarustus Hyvä yleisvarustelu Merenkulun Hyvä merenkulku- ja 

perusvarustus viestivarustus 
MAJ0ITUSKYKY Alle 10 hlöä 20-30 hlöä Ei majoitusta Alle 10 hlöä 
TALOUDELLISUUS Edullinen Minimoitu 
ALUSMÄÄRÄ Kotka, Helsinki, 1 kpl koko Alueittain useita Suomenlahti ja 

Turku, Vaasa, Suomen rannikolle kappaleita Saaristomeri, 
yht. 4 kpl yht. 2 kpl 

ESIMERKKIALUS Kilstar Röyttä G-vene tai RIB Chaser 
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neet, joilla ajettiin todella paljon 
koulutusajoa. 

K o u l u t u s j ä r j e s t e l m ä 
k e h i t t y y 

MPK ry ja puolustusvoimat tuo-
vat uusia elementtejä vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskoulutuk-
seen. Yksit täisen reserviläisen 
koulutussuoritteiden taltioiminen 
yhteiseen tietokantaan tuo hänen 
sotilaallisen hyödynnettävyyten-
sä selvästi esille. Puolustusvoi-
mat on ilmoittanut julkisuudessa, 
että perustehtäväluetteloon liite-

tyt joukkotuotannon ja suunnitel-
tujen kertausharjoi tusten tiedot 
ohjaavat yksittäisenkin reserviläi-
sen koulutustarvetta. Reserviläi-
sen koulutussuoritteiden arvioin-
tijärjestelmää tulee kehittää. Täs-
sä kohtaa pitää vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen koke-
neimpien kouluttajien tehdä poh-
ja työ koulutuskohtaisest i myös 
Merivoimien reservissä. Reservi-
läisestä annettujen koulutusarvi-
ointien on oltava itse reserviläi-
sen ja hänen sodanajan joukon 
esimiehen hyödynnettävissä. Ke-
hityskeskustelurutiinit on luotava 

ja keskusteluissa sovitut asiat to-
teutettava. Parin vuoden päästä 
käydään uusi keskustelukierros, 
jossa todennetaan koulutuksen 
edistyminen ja määritetään uudet 
tavoitteet. Tämän tapaiset kokei-
lut ovat jo arkipäivää mm. osasto 
Vasaman venemiehistöille ja ko-
kemuksien mukaan menettelyt 
kannattaa jät tää pysyvään käyt-
töön. 

Teksti Reima Mäkeläinen 
Kirjoittaja on pitkän linjan reser-
viläiskouluttaja ja kapteeniluut-
nantti reservissä. 

VE&EIRO oy 
• venetarvikemyymälä 
• pienvenetelakka, nosturi 12t 
• veneiden sisäsäilytyshalli 
• vakuutusyhtiöiden auktorisoima 

lujitemuovikorjaamo 
• vaijerityöt 

Volvo Penta 
moottorimyynti, 
huolto ja varaosat 
Puolanlaituri, 48200 Kotka 
Puh. 05-2109555, Fax 05-2109550 
email kari.kekkonen@veleiro.inet.fi  
www.veleiro.inet.fi 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 

ägmanner 
PL 3, 10901 Hanko 
Puh. 019-222 001 
Fax 019-248 2000 
www.mannercastors . f i 
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Täydellinen 
E-Business Suite 

Markkinointi 

Projektit 

Taloushallinto 

Henkilöstö-
halllinto 

Huolto 

Myynti 

Yksi 
tietokanta 

Tilausten-
käsittely 

Hankinta 

Toimitusketjun 
hallinta 

Tuotanto 

Kaikki sovellukset toimivat saumattomasti yhdessä. 
Kaikki tiedot turvallisesti yhdessä paikassa. 

oracle.com 
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ULLA PARVIA INEN 

Puistokonserteissa 
esiintyi mm. Laivaston 

Soittokunta solisteineen. 
Kuvassa soittokunnan 

päällikkö, musiikkikaptee-
ni Timo Kotilainen ja 

Monica Aspelund. 
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Merivoimien vuosipäivää vie-
tettiin Tammisaaressa 9. 

heinäkuuta. Päivä oli ladattu täy-
teen tapahtumia, joihin myös 
suuri yleisö pääsi osallistumaan 
ja kuulemaan merivoimien toi-
minnasta. Tuhansittain vieraita 
kävikin satama-alueella tutustu-
massa aluksiin, kalustoon ja kou-
lutukseen. jota pääsi seuraamaan 
myös "livenä" toimintanäytöksis-
sä. Juhlan tuntua lisäsivät puisto-



Merivoimien laivastojoukkojen aluksista 
olivat mukana Tammisaaren satamassa 
Hamina-, Rauma- ja Helsinki-luokan ohjusve-
neet, miinalautat Pansio ja Porkkala sekä 
Kuha-luokan miinanraivaaja. 

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali 
Hans Holmström tarkasti joukot paraatikat-
selmuksessa. 

konser t i t . T u n n e l m a oli kuin par-
ha issa kesä juh l i s sa kuu luukinI 

Päivä alkoi paraa t ika tse lmuk-
sella. j o n k a suorit t i M e r i v o i m i e n 
k o m e n t a j a , kont ra-amiraa l i Hans 
H o l m s t r ö m . P u h e e s s a a n kon t r a -
amiraali H o l m s t r ö m vahvist i , että 
r a n n i k k o - o h j u s k o u l u t u s a l k a a 
U u d e n m a a n Pr ikaa t i s sa T a m m i -
saaressa - h ieno tieto juh lapä ivän 
j ä r j e s t e l y v a s t u u s s a ol lee l le j o u k -
ko-osas to l le . 

Tuhansia 
ihmisiä liikkui 

sataman 
alueella päivän 
ja illan aikana. 
Sukeltajakou-

lutuksen 
esittely toimin-

tanäytöksenä 
kiinnosti niin 

isoja kuin 
pieniäkin 

vieraita. 

Merivoimien komentaja piti vastaanoton 
kutsuvieraille Pansiolla ja Porkkalalla. Juhla-
päivän ilta päättyi merivoimatanssiaisiin 
Dragsvikin upseerikerholla. 



Isänmaan toivot 
Sami Sorri ja Terhi 
Pyyhtiä voittouin-
nilla. 

Sotilasmeriottelun PM -kilpailut 
Upinniemessä ja Suomenlinnassa 

Suomen koko voittoisa 
joukkue! 

SARI SALMI 

Merivoimat järjesti XX Sotilasmeriottelun 

Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut 13.-19. 

kesäkuuta Upinniemessä ja Suomenlin-

nassa. Kilpailujen suojelijana toimi Meri-

voimien komentaja, kontra-amiraali Hans 

Holmström. Suomalaiset keräsivät odote-

tusti kisojen kiiltävimmät mitalit. 
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Sotilasmeriottelun PM-kilpailu-
jen käytännön järjestelyistä vas-
tasi Suomenlahden Meripuolus-
tusalue yhdessä Merisotakoulun 
kanssa. Kilpailulajeina olivat 
meri-5-ottelu, meri-3-ottelu ja 
purjehdus. Kilpailuun osallistui-
vat Ruotsin, Norjan, Tanskan ja 
Suomen joukkueiden lisäksi kut-
suttuna Puolan meri-5-ottelu-
joukkue. 

Suomalaisilla oli puolustetta-
vanaan Pohjoismaiden mestaruu-
det vuodelta 2002. Luutnantti 
Sami Sorri uusi henkilökohtaisen 
maailmanmestaruutensa meri-5-
ottelussa tänä vuonna Espanjas-
sa. Samoista kisoista ylikersantti 
Terhi Pyyhtiä toi naisten sarjan 
hopeaa ja Suomen miehet jouk-
kuehopeaa. Purjehduksestakin oli 
plakkarissa viime vuodelta PM -
joukkuekulta. 

Per janta i 13. kesäkuuta 
Joukkueita saapui Helsinki-Van-
taan lentokentälle pitkin vuoro-
kautta ja majoitusjärjestelyt lähti-
vät onnistuneesti käyntiin. Ihan 
ilman mutkia ei kuitenkaan kaik-
kien kilpailijoiden matka Suo-
meen sujunut - aina kun ei ole it-
sestäänselvyys, että matkatavarat 

ja matkustaja kohtaavat päätease-
malla! 

Lauantai 14. kesäkuuta 
Avajaiset pidettiin Kirkkonum-
men keskustorilla klo 10.00 alka-
en. Joukkueet marssivat Laivas-
ton soittokunnan tahdittamana 
torille, johon yleisöä oli kerään-
tynyt kiitettävästi seuraamaan 
sotilaallisen juhlavaa tapahtumaa. 
Kilpailujen viralliset avaussanat 
lausuivat merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Hans Holm-
ström sekä Kirkkonummen kun-
nanjohtaja Tarmo Aarnio. 

Avauksen jälkeen kilpailu-
joukkueet, kutsuvieraat ja järjes-
tely organisaation edustajat siir-
tyivät Kirkkonummen keskus-
koulun juhlasaliin kunnan tarjo-
amalle brunssille, missä nautittiin 
erinomaisesta tarjoilusta ja seu-
rasta. Tilaisuudessa oli jälleennä-
kemisen riemua - ovathan monet 
kilpailijoista kulkeneet eri soti-
lasurheilukilpailuissa jo vuosia 
ympäri maailmaa. Välittömään 
tunnelmaan lisämausteen toivat 
Laivaston soittokunnan upeat 
musiikkiesitykset. Arki tuli vas-
taan hyvinkin nopeasti avajaisti-
laisuuksien jälkeen - harjoittelu 

oli aloitettava, ensimmäinen kil-
pailulaji oli jo seuraavana päivä-
nä! 

Sunnuntai 15. kesäkuuta 
Purjehduskilpailun venekohtai-
nen osuus päästiin aloittamaan 
selkeässä kelissä. Kilpailu oli 
mielenkiintoinen ja "fiilikset" 
olivat korkealla. Ja mikä yllätys -
paras voitti tämänkin kisan! 

Maananta i 16. kesäkuuta 
Yleisöllä oli vapaa pääsy Upin-
niemen varuskuntaan seuraa-
maan esteratakilpailua, joka on-
neksi päättyi ennen päivän en-
simmäistä sadekuuroa. Esterata 
on erittäin vaativa "kuivanakin", 
fyysisen voiman ja kestävyyden 
lisäksi rata vaatii äärimäistä kes-
kittymistä kovan paineen alla. 
Purjehduskilpailut Suomenlin-
nassa jatkuivat ja päivän viimei-
nen laji, pelastusuinti, kilpailtiin 
Kirkkonummen uimahallissa. 

Tiistai 17. kesäkuuta 
Suomenlinnan purjehdusten li-
säksi tiistaipäivän aikana kisattiin 
Upinniemessä merimiestaidossa 
ja esteuinnissa. Lisäksi päivä oli 
ristitty "Mediapäiväksi", johon 

Iloinen ruotsa-
laisjoukkue -
hyvät fiilikset 
välittyy! 

39 



kutsuttiin lukuisia paikallisia ja 
valtakunnallisia toimittajia. Veto-
naulana, mielenkiintoisten kilpai-
lulajien lisäksi, oli kisoja seuraa-
maan saapunut puolustusvoimain 
komentaja, amiraali Juhani Kas-
keala yhdessä merivoimien ko-
mentajan, kontra-amiraali Hans 
Holmströmin kanssa. 

Keskiviikko 18. kesäkuuta 
Viimeiseen kilpailupäivään kuu-
lui ampumajuoksukilpailu Upin-
niemessä, joka niin ikään saatiin 
läpivietyä selkeässä säässä. Sen 
jälkeen kova neljän päivän rutis-
tus päättyi. Keskiviikkoiltana 
Upinniemen varuskuntaan ko-
koontuivat niin purjehtijat kuin 
meri-5-ottelijatkin kilpailujen 
päättäjäisiin. Merivoimien Esi-
kunnan esikuntapäällikkö, kom-
modori Hanno Strang jakoi pal-
kinnot yhdessä Suomenlahden 
Meripuolustusalueen esikunta-
päällikkö, kommodori Jaakko Ti-
kan kanssa kauniissa ilta-aurin-
gossa varuskunnan paraatikentäl-
lä. 

Suomala iset keräsivät 
k i i l t äv immät mi ta l i t 

Kovassa kunnossa ovat Suomen 
meri-5-ottelijat ja purjehtijat! 

Suomen purjehtijat ottivat 
joukkuekultaa ja venekohtai-

sen kilpailun hopeaa. 

Kokoonpanolla Kim Heino, Mik-
ko Lempiäinen. Janne Palohei-
mo, Tuomas Runola, Sami Sorri, 
Janne Vattulainen ja Terhi Pyyh-
tiä saavutettiin uskomattomat 3 
kultamitalia meri-5-ottelussa. Li-
säksi purjehtijamme toivat jouk-
kuekultaa ja venekohtaisen kil-
pailun hopeaa. 

Meri-5-ottelun naisten sarjan 
henkilökohtaisen pohjoismaiden 
mestaruuden otti Terhi Pyyhtiä, 
miesten sarjan henkilökohtaisen 
PM -mestaruuden vei Sami Sorri 
ja joukkuekisan mestariksi suo-
riutui Suomen joukkue. Naisten 
epävirallinen joukkuekilpailu 
päättyi niin ikään Suomen voit-
toon. Epävirallinen syystä, että 
joukkueen muodosti Terhi Pyyh-
tiän lisäksi norjalainen Linda 
Hammerland. 

Suomalaisia purjehduskilpai-
luissa edustivat Teemu Anttila, 

Erkki Heinonen, Aarne Helmi-
nen, Ari Immonen, Juha Lehti-
nen, Juha Pallaspuro, Mikko Si-
mola, Stefan Si varo ja Sami Tam-
minen. Onnittelut erinomaisesta 
menestyksestä! 

Kilpailupalkintojen lisäksi 
luutnantti Sami Sorrille luovutet-
tiin Puolustusvoimain komenta-
jan myöntämä sotilasansiomitali. 
Tilaisuutta läsnäolollaan kunni-
oittivat myös Kirkkonummen 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Bo Ekstam ja kunnanjohtaja Tar-
mo Aarnio. 

Palkintojenjakoti laisuuden 
jälkeen siirryttiin varuskunnan 
muonituskeskukseen, jossa nau-
tittiin herkullinen juhlapäivälli-
nen. Tilaisuudessa muisteltiin 
menneitä ja kiiteltiin jo vuosia 
kisoissa mukana olleita henkilöi-
tä. Maljaa nostettiin myös kaikil-
le 2003 kisoissa mukana olleille -
kiitos reilusta pelistä ja onnistu-
neista järjestelyistä! 

Torstai 19. kesäkuuta 
Jäljellä oli enää joukkueiden 
saattaminen paluumarssille. Kil-
pailijat olivat erittäin tyytyväisiä 
kilpailujen järjestelyihin, joten 
kiitos kuuluu kaikille niihin osal-
listuneille. 

Seuraavat pohjoismaiset mes-
taruuskilpailut sotilasmeriottelus-
sa ja purjehduksessa pidetään 
vuonna 2004 Ruotsissa. 

Teksti: Sari Salmi 
Kuvat: Kirsi-Marja Hiltunen, 
Lotta Wirmaneva (purjehdus) 
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Navielektro ky 
Vessel Traffic Service Systems 

Laut tasaaren Mar ina l tamme: 

• uudet moottorit 
• vaihtomoottorit 
• moottoriasennukset 
• huollot 
• varaosat ja tarvikkeet 
• telakointi ja talvisäilytys 

PENCENTRA 
VOLVO PENTA 

Veneentekijäntie 9, 0 0 2 1 0 Helsinki 
Puh. 0 2 0 7 3 1 4 0 4 2 , fax 0 2 0 7 3 1 4 05Q 

www.pencentra.fi  

TÄYDEN PALVELUN 
H YDRAU LI IKKATALO 

A H Y D R A U L I I K K A H U O L T O 

/ K. RÄIHÄ OY 
Hallimestarinkatu 26, 20780 Kaarina 
puh. 02 2754 I00, fax 02 2754 I I I 
www.raiha.com 
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SUOOATUSPALVEIU 
PUTKITUKSET 
LETKUT JA LIITTIMET 
KORJAUS JA HUOUO 
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KAISA 

Tmi? 

( j Merikadettikurssi alkoi 
| M 23.8.1999. Merivoimalin-
' / • jalla opiskelunsa aloitta-
neet kadetit olivat valinneet jo 
pääsykokeen yhteydessä linjansa. 
Erilaisten vaiheiden jälkeen eri 
linjojen vahvuuksiksi vakiintui 
seuraava jako: laivastolinjalle 10 
kadettia, meri vartiolinjalle 3 ka-
dettia ja rannikkojoukkolinjan rt-
opintosuunnalle kuusi kadettia. 
Lisäksi maavoimalinjalta rannik-
kojääkäriopintosuunnan valitsi 
kaksi kadettia kevään 2001 aika-
na. 

Asetettuihin tavoitevahvuuk-
siin nähden kurssi saatiin lähes 
täyteen, sillä ainoastaan rannik-

kotykistöopintosuunnalta jäi yksi 
paikka täyttämättä. Lisäksi kurs-
silla aloitti opiskelunsa kaksi vi-
rolaiskadettia. 

Kurssilta valmistui yhteensä 
21 kadettia, heistä kymmenen 
laivasto-ja kolme merivartiolin-
jalla, viisi rannikkotykistö- ja 
kaksi rannikkojääkäriopintosuun-
nalla opiskellutta kadettia sekä 
rannikkotykistöopintosuunnalla 
opiskellut virolaiskadetti. Kol-
men ja puolen vuoden aikana 
kurssin keskeytti yksi virolaiska-
detti ja opinto-oikeuttaan 70. 
Merikadettikurssille siirsi yksi 
kadetti. 

:it marssivat Pohjoisesplanadilla. 

Opinnoi l le asete tut 
tavo i t tee t ol ivat 
haastavia 

Merikadettikurssin opetussuunni-
telman mukaiset tavoitteet ovat 
olleet seuraavanlaiset: 

Laivastolinjalla tavoitteena 
oli, että upseeri saavuttaa valmiu-
den toimia: 

- sodan ajan taistelualuksen 
asejärjestelmän johtajana 

- rauhan ja sodan ajan aluk-
sen I-upseerina 

- harjaantumisen jälkeen tais-
telualuksen päällikkönä 

- merivoimien joukkoyksikön 
esikuntatehtävissä 
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- rauhan ajan perusyksikön 
päällikkönä 

Merivartiolinjalla tavoitteena 
oli, että upseeri saavuttaa valmi-
uden toimia: 

- merivartioalueen alueupsee-
rina tai varapäällikkönä 

- valtiolaivan perämiehenä 
- harjaantumisen jälkeen me-

rivartioalueen aluepäällikkönä tai 
vartiolaivan päällikkönä sekä 
merivartioston esikunnan esikun-
taupseerin tehtävissä 

merivartiokomppanian 
päällikkönä ja laivueen laivueup-
seerina 

Rannikkojoukkolinjalla ta-
voitteena oli, että upseeri saavut-
taa valmiuden toimia: 

- oman koulutushaaransa so-
dan ajan joukkoyksikön komen-
tajana 

- asejärjestelmän johtajana 
- vahvennetun komppanian 

taisteluammuntojen johtajana 
- merivoimien sodan ajan yh-

tymän esikuntatehtävissä 
- varoupseerina rauhan ajan 

tykistöammunnoissa 
- rauhan ajan perusyksikön 

päällikkönä 
Näihin koviin tavoitteisiin 

pyrittäessä koulutus jaettiin kol-
meen osaan. 

I-vaiheessa kadetit opiskelivat 
Santahaminassa yhteisiä opintoja 
maa- ja ilmavoimien kadettien 
kanssa syksystä 1999 aina helmi-
kuun loppuun vuonna 2001. Tuo-
na aikana kadetit opiskelivat pe-
rusopintoja noin 50-60 opinto-
viikkoa pääasiallisten oppiainei-
den ollessajohtamisoppi, taktiik-
ka ja sotilaspedagogiikka. Perus-
opintojen tavoitteena oli, että up-
seeri saavuttaa valmiuden toimia 
varusmiesyksikön kouluttajana 
peruskoulutuskaudella tarvittavi-
ne pätevyyksineen. 

Tähän samaan vaiheeseen 
kuului oleellisesti myös se, että 
laivasto-ja merivartiolinjan kade-
tit opiskelivat kesän 2000 aikana 
yhteensä viisi kuukautta Meriso-
takoululla. Edellä mainittu jakso 
piti sisällään rannikkomerenku-

lun teorian ja käytännön jaksot. 
Purjelaivakoulutuksen kadetit 
saivat yhdessä ruotsalaisten kans-
sa Gladanilla ja Falkenilla. Lisäk-
si jaksoon kuului ensimmäinen 
koulutuspurjehdus Välimerelle. 

Il-vaiheeseen voidaan lukea 
kurssin opinnot Merisotakoululla 
maaliskuusta 2001 joulukuuhun 
2002. Tämän jakson aikana kade-
tit opiskelivat linjakohtaisesti 
muutamaa opintojaksoa lukuun 
ottamatta. 

Laivastolinjalla jakso piti si-
sällään rankan 16 viikon rannik-
kokurssi II:n lisäksi opintoja me-
renkulun teoriasta, toisen koulu-
tuspurjehduksen, kansainvälisen 
harjoituksen, rannikkokurssi III:n 
ja yhteensä kahdeksan viikkoa 
ohjattua työharjoittelua laivueissa 
sekä ase-ja johtamisjärjestelmiin 
liittyviä kursseja. 

Rannikkojoukkolinjalla tämä 
jakso voidaan kiteyttää sanoihin 
"tulenjohtomiehestä tulenjohto-
komentajaksi". Koulutus käsitti 
koulutushaaraopin opintoja mm. 

Ulosampumisseremonia Tykistöpihalla. 
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Kenraali Jaakko Valtanen luovut-
taa priimusmiekan kadettialiker-
santti Lari Pietiläiselle. Kuva Petri 
Pääkönen. 

meri-ja maatulenjohdosta, eri tu-
liyksiköiden tuliasematoiminnas-
ta ja tulenkäytön johtamisesta. 
Välillä perehdyttiin kranaatinhei-
tin- ja joukkueen taisteluammun-
toihin. Omana kokonaisuutena 
oli myös eri varotehtävien har-
joit teluja auskultointi. 

Merivartiolinja opiskeli tä-
män jakson aikana merenkululli-
set opinnot Merisotakoululla ja 
omat eriytyvät opintonsa Raja- ja 
merivartiokoululla, jotka antoivat 
perusteet tuleviin tehtäviin. 

Rannikkojääkärit opiskelivat 
pääosan kyseisestä ajanjaksosta 
Maanpuolustuskorkeakoululla lu-
kuunottamatta lyhyttä "Mari-
nointi"-jaksoa. 

III-vaiheeksi voidaan sanoa 
viimeistä kevättä. Jakso opiskel-
tiin rannikko- ja laivastolinjan 
osalta pääasiassa yhdessä. Opin-
tojen painopiste oli taktiikassa, 
muita oppiaineita olivat mm joh-
tamisoppi ja sotilaspedagogiikka. 
Merivartijat ja rannikkojääkärit 
opiskelivat pääosan III-jaksosta 
omissa opinahjoissaan. 

Kokonaisuudessaan kadettien 
opinnot pitivät sisällään keski-
määrin 170 opintoviikkoa. Opin-
not koostuivat seuraavista oppiai-
neista: johtamisoppi, taktiikka, 
sotilaspedagogiikka. koulutus-
haaraoppi, merenkulku, tekniik-
ka, matemaattis-luonnontieteelli-
set aineet, turvallisuuspolitiikka 
ja strategia, historia, kielet, johta-
miskäyttäytyminen, tutkimus-
koulutus ja laajat opinnot 

Ilman yhteistoimintaa tämän 
merikadettikurssin koulutuksen 
toteuttaminen ei olisi onnistunut. 
Kiitän Teitä kaikkia, jotka olette 
omalla panoksellanne osallistu-
neet 69. Merikadettikurssin kou-
luttamiseen ja kasvattamiseen. 

Kiitos! 

Kurssin johtaja 
Kapteeniluutnantti 
Petri Pääkkönen 
Teksti ja kuvat 

69.MERI KADETTIKURSSIN 

RAN NIKKOTYKISTÖOPINTOSU U N N AN 

MIEKKAJUHLA 27.5.2003 

Kesäkuussa valmistuville ka-
deteille toukokuun viimei-

nen viikko oli jännityksen ja odo-
tuksen aikaa. Raskas esikunta- ja 
johtamisharjoitus oli päättynyt, 
sen palaute oli kerätty ja varus-
teet vihdoin luovutettu. Oli siis 
valmistumisen ja työelämään siir-

tymisen aika. 
69. Merikadettikurssin ran-

nikkojoukkolinjan rannikkotykis-
töopintosuunnan kuusi suoma-
laista kadettia odottivat valmistu-
misen lisäksi myös erästä toista 
tilaisuutta - Miekkajuhlaa. Kysei-
sessä tilaisuudessa nuoret rannik-
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koballistat hyväksytään Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyksen 
jäseniksi. Vanhempien kadettien 
kertoman mukaan Suomenlinnan 
upseerikerholla järjestetyssä tilai-
suudessa nautittaisiin maittava 
ateria ja kulautettaisiin kurkusta 
virkistävää nestettä. Kuuden ka-
dettiveljen kävellessä kohti up-
seerikerhoa tunnelma oli odotta-
va. 

Tilaisuus alkoi upseerikerhon 
alakerrassa ilmoituksella, jonka 
vastaanotti kenraali Jaakko Valta-
nen. Paikalla oli hyvin arvoval-
taista henkilöstöä, sillä kenraali-
kuntaan kuuluvia oli paikalle saa-
punut kolme, entinen Puolustus-
voimain komentaja kenraali 
Jaakko Valtanen, prikaatinken-
raali Asko Kilpinen sekä kontra-
amiraali Pertti Malmberg. Läsnä-
olollaan tilaisuutta kunnioittivat 
myös Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen vanhemman ja nuo-
remman kaartin edustajat sekä 
Rannikkosisarten Säätiön edusta-
jat. 

Ilmoittamisen jälkeen jaettiin 
kunniamiekka. Miekan luovutti 
kenraali Valtanen ja sen vastaan-
otti kadettialikersantti Lari Pieti-
läinen. Miekan vastaanottaja 

muistaa kyseisen hetken todennä-
köisesti koko ikänsä, sillä niin 
arvokkaan hetken valmistuva up-
seeri harvoin kokee. Miekka on 
nyt ripustettu kunniapaikalle ja 
siellä se pysyy. Miekan luovutuk-
sen jälkeen palkittiin kadetit 
Mika Salminen ja Ilkka Tohmo 
stipendeillä hyvästä opintome-
nestyksestä. Aloitustilaisuus oli 
lämminhenkinen ja arvokas. 

Alkumaljan jälkeen oli illalli-
sen aika. Ruoka oli maittavaa ja 
juomakin maistui. Ruokailun yh-
teydessä keskusteltiin vanhoista, 
nykyisistä ja tulevista asioista. 
Naurun ja keskustelun lomassa ei 
voinut olla huomaamatta sitä tun-
teen paloa, joka siivitti jutustelua 
varsinkin puhuttaessa rannikko-
tykistön nykytilasta ja sen tule-
vaisuudesta. Meillä valmistuvilla 
oli mahtava tilaisuus päästä kes-
kustelemaan vanhempien herro-
jen kanssa, joilla on runsaasti ko-
kemusta ja viisautta puheissaan. 
Ruokailun aikana kadetit saivat 
kunnian kuulla myös muutaman 
puheen, joissa nuoria opastettiin 
uransa alkumetreille. 

Aterian jälkeen siirryttiin 
epäviralliseen osuuteen baarin 
puolelle. Viimeistään siellä nuo-

remmat tutustuivat vanhempiin ja 
keskustelut jatkuivat yhtä mielen-
kiintoisina, tosin lasien äärellä. 
Oli aika kilistellä ja juhlia. Ajan 
herra teki kellon avustuksella 
kuitenkin töitä ja kadettien mie-
leen iskostui haikeus, sillä ilta lä-
heni loppuaan ja tämä kokemus 
oli ainutkertainen. 

Baarin suljettua ovensa kuusi 
iloista nuorta miestä hoippui koh-
ti Merisotakoulua. Merisotakoulu 
tosin oli vain välitavoite, sillä 
Pietiläisen ja Salmisen tavoite oli 
Kotkassa, Tohmo ja Lahti olivat 
asettaneet tavoitteekseen Upin-
niemen ja Virolaisen tavoite löy-
tyi Gyltöstä. Virolainen kurssi vel-
jemme Ivo Hakman suuntasi val-
mistumisen jälkeen kotimaansa 
armeijan palvelukseen. Kiitokset 
teille rakkaat kurssiveljet loista-
vista hetkistä - "Constantem Dé-
corât Honor". 

Miekkajuhla oli kaikinpuolin 
onnistunut tilaisuus ja siitä kii-
tokset järjestäjille ja kaikille läs-
näolijoille. Kiitoksemme myös 
Rannikkotykistön Upseeriyhdis-
tykselle ja sen jäsenille. RT -
RAUTAA! 

Lari Pietiläinen 

Kenraali Valtasen 
puhe miekkajuhlassa 

"Rannikkojemme 
ja merirajojemme 
puolustuksen kehit-
tämisessä riittää 
edelleenkin paljon 
innostavaa työtä" 

Puheessaan RtUYn järjestämässä perinteisessä miek-
kajuhlassa 27.5. kenraali Jaakko Valtanen sanoi mm 
seuraavaa: 

" Seuratessani viime vuosina puolustusvoi-
mista käytyä keskustelua, olen usein todennut sanot-
tavan, miten viime vuosien organisaatioita ja koulu-
tusta koskeneet muutokset ovat olleet puolustusvoi-
miemme historian suurimmat ja merkittävimmät ja 
miten erityisesti nyt muutospaineet ovat rasittaneet 
henkilökuntaa. Viime vuosien muutokset ovat todel-
la olleet mittavia, mutta puolustusvoimien on aina 
ollut pakko sopeutua mitä erilaisimpiin olosuhteista ja 
kehityksestä johtuviin tilanteisiin ja ongelmiin. Tah-
don vain palauttaa mieliin esimerkiksi viime sotiem-
me aikaiset suuret liikekannallepanot, varusmiespal-
velusajan pidentämisen kahdeksi vuodeksi vuonna 
1941, rauhan kannalle palauttamisen toisen maail-
mansodan päätyttyä, sekä suuren organisaatiotarkis-
tuksen vuonna 1952, jonka yhteydessä mm lakkautet-
tiin n 600 upseerin virkaa. Ei niissä tilanteissa usein-
kaan kysytty, mitä mieltä henkilöstö on mahdollisis-
ta eteen tulevista ongelmista. Varsin mittavia koulu-
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Kenraali Jaakko 
Valtanen piti 

mieliinpainuvan 
puheen. Kuva Petri 

Pääkkönen. 

tusuudistuksia ja organisaatiotarkistuksia on suori-
tettu 1960- 70- ja 80- luvuillakin, jne. Vaikka yli-
menokausien tilanteita on pyritty ennakoimaan, 
aina on muutosvaiheissa sälytetty paljon upseeris-
ton ja vakinaisen henkilökunnan harteille ja aina on 
niiltä kysytty ennakkoluulotonta sopeutumiskykyä, 
mielenmalttia ja lojaalisuutta tehtyjä päätöksiä koh-
taan. Tätä kaikkea on kysytty rannikkopuolustuk-
senkin upseeristolta myös menneen vuosikymme-
nen aikana. 

Sotilaallinen kehitys on ja sen tuleekin ollajat-
kuvaa. Puolustusvoimat ei voi sen tähden milloin-
kaan pysähtyä paikoilleen eikä henkilöstö voi tuu-
dittautua olemassa olevan erinomaisuuteen. Puo-
lustusvoimien on seurattava turvallisuuspoliittisen 
asemamme muutoksia, tuettava niistä johtuvissa 
päätöksissä valtakunnan johtoa ja ylläpidettävä 
koko ajan ulospäin viestittävää sanomaa sotilaalli-
sen suorituskyvyn toimivuudesta ja sen uskotta-
vuudesta. Puolustusvoimien ja sen upseeriston on 
jatkuvasti kyettävä ylläpitämään myös omien kan-
salaisten luottamusta. Kun meillä toteutetaan yleis-
tä asevelvollisuutta, kansalaisten on voitava luottaa 
siihen, että puolustusvoimat selviää sille asetetuista 
tehtävistä, mutta lisäksi erityisesti upseeriston on 
pyrittävä toimissaan edustamaan ja jopa vahvista-
maan niitä demokratiamme arvoja, joita kansalaiset 
ovat valmiita puolustamaan. Muutoin ei asevelvol-
linen järjestelmämme vaaran tullen toimi. Tämä 
kaikki asettaa vaatimuksia mm johtamis- ja koulu-
tusjärjestelmällemme, avoimelle tiedottamiselle 
sekä tietysti välttämättömälle sotatekniikan osaa-
miselle. Yksilön asemaa ja hänen oikeuksiaan ko-
rostaneet yhteiskunnalliset muutokset ovat erityi-
sen haastavia, koska sodan poikkeuksellisten olo-
suhteiden asettamat vaatimukset ovat usein ristirii-
dassa kansalaisten rauhan oloissa omaksumien elä-

mänarvojen ja elämänolosuhteiden kanssa. Puo-
lustusvoimien on voitava sopeutua kehitykseen ja 
muutokseen sekä kyettävä silti tekemään lakisää-
teiset tehtävänsä kansalaisille ymmärrettäviksi ja 
hyväksyttäviksi. Onhan upseeristo itsekin elimelli-
nen osa kansalaisyhteiskuntaamme. Upseerin käs-
kyvaltaan perustuvasta asemasta ja hyvästä soti-
laallisesta järjestyksestä ei kuitenkaan ole varaa tin-
kiä. 

Rannikkotykistön upseeristolle muutosvaiheet 
ovat aina olleet vaativia, koska pienen aselajin hen-
kilöstö on usein työskennellyt eristetyissä linnake-
olosuhteissa, pienissä yksiköissä ja hitaan tiedon-
kulun varassa. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
on sen tähden ollut monenkaltaisissa muutostilan-
teissa tarpeellinen - jopa suorastaan välttämätön. 
Yhdistys on välittänyt koko aselajin piirissä oikeita 
tietoja, se on innostanut aselajin jatkuvaan kehittä-
miseen ja on siten vahvistanut upseerikunnan pal-
velusmotivaatiota ja sen sisäistä yhtenäisyyttä. Yh-
distyksemme varsin laaja julkaisutoiminta on edis-
tänyt samoja tavoitteita. Tahdon tässä yhteydessä 
erityisesti tähdentää Rannikon Puolustaja- lehden 
merkitystä. Viime vuosien aikana olen ilolla seu-
rannut lehden sisältöä ja sen kehitystä. Päätoimitta-
ja Eero Sivunen on mielestäni kauan tehnyt erin-
omaista työtä ja ansaitsee meidän kaikkien varauk-
settoman tunnustuksen ja kiitoksen. 

Toivotan vielä kerran Teille - uudet nuoret ran-
nikkopuolustuksemme upseerit - onnea ja menes-
tystä. Rannikkojemme ja merirajojemme puolus-
tuksen kehittämisessä riittää edelleenkin paljon 
innostavaa työtä. Maantieteelliset olosuhteemme 
ovat sen takeena. Älkää pelätkö eteenne tulevia 
uudistuksia, etsikää ja esittäkää itsekin parannuksia 
työhönne ja ottakaa vastaan ongelmatkin ennakko-
luulottomin ja tulevaisuudenuskoisin mielin. — " 
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Juhlavieraita ilahduttivat myös keisarinna Katariina ja marsalkka 
Suvorov. Kyminlinnan puolustuksellinen historia kuultiin ja nähtiin tällä 
kertaa ammattinäyttelijöiden esittämänä. Katariinana Kyllikki Kuorikoski 
ja Suvorovina Jyrki Koskimies. 

Ohjuspatteri lähti ensimmäisenä Kotkasta Haminaan 

KolRan vuosipäivä oli myös muuttopäivä 
Kotkan Rannikkoalueen 

85. vuosipäivä oli myös 
juhlallinen muuttopäivä, 

kun joukko-osaston Ohjuspatteri 
starttasi paraatikatselmuksen jäl-
keen ja suuntasi kohti itää, Hami-
nan Pampyöliä. Muut KotRan 
mantereelliset toiminnot siirtyvät 
Haminaan ensi vuoden aikana, 
jolloin itäisen Suomenlahden alu-
eelle muotoutuu samalla uusi va-

ruskunta. Se muodostetaan kah-
desta jatkossakin itsenäisestä 
joukko-osastosta Kotkan Rannik-
koalueesta ja Reserviupseerikou-
lusta. Merivoimien itäisimmän 
joukko-osaston vuosipäivää vie-
tettiin 8. heinäkuuta oman henki-
löstön ja kutsuvieraiden kera Ky-
minlinnan historiallisessa mil-
jöössä vähän vanhojakin muistel-
len, mutta tiukasti tulevaisuuteen 
katsoen. 

Ki i tokset yhteistyö-
kumppanei l le avarakat -
seisuudesta ja tuesta 

Kotkan Rannikkoalueen komen-
taja, komentaja Tapio Maijala 
kiitti puheessaan ympäröivää yh-
teiskuntaa ja kumppaneita avara-
katseisuudesta ja tuesta. Vaikka 
osajoukko-osaston toiminnoista 
siirtyykin Kotkasta naapurikau-
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Kotkan Rannikkoalueen vuosipäivää vietettiin viimeisen kerran historiallisessa Kyminlinnan 
linnoituksessa, ensi vuonna juhlitaan jo Haminassa. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan myös 
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström sekä juhlapuhuja, ylijohtaja Pauli 
Järvenpää puolustusministeriöstä. 

punkiin Haminaan, on se nähty 
koko seutukunnan kannalta posi-
tiivisena kehittämismahdollisuu-
tena. 

maan. Tällä suunnan valinnalla 
on pyritty lujittamaan itsenäisen 
puolustuksemme uskottavuutta j a 

samalla vastaamaan yleiseen krii-
sien ja sodan kuvan muutokseen. 
Teksti ja kuvat: Ulla Parviainen 

Va lmiusyhtymät ja -
joukot etulyönt iasemas-
sa puolustuksen kehit -
tämisessä 

Kotkan Rannikkoalueen toi-
minnan kehittäminen on osa 
koko kansallisen puolustuksen 
kehittämistä. Juhlapuhuja, puo-
lustusministeriön puolustuspoliit-
tisen osaston päällikkö, ylijohtaja 
Pauli Järvenpää totesi puhees-
saan, että vuoden 1997 valtioneu-
voston selonteosta lähtien puo-
lustusvoimien kehittämisessä on 
keskeisenä tavoitteena ollut us-
kottavan strategisen iskun ennal-
taehkäisy- ja torjuntakyvyn luo-
minen. Tässä suhteessa puolus-
tusvoimiin rakennetut valmiusyh-
tymät ja - joukot - Kotkan Ran-
nikkoalue mukaan lukien - ovat 
asettuneet kansallisen puolustuk-
sen kehittämisessä etulyöntiase-
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Rannikkoalueen komentaja, komentaja Tapio M a i j a l a 
tarkasti joukot vuosipäivän paraatikatselmuksessa. 
Taustalla Ohjuspatterin autot, jotka lähtivät p a r a a t i n i 
jälkeen muuttomatkal le Kotkan Kyminlinnasta Harriin: 
Pampyöliin. 



Koulutusvaihto Rannakaitsekompaniin kanssa 
lyötiin lukkoon laivastovierailun aikana 

Kotkan Meripäivien 
aikana Kotkan Kantasa-
tamassa nähtiin sota-
aluksia Virosta, Saksas-
ta ja Suomesta. Virolai-
set tulivat laivastovie-
railulle vartioveneellä 
Ristnalla (kuvassa), joka 
aiemmin liikkui Suo-
men vesillä Rihtniemi-
nimisenä. Saksalainen 
alus oli miinanetsijä 
Datteln ja Suomen 
merivoimien laivasto-
joukkoja edustivat 
ohjusvene Raahe sekä 
komentoveneet Jymy ja 
Raju. 

Kotkan Rannikkoalueen ja Viron 
merivoimiin kuuluvan Ranna-
kaitsekompaniin ystävyysjouk-
kotoimintaan liittyvä koulutus-
vaihto sai konkreettiset tavoitteet 
ja suunnitelmat heinäkuussa, kun 
virolaiset kävivät laivastovierai-

lulla Kotkassa. Ensimmäinen yh-
teinen suomalais-virolainen har-
joitus on jo syyskuussa, kun viro-
laisia kouluttajia tulee mukaan 
Kotkan saaristossa j ärjestettävään 
harjoitukseen. Tämän vuoden ai-
kana on lisäksi kaksi muutakin 

harjoitusta, jossa virolaiset ovat 
mukana. Suunnitelmissa on, että 
kenties jo ensi vuoden puolella 
kotkalaiset kouluttajat matkaavat 
Suomenlahden toiselle puolelle 
oppiin. 
Teksti ja kuva: Ulla Parviainen 
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Yhteistyö, jolla on vankka pepusta ja tarkoitus! 
Yhteistyö RVL:n Pohjanlahden Merivartioston, 
Vartiolentolaivueen ja Vaasan Aluepelastuslaitoksen kanssa 
Vaasan Meriosaston kannalta tarkasteltuna 

• Vaasan Meriosaston aloitettua 
sotilasveneenkuljettajakurssit ja 
toiminnan vilkastuttua v 2000 oli 
kursseilla välttämättömien toi-
mintojen (tarvittaessa monistus, 
kalvojen teko ja havainto-/ope-
tusmateriaalin lainaus) sujumi-
nen jotenkin järjestettävä. Kään-
nyttyäni entisen työnantajani 
puoleen, kävi ilmi, että mahdolli-
suuden rajoissa tällainen tuki oli-
si mahdollista, kunnes Meripuo-
lustuspiiri saisi neuvoteltua, Vaa-
san Sotilasläänin kanssa toimis-
totukipalvelun toimivaksi. Sa-
malla otin esille Sotilasveneen-
kuljettajakurssille (SVK) ja myö-
hemmin kurssiohjelmaan. liite-
tylle kansimieskurssille tarvitta-
van pelastus-/pelastautumis- sekä 
meripelastuslainsäädännön kou-
lutuksen johon myös vartioston 
johto suhtautui erittäin myöntei-
sesti. Asiaan kuuluivat myös 
mahdolliset tutustumiskäynnit 
merivartioasemille Meripelastus-
lohkokeskus (MRSC) Vaasaan, 
sekä Botnia VTS:n, jonka käy-
tännön operoinnista Pohjanlah-
den Merivartiosto vastaa. Näin 
lyhyesti kerottuna luotiin pohjaa 
tulevalle koulutukselle, joka on 
sitten lähtöasetelmiltaan moni-
puolistunut ja merkittävästi vil-
kastunut. 

Pohjanlahden Merivartiostol-
ta saamamme koulutustuki on ol-
lut meriosastomme kannalta ai-
van ensiarvoisen tärkeää. Muita 
merelliseen maanpuolustukseen 
vaikuttavia joukko-osastojahan ei 
Vaasassa ole. Kuten jäljempänä 
käy ilmi on koulutuksen sujuvan 
käynnistymisen myötä reservi-
läisten kiinnostus kurssittautumi-
seen lisääntynyt ja näköpiirissä 
on osallistujien määrän merkittä-

vä kasvu. Tähän on kurssilaisten 
kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella vaikuttanut alusta al-
kaen oleellisesti Pohjanlahden 
Merivartioston läsnäoloja osoit-
tama koulutustuki, sekä myö-
hemmin tarjoutunut tilaisuus 
osallistua käytännön merenkulun 
hajoitteluun Sinisen Reservin 
Säätiö ry:n omistaman KL Röyt-
tän myötä. 

Vartiolentolaivue on osallistu-
nut. koulutukseemme, vuodesta 
2002 alkaen esitellen kalustoaan 
ja toimintaansa, koulutuspurjeh-
duksillamme, sekä pelastus-/pe-
lastautumiskoulutustilaisuuden 
yhteydessä Vallgrundin mv-ase-
malla. Kuluneen kesän Koulutus-
purjehdus 3:11a RovVltueen OH 
HVD osallistui helikopteriharjoi-
tukseen joka oli yhteistoimintam-
me huipennus ja kurssilaisille 
sekä elämys, että kokemus, ver-
taansa vailla. 

Koulutuksen "pullonkaulana" 
on ollut venekalusto, jota on saa-
tu lainaksi Pojanlahden Laivaston 
killalta sekä yksityisiltä, kur-
seillamme olevilta veneenomista-
jilta. 

Vaasan aluepelastuslaitoksen 
päällikön (nyk. aluepelastusjohta-
ja), Simo Kakkurin ottaessa yh-
teyttä veneenkuljettajakoulutuk-
seen liittyen, kokoonnuimme (pa-
lopäälikkö Simo Kakkuri, palo-
mestari Christer Norrgård, palo-
esimies Erkki Huusko, meriosas-
ton päällikkö Jorma Kuntsi ja alle-
kirjoittanut) aiheeseen liittyen ja 
laadimme 3.6.02 luonnoksen ja 
varsinaisen sopimuksen "Sopimus 
yhteistoiminnasta veneenkuljetta-
jakoulutuksessa sekä öljyntorjun-
ta-alusten päällikköpäivystyksestä 
Vaasan Aluepelastuslaitoksen 

sekä Vaasan Meriosaston kesken' 
allekirjoitettavaksi 6.6.02 
MKL:n miehityspäätöksen mu-
kaisesti aluksilla tuli olla myös 
kansimiehen koulutuksen ja päte-
vyyden hankkinut henkilö. Sopi-
muksen mukaisesti Vaasan Meri-
osasta antaa Vaasan aluepelastus-
laitoksen osoittamalle pelastus-
miesryhmälle kansimies- ja ve-
neenkuljettajakoulutusta erityis-
piirteet ja olosuhteet huomioivan 
koulutusohjelman mukaisesti. 
Koulutus aloitettiin mahdollisim-
man pian, sopimuksen tultua voi-
maan! Ensisijaisesti jo pätevyyden 
hankkineiden pelastusmiesten 
aluksen käsittelytaidon kohottami-
nen oli päivittäisen koulutuksen 
päätavoiten v 2002. Tämä oh ensi-
arvoisen tärkeää, koska heidän 
työaikansa pääosa kuluu sairaan-
kuljetuksessa, ja harjoittelu aluk-
silla oli jäänyt vähäiseksi! Tämä 
huomioitiinkin myös sopimusta 
laadittaessa, joten harjoittelu ja 
muu kurssi-toiminta tapahtui ja 
edelleen tapahtuu heidän työ-
aikanaan. Meriosaston merenku-
lun täydennyskurssin (Kotimaan 
liikenteen Laivuri), suorittaneet 
samoin aloittivat välittömästi 
aluksiin tutustumisen ja käsittely-
harjoittelunsa ja tavoitteellisesti 
vaiheittain taidon karttuessa sopi-
vat henkilökohtaisesti päällikkö-
päivystykseen osallistumisestaan, 
vaikuttaen melko pian alusten 
käyttövalmiuteen. Erityisvarus-
tuksen heille on antanut Vaasan 
aluepelastuslaitos. Myös toimin-
nan aikaisista vahingoista vastaa 
aluepelastuslaitos. "Päällikkörin-
kiin" osallistuvat ovat vuorollaan 
merilain alaisia kaikissa aluksen 
päällikköä koskevissa säännöissä. 
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Sopimuksen vaikutus 
meriosaston toiminnal le 

Sopimus on antanut aivan uudet 
ulottuvuudet Vaasan Meriosaston 
toiminnalle. Kouluttamiseen on 
useammalla aktiivitoimijalla 
mahdollisuus osallistua ja vastaa-
vasti itse saamme arvokasta ja 
ammattitaitoista koulutusta öljyn-
torjunnassa, sekä palo- ja pelas-
tustehtävissä harjoitusten lomas-
sa. Alusten käyttötarkoitus ja ko-
neteho ovat sellaiset, että MKL 
on tehnyt niihin miehityspäätök-
set, joissa määritellään alusten 
miehistön pätevyydet. Lisäksi 
alusten koulutus- ja harjoituskäy-
tössä sekä todellisissa hälytysteh-
tävissä keityy tärkeitä meripalve-
lupäiviä, pätevyyskirjojen saami-
seen. Alukset ovat sopimuksen 
jälkeen olleet tiiviissä koulutus-
käytössä purjehduskausina 2002 
2003 (3 iltaa viikossa), sekä li-
säksi jo pätevyyden omaavien 
pelastusmiesten päivittäiset har-
joitusajot! Päällikköpäivystyksen 
sekä käsittely harjoitusten kustan-
nuksista on vastannut Vaasan 
aluepelastuslaitos. 

Kansimies-, kuljettaja-, sekä 
merenkulun täydennyskurssin 
käyneillä on ollut oiva tilaisuus 
tutustua monipuoliseen, ominai-
suuksiltaan erilaisiin veneisiin ja 
aluksiin. Tämä on ollut todella 
arvokasta koulutuksen kannalta. 
Alusten varustelu on asianmukai-
nen ja monipuolinen. Vaasan 
aluepelastuslaitoksen pelastus-
miesten lisäksi Vaasan VPK:n 13 
kansimiehen, 19 kuljettajan ja 8 
päällikköpäivystykseen osallistu-
van läsnäolo aluksilla viikottain 
on herättänyt mielenkiintoa myös 
järjestämäämme kurssitoimintaa 

kohtaan. Seuraavan kohdenetun 
(Pelastuslaitoksen) Kansimies-
kurssin jälkeen (kevät 2004) on 
öt-aluksilla Vaasassa koulutettu-
na puitteisiin nähden merkittävä 
miehistö, josta halukkailla ja ky-
kenevillä on mahdollisuus kou-
luttautua alusten kuljettajiksi eli 
"päälliköiksi". 

Vaasan VPK:n, alusten sata-
man välittömään läheisyyteen 
kuluvana vuotena uuden koulu-
tus/toimitilan (huoltoja tallitiloi-
neen) valmistuttua, aluksilla ta-
pahtuvan harjoittelun odotetaan 
lisääntyvän entisestään. 

Olemme Vaasan Meriosastos-
sa erittäin tyytyväisiä meille tar-
jottuun apuun ja mahdollisuuk-
siin koulutuksen järjestämisessä. 
On tuttua, että yleensä aina vaa-
ditaan tai ollaan saamassa. Olem-
me lähteneet toiminnassamme 
siitä, että omien rajallisten mah-
dollisuuksiemme puitteissa py-
rimme myös antamaan oman työ-
panoksen Vapaaehtoisessa Maan-
puolustuskoulutuksessa. 

Olemme löytäneet tehtävän, 
jolla on tarkoitus! 

Hannu Wallius 
päällikkö VaaKoulVkö 
Vaasan Meriosasto 

Muuta tietoa 
Vaasan Meriosaston 
koulutuksesta 

• Vaasan Meriosasto on järjestä-
nyt kertomusajanjaksona 3 Kan-
simieskurssia (yht 46 kurssilaista 
(joista 13 VPK:sta) 2 SVK-kurs-
sia (yht 32 tutkinnon suorittanut-
ta). jolloin voi myös suorittaa 
kuljettajan tutkinnon, 1 Meren-
kulun täydennyskurssi (yht 11 
suorittanutta), ja syksyllä alkaval-
le 2 kurssille on ilmoittautunut-
nut 8 kurssilaista, sekä 3 Koulu-
tuspurjehdusta (yht 973 mppv, 
3827.9 mpk, 349 h 6 m), sekä lu-
kuisa joukko muita kursseja jol-
loin on voitu tukea koulutuksella 
myös muita viranomaistahoja. 
Mainittakoon Rannikkolaivurin 
radio-(useita kursseja, mm. v-03 
8 kurssia, kohderyhminä ovat 
oleet; poliisien veneryhmät, sata-
mien toimihenkilöt, pelastusmie-
histöä, tullin henkilöstöä, saaris-
to-opaskurssi, SMPS:n miehis-
töä, purjehtijoita, veneilijöitä, 
saaristomatkailu yrittäjiä, meren-
kulkupiirin virkamiehiä jne..) , 
näköviestitys-, merenkulkututkan 
käyttö-, kurssit jne. Edellämaini-
tujen kurssien toteuttamisessa on 
ollut myös muita yhteistyöviran-
omaisia ja -tahoja mm Viestintä-
virasto Turun Merenkulkuopista, 
Pohjanlahden Merenkulkupiiri 
jne.. 
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Yhteistyö Merivartioston ja MPK ry:n Meripuolustuspiirin 
välillä vapaaehtoisen maanpuolustuksen alalla 

Hyvin toimii 
• Rajavartiolaitos osallistuu val-
takunnalliseen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan raja-
vartiolaitoksesta annetunlain 
(320/1999) 7 § 1 momentin ja 56 
§ 1 momentin sekä Rajavartiolai-
toksen esikunnan antaman sisäi-
sen määräyksen RVLPAK 1.16 
"Rajavartiolaitoksen tuki vapaa-
ehtoiselle maanpuolustustoimin-
nalle" mukaisesti. Rajavartiolai-
toksen esikunta koordinoi valta-
kunnan tasolla ja alueellisella ta-
solla toimintaan osallistuu neljä 
rajavartiostoa ja kolme merivar-
tiostoa, vartiolentolaivue sekä 
raja-ja merivartiokoulu. Pohjan-
lahdella, Kristiinankaupungista 
Tornioon, rajavartiolaitoksen 
osallistumisesta vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutustoimin-
nasta vastaa Pohjanlahden meri-
vartiosto. 

Periaat teet 
Merivartioston antamaa tukea 
koskevat periaatteet, jotka rajoit-
tavat tukemismahdollisuuksia. 
Vapaaehtoinen maanpuolustus-
toiminta on valtakunnallisesti 
Pääesikunnan ja alueellisesti soti-
lasläänin johtamaa ja koordinoi-
maa toimintaa (puolustusvoimis-
sa on ohjeistettu PEasev-os:n 
PAK 3:20:11a). Pohjanlahden me-
rivartiosto osallistuu toimintaan 
rajoitetusti siten, kuin se edellä 
mainittujen normien mukaan on 
mahdollista. 

Periaatteet normeista johdet-
tuna ovat: 

1. Koulutettavan joukon on 
kuuluttava merivartioston perus-
tamistehtäväluettelon mukaisiin 
rajajoukkoihin. 

2. Koulutustilaisuudet, joihin 
osallistutaan, on sovittava sotilas-
läänien kanssa vuosittaisen suun-
nittelurytmin mukaisesti. 

3. Merivartioston suoritusor-
ganisaatioille voidaan antaa täy-

dennyskoulutusta myös vapaaeh-
toisen maanpuolustustoiminnan 
kautta. Tällöin Maanpuolustus-
koulutus ry:n järjestämillä kurs-
seilla annetaan koulutusta vartio-
stojen ja sotilasläänien (vast) oh-
jeiden ja aiheiden mukaisesti si-
ten, että henkilöstöä voidaan jat-
kossa sijoittaa merivartioston 
suoritusorganisaatioiden eri teh-
täviin. 

Toiminta 
Huolimatta melko tiukoista mää-
räyksistä yhteistyö Maanpuolus-
tuskoulutus (MPK) ry:n meripuo-
lustuspiirin kanssa on toiminut 
hyvin. Suuri kiitos tästä kuuluu 
aktiiviselle Vaasan meriosastolle. 

Viimeaikojen näkyvin yhteis-
työmuoto on ollut koulutuspur-
jehdusten tukeminen tarjoamalla 
asian tuntija-apua ja tukeutumis-
paikkoja merivartioasemilta. 
Koululaiva Röyttä onkin ahkeras-
ti vieraillut Perämeren satamissa 
ja merivartioasemilla kahden vii-
me vuoden aikana. Tukeutumis-
ten yhteydessä laivan henkilös-
tölle on jaettu tietoa merivartios-
tosta ja meripelastuksesta samal-
la on tarjottu henkilöstölle mah-
dollisuus virkistäytyä asemien 
saunatiloissa. Onpa rajavartiolai-
toksen helikopteritoiminta tullut 
tutuksi. Meripelastushelikopterit 
ovat olleet mukana KL Röytän 
pelastautumisharjoituksissa. Ne 
ovat tuoneet harjoituksiin muka-
vasti lisäarvoa ja sisältöä. Pelas-
tautumisen jalon taidon opettelua 
ei koskaan korosteta liikaa merel-
lä liikkujille. Näissä harjoituksis-
sa on tullut oikeiden ja kunnollis-
ten varusteiden sekä oikean toi-
minnan tärkeys konkreettisesti 
esille. Merellä haaverin sattuessa 
oma apu on aina ensimmäisenä 
paikalla. 

Esittely- ja asiantuntija-apua 
on annettu myös muillekin va-

paaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen kursseille vuosien saa-
tossa. Vaasassa 2000-luvulla aloi-
tettu sotilas veneenkulj ettaj akurs-
sin suunnittelussa ja kurssimate-
riaalin hankinnassa vartiostolla 
on ollut oleellinen rooli. Vaikka 
vartioston rooli suunnitteluvai-
heessa oli iso, jäi kurssin vetäjäl-
le kuitenkin se suurin työ tehdä 
"maakravusta" oikea "skönäri". 
Kurssi valmistui suunnitelmien 
mukaan ja siitä saatu palaute oli 
pelkästään positiivista. Aikaa on 
kulunut sen verran ensimmäises-
tä kurssista, että tänä vuonna ovat 
valmistuneet jo kurssi numero 
2:n oppilaat. 

Vuosien saatossa merenkul-
kuun ja pelastautumiseen liitty-
vää materiaalia, kuten merikort-
teja ja pelastuspukineita on an-
nettu vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen käyttöön. Vuoden 
1999 lopulla tullut Rajavartiolai-
toksen hallinnollinen sisäinen 
määräys lopetti käytännössä ko-
konaan lainaustoiminnan. Peri-
aatteeksi tuli se ettei mitään raja-
vartiolaitoksen materiaalia laina-
ta. Kuitenkin Puolustusvoimien 
hyväksymiä tilaisuuksia on mah-
dollista tukea rajavartiolaitokses-
ta annetun lain (320/1999) mu-
kaisesti seuraavasti: 

- merivartioston tiloja voi-
daan antaa korvauksetta käyttöön 

- rajavartiolaitoksen ja meri-
vartioston toiminnasta voidaan 
pitää luentoja ja esitelmiä 

- tilaisuuksien tukemisesta ei 
saa aiheutua rajavartiolaitoksen 
henkilökunnalle palkkakustan-
nuksia 

Tulevaisuus 
Rajavartiolaitoksessa on meneil-
lään rajajoukkojen kokonaisuu-
distus, minkä tulisi olla valmiina 
2010 mennessä. Tämän hetkinen 
tilanne on se, ettei uusia suunni-
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nsimmäinen sopimus 
Vaasan aluepelastulaitos ja 
Maanpuoluostuskoulutuksen 
Vaasan meriosasto yhteistyössä 

• Vaasan aluepelastuslaitos vas-
taa yhteistyössä eri viranomais-
ten (merivartiosto, poliisi ja tulli) 
kanssa alueensa vesi-ja saaristo-
alueiden ja avomeren pelastus-
tehtävistä sekä erilaisissa onnet-
tomuustilanteissa mm. öljyntor-
junta-, tulipalo-, etsintä- ja sai-
raankuljetustoiminnasta. 

Pelastuslaitoksella on käytös-
sään seuraavat öljyntorjunta- ja 
pelastusalukset: Sammu I pituus 
15 m, Sammu II pituus 5 m, Hel-
ga pituus 9 m ja lautta Masa pi-
tuus 10 m. Sammu I:n ja lautta 
Masan kuljettajalta vaaditaan 
kuljettajakirja ja koneenhoitajan 
pätevyys. 

Nopean ja tehokkaan pelas-
tustoiminnan edellytyksenä on 
saada eri hälytystehtävien häly-
tysohjeen mukainen kalusto mie-
histöineen etupainotteisesti teh-
tävään. Meri- ja saaristoalueilla 
suoritettavat kiireelliset pelastus-
ja etsintätehtävät asettavat henki-
löstön ja kaluston kovalle koe-
tukselle j o pelkästään kohteen 
tavoitettavuuden ja mahdollisesti 
vaikeissa sääoloissa suoritettavan 
tehtävän suhteen. Jatkuvalla kou-
lutuksella varmistetaan ja ylläpi-
detään miehistön osaamista. 

Vaasan aluepelastuslaitoksel-
la on vesistöonnettomuuksien 
varalta koulutettua henkilökun-
taa ympärivuorokautisessa val-
miudessa. Ensilähtö saadaan 
miehitettyä kaikissa työvuorois-
sa, mutta ongelmana on lisäka-
luston nopea saaminen kohtee-
seen. 

Vuonna 2002 solmittiin yh-
teistyösopimus Vaasan aluepe-
lastuslaitoksen ja MPK:n Vaasan 
meriosaston kanssa. Sopimuk-
sessa MPK: n Vaasan meriosasto 

sitoutui päivystämään ja "kippa-
roimaan" pelastuslaitoksen Sam-
mu I:n ja Masan ennalta laaditun 
varallaololistan mukaisesti yhdes-
sä aluepelastuslaitoksen päivys-
tysringin kanssa. 

Samanaikaisesti vahvistettiin 
harjoitus- ja koulutussuunnitelma. 
Suunnitelmaa on toteutettu järjes-
tämällä kursseja vastavuoroisesti. 
MPK on järjestänyt mm. SRC-
rannikkolaivurin radiokurssin, 
tutkan käyttökurssin sekä juuri 
loppusuoralla oleva kansimies-
kurssin, mikä on suunnattu pää-
asiassa VPK:lle. Pelastuslaitok-
sen toimesta on järjestetty mm. 
alkusammutus- ja tulityökursseja. 

Valtakunnallisesti tämän laa-
tuisen sopimuksen laatiminen on 
ensimmäinen maassamme ja se 
tullee herättämään kiinnostusta 
muissakin pelastuslaitoksissa. 

Erkki Huusko 
paloesimies 
Vaasan aluepelastuslaitos 

Hyvin toimii 
telmiä tehdä eikä uusia reserviläi-
siä sijoiteta joukkokokonaisuuk-
sina vartioston merivartiojouk-
koihin. Nykyiset suunnitelmat 
ylläpidetään ja nykyisten reservi-
läisten ydinjoukon tieto-taitotaso 
ylläpidetään. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että kyseisille 
joukoille pidetään vapaaehtoisia, 
lyhyehköjä harjoituksia omatoi-
misesti sekä MPK ry:n Meripuo-

lustuspiirin kurssitoimintaan 
merivartioston esityksestä puo-
lustusvoimien kanssa sovittaval-
la tavalla. Tällaisia, merivartio-
joukoille sopivia kursseja ovat 
mm. kauppa-alustarkastuskurs-
sit, merivartiointikurssit, vartio-
henkilöstölle tarkoitetutut kurs-
sit. 

Niin ikään KL Röytän ja vas-
taavien alusten kanssa ei ole nä-

köpiirissä, ettei nykyisen kaltai-
nen yhteistyö säilyisi. Myötäisis-
sä tuulissa kohti yhteistä päämää-
rää toivoo Pohjanlahden merivar-
tiosto 

Meritoimiston päällikkö 
Komentajakapteeni 
Kari Reponen 
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Ensimmäinen sotatieteiden väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 
• • • • • H H H j Yleisesikuntakomentaja, filosofian maisteri Aarni Lehti: 

AARNILEHTI 

Baltian kuvemementtien Ja 
Suomen merkitys 
Venäjän keisarilliselle laivastolle 
v 1856-1914 

Baltian kuvemementtien ja 
Suomen merkitys 

_ Venäjän keisarilliselle laivastolle 
• v. 1 8 5 6 - 1 9 1 4 

Ensimmäinen sotatieteiden 

väitös suoritettiin 

Helsingissä, Sotamuseon 

juhlasalissa 7.6.2003. 

Tilaisuuden vastaväit-

täjänä oli Tampereen 

yliopiston emeritusdosentti 

Pertti Luntinen ja 

kustoksena professori 

Ohto Manninen. 

• Väitöskirjassa käsiteltynä aika-
kautena, Öölannin sodasta en-
simmäiseen maailmansotaan, 
muodostivat silloiset Baltian ku-
vernementit Viro, Liivinmaa, ja 
Kuurinmaa sekä Suomen suuri-
ruhtinaskunta Venäjän Itämeren 
rannikon keisarikunnan pääkau-
pungin, Pietarin, molemmin puo-
lin. Väitöskirjan tarkoituksena on 
tarkastella tämän rannikon mer-
kitystä Venäjän merellisille toi-
minnoille ja erityisesti sen soti-
laallisille pyrkimyksille Itämeren 
alueella ja osin sen ulkopuolella. 
Tutkimuksessa on rannikon fyy-
siset ominaispiirteet liitetty sen 
merkitykseen keisarillisen laivas-
ton tukialueena ja Baltian sekä 
Suomen taloudellisia sekä väes-
töllisiä voimavaroja pidetty sen 
kotialueen resurssien osana. Tut-
kimus on jaettu neljään jaksoon 
kuvaten sodanjälkeistä merisota-
teknistä vallankumousta siirryttä-
essä puisista purjealuksista kone-
voimaisiin teräsaluksiin, operatii-
visen toiminta-alueen laajene-
mista Suomenlahdelle, panssari-
laivaston rakentamista suurvalta-
imperialismin tarpeisiin sekä yh-
distetyn meri-ja rannikkopuolus-
tusjärjestelmän rakentamista 
Suomenlahdella Kaukoidässä 
kärsityn tappion jälkeen. 

Kronstadt in lahti 
( 1 8 5 6 - 1 8 6 3 ) 
Siirtyminen purjeista höyryyn 
merkitsi erityisesti Itämeren kal-
taisilla suppeilla merialueilla sitä, 
että avomeri oli entistä selkeäm-
min vahvemman osapuolen hal-
linnassa. Toisaalta höyrykone 
teki mahdolliseksi aikaisemmin 
lähinnä vain soudettaville aluksil-
le purjehduskelpoisen saaristo-ja 
rannikkovyöhykkeen käytön tu-
kialueena, jolta meren herruus 
voitiin asettaa kiistanalaiseksi. Jo 
Krimin sodan aikana oli Pietaris-
sa rakennettu 68 puista, konevoi-
maista tykkivenettä. Rannikon 
puolustus oli kuitenkin perustu-
nut vahvoin maavoimiin tukipila-
reina Viaporin ja Riian edustan 
linnoitukset sekä ennen kaikkea 
Kronstadtin linnoitus ja sotasata-
ma. 

Sodan jälkeen rakennetut 
alukset olivat yhä puuta, mikä 
riitti Venäjää heikompia Itämeren 
rantavaltioita ja sen intressejä 
Kaukoidässä silmälläpitäen. Me-
risota läntisiä suurvaltoja ja nii-
den panssarilevyin suojattuja 
aluksia vastaan taas oli mahdo-
ton. Suomesta tilattiin tällöin 
kymmenen puista alusta käytettä-
väksi Tyynellä merellä ja tarvitta-
essa risteilijäsotaan. 

Puolan kapina nosti uudelleen 
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Aarni Lehti kotipihalla Pohjassa. Väitös on takana 

esille sodan mahdollisuuden län-
sivaltoja vastaan. Yhdysvaltojen 
sisällissodan kokemusten perus-
teella rakennettiin tällöin 23 
panssaroitua patterilaivaa, moni-
toria ja panssaritornifregattia, joi-
den taisteluarvo rannikkosodan-
käynnissä oli huomattava. 

Konevoimaisen laivaston 
miehistöltä edellytettiin perintei-
sen merimiestaidon asemesta nyt 
kielitaitoa ja perehtyneisyyttä 
tekniikkaan. Tämän johdosta siir-
ryttäessä asevelvollisuuteen ja 
ottaen lisäksi huomioon meren-
kulkuelinkeinojen asevelvollisuu-
desta vapautetut, ei Baltian mie-
hiä rekrytoitu laivastoon alueen 
väestöosuutta enempää, Suomes-
sa taas lakkautettiin värvätty kaa-
deriekipaasi. Erikseen on kuiten-
kin mainittava Suomesta ja Balti-
an saksalaisesta aatelistosta lai-
vastoon astuneet meriupseerit, 
joiden luku suurimmillaan nousi 
yli 9 %:iin kadettikurssien vah-
vuudesta. Hyvin monet heistä 
kohosivat huomattaviin asemiin. 

Viapor i ( 1 8 6 4 - 1 8 8 5 ) 
Puolan kapinaa seuranneena kah-
tena vuosikymmenenä pidettiin 
Venäjällä päävihollisena merellä 
Englantia, jonka kanssa intressit 
leikkasivat Kaakkois-Euroopassa 
ja Aasiassa. Tämä yhtyy sotalai-
vanrakennuksen ns. välikauteen, 
jolloin koneiden rinnalla käytet-
tiin yhä takilaa. Taloudellisista ja 
teknisistä syistä rajoituttiin Venä-
jällä näinä vuosina suurten alus-
ten rakentamisessa välttämättö-
mään vähimmäismäärään. 

Rannikkoaluksia voitiin sitä 
vastoin täydentää kehityksensä 
alussa olleilla pienillä torpedove-
neillä, joita Turkin sodan pelätty-
jen heijastusvaikutusten vuoksi v. 
1878 hankittiin 111 kappaletta. 
Valmiutta kohotettiin uudelleen 
v. 1885 Afganistanissa syntyneen 
konfliktin johdosta. Sekä rauhan 
ajan harjoituksissa että molempi-
en kriisien aikana tukialueena 
käytettiin Kronstadtin lisäksi eri-
tyisesti Suomen etelärannikkoa 
sen merenkulullisista vaikeuksis-
ta huolimatta. Koska Englanti ei 

kykenisi valtaamaan pysyvästi 
maa-alueita, rannikko Suomen-
lahden ulkopuolella jätettiin pai-
kallispuolustuksen varaan. 

Taistelualuksia rakensi Pieta-
rin telakoiden ja ulkomaisten toi-
mitusten lisäksi rannikolla vain 
W:m Crichton & Co Turussa val-
mistaen torpedoveneitä, kompo-
siittirakenteisia tykkiveneitä ja 
isojen alusten ns. torpedokaatte-
reita. Muut telakat Suomessa val-
mistivat lisäksi apualuksia. 

Liepaja ( 1 8 8 6 - 1 9 0 5 ) 
Yhdistynyt ja voimistuva Saksa 
muutti Itämeren sen vastaisen 
rintaman pohjoiseksi jatkeeksi. 
Päätös suuren panssarilaivaston 
rakentamisesta tehtiin Berliinin 
kongressin ja Saksan-Itävallan 
liittosopimuksen jälkeen v. 1882. 
Sen toteuttamista hidastivat kui-
tenkin aluksi ranskalainen torpe-
doaluksiin ja risteilijäsotaan no-
jautuva merisotaoppi, "jeune éco-
le", sekä mittavat investoinnit 
rautateihin ja Mustan meren me-
ripuolustukseen. Suurten alusten 
rakennusohjelman myötä vuosi-
kymmenen puolivälissä alkoi 
myös laivaston käyttöä Itämerellä 
koskeva keskustelu, joka johti 
sen päätukikohdan rakentami-
seen, vaihtoehtona ollut Suomen-
lahden suu ohittaen, jäättömälle 
Kuurinmaan rannikolle, Liepa-
jaan. 

Baltian rannikko oli rautatie-
yhteyksien kehittyessä muodos-
tunut taloudellisesti yhä tärkeäm-
mäksi. Sotilaallisesti sen merki-
tystä lisäsi Ranskan ja Venäjän 
liitto vuonna 1894, jonka perus-
ajatus sisälsi hyökkäyksen Sak-
saa vastaan. Vuosisadan lopulla 
Japanin nousu merivallaksi aihe-
utti kuitenkin tilanteen, jonka 
johdosta ryhdyttiin rakentamaan 
ja siirtämään aluksia Itämereltä 
Siperian radan rakentamisen joh-
dosta tälle yhä tärkeämmäksi kat-
sotulle alueelle. Tilanteen kärjis-
tyminen johti sotaan. Sen aikana 
toimivat Baltian tukikohdat, Tal-
linnan ja Liepaja, Kaukoitään lä-
hetettävien eskaaderien varuste-
lukeskuksina ja harjoitustukikoh-
tina. Torpedoalusten rakentamista 
Turussa oli jatkettu koko 1800-
luvun jälkipuolisko; sodan joh-
dosta sitä laajennettiin myös Hel-
sinkiin ja Riikaan. 

Tallinna ( 1 9 0 6 - 1 9 1 4 ) 
Itämeren laivaston suurten alus-
ten höyrytessä Kaukoitään ja ran-
nikkopuolustuksen panssari- ja 
torpedoalusten vanhetessa oli 
valtakunnan pääkaupungin puo-
lustamiseksi suunniteltu perustaa 
erillinen armeija, joka Suomen-
lahden molempien rantojen lisäk-
si käsittäisi myös alueelliset lai-
vastovoimat. Laivaston menetet-
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Aleksanteri lll:n sotasataman 
tuhottuja rannikkopuolustus-
asemia Liepajassa 

tyä Kaukoidässä 15 panssarilai-
vaa ja risteilijää sekä 54 muuta 
alusta, sen katsottiin voivan vii-
vyttää vihollista Itä-Suomenlah-
della enintään kahden viikon 
ajan. Suomi, jonka omat patal-
joonat oli lakkautettu, muodostui 
puolustuksen osaksi Saksan ja 
Ruotsin oletetun maihinnousu-
uhan kasvaessa tappion jälkeen ja 
sen torjuntasuunnitelmien siirty-
essä asteittain Kaakkois-Suomes-
ta länteen. 

Laivaston uudelleenrakenta-
misohjelmissa keveisiin aluksiin 

nojautuva vaihtoehto syrjäytet-
tiin, ja taistelulaivojen, risteilijöi-
den, hävittäjien ja sukellusvenei-
den rakentamiseksi perustettiin 
suurimittainen teollisuus Pietariin 
ja Tallinnaan sekä hävittäjien ra-
kentamiseksi myös Riikaan. Uu-
den laivaston päätukikohdaksi 
valittiin Tallinna. Sen suojaksi, 
meritien sulkemiseksi pääkau-
punkiin ja koko Suomenlahden 
muodostamiseksi laivaston sekä 
tuki- että kotialueeksi kehitettiin 
asemapuolustus, pozionnaja obo-
rona. Sen tuli rannikkolinnakkei-
den ja laivatykistön tulella, meri-
suluttein sekä pinta-alusten ja su-
kellusveneiden torpedoin sulkea 
Suomenlahti Porkkalan-Naissaa-
ren kapeikossa. Vaikka syttynyt 
sota keskeytti sekä sotasataman 
että laivaston rakennustyön, muo-
dostui Suomenlahden puolustus 
erittäin vahvaksi. 

Balt ian ja S u o m e n 
merk i tys Venäjän 
laivastolle 
Erityisesti laivaston voimien 
heikkouden kausina, Krimin ja 
Japanin sotien jälkeen, muodos-
tui rannikon merkitys laivaston 
tukialueena erittäin suureksi. Se 
oli myös merkittävä silloin, kun 
sen keskeisin tehtävä pyrittiin rat-

kaisemaan hankkimalla meren 
herruus aluksi pääkaupungin 
puolustuksen kannalta tärkeällä 
Suomenlahdella ja myöhemmin 
koko Itämerellä, koska menes-
tyksen hyväksikäyttö suunnitel-
tiin tällöin ensisijaisesti suunnat-
tavan rannikolla toimivien maa-
voimien sotatoimien tukemiseen. 

Inhimillisten voimavarojen 
käyttöön Suomessa ja Baltiassa 
vaikuttivat alueen uhanalaisuus, 
vähäinen tuotantokyky sekä etni-
set ja kulttuurierot pääkansalli-
suuteen nähden. Aina viime vuo-
sisadan alkuun sen voidaan kat-
soa vastanneen, merenkulkuelin-
keinoja lukuunottamatta, alueen 
väestöosuutta. Sodankäynnin 
saatua totaalisemman luonteen 
teollisuuden rakentaminen ja alu-
eella syntyneiden resurssien 
käyttöönotto merkitsivät kuiten-
kin tuntuvaa lisäystä voimavaroi-
hin. 

Tutkimuksen kattamana ajan-
jaksona laivastot muodostuivat 
konevoimaisista sota-aluksista 
aseinaan takaaladattavat tykit, 
miinat ja torpedot. Sen lopulla il-
maantuivat sekä sukellusvene 
että lentokone. Teknisesti edel-
leen kehitettyinä ne ovat yhä me-
risodankäynnissä keskeisiä, vaik-
ka viime vuosikymmeninä erityi-
sesti tiedustelu- ja ohjusteknolo-
gian kehitys onkin tuonut uusia 
piirteitä. Ajallisesta välimatkasta 
huolimatta monet silloiset ajatuk-
set tuntuvat siksi ammatillisesti 
tutunomaisilta. Koko tutkittava 
alue kuului tuona aikana Venäjän 
keisarikuntaan. Sen sotilasjohto 
saattoi siten sisäisen lainsäädän-
nön puitteissa etsiä mieleisensä 
ratkaisut operatiivisten suunnitel-
miensa ja vaadittavan infrastruk-
tuurin toteuttamiseksi. Kun ne 
heijastetaan kartalle, jonka pohja-
na ovat itsenäistyneet Suomi ja 
Baltian maat, on niitä paljolti pi-
dettävä lähtökohtina Neuvostolii-
ton meripoliittisille ja -strategisil-
le pyrkimyksille olemassaolonsa 
aikana Itämeren alueella. • 

ViaporL^.Jf1*' 
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Venäjän Itämeren laivaston 
taistelusuunnitelma Porkka-
lan-Naissaaren kapeikossa v. 
1914 

1 56 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



«••KIRJALLISUUTTA 
Aarni Lehti 
Baltian kuvernementtien ja 
Suomen merkitys Venäjän 
keisarilliselle laivastolle 
vuosina 1856-1914. 
Maanpuolustuskorkeakoulun so-
tahistorian laitoksen julkaisusarja 
1 n:o 7, Helsinki 2003 

• • • Vuonna 1999 aloitettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 
sotatieteiden tohtorin koulutusoh-
jelma, ja Suomen ensimmäinen 
sotatieteiden tohtori komentaja 
evp Aarni Lehti väitteli 7. kesä-
kuuta Sotamuseon tiloissa enti-
sessä Sotakorkeakoulun juhlasa-
lissa. Jäätyään eläkkeelle Aarni 
Lehti valmistautui ensin filosofi-
an maisteriksi vuonna 1998 Hel-
singin Yliopistosta, ja kun hän 
kuuli mahdollisuudesta tehdä 
väitöskirja Maanpuolustuskor-
keakoulussa se tuntui evp-upsee-
rista luontevalta. Lehden vasta-
väittelijänä toimi dosentti Pertti 
Luntinen ja kustoksena professo-
ri Ohto Manninen Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta. 

Väitöskirjassaan Lehti tutki 
Baltian kuvernementtien ja Suo-
men merkitystä Venäjän keisaril-
liselle laivastolle vuosina 1856-
1914. Idean väitöskirjaansa hän 
sai gradustaan, jossa hän tutki 
Helsinkiä tukikohtana 1917-
1918. Väitöskirjassaan hän tote-
aa, että laivaston toiminta oli 

paitsi merisodankäyntiä myös ul-
kopoliittisia toimia ja suvereni-
teetin turvaamista rauhan aikana. 
Itämeren merenkululliset ja 
maantieteelliset ominaispiirteet 
kuten saaristot, vaikuttivat olen-
naisesti keisarillisen laivaston ra-
kenteeseen ja käyttöperiaattei-
siin. 

Väitöskirja on jaettu neljään 
varsinaiseen lukuun sen mukaan 
missä Venäjän Itämeren laivaston 
päätukikohta oli. Luvut ovat 
Kronstadt (1856-1863), Viapori 
(1864-1885), Liepaja (1886-
1905) ja Tallinna (1906-1914). 
Lehti kuvaa esitettyä tukikohta-
politiikkaa termillä Butakovin 
käännös. Butakovin käännös oli 
kontra-amiraali G. I. Butakovin 
mukaan nimettu aluksen ohjailu-
liikesarja, jolla alus suorakulma-
isin käännöksin saatiin palautet-
tua takaisin liikkeen lähtöpistee-
seen. Väitöskirjassa kuvattu tuki-
kohtapolitiikka muistuttaa tätä 
liikesarjaa, jossa Suomenlahdes-
ta lähdettiin Krimin sodan jäl-
keen ja jonne eräiden vaiheiden 
kautta palattiin ennen ensimmäis-
tä maailmansotaa. 

Lehden mielenkiintoista teos-
ta voi lämpimästi suositella kai-
kille meriupseereille. 298-sivuis-
ta väitöskirjaa voi tiedustella 
Meriupseeri-yhdistyksen asia-
mieheltä. 
Ove Enqvist 

VIAPORIN 
KilMFMIMNlir.'-. Sr/tlL FSKÖC&' IMS-1M* 

Harry Halen: 
Viaporin komendantit ja sotilas-
kuvernöörit 1808-1918, Unholan 
Aitta 17, Helsinki 2003 (56 si-
vua) 

• • • Amanuenssi Harry Halen 
on vuodesta 1994 alkaen harras-
tuksenaan ja vapaa-aikanaan 
koonnut pieniä tieteellisiä julkai-
suja. Helsingin yliopiston Aasian 
ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitoksella työskentelevän Hale-
nin aikaisempia teoksia on esitel-
ty aikaisemmassa Rannikon Puo-
lustajassa. 

Uusin teos Viaporin komen-
dantit ja sotilaskuvernöörit 1808-
1918 käsittelee mainittuja henki-
löitä monipuolisesti ja mielen-
kiintoisella tavalla antaen siten 
myös yleiskuvan Viaporista, Hel-
singistä ja rannikonpuolustukses-
ta kyseisten henkilöiden aikana. 
Lisäksi kirjassa on luku Viaporin 
haltuunotosta vuonna 1808 ja al-
kuajan hallinnosta. Kirjan liittee-
nä on muun muassa luettelo Via-
porin korkeista vieraista 1809-
1899, Viaporin linnoitusalueen 
saaristonimistöstä suomen-, ruot-
sin- ja venäjän kielellä sekä venä-
läisten nimimuotojen hakemisto. 

Kirjoittaja myy kirjojaan lä-
hennä suoraan, yhteystiedot ovat 
Harry Halen, c/o AAKKL, JP 59 
(Unioninkatu 38), 00014 Helsin-
gin Yliopisto, puh. 191 22224, 
harry.halen@helsinki.fi  
Ove Enqvist 

Kuvassa vasemmalta komen-
taja Aarni Lehti,professori 
Ohto Manninen ja dosentti 
Pertti Luntinen. 
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KIRJALLISUUTTA 

Chris Henry 

British Napoleonic Artillery 
1793-1815 (2) 
Siege and Coastal Artillery 
(New Vanguard 65) 
Osprey Publishing 2003 

• • • Rannikkotykeistä ei ole 
julkaistu juur ikaan ulkomaisia 
kirjoja, vaan rannikkotykkejä kä-
sitellään usein lyhyesti samoissa 
kirjoissa yhdessä muiden tykkien 
kanssa. Poikkeuksen tästä tekee 
Ospreyn vuonna 2003 julkaisema 
teos piiritys-ja rannikkotykistös-
tä Napoleonin sotien aikana. Ly-
hyt 48-sivuinen runsaasti kuvitet-
tu kir ja antaa hyvän yleiskuvan 
rannikolla ja linnoitusten valtaa-
miseen käytetyistä tykeistä aika-
na, jolloin ei varsinaisesta rannik-
kotykistö-aselaj is ta voida vielä 
puhua. 

Kirjan parasta antia lienee sen 
kuvitus, joka koostuu sekä valo-
kuvista että hienoista piirroksista, 
ja joka yhdessä selittävän tekstin 
ja historiasta otettujen esimerkki-
en avulla antaa hyvän kuvan siitä, 
miten erilaista tykistön käyttö 
rannikolla oli ennen kuin varsi-
naiset ränni kkotykit kehitettiin 
1800-luvun loppupuolella. Vaik-
ka kirja keskittyy brittiläiseen ty-
kistöön, kirja sopii jokaisen ran-
nikkopuolustuksesta kiinnostu-
neen kirjahyllyyn. 

Itse ostin kirjan matkalla Puo-
lassa 60 slotyllä (noin 15 euroa). 
Kirjan saatavuudesta Suomesta ei 
ole tietoa, mutta se on tilattavissa 
ainakin kustantajal ta http:// 
www.ospreypublishing.com/, pu-
helin +44 (0)1933 443 863. Kus-
tantajan kotisivuilla hinta on 
(US) $14.95, (UK) £8.99. 
Ove Enqvist 

Erkki Marttila 

Rannikkotykistörykmentti 3:n 
maisemissa - Suvannon, Taipa-
leen, Konevitsan, Käkisalmen 
näkymiä vuonna 2002 
Julkaisi ja Saaris tomeren Meri-
puolustusalue 

• • • Komenta ja evp Erkki 
Marttilan 140-sivuisessa, kova-
kantisessa neliväri teoksessa 
"Rannikkotykistörykmentt i 3:n 
maisemissa - Suvannon, Taipa-
leen, Konevitsan, Käkisalmen 
näkymiä vuonna 2002" kuvataan 
Laatokan vanhojen rannikkopat-
tereiden ja muiden entisten soti-
laskohteiden nykytilaa. Teos on 
vuonna 2001 ilmestyneen "Ran-
nikkotykistörykmentt i 3 toimi 
täällä - Pohjoisen Laatokan mai-
semia vuonna 2001" tyyppinen. 
Runsaasti kuvitetussa kir jassa 
historiatietoja on lähinnä vain 
taustaksi. Kuva- ja piirrosmateri-
aali on suurelta osin Saaristome-
ren Meripuolustusalueen hallussa 
olevaa, veteraaneilta saatua pe-
rinnemateriaalia. Kirjassa olevat 
uudet valokuvat ovat pääosin ko-
mentaja Petri Ahola-Lutt i lan ja 
komenta ja Ove Enqvistin otta-
mia. Erityisen mielenkiintoisia 
ovat kir jassa olevat taidokkaat 

British Napoleonic 
Artillery 1793-1815 (2) 
S i e g e a n d C o a s t a l A r t i l l e r y 

Erkki Marttila 

Rannikkotykistö-
rykmentti 3:n maisemissa 

-Suvannon laipak«!) - KctWrviisai'i -
näkymiä vuonna 2002 

piirrokset, jo tka on aikoinaan 
Laatokan Rannikkoprikaatin up-
seerikerhon vieraskirjaan piirtä-
nyt Magne Hartman. Virallista 
sotahistoriaa ja monissa yhteyk-
sissä julkaistuja SA-kuvia on tar-
koituksella vältetty. Erityisaihee-
na on komentaja evp Visa Auvi-
sen kir joi t tama luku Laatokan 
laivastosta vuosina 1918-1944. 

Saaris tomeren Meripuolus-
tusalue on kirjan julkaisija, ja kir-
jasta on tehty 650 kappaleen pai-
nos. Painoksesta suurin osa on 
tarkoitettu ei-kaupalliseksi lahja-
eräksi, joka jaetaan korvauksetta 
Laatokan veteraaneille, maan-
puolustusjärjestöille, yleisille kir-
jastoille, karjalaisuutta vaaliville 
yhteisöille ym. Tämän osuuden 
on rahoittanut Sotavahinkoyhdis-
tyksen säätiö (60 %) ja Rannik-
kotykistösäät iö (40 %). Lahja-
erän lisäksi kir jaa on ostanut 
omaan käyttöönsä Saaristomeren 
Meripuolustusalue ja muutama 
muu taho. Kirja ei ole julkisessa 
myynnissä, mutta sitä voi kysyä 
kir joi t tajal ta Erkki Martti lalta, 
Signalistinkatu 11 G 61, 20350 
Turku, puhelin 02-2355410, 050 
3518111 
Ove Enqvist 
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Olavi Simola: 
Loch Linnhen vanavesi- Erään 
suomalaisen valtameripurjehti-
jan vaiheet 1898-1933. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra (SKS) 2003. 325 sivua, ovh 38 
euroa. ISBN 951-746-484-3 

• • • Suomi nousi viimeisten 
rautarunkoisten purjelaivojen ai-
kakaudella 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alkupuolella yhdeksi 
suurimmista purjelaivojen varus-
tajamaista maailmassa kiitos en-
nen kaikkea ahvenanmaalaisten 
ja lounaissuomalaisten varustaji-
en sinnikkään taistelun konevoi-
man esiin marssia vastaan. 

Purjemerenkulkumme vii-
meinen kukoistuskausi on äsket-
täin saanut arvokkaan lisän yh-
den laivan historiaa valottavien 
teosten alati kasvavaan joukkoon. 
Monien meistä hyvin tuntema 
rannikkotykkimies, eversti Olavi 
Simola on kolmen vuoden perus-
teellisen tutkimuksen ja uuras-
tuksen jälkeen saanut valmiiksi 
alun perin kolmimastoiseksi fre-
gatiksi rikatun rautarunkoisen 
Loch Linnhen historian. Se on 
samalla kunnianosoitus koko 
vakkasuomalaiselle purjelaiva-
kaudelle. 

Loch Linnhe oli suomalais-
omistuksessa 35 vuotta, siitä pää-
osan talonpoikaistaustaisella reta-
rijoukolla, joka osti vuonna 1876 
valmistuneen aluksen Uuteen-
kaupunkiin vuonna 1898. Alus 
myytiin Turkuun 1920 ja edel-
leen vuonna 1922 Ahvenanmaal-
le legendaarisen Gustaf Erikso-
nin laivastoon. Loch Linnhe 
haaksirikkoutui kotivesillään Kö-
kars Örenin luona vuonna 1933. 
"Meri, jonka laiva oli haastanut 
ja voittanut lukemattomat kerrat, 
peri viimein voiton", Simola 
päättää kirjansa. 

Mutta sitä ennen kirjan sivuil-
la käydään monin paikoin hyvin-
kin yksityiskohtaisesti läpi laivan 
vaiheita erityisesti Uusikaupunki-

jaksolta. Mahdollisuuden tähän 
antoi sattumalta löytynyt meri-
miesarkullinen aluksen papereita 
- kirjeitä, laskuja, tilejä, sopi-
muksia - tuolta kaudelta. Niitä 
täydentää joukko muistelmia, 
joista kahden aluksella purjehti-
neen miehen kanssa Simolalla oli 
ollut tilaisuus henkilökohtaiseen 
kosketukseen. Tapa ja tarkkuus, 
jolla hän on aineistoaan käyttä-
nyt, on kiitoksen arvoinen. Sala-
poliisin tavoin hän tarkistanut ja 
varmistanut asioita aina kun se 
on ollut mahdollista. Vaiheet, 
joista tietoa ei ole löytynyt on 
kuvattu luontevasti ja hyvin to-
dentuntuisesti. 

Kirjan läpikäyvänä teemana 
on toisaalta laivanvarustajien (re-
tarien) ja kapteenien taloudelli-
nen näkökulma, toisaalta myös 
merellä olon kuvaukset keula-
puolen väen silmin. Viime maini-
tusta mainioita välähdyksiä tarjo-
taan esimerkiksi Vallun, Valfrid 
Stenbergin muistellessa, millaista 
oli miehistön elämä niin laivassa 
kuin kotona tai vieraissa maissa. 
Pitkän matkan purjehdus, kuu-
kausiakin merellä yhtä mittaa 
vaati paljon sekä alukselta että 
sen miehistöltä. Heikot tuulet hi-
dastivat usein matkan tekoa, 
muona kävi vähiin, ja taudit, kuo-
lemakin uhkasivat. Myrskyt puo-
lestaan koettelivat aluksen ja 
miehistön kestävyyttä. Henki-
lösuhteet olivat välillä tiukoilla 
tappeluun asti. Monet lastaussa-
tamat olivat pieniä kyläpahasia, 

joissa ei matkan rasituksia pääs-
syt purkamaan edes silloin har-
voin kun kapteeni salli maihin 
menon. Karkaamiset olivatkin 
toistuva ilmiö satamissa ja uusien 
miesten värväys oli usein hanka-
laa. 

Simola kuvaa myös elävästi 
kapteenien elämää puun ja kuo-
ren välissä. Maailmaa kiertävän 
laivan ja isännistön yhteys toimi 
kirjeitse ja lyhyin sähkein. Säh-
keetkin tosin saattoivat viipyä 
matkalla päiväkausia, kirjeet 
viikkoja, kauemminkin. Merellä 
kapteeni oli yksin Luojansa kans-
sa. Kapteeni huolehti miehistös-
tään turvallisen ja kannattavan 
purjehduksen toteutumiseksi. 
Uudestakaupungista katsoen pit-
kät lastin odotusajat satamissa tai 
viivytykset matkalla vaikkapa 
pelätyn beri-beri-taudin hoitami-
seksi ja miehistön lisäkuolemien 
estämiseksi eivät saaneet pitkään 
isännistön ymmärtämystä. Seura-
us, moitekirjeiden jälkeen "Sinä 
valtava kykenemättömyys! Sata-
massa ja meressä. . . !" tyyliin, 
saattoi olla päällikön vaihto, 
vaikka hän oli toimillaan pelasta-
nut laivan. Raha näytti puhuvan! 

Oivallista kirjan tarinassa on 
myös sen sitominen yleiseen 
maailmantilanteeseen. Buuri-
sodan juuri alettua alus saapui 
Kapkaupunkiin. Maailmansodan 
puhjettua laiva joutui talvehti-
maan Vienan Koutassa, kun sota-
byrokratia ei sallinut lähtöä ajois-
sa. Päästyään seuraavana kesänä 
merelle Loch Linnhe purjehti on-
nekkaasti ja tuottoisasti sotavuo-
det havereitta. Lukijaa auttavat 
myös napakat kuvaukset useista 
lastaussatamista. Joissakin itse-
kin käyneenä kuvaukset tuntuivat 
tutuilta, vaikka vuosikymmenet 
ovatkin välissä. 

Kirjan 120 valokuvaa elävöit-
tävät kertomusta. Niiden kerää-
misessä ja varsinkin kuvissa ole-
vien tunnistamisessa ja tiedon 
varmistamisessa on ollut kova 
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UUSI ILME 
puolustusvoimille 

Puolustusvoimat on tänä 

vuonna 8 5 vuotta täyttä-

essään saamassa uudiste-

tun visuaalisen i lmeen. Jo 

olemassa olevien perin-

teisten tunnusten ja vär ien 

rinnalle luodaan uudenlai-

nen typogra f ia ja graaf i-

set elementit sekä sään-

nöstö ni iden käyttöä 

o h j a a m a a n . Graa f inen 

ohjeisto valmistuu vuoden 

lopul la ja uusi i lme ote-

taan käyttöön ensi vuoden 

alussa. 

Kun yritys uusii ilmeensä, tär-
keimpänä osana uudistuksessa on 
useimmiten tunnuskuvan ja logo-
jen uusinta. Uudistus liitetään 
myös usein yrityksen liiketoimin-
nan isoihin muutoksiin. Puolus-
tusvoimissa vanhat, erinomaisesti 
palvelleet tunnukset, kuten meri-
voimien "ankkurileijona", säily-
tetään eikä uudistus liity mihin-
kään suureen puolustusvoimissa 
tapahtuvaan muutokseen. 

Miks i uusi i lme 
tarv i taan? 

Mihin uudistus sitten liittyy? Vai 
onko kyseessä irrallinen projekti 
muiden uudistusten ohessa? Kun 
puolitoista vuotta sitten päätettiin 
lähteä ilmettä uudistamaan, oli 
sen pohjana useita eri syitä. Pää-
esikunnan tiedotusosastolta pyy-
dettiin jatkuvasti tukea graafisen 
alan tuotteiden tekoon. Pyyntöi-
hin ei tukea juurikaan voitu an-
taa, koska yhtenäistä ohjeistusta 
ei ollut. Verrattaessa mahdolli-
simman monia puolustusvoimien 
graafisia tuotteita; joukko-osasto-
esitteitä, työpaikkailmoituksia tai 

nettisivustoja, ei niissä havaittu 
minkäänlaista visuaalista yhden-
mukaisuutta. Oli vaikea uskoa, 
että ne olivat lähtöisin samasta 
"yrityksestä". Tunnusten ja mui-
den elementtien käyttö oli villiä 
ja vapaata, kuten kaiken koke-
neelle 85-vuotiaalle kuuluukin. 
Lisäksi puolustusvoimien julki-
suuskuvan parantamiseen oli läh-
detty jo monella muulla saralla. 
Oli korkea aika käynnistää myös 
visuaalisen ilmeen yhdenmukais-
taminen. 

I lmeen k iv i ja lkana 
puolustusvoimien 
to imin tas t ra teg ia t 

Kun ilmeprojektia aloitettiin, tar-
vittiin puolustusvoimien toimin-
taperiaatteiden ja tulevaisuuden 
visioiden lisäksi tutkimuksia 
identiteetistämme ja imagostam-
me. Jo mainostoimistoja kilpailu-
tettaessa edellytettiin, että ne te-
kevät selkeän analyysin nykyti-
lastamme ja tulevaisuuden tavoit-
teistamme ennen ilmeen suunnit-
telun aloittamista. 

Perusteet sille, mitä olemme 

. . •KIRJALLISUUTTA 

työ. Tekijän tarkan luonteen tun-
tien lopputulos on luotettava. Jot-
kut, ilmeisesti väripostikorteista 
tehdyt kuvat ovat menettäneet 
mustavalkoisina luonnettaan. 
Kartat satamista, luettelo aluksel-
la purjehtineista suomalaisista 
merimiehistä, laaja merisanasto 
sekä henkilö- ja paikannimihake-
mistot lisäävät kirjan arvoa sa-
moinkuin luettelo käytetyistä tie-
donlähteistä. 

Olavi Simola on seurannut 
Loch Linnhen vanavettä mainios-
ti. Tarina pitää pauloissaan lop-
puun asti. Teos osoittaa, että kiin-
nostavia kertomuksia purjelai-
voista syntyy edelleen. Paitsi 
mukaansa tempaavan sisältönsä 
takia, kirja on nautinto myös 
huolitellun kie l i - ja ulkoasunsa 
sekä moitteettoman oikolukunsa 
vuoksi. Liian paljon hyviäkin kir-
joja pilataan nykyisin huolimatto-

malla viimeistelyllä. SKS on tun-
tenut vastuunsa! 

Kirjaa voi varauksetta suosi-
tella aiheesta kiinnostuneiden kir-
jahyllyyn. Tyylikkään ulkoasunsa 
puolesta se sopii mainiosti myös 
lahjakirjaksi. Sitä on saatavissa 
hyvin varustetuista kirjakaupois-
ta. Olavi Simolaa on täysi syy 
onnitella onnistuneesta lopputu-
loksesta! 
Jukka Pajala 
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ja mihin olemme menossa löyty-
vät puolustusvoimien arvoista, 
puolustusvoimia koskevista laeis-
ta sekä turvallisuus- ja puolustus-
poliittisesta selonteosta. Henki-
löstöstrategiakaan ei jäänyt ana-
lyysin ulkopuolelle. Puolustus-
voimien visuaalisen ilmeen suun-
nittelijaksi valitun mainostoimis-
to Phenomena Advertising Oy:n 
edustajat kiersivät tutustumassa 
laajasti puolustusvoimiin kaikilla 
tasoilla. Joukkojen ja esikuntien 
näkemyksiä ja toiveita kuunnel-
tiin hyvin tarkasti. 

Si tou t taminen ja tarve 
uudistuksel le ka iken 
lähtökohtana 

Tutkimukset ja analyysit antoivat 
hyvät perusteet suunnittelulle, 
mutta ilman jatkuvaa työnohjaus-
ta olisivat tekijät saattaneet lähteä 
liiaksi "omille teilleen". Projek-

tille perustettuun ohjausryhmään 
valittiin edustajat kaikista puolus-
tushaaroista ja maanpuolustus-
alueilta sekä osasta pääesikunnan 
alaisia laitoksia. Heidän tehtä-
vänsä oli ja on edelleen vahtia, 
että ilmettä uudistettaessa jokai-
sen organisaation erityispiirteet 
tulevat huomioon otetuiksi mah-
dollisimman tarkasti. Jo ennen 
projektiryhmän toiminnan aloit-
tamista, kaikilta osapuolilta saa-
tiin hyväksyntä ilmeen uudista-
miselle. Hyväksyttämisprosessin 
ja tutustumiskierroksen aikana 
kävi myös selväksi, että tarve uu-
delle ilmeelle ja sitä ohjaavalle 
graafiselle ohjeistolle on todella 

Selkeä i lme vaat i i 
se lkeän organisaat ion 

Suurin yksittäinen työ projektin 
alkuvaiheessa on ollut visuaali-

sen hierarkian rakentaminen. Il-
man sitä olisi ollut mahdotonta 
tehdä tunnuksista, väreistä, typo-
garafiasta ja graafisista tunnus-
elementeistä koostuvaa loogisesti 
etenevää graafista ohjeistoa koko 
puolustusvoimille. Asema orga-
nisaatiossa ei aina ole sama kuin 
joukon identiteetti. Visuaalinen 
hierarkia ei siis ole välttämättä 
sama kuin puolustusvoimien or-
ganisaatio. Meri-ja ilmavoimien 
visuaalinen identiteetti on varsin 
selkeä, mutta esimerkiksi maa-
voimien asema visuaalisessa hie-
rarkiassa on paljon monimutkai-
sempi. 

Lähtökohtana oli, että "torni-
leijonan" alle muodostetaan neljä 
kokonaisuutta; maa-, meri-ja il-
mavoimat sekä pääesikunta alai-
sine laitoksineen. Lopputulokse-
na niiden rinnalle nousivat vielä 
Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
Materiaalilaitos sekä maanpuo-

P u o l u s t u s v o i m i e n 

g r a a f i s e n o h j e i s t o n 

t u n n u s - j a v ä r i h i e r a r k i a 

Puolustusvoimi-
en visuaalista 

hierarkiaa kuvaa-
va "pizza 

Visuaalinen 
hierarkia ei vastaa 

"yksi yhteen" 
Puolustusvoimien 

organisaatiota. 
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lustusalueiden esikunnat. 

Strateg ia t ja analyysit 
visuaalisiksi es imerkeik-
si 

Projektin alkuvaiheessa vaati-
mukseksi asetettiin, että puolus-
tusvoimien "tornileijona" ja tun-
nusväri näkyvät kaikissa puolus-
tusvoimien graafisissa tuotteissa. 
Puolustushaarojen voimakkaan ja 
itsenäisen identiteetin vuoksi 
päätettiin, että niiden oma ilme 
säilyy hallitsevana pääosassa 
tuotteita. Kun tähän lisätään se, 
että näiden organisaatioiden alla 
ovat joukko-osastot ja -yksiköt 
sekä aselajit omine rakkaine vä-
reineen ja tunnuksineen, voidaan 
kysyä voiko näistä saada selkeää 
kokonaisuutta rakennettua. 
Kompromisseja joudutaan teke-
mään, mutta ilmeelle asetetut 
päävaatimukset pysyvät projektin 
punaisena lankana. Yhtenäisen 
ilmeen tarkoitus on puolustusvoi-
mien ilmeen tunnistaminen niin 
puolustusvoimien oman henki-
löstön piirissä kuin sen ulkopuo-
lellakin. 

Tunnistevärit ovat käyttäjil-
leen tärkeitä ja perinteikkäitä. 
Myös asevelvollisuuden suoritta-
neet tunnistavat ainakin oman 
puolustushaaransa ja aselajinsa 
värin. Typografialla taas määrite-
tään, mitä fonttia käytetään ja 
miten tekstit ja tekstikentät sijoi-
tetaan. Näiden muodostama tun-
nistettavuus on usein sellainen, 
ettei katsoja itse sitä huomaa, 
mutta toistuessaan useasti, se luo 
kuvaa puolustusvoimista selkeä-
nä ja järjestelmällisenä organi-
saationa. Yhtenä typografian il-
menemismuotona puolustusvoi-
missa on asiakirjojen tekemisestä 
annetut ohjeet. Nyt ne siis ulote-
taan muihinkin kirjallisiin tuottei-
siin monimuotoisempina, mutta 
toivottavasti ei monimutkaisem-
pina. 

Haastava osa uutta ilmettä 
ovat muut graafiset elementit. 
Elementit toistuvat kaikissa tuot-
teissa useimmiten samanlaisina 
ja samassa paikassa, mutta ne 

=' Merivoimien valmiusyhtymiä 
ovat meripuolustusalueet. Mer ivo imien kr i is iajan teh tävänä o n S u o m e r 

rann ikon ja saariston puo lus taminen, maamme 
meriyhteyksien turvaaminen ja merialueelta tule-

vien hyökkäysten tor junta. Mer ivoimat vastaa myös pääosasta 
merialueel la ja saaristossa annet tavasta virka-avusta. • 

Merivoimissa kehitetään erityisesti 
? kykyä meriliikenteen suojaamiseen 
• miinatorjuntaa 

rannikkojoukkojen liikkuvuutta 

Merivoimat uuden ilmeen mukaisessa Puolustusvoimat 85-
vuotta -esitteessä. 

voivat myös esiintyä muunneltui-
na toteuttajan graafisten taitojen 
mukaan, kuten esimerkiksi jul-
kaisussa "Puolustusvoimat 85 
vuotta" on nähtävissä. 

Kaikkien näiden elementtien 
määrittämisellä ja käytön ohjeis-
tuksella ei ole tarkoitus tappaa 
tekijöiden luovuutta vaan antaa 
valmiit työkalut ja oikein määri-
tetyt värit, joita tekijät sitten voi-
vat käyttää kykyjensä mukaisesti. 

Kaikk i kerral la uusiksi 
vuoden 2 0 0 4 alussa? 

Ilmettä ohjaava graafinen ohjeis-
to on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2004 alussa. Tavoitteena 
on toteuttaa se heti verkkoversio-
na, mutta alkuvaiheessa se voi-
daan myös julkaista cd-romina. 
Uudistushankkeet, kuten koulu-

tusportaalin (Avot) ja puolustus-
voimien asianhallintajärjestelmän 
(PvAh) rakentaminen voivat ai-
heuttaa verkkoversion käyttöön-
oton viivästymisen. 

Ilme ei vielä kohennu ohjeis-
tuksella, vaan tarvitaan uuden il-
meen mukaisia tuotteita. Pääesi-
kunta ei käske tarkkaa aikataulua, 
vaan tuotteet uudistetaan joukko-
jen tarpeiden mukaisesti. Meri-
voimissa Merivoimien Esikunta 
vastaa Internet-sivujen ja meri-
voimien yleisesittelymateriaalin 
uusimisesta vuoden 2004 alussa. 
Joukko-osastot uusivat esitteensä 
ja muun esittelymateriaalinsa tai-
peen mukaan. Näin ilmeen uudis-
tus etenee ja muutos näkyy asteit-
tain. 

Mitä kaikkea sitten uusitaan? 
Kaikki! Graafinen ohjeistus muo-
dostuu seuraavista kokonaisuuk-
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sista: 
- asiakirjat 
- verkkoilme 
- perustuotteet (kirjekuoret, -poh-
jat, käyntikortit, kutsukortit, tie-
dotteet jne) 
- julkaisut 
- ympäristöilme (opastaulut, -kyl-
tit, nimikyltit, kieltotaulut, vierai-
lijakortit jne) 
- pr-tuotteet (kynät, hiirimatot, 
muovikassit jne) 
- tapahtumailme (messut, tiedo-
tustilaisuudet) 
- esitykset ja kalvopohjat 
- mainonta. 

Testausta ja koulutusta 

Vuoden 2004 alussa alkaa puo-
lustusvoimien ilmeen muuttumi-
nen. Mikään tuote ei ole valmis, 

ennen kuin kunnollinen sisäänajo 
on toteutettu. Verkkoversiona oh-
jeistusta on helppo muuttaa käyt-
täjiltä saatujen palautteiden, seu-
ranta-analyysien ja ilmeeseen 
vaikuttavien muutosten perus-
teella. 

Alkuvaiheen tavoitteena on 
saada graafinen ohjeisto valmiik-
si ja siirtää se verkkoversioksi. 
Tulevaisuuden haasteina voisivat 
olla kuvapankin muodostaminen 
ja Web to print -tilausjärjestel-
män rakentaminen. Kaukaisessa 
tulevaisuudessa ilmeen yhden-
mukaisuuden kruununa siintää 
puolustusvoimien oman fontti-
perheen luominen vaikkapa ni-
mikkeellä "tuli ja liike". 

Puolustusvoimissa olemme 
tottuneet siihen, että kaikkeen 
toimintaan liittyy koulutus. Niin 

ilme-projektiinkin. Ennen graafi-
sen ohjeistuksen käyttöönottoa 
sitä testataan ja avainkäyttäjiä 
koulutetaan. Avainkäyttäjiksi luo-
kitellaan piirtäjän, graafikon tai 
vastaavan tittelin omaavat henki-
löt. Toki mukaan otetaan muita-
kin, jotka tarvitsevat jokapäiväi-
sessä työssään ohjeistoa. Meri-
voimissa uusi ilme esitellään 
koko henkilöstölle ja graafisen 
ohjeiston käytöstä järjestetään 
koulutustilaisuuksia vuoden 2004 
alussa. 

Avainsanat ilmeprojektissa 
ovat olleet; yhtenäisyys, käytettä-
vyys ja sitoutuminen. Jos nämä 
periaatteet saadaan toteutettua, 
olemme saavuttaneet tavoitteem-
me. 
Teksti: Sami Aarnio 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

O F A O y A b , PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 02-7636 720, Fax 02-7627 958 

K International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
O y In te rnat iona l Paint A b 
Malmarint ie 20 , 0 1 3 0 0 VANTAA 
Puh. (09) 873 91 1 
Fax 0 9 ) 8 7 3 9 1 6 2 
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OVE ENQVIST 

ItK 3 0 B 
75 mm:n ilmatorjuntatykki 
vuodelta 1930 mallia Botors 

Suomalaisia siviililaitoksia ja 
vastaavia yhteisöjä kehotettiin 
1930-luvulla itse hankkimaan 
mm. ilmatorjuntatykistöä. Turun 
seudun kodinpuolustustoimikun-
ta hankki yhdeksän 75 mmm Bo-
fors ilmatorjuntatykkiä mallia 
1930 Turun ilmatorjunnalle. Ty-
kit olivat olleet menossa Siamil-
le. Tekstit tykeissä ovat Siamin 
kielellä. Tykit tulivat Suomeen 
helmikuussa 1940. Vain osa ty-
keistä ehti mukaan talvisotaan. 
Kaksi tykkiä oli merivoimien 
käytössä, ja ne oli tarkoitus asen-
taa jäänsärkijä Sisuun. Tykit luo-

vutettiin kuitenkin takaisin ilma-
torjunnalle. 

Jatkosodassa tykit osallistuvat 
Turun ilmatorjuntaan. Kolme 
tykkiä oli kesällä 1944 Santaha-
minassa. Sodan jälkeen kalusto 
oli jonkun aikaa koulutuskalus-
tona, kunnes se vuonna 1948 luo-
vutettiin Asevarikko 5:lle. Kalus-
to oli myös merivoimien käytös-
sä 1960-luvulla. 

Vuonna 1972 Rannikkotykis-
tökoulu sai Asevarikko 5:ltä kol-
me 75 B 30-tykkiä harjoituska-
lustoksi. Vaikka tykit oli porattu 
76 mm:ksi, jotta niillä pystyttiin 

käyttämään 76 mm:n ampuma-
tarvikkeita, niistä käytettiin kui-
tenkin nimitystä 75 B 30. Tykit 
oli käytössä Kuivasaaressa. 
Eräässä ammunnassa vuonna 
1978 tykin sisäputki irtosi, jonka 
jälkeen kalusto evakuoitiin Ase-
varikko 5:een. Tykkimallin käyt-
tö rannikkotykkinä jäi täten hy-
vin lyhyeksi.Turussa on yksi tyk-
ki Turun ilmapuolustuksen muis-
tomerkkinä. Se paljastettiin 
15.9.1985. Sotamuseon kokoel-
missa on muutamia tykkejä. 

LAKIASIAINTOIMISTO TIMO RAUNU KY 
Valtakatu 26 B 21, 45100 Kouvola 

Puh. 05-375 2584 

UNIFERM OY 
Temppelikatu 19 D 50, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uniferm.fi 
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Pukkion linnakkeen 
Hotchkiss-tykit talvisodassa 
Valmiste lut 

Talvisodan alkaessa Pukkion lin-
nakkeella oli kaksi 203/45 C ka-
nuunaa käsittävä raskas patteri 
sekä saaren kaakkoiskulmassa 
kahden tykin Hotchkiss-jaos, jota 
linnakkeella kutsuttiin H-patte-
riksi. Linnakkeen päällikkönä oli 
luutnantti Veikko Vuorela. Nuo-
rena vasta Merisotakoulun reser-
viupseerikurssilta n:o 9 päässee-
nä reservin vänrikkinä jouduin 
H-patterin päälliköksi. 

Raskas patteri oli valmistunut 
vuonna 1924, mutta H -patteri il-
meisesti jonkin verran myöhem-
min. Käsitykseni mukaan nämä 
tykit oli siirretty Pukkioon Kilpi-
saaresta, ja sijoitettu paikoilleen 
samanaikaisesti tulenjohtotornin 
rakentamisen kanssa 1930-luvun 
alkupuolella. Tykit olivat lujasti 
kallioon pukattuja ilman min-
käänlaisia rinta- tai sirpalesuojia. 
Ammusvarasto oli usean sadan 
metrin päässä raskaan patterin 
kanssa yhteisessä betonikorsussa 
isojen tykkien ja tulenjohtotornin 

välissä. Miehistö oli erinomaista, 
pääasiassa maatalojen poikia 
kahdesta kylästä Virolahdella. 

YH:n aikana tehtiin rintasuo-
jat ja niihin pienet ammusten kä-
teisvarastot sekä kallioiden väliin 
miehistökorsu. Haminassa olleen 
joukko-osaston teknillisen toi-
miston avulla asennettiin joskus 
talven mittaan tykkeihin piirujao-
tuksella varustetut suuntakaaret. 
Minä puolestani laadin tukevalle 
pahville liimatulle 1:50 000 topo-
grafikartalle vastaavalla piirujao-
tuksella varustetun tulenjohtota-
son. Kaaret saatiin tarkalleen yh-
densuuntaistettua Hemmingin 
luodolla olleen loiston avulla. Se 
oli merkitty kartalle ja näkyi ty-
keille. Näillä toimenpiteillä oli 
erittäin suuri merkitys tulevissa 
tilanteessa, sillä kolmesta suorite-
tusta taisteluammunnasta vain 
yksi tehtiin suorasuuntauksella, 
mutta siinäkin etäisyys maaliin 
saatiin tulenjohtotasolta. 

Itse H-tykki oli kaliiperiltaan 
57/58 sekä puoliautomaattinen, 
ja sen lähtönopeus oli yli 1200 

metriä sekunnissa. Sen vuoksi 
sen kantama oli kaliiperiin ver-
rattuna suuri, noin yhdeksän ki-
lometriä, mutta ääni vastaavasti 
kimakka. Koulutetun miehistön 
kanssa se oli hyvin nopea ase. 
Ammuksia oli varastossa noin 
900, pääasiassa kranaatteja. Jou-
kossa oli myös aikasytyttimillä 
varustettuja srapnelleja. 

Tais te luammunnat 

Aamuyöstä 4.3.1940 oli kaksi 
noin 200 miehen suuruista Nar-
vista ja Somerista lähtenyttä vi-
hollisosastoa vallannut, toinen 
Isokalastajan eli Kiuskerin luo-
don ja toinen lännempänä olevan 
Huovarin luodon. Aamupäivällä 
4.3. lähti Kiuskerista suuri vihol-
lisjoukko kohti pohjoista. Kun se 
noin kello 10.30 oli Kiuskerista 
noin kahden kilometrin päässä 
olevan Väliluodon kohdalla, noin 
seitsemän kilometriä Pukkiosta, 
aloitimme tulituksen. Oli pelättä-
vissä, että ammusten sytyttimet 
olisivat liian hitaita jäälle ammut-
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taessa, mutta helpotus oli suuri, 
kun totesimme ammusten räjäh-
tävän jään pinnassa ja joka osu-
malla "oli tossuja ilmassa". Am-
muimme noin 100 kranaattia 
käyden läpi koko rintaman vihol-
lisen paetessa sitä mukaan suin 
päin. Kaatuneiden määrää ei pys-
tytty laskemaan. Samana päivänä 
kohta puolen päivän jälkeen 
Huovarin vallannut vihollisosasto 
oli edennyt raskaan patterin tuli-
tuksesta huolimatta Kinnarin 
saarten edustalla olevan Hämeen-
luodon korkeudelle. Kinnaria 
puolustamassa oli 32 miehen 
vahvuinen osasto aseinaan kone-
kivääri, pikakivääri ja kivääreitä. 
Sieltä oli H-patterille suora puhe-
linyhteys. Tulenjohto toimi niin, 
että tähystäjä i lman tulenjohto-
koulutusta oli korkean puun lat-
vassa sekä puhelinkone- ja mies 
puun juurella. Yhteys toimi tyy-
dyttävästi. Ammuntaa aloitettaes-
samme hyökkääjien pääosa, jossa 
oli mm. 16 konekivääriä rinta-
massa, oli jäällä Hämeenluodon 
länsipuolella. Alusta alkaen tuli 
osui tähän ihmismassaan, joka 
alkoi hakeutua suojaan Hämeen-

luotoon. Siirsimme tulen sinne ja 
teho oli vähintään yhtä hyvä. 
Ammuimme sinne hieman yli 
400 kranaattia. Ammunta oli kui-
tenkin pakko lopettaa putkien lii-
allisen kuumenemisen johdosta. 
Vihollinen käytti tulitaukoa hy-
väkseen ja vetäytyi eikä lisää tu-
litukea tarvittu. Kaatuneiden 
määrä oli suuri, noin 500, ja pää-
osa aiheutui H-patterin tulesta. 
Vielä monia vuosia myöhemmin 
sotien jälkeen Kinnarin puolusta-
jat minut tavatessaan vakuuttivat, 
että H-patterin ammunta pelasti 
heidät. Kinnarin puolustajat eivät 
kärsineet tappioita. 

Jouduimme ampumaan Kin-
narin suuntaan Pukkion saaren 
yli. Onneksi korotuskulma oli 
tarpeeksi suuri, niin että vain pui-
den latvoja oli lentoradan tiellä. 
Ammuksia ei räjähtänyt puissa, 
eikä osumatarkkuus kärsinyt. 

Maaliskuun kuudennen ja 
seitsemännen päivän välisenä 
yönä vihollinen ilmestyi Pitkä-
paaden eteläpuolella olevan Kok-
koluodon edustalle. Siellä oli 
vastassa laivastosta muodostetun 
ja vaast'ikään Pitkäpaateen siirre-

tyn pataljoona Aaltosen miehiä. 
H-patterilta pyydettiin oitis tuli-
tukea ja taas osoittivat tykit sa-
moin kuin epäsuora tulenjohto-
systeemi tarkkuutensa. Kokko-
luodon ilmoitettua vihollisen pe-
siytyneen eteläpuolella olevaan 
Itäluotoon, patterin tuli osui heti 
luotoon, tulipa täysosuma kone-
kivääriinkin, mistä patal joonan 
miehet seuraavana päivänä il-
moittivat. Pukkion suuri valon-
heitin avusti myös tätä taistelua. 
Ammut tua määrää en tarkkaan 
muista, se lienie ollut 80-90 lau-
kausta. Vihollinen vetäytyi, eikä 
tappioita puolustajille tullut. 

Tämän jälkeen ei tykeillä ol-
lut taistelutoimintaa. On todetta-
va, että Hotchkiss-tykki oli erin-
omainen puolustusase rannikon 
ja saariston olosuhteissa myös 
jäältä tulevaa hyökkääjää vas-
taan. Rauhan tultua tykit evaku-
oitiin luultavasti Haminaan ran-
nikkotykistön asevarastoon. Nii-
den myöhemmistä vaiheista mi-
nulla ei ole tietoa. Valitettavasti 
tulenjohtotaso häipyi jonnekin, 
ehkä tykkien mukana. Se olisi 
ollut hieno sotamuisto. 
Pekka Tulkki 
Muokannut Ove Enqvist 

95 vuotta 
KOTKAN 
KAUPUNGIN-

TEATTERIA 
2 0 0 3 PORIN SATAMA -PORT OF PORI 

Merisatamantie 13, 28880 PORI 
Puh. (02) 621 2600, Fax (02) 621 2630 

www.pori.fi 

MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

Mastsystem IntT Oy 
tel. ( 0 1 3 ) 7 1 7 790 +46 (8) 860446, fax (013) 7 1 7 7 8 9 , + 4 6 (8) 860447 
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RTR 13:n toinen linnakkeisto torjumassa 
Tuulosjoen maihinnousua kesäkuussa 1944 

Kesäkuun lopussa 1944 

nousi kaksi pietarilaista 

merijalkaväkiprikaatia 

maihin Tuulosjoen ja 

Vitelenjoen väliselle 

hiekkarannelle. Maihin-

nousualueelle oli ryhmit-

tynyt merivoimiemme 

joukoista puolustukseen 

noin 20 kilometrin ranta-

kaistaleelle ll/RTR 13. 

Tykkikalusto oli kauttaaltaan 
vanhaa, pääosin 76 K/02 
kanuunoita. Muut rykmen-

tin tykit olivat mm. pitkäputkisia 
76 K/15 kanuunoita, vanhoja 6 
tuumaisia kiinteälavettisia tykkejä 
ja italialaisia vuoristotykkejä. 
Osalla tykkimiehistä ei ollut tykki-
koulutusta ollenkaan. 

Maihinnousuja sen torjunta on 
usein sivuutettu sotahistoriassam-
me. Syynä saattaa olla osittain 
merivoimien ja maavoimien yh-
teistoiminnassa ja johtosuhteissa 
ollut kitka, mikä osaltaan vaikeut-
ti joukkojen yhteistoimintaa mai-
hinnousun torjunnassa. Kahdella 
maihinnousseella merijalkaväkip-
rikaatilla vihollinen nopeutti suo-
malaisten vetäytymistä Aunus-Sal-
mi alueelta pohjois-Laatokalle. 

Maihinnousualueen nähdes-
sään kohtaa edelleen taistelun jäl-
jet konkreettisesti, sillä hiekkaran-
nalta alkava kangasmetsä ei ole 
uusiutunut sodanjälkeisenä kuute-

na vuosikymmenenä. 
Oheinen kirjoitus perustuu hei-

näkuussa kuolleen isäni Ilmari 
Ahola-Luttilan (vuoteen 1947 
saakka Ahola) omiin muistikuviin 
taisteluista sekä lisäksi II/RTR 13 
komentajan, kapteeni Uuno Rutin 
23 kesäkuuta 1944 saakka täyttä-
mään sotapäiväkirjaan sekä Rutin 
henkilökohtaiseen muistioon. 

Tilanne Ukonniemen 
l innakkeella 
22 . kesäkuuta 1 9 4 4 
klo 2 0 . 4 0 

Haapanan merivaltioasemalta 
havaittiin pohjoiseen rannikon 
suuntaisesti etenevä laivasaattue 
22. kesäkuuta kello 22.40. Ha-
vainnosta ilmoitettiin heti puhelin-
sanomalla Ukonniemen linnak-
keelle ja kahdeksalla 72 K/02 ty-
killä varustetun linnakkeen valmi-
us kohotettiin välittömästi täysval-
miuteen. Linnakkeen vaakakanta-
mittarilla varustettu tulenjohtotor-
ni oli tulenjohdon päätepiste. Tu-
lenjohdon apupisteenä käytettiin 
Viteleessä olevaa tähystystornia. 

Taistelujen 
kehi t tyminen 
23 . kesäkuuta 

Linnakkeelta voitiin koko ajan 
seurata laivasaattueen siirtymistä 
pohjoiseen kauniissa valoisassa 
kesäyössä. Saattue saapui noin 
neljän tunnin kuluttua Tuuloksen 
korkeudelle arviolta 15 kilometrin 
päähän Ukonniemestä. Ukonnie-
men tasan alusosasto saavutti noin 
kello kahden aikaan yöllä pysytel-
len koko ajan 15 kilometrin päässä 
rannasta. Ampumaetäisyyden ul-
kopuolella liikkuvassa alusjonossa 
laskettiin olevan yhteensä 54 alus-
ta. Aluksista pääosa oli kuljetus-
aluksia sekä moottori tykki- ja var-

Lähes 50 vuotta maihinnousutaistelujen jälkeen olivat taiste-
luissa katkenneet puut edelleen lähes ainoina puina. Kuvassa 
vanhoja taistelupaikkojaan sodan jälkeen ensikertaa katsomas-
sa Ilmari Ahola-Luttila (vas, tulenjohtoupseeri/ 11/ RTR 13), Oiva 
Jaakkola (suojajoukkueen johtaja/ 111/ Rtr 13 ja Pertti Hemaanus 
( mv-aseman päällikkö/ Mantsinsaari) 
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tioveneitä. Osaston tulivoimana 
oli 4-5 tykkivenettä. 

Alusjonon ensimmäisten alus-
ten päästyä Mantsilan kylän koh-
dalle, jono kääntyi kohti rantaa ja 
kaarsi etelään. Se ohitti Ukonnie-
men tulenjohtotornin 14 km etäi-
syydeltä. 

Kun tykkiveneet saavuttivat 
Tuuloksen tasan aamulla kello nel-
jän aikaan, kääntyi osasto itään ja 
avasi samalla tulen Tuulosjoen 
pohjoispuolella olevalle hiekka-
rannalle. Tykkituli oli erittäin voi-
makasta ja laivatykistöä tuki venä-
läisten voimakkaat i lmapommi-
tukset. Laivojen etäisyyden ranta-
viivasta arvioitiin olevan 4-7 km. 

Laatokka oli rasvatyyni ja pie-
net maihinnousualukset aloittivat 
joukkojen maihinkuljetukset jo 
puoli tuntia tulivalmistelun jäl-
keen. Maihinnousu näytti aluksi 
edenneen vastarinnatta. Luutnantti 
Martti Laaksonen oli vienyt taiste-
lua edeltävänä iltana kaksi patterin 
neljästä 76 K/15 tykistä etelään 
IV/RTR 13:lie. Tuuloksen tuki-
kohdassa oli jäljellä vain kaksi 76 
KJ15 kanuunaa ja venäläisten tuli-

valmistelussa sai toinen näistä ty-
keistä täysosuman. Myös toinen 
tykki oli saanut pahoja osumia. 
Maihinnousurannan läheisyydessä 
Tuuloksen ja Vitele välillä olevan 
pienen merivartioaseman tilanne 
kävi myös sietämättömäksi. Mie-
het joutuivat jättämään panssarin-
torjuntatykkinsä ja poistumaan 
paikalta. 

Rannalle maihinnoussut vihol-
lisen merijalkaväkiprikaati uhkasi 
katkaista em. merivartioaseman 
lähellä risteävät maa- ja rautatieyh-
teydet. Etelästä tulevan pioneeri-
pataljoonan juna oli jäänyt Tulvo-
jan kylälle ja pataljoona joutui tais-
teluun jo maihinnousseen pietari-
laisen merijalkaväkiprikaatin jouk-
kojen kanssa. Tyynen sään muu-
tuttua myrskyksi joutui toinen me-
rijalkaväkiprikaati nousemaan 
maihin hyvin vaikeissa sääolosuh-
teissa. 

Maihinnousualueen laajenemi-
nen nopeasti Vitele kylään koettiin 
taistelussa suurena vaarana. Täl-
löin olisi etelästä Vitele tuleva sisä-
maahan johtava maantieyhteys 
katkennut ja etelästä vielä tulevien 

joukkojen siiiTot näin vaikeutuisi-
vat. 

Pian maihinnousun alettua 
vastaanotti vänrikki Ahola RTR 
13:n esikunnasta puhelinmääräyk-
sen irrottaa Ukonniemen panssa-
rin torjuntatykit miehistöineen Vi-
telejoen vanhan maantiesillan puo-
lustamiseen. Tykeillä turvattiin sil-
lan yli etelästä tuleva sisämaan 
maantie, koska kaikki rauta- ja 
maantieyhteydet olivat Tuulokses-
sa edelleen poikki. 

Panssarintorjuntatykkien irrot-
tamispäätöksen jälkeen käski RTR 
13:n komentaja everstiluutnantti 
Korvenheimo linnakkeen päällik-
köä Uuno Rutia siirtämään kaksi 
76 K/02 kanuunaa Tuuloksen 
maastoon mahdollisimman lähelle 
maihinnousupaikkaa. Uusien tuli-
asemien tuli mahdollistaa sekä vi-
hollislaivoja että maihinnousseita 
joukkoja kohti ampuminen sa-
moista asemista. Luutnantti E 
Backman lähti jaoksen kanssa uu-
siin torjunta-asemiin noin neljä 
tuntia maihinnousun tulivalmiste-
lun alkamisesta. 

Rykmentin komentaja käski 

Kapteeni Uuno Ruti (keskellä) 
ja vänrikki Ahola (oik) esittele-
mässä kesällä 1944 II/ RTR 
13:n linnakkeita RTR:n uudelle 
sotilaspastorille Urho Paljakal-
le. Sotilaspastori Paljakka 
haavoittui maihinnousun 
torjunnan aikana Tuulosjoen 
patterilla. 

Viteleen tukikoh-
dan 3 tuuman 
italialainen vuoris-
tokanuuna. Tykkejä 
käytettiin tukikoh-
dan lähitorjunnas-
sa skrapnelliampu 
matarvikkeilla. 
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Viteleen tukikoh-
dan tulenjohtohen-
kilöstö tulenjohto-

harjoituksissa 
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irrottaa Ukonniemestä vielä kaksi 
76 K/02 tykkiä liitettäväksi aiem-
min aamulla luutnantti Backmanin 
siirtämään j aokseen. 

Ukonniemen linnakkeelle jäi 
luutnantti Magne Hartmanin joh-
toon neljä 76 K/02 kanuunaa ja 
yksi 4-piippuinen ilmantoijuntako-
nekivääri. Patterin miehistönä oli 
pääasiassa ilman tykkikoulutusta 
olevia täydennysmiehiä. 

Vitele maantiesillalle tulles-
saan kapteeni Uuno Ruti määräsi 
myös vänrikki Aholan siirtymään 
Tuuloksen maastoon perustettuun 
patteriin tulenjohtoupseeriksi. 
Panssarintorjuntatykit luovutettu-
aan Ahola siirtyi välittömästi tyk-
kimiestensä kanssa Tuuloksen 
maastossa olevaan uuteen patte-
riin. 

Tuulosjoelle saavuttuaan luut-
nantti Backman valmisteli sekä 
suorasuuntaus- että epäsuoraan 
ammuntaan soveltuvat tuliasemat. 
Alueella oli korkea rannansuuntai-
nen hiekkavalli. jonka päälle Rutin 
tuoma jaos asetettiin tuliasemiin. 

Tulenjohtopaikka sijaitsi Laa-
tokkaan laskevassa matalaa vai-
vaispetäjää kasvavassa rinteessä. 
Erään tällaisen tuuhean petäjän 
juurella oli haarakaukoputkella ja 
puhelimella varustettu potero. Siitä 
oli suora näkyvyys vihollisen noin 
kolmen kilometrin päässä olevalle 
maihinnousupaikalle. Paikalla tais-
telun aikana vieraillut Laatokan 
rannikkoprikaatin komentaja 
eversti Takkula ihmetteli, kuinka 
oli onnistuttu saamaan niin hallit-
seva asema. 

Tuulosjoelle siirretty patteri oli 
ampumavalmis illalla noin kello 
20, jolloin patterista avattiin tuli 
lähimpään tykkiveneeseen. Patteri 
ehti ampua muutaman ryhmän, 
kun laivoilta avattiin tuli patterin 
tuliasemiin. Samalla vartiomootto-
riveneet laskivat savuverhon ja 
tykkiveneet siirtyivät sen suojassa 
kantaman ulkopuolelle. Laivaty-
kistön tulituksessa sirpaleita osui 
yhden tykin kehtoon ja toiseen 
pyörään. 

Patterin epäsuora-ammunta-
asemat valmistuivat noin kello 
21.30 jonka jälkeen patteri ampui 

kuljetusproomuihin ja rannalla 
oleviin laivoihin yhteensä 92 lau-
kausta. Venäläiset vastasivat jäl-
leen laivatykistönsä voimakkaalla 
tulella. 

24.-26. päivinä kesäkuuta am-
muttiin maihinnousun torjunnassa 
Tuuloksen patterilta maihinnousu-
proomuja, hinaajia, kuljetusaluksia 
ja tykistöaluksia sekä maihinnou-
surannalle yhteensä kolmetoista 
keskitystä. Kolmannen torjunta-
päivän yöllä sai patteri osuman 
myös suureen kuljetusproomuun, 
joka syttyi palamaan ja räjähti. 
Maihinnousujoukkojen kuljetuk-
seen käytetyn proomun lastina oli 
ollut myös räjähdysainetta ja am-
pumatarvikkeita sekä polttoainetta. 
Myöhemmin arkistoista saatujen 
tietojen mukaan proomun räjäh-
dyksessä kuoli kaikkiaan noin 200 
miestä. 

Torjunnoissa Tuulosjoelle pe-
rustettu 4 tykin patteri ampui kol-
men vuorokauden taisteluissa yh-
teensä noin 8000 laukausta. Lähes 
aina vihollinen vastasi tuleen voi-
makkaalla laivatykistöllään. 

Vetäytyminen 
Tuulosjoelta kohden 
Sortavalan saaristoa 

Myöhään 26. päivän iltana tuli tie-
to Aunuksen rintaman siirtymises-
tä Vitelejoen pohjoispuolelle. Tyk-
kien poisvientiä varten käytössä 
oli kolme vetovaunua. Neljäs, 
taisteluissa vaurioitunut tykki rä-
jäytettiin poislähtiessä. Tuliase-
masta rautatielle oli saatu raivatuk-
si jonkinlainen väylä ja kolme ve-
tovaunua saatiin kytketyksi kuor-
ma-autojen vetokoukkuihin tykki-
en miehistöjen ja ampumatarvik-
keiden ollessa autojen lavoilla. 
Patterin päällikkö, kapteeni Uuno 
Ruti oli jo aiemmin mennyt tiedus-
telemaan patterille uudet tuliase-
mat ja tulenjohtoasemat Vitelenjo-
en pohjoisrannalta. Vitelenjoen 
vanhan puusillan ylitettyään pio-
neerit räjäyttivät sen. Sillan poh-
joispää tuhouaii täysin ja eteläpään 
rakenteet jäivät osin ehyiksi. 

Tulenjohtueen uusien asemien 
valmistuttua, niihin kohdistui välit-

tömästi Stalinin urkujen raketti-
isku. Iskun varmennuksena kävi 
vielä maataistelukone varmista-
massa tappiot. Kone saatiin kui-
tenkin ammuttua alas ilmantorjun-
takonekiväärillä. Ainoat tappiot 
olivat vain katkennut puhelinyhte-
ys. 

Uusi patterin ryhmittymiskäs-
ky tuli jo seuraavana aamupäivänä. 
Vitelestä patteri siirtyi suorasuun-
tausasemiin Rajakonnun kylän 
mäelle ja samalla tulenjohtue sai 
käskyn palata patterin tuliasemiin. 

Ukonniemessä oleva patteri sai 
myös käskyn siirtyä uusiin ase-
miin Rajakonnun kylään. Patterin 
neljäs tykki oli jäänyt vielä Ukon-
niemeen, sillä patterilla oli veto-
vaunu vain kolmelle tykille. Muun 
patterin ollessa jo marssilla, pyysi 
patterin päällikkö luutnantti Mag-
ne Hartman marssilla olevaa kent-
tätykkipatteria kuljettamaan tykin 
Rajakonnun kylään. Kuljetuksen 
aikana tykkiä käytettin kenttäty-
kistön tulen vahventamiseen. Tyk-
ki palautettiin myöhemmin muun 
patterin yhteyteen Rajakontuun. 

II/RTR 13:n patterit olivat Ra-
jakonnun mäellä hajaryhmitykses-
sä venäläisten aikoinaan rakenta-
mien ja edelleen hyvin säilyneiden 
kantalinnoitettujen bunkkereiden 
ympäristössä. 

Venäläinen tykkivene ampui 
tykistöasemiin noin 20 kilometrin 
etäisyydeltä kaksi tuli-iskua, jonka 
jälkeen alus siirtyi kauemmaksi 
Laatokalle. Välittömästi tämän jäl-
keen 17 pommikonetta pommitti 
asemia. Miehet olivat hajaryhmi-
tyksessä, sillä miehistöä oli kiellet-
ty menemästä bunkkereihin. Patte-
ri selvisi kuitenkin tappiotta pom-
mituksista, sillä vain bunkkerit oli-
vat venäläisten iskun kohteena. 

Päivää myöhemmin, 28. kesä-
kuuta, patteri sai vetäytymiskäs-
kyn 65 kilometrin päähän Sortava-
lan edustan saaristoon, jossa tehtä-
vänä oli Lunkulan alueen puolus-
taminen sekä Sortavala-Valamon 
laivaväylän sulkeminen Riekkolan 
saaresta. Patteri olikin runsaan 
vuorokauden päästä jälleen taiste-
luvalmiina uudessa tehtävässään. 
Teksti: Petri Ahola-Luttila 
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RTR2:n 
Puumalan patterilla 

• Puumalan patteri sijaitsi noin 
viisi kilometriä Inosta länteen 
Suomenlahden ja rannikkomaan-
tien välissä. 1. Maailmansodan 
aikainen, Tarton rauhansopimuk-
sen perusteella purettu Puumalan 
patteri oli alueen itäreunassa 300 
metrin päässä rannasta ja Voh-
nalan rantakylä alueen länsipuo-
lella. 

Puumalan patteri kuului ensin 
8.RPr:n itäpuolelle muodostet-
tuun Erilliseen Rannikkolinnak-
keistoon (nimeksi RLsto S) ja 
kesäkuusta 1942 lähtien RTR 
2:ksi muutetun rannikkoprikaatin 
III Lstoon. RLsto S:n (Simonen) 
kokoonpanossa patterin nimenä 
oli 34.Lke ja RTR 2:n joukoissa 
27.Rask.Rt.Ptri. 

Patterin päällikkönä oli aluk-
si luutnantti T. Ginman ja maalis-
kuusta 1942 lähtien syksyyn kap-
teeni R. Kankaanpää. 

Linnoi tustöi tä 

Patterin rakentaminen Puuma-
laan alkoi syyskuussa 1941. Pat-
teriin kuului ensin 2/152/45 C -
tykkiä ja 2/57/58 H -jaos. Mar-
raskuussa Canet-patteri täyden-
nettiin 4- tykkiseksi. Tulenjohto-
paikka ja raskaat tykit olivat 
aluksi samalla tasalla 400 metrin 

päässä rannasta noin 800 metriä 
leveällä alueella. 

Keväällä 1942 käynnistyi 
asemien ja korsujen parantami-
seksi linnoitustyöt, jotka jatkuivat 
myöhäiseen syksyyn. Kaksi tyk-
kiä muutettiin uusiin asemiin 
noin 600 metriä pohjoisemmaksi 
rannikkotien läheisyyteen. Enti-
selle alueelle rakennettiin matala 
betoninen tulenjohtoasema ja uu-
det tykkiasemat. Tulenjohtoase-
man länsipuolelle valmistui beto-
ninen 3. tykin pyöröasema. Kaik-
ki muut tykit olivat kenttälinnoi-
tetuissa asemissa. Kantalinnoit-
teita rakentamassa oli 30-40 mie-
hen työosasto. 

Patterin päälliköksi tuli loka-
kuussa 1942 kapteeni R Grön-
holm. 

Tykis töto imintaa 

Patteritöiden valmistuttua aloitet-
tiin tiivis koulutus, jolloin mm. 
harjoiteltiin patterien keskitettyä 
tulenjohtoa ja ampumatoimintaa. 
Kannaksen rannikon Canet- pat-
terit ja rautatiepatteri toimivat ty-
kistöryhmänä, jota patterien pääl-
liköt vuorojaksoin johtivat. 

Tykistöryhmän tarkoituksena 
oli häiritä vihollisalusten liiken-
nettä Suomenlahden perukan-

Oranienbaumin motin-Lavansaa-
ren välillä. Kiivainta ampumatoi-
minta oli avovesikaudella 1943. 
Tulokset jäivät vaatimattomiksi, 
sillä alusten kulkureitti oli patte-
rien ampumaetäisyyden äärira-
joilla. 

Vihollispatterit Kronstadtissa, 
Yhinmäessä ja saarilinnakkeilla 
vastasivat välittömästi patterien 
tulitukseen ampuen patterialueil-
le. Esimerkiksi 5.6.1943 vihollis-
tykistö ampui Puumalan patterin 
alueelle noin 100 järeän ja 520 
raskaan tykin kranaattia samaan 
aikaan lentohyökkäyksen kanssa. 
Patterin erikoislaatuinen maasto 
suosi puolustajia ja vähensi tap-
pioita ja vaurioita. 

Rannikolla liikkui vihollis-
partioita ja selustassa desantteja, 
joiden takaa-ajo oli patterin teh-
täviä varsinkin talvikaudella. 

Patter in siirto 

Puumalan patteri ei ollut torju-
massa kesän 1944 suurhyökkäys-
tä, sillä se siirrettiin kevään kulu-
essa pois. 

Patterin 1. ja 2. tykit (yläjaos) 
purettiin huhtikuun alkupäivinä 
ja kuormattiin junaan Mesterjär-
ven asemalla. Tykit kuljetettiin 
Pirttisaareen. Jaoksen henkilöstö 

TUHOLAISTORJUNTA OY 
DESTRUCTOR AB 

Palvelua 24h/vrk 
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OY FINNVARV AB 
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jäi patteriin. 
Toukokuun puolivälissä irroi-

tettiin 3. ja 4. tykit (alajaos) ase-
mistaan. Tykit siirrettiin autoilla 
Koivistolle ja edelleen proomulla 
Tiuriin. Kuukauden loppupäivinä 
tykit olivat ampumakunnossa. 

Tiurin patteriin saatiin kaksi 
muuta tykkiä touko-kesäkuun 
vaihteessa Ääniseltä Limosaares-
ta. Patteri oli muutaman päivän 
kuluttua 4-tykkisenä ampumaval-
miina. 

27.Rask.Rt.Ptri tuki Tiurissa 
Koiviston saarten puolustaj ia 
evakuointiin asti. 

E r i k o i n e n m a a s t o 

Puumalan patterin maasto oli 
puolustukselle edullinen ja suoja-
si samalla vihollisen tulivaikutus-
ta vastaan. Maihinnousuhyökkä-
ystä yrittäneellä vihollisella olisi 
ollut suuria vaikeuksia pyrkies-
sään jyrkkinä kohoaville peräk-
käisille harjanteille. 

Rantapenkereessä oli yhä nä-
kyvissä asepesäkkeitä ja korsujen 
paikkoja. Penkereestä alkoi noin 
300 metrin levyinen rannan suun-
tainen hiekkapohjainen tasanne, 
jossa ennen on ollut muutamia 
taloja. Näistä yksi talo oli patterin 
kohdalla vielä jäljellä. Sen piha-

piiriin oli rakennettu kaksi uutta 
huvilaa. Talon peltosuikale oli 
avoimena kenttänä, muuten ta-
santeella kasvoi harvakseen män-
tyjä ja pensaita. 

Rantatasannetta seurasi jyrk-
känä kohoava 50 -60 metrin kor-
kuinen rinne. Jyrkänteen reunas-
ta tiheän kasvillisuuden keskeltä 
löytyi ehjänä säilynyt betoninen 
tulenjohtoasema. Siihen kuului 
rakohuone ja sen päälle rakennet-
tu pyöreä etäisyysmittarin potero. 
Tulenjohtoasemasta noin 30 met-
riä länteen ollut 3. tykin betoni-
nen pyöröasema oli räjäytetty. 
Harjanteella olleet kenttälinnoit-
teet olivat hyvin näkyvissä. 

Harjanteen päällä oli myöskin 
noin 300 metriä leveä tasainen 
maasto. Tämä tasanne oli osaksi 
yhä avointa entistä niittyä, osaksi 
soistuneita alueita ja osaksi sank-
kaa metsää. 

Tasanteen pohjoisreunasta al-
koi toinen jyrkästi nouseva män-
tymetsää kasvava rinne. Sen 
päällä rannikkotien lähellä näkyi 
yläjaoksen tykkiasemien ja kor-
sujen maatuneet kuopat. 

Patterialueen viereen Voh-
nalan kylään päin on rakennettu 
korkean lautaseinämän ympä-
röimä rakennus. Puumalan van-
han patterin paikka jäi näkemättä, 

sillä alueella oli aitauksen eristä-
mä rakennus. 

Ennen sotaa painetussa kar-
tassa näkyy rannikkotieltä Suo-
menlahden rantaan johtava suora 
tie. Tuskin tätä jyrkkänousuista 
tietä hevoset ja sen ajan autot 
ovat pystyneet kuormineen nou-
semaan. Rannikkotieltä näkyvän 
tien yläpäässä on portti j a vartio, 
sillä patterialueen itäpuolella ol-
leelle peltoaukealle on sodan jäl-
keen rakennettu ilmeisesti sota-
väen henkilöstön virkistysalue. 
Toinen portti on tiellä rinteiden 
puolivälissä, joten ranta-alueella 
liikkumista ei ole rajoitettu. 

Puumalan patterille pääsee 
autolla Vitikkalan risteyksestä 
Vöhnalan kylän kautta III Lston 
komentobunkkerin luo, josta pat-
terialue alkaa. 
Teksti: Teuvo Rönkkönen 
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Saimme 
lahjaksi H M S 
Porlock Bayn 

vaakunakilvet, 
kuvassa 

vasemmalta 
Martt i Leino, 

Ralf Sjöström 
ja Ilkka J 
Ignatius \ 

KL Matti Kurjen purjehtijat tapaamassa 
HMS Porlock Bay n veteraaneja 

Ni i l le lukijoil le, joil le ei 

H M S Porlock Bay sano 

mitään, niin kerrotta-

koon, että meri voi-

miemme koulula ivana 

oli vuosina 1 9 6 2 -

1 9 7 5 fregatti Mat t i 

Kurki, joka ostettiin 

vuonna 1 9 6 2 Englan-

nista. Sama alus oli 

Royal N a v y n palveluk-

sessa nimellä H M S 

Porlock Bay. 

• Huhtikuun 23. päivän aamuna 
lähti joukko 1/66 ja 2/66 ikäluo-
kan Matti Kurjen purjehtijoita 
vaimoineen lentäen Kööpenha-
minan kautta kohti Lontoota, jos-
ta edelleen linja-auton matkassa 
kohti Royal Navyn kotisatamaa 
Portsmouthia. - Matkaa oli val-
misteltu hyvinkin puolisen vuot-
ta. Matka sujui ilman ongelmia. -
Meitä oli vastassa HMS Porlock 
Bayn Associationin veteraaneja 
vuosilta 1946/48. 

Ensi kohtaaminen oli välitön 
ja lämmin, ikäeroa oli noin 15 
vuotta. Yhteisenä nimittäjänä 
sama Bay-luokan fregatti, jossa 
olimme aikoinaan palvelleet nuo-
ruudessamme. - Meidät majoitet-
tiin Royal Sailors Homen tiloihin 
aivan historiallisen laivastontela-
kan läheisyyteen. Ensimmäinen 
ilta sujui leppoisasti toisiimme 
illallisilla tutustuen ja erilaisia 
nesteitä nauttien. 

Seuraavana aamuna tukevan 
englantilaisen pekoniaamiaisen 
jälkeen alkoi varsinainen histori-
allinen excursio. 

Ensimmäisenä kohteena oli 

HMS Warrior, joka oli hyvin en-
tisöitynä laiturissa. Alus oli ra-
kennettu 1860. Alus oli aikoinaan 
aikansa suurin, nopein ja voimak-
kain sota-alus maailmassa. Aluk-
sen kolmen maston purjepinta-
ala oli noin kahden jalkapallo-
kentän kokoinen. Lisäksi alus oli 
varustettu 10 boilerilla, joissa jo-
kaisessa 4 tulipesää. Itse kone oli 
kaksi sylinterinen höyrykone 
joka pyöritti 24 tonnin painoista 
potkuria tehon ollessa 1250 he-
vosvoimaa kierrosluvun ollessa 
55 per minuutti. Aluksen vauhti 
purjeilla oli 14.3 solmua ja yh-
dessä koneiden kanssa vauhtia 
saatiin nostetuksi aina 17.5 sol-
muun. Aluksella oli 655 miestä 
jaettuna 36 messiin. Aseistus oli 
myös varsin kunnioitettavaa 
luokkaa - pääkannen tykistönä 
oli 22 kpl 68 naulan ja 4 kpl 110 
naulan tykkiä. Ankkurit (4) ovat 
raskaimmat mitä on merihistori-
an mukaan koskaan käsipelillä 
nostettu. Yksi ankkuri painaa 5,6 
tonnia ja kapselien kanssa puur-
tamiseen on tarvittu aikaa 4-5 
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Ilkka J Ignatius luovuttaa KL 
Matt i Kurjen standaarin Roger 
Smithille 

tuntia ja 170 miehen lihasvoimat. 
HMS Warriorin massiivinen teak/ 
tammi runko on päällystetty 4,5 
tuuman teräslevyillä. Aluksen 
entisöintiin on käytetty yli 8 mil-
joonaa puntaa. 

Toisena kohteena oli kaikkien 
merisotilaiden tunteman Amiraali 
Horatio Nelsonin kuuluisa lippu-
laiva HMS Victory rakennettu 
1759. Alus on myöskin alkupe-
räisessä asussaan täysin kunnossa 
huolimatta yli 200 vuoden iäs-
tään. Näin perinteistä pidetään 
huolta Englannissa. Alus avattiin 
yleisölle vuonna 1922 kuningas 
George V toimesta. Alus oli ai-
kansa todellinen sotakone, aluk-
sen viidellä kannella on yhteensä 
104 erikokoista tykkiä. Tämän 
aluksen kannella haavoittui kuo-
lettavasti amiraali, Lord Nelson 
ranskalaisen tarkka-ampujan luo-
dista Trafalgarin meritaistelussa 
1805. Amiraalin ruumis säilöttiin 
aluksi brandy-tynnyriin ja myö-
hemmin ainetta vielä "terästet-
tiin", koska kotimatka kesti tela-
koinnin (Gibraltarissa) takia pari 

kuukautta. Hänet on haudattu St. 
Paulin Cathedralin kryptaan Lon-
toossa 9.1.1806. HMS Victory 
kuuluu edelleen Royal Navyn lu-
etteloihin - tosin edustustiloina 
käytettäväksi. Paikallinen meri-
lordi tarjoaa siellä päivällisiä vie-
railleen. 

Kolmantena kohteena tutus-
tuimme Amiraali Nelsonin muse-
oon ja HMS Mary Rose'n, joka 
on heillä samantapainen projekti 
kuin Wasa-laiva Tukholmassa. 
Välillä kävimme tankkaamassa 
itseämme ja lepuuttamassa jalko-
jamme. Säätkin suosivat meitä. 

Neljänneksi teimme laajan 
satamakiertoajelun isohkolla ve-
sibussilla, jolloin tuli katsastettua 
kaikki satamassa olevat Royal 
Navyn nykyalukset ja niitähän 
riitti. 

Illalla oli sitten yhteiset pa-
remmat illalliset ja Pusser 'sin 
vuoro (= Navy rommi). Puheita 
pidettiin sopivasti ja lahjoja an-
nettiin ja saatiin. Matti Kurjen 
pöytästandaarit ja KL Matti Kur-
jen vaiheista leijonalipun alla te-
kemäni lehtinen historiallisine 
dokumentteineen jäivät muistok-
si isännillemme. Me taas saimme 
vastalahjaksi HMS Porlock Bayn 
vaakunakilvet. Mukana tuomam-
me video katsottiin. Siinä oli 
mm. välähdyksiä laivamme luo-
vutustilaisuudesta huhtikuussa 
1962 Suomelle. 

Seuraavana aamuna koitti sit-
ten osalle jäähyväisten aika, osan 
isännistämme lähtiessä koteihin-
sa ympäri Englantia. Heidän pu-
heenjohtajansa Roger Smith vai-
monsa Maryn kanssa lähti mei-
dän mukanamme kohti Lontoota. 
Kolmen tunnin bussimatkan jäl-
keen saavuimme Victory Service 
Clubille Lontoon keskustaan. 
Klubi on Armeijan, Ilmavoimien 
ja Laivaston yhteinen klubi. Pe-
rinteitä huokuva paikka, meidän-
kin huoneemme ovessa oli mes-
sinkinen laatta, jossa teksti: This 
Bedroom was the gift of a num-
ber of Admirals, Generals and 
Air Marshals of the British For-
ces 1951. 

Lontoossa tutustuimme ristei-

lijä HMS Belfastiin Thames-joel-
la. Koska olimme veteraaneja, 
meiltä ei peritty maksua! - Rou-
vat menivät ostoksille, kuinkas 
muuten. Kerkisimme myös käy-
dä II maailmansodan ns. The Ca-
binet War Rooms'ssa, josta 
Winston Churchill esikuntineen 
johti sotaa. Vaikuttava paikka, 
täysin alkuperäisessä asussaan. 
Lisäksi osa meistä kävi 0 meridi-
aanilla Greenwich'ssä, sekä The 
Royal Naval Collegessa. 

St.Paulissa kävimme tietysti 
Amiraali Nelsonin viimeisen le-
posijan luona. Mainittakoon, että 
Napoleonin kukistaja Wellingto-
nin herttua nukkui samassa kir-
kossa. Amiraali, Lord Horatio 
Nelson on kuitenkin brittien kan-
sallissankari numero yksi. 

Paluumatkalle lähdimme 
maanantaina 28. päivänä lentäen 
Tukholman kautta. Kaiken kaik-
kiaan runsaan 5 vuorokauden 
matkamme oli erittäin onnistunut 
ja uskommekin tapaamamme 
seuraavan kerran HMS Porlock 
Bayn veteraaneja kesällä 2004 
täällä Suomessa. 

Ilkka J Ignatius 
Sotilasmestari (res) , KL Matti 
Kurjen purjehtija 1/66 

HMS Warrior 
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RANNIKKOTYKIS ERIYHDISTYKSEN 

Juh lavuo 
Suomen l in 

jäseni l le 
Juhlasal issa 

Seppe leen lasku 
S u o m e n l i n n a n k i rko l la 

- s i 

51 SSH • •• SM 

rho l la 
y s i i K K i a g 

sanat 
Juh laes i te lmä 
Palki tsemiset 
Tervehdykset 

Jäsenistö ja onni 
tervetulleiksi vi 

Ilmoittautumiset 2 

taan lämpimästi 
juhlaillalliselle. 

n n e s s a s p p l l / 2 5 2 3 (tai 2 2 5 2 4 ) . 
Kustannukset (iltajuhla 30_/henk) Paraatipuku. 

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 
Yhteystiedot: hasse.rekola@mil.fi tai puh. 0 4 0 0 4 2 6 9 5 1 ja 

kari.salin@mil.fi tai 0 4 0 5 6 7 4 1 4 9 
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Meriupseeriyhdistys ry 
80 vuotta 

Meriupseeriyhdistys on yksi vanhimmista 
aatteellisista upseerivhdistyksistä Suomessa. 

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.10.1923 
Katajanokan Kasinolla. 

Meriupseeriyhdistys vastaanottaa onnitteluita 
perustamispaikassaan, 
Katajanokan Kasinolla 

perjantaina 24.10.2003 klo 12.00-14.00 

Tilavarauksen ja tarjoilun takia onnittelijoita pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 
MY:n sihteerille Jyrki Myllypcrkiölle, puhelimitse 09-622 3005 tai sähköpostitse: 

jyrki.myllyperkio@tapioia.fi 20.10. mennessä. Kiitos! 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
C ^ X j P UPSEERIYHDISTYS 

Syyskauden evp-upseer i lounaat 
järjestetään Katajanokan kasinolla seuraa-
vasti: 

• 16.10.2003, klo 12.00. 
Merivoimien uudet ohjusjärjestelmät 
komkapt Jussi Voutilainen 

• 13.11.2003, klo 12.00. 
Suomi ja YK:n rauhan turvatoiminta 
komdri Timo Junttila 

• 11.12.2003, klo 12.00. 
Maanpuolustusalue tänään 
komdri Mikko Taavitsainen 

Ilmoittautumiset suoraan Katajanokan 
Kasinolle puh 09-6222722. Myös reservin 
upseerit ovat tervetulleita. 

HANKO 
VIHTAVUORI 

www.forcit.fi 
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Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 4 /2003 

• Meriupseeriyhdistyksen juhlavuosi 2003 huipen-
tuu syksyllä 80-vuotisjuhliimme. Juhlallisuudet 
aloitamme jo viikolla 42, jolloin pidämme vuosi-
päivän kokouksen Merisotakoululla torstaina 16.10. 
Perinteisen ohjelman lisäksi palkitaan yhdistyksen 
toiminnassa ansioituneita sekä julkaistaan yhdistyk-
sen 80-vuotishistoriikki. Seuraavalla viikolla on 
varsinainen 80-vuotisjuhla, jota vietämme perjan-
taina 24.10 yhdistyksen perustamispäivänä. Päivän 
ohjelmaan kuuluvat mm. seppeleen laskut sekä on-
nitteluiden vastaanotto. Juhlapäivä huipentuu ilta-
juhlaan Katajanokan Kasinolla, joka on ollut myös 
yhdistyksen perustamiskokouksen paikkana. Leh-
den ilmestyessä jäsenistölle on jo lähetetty erillinen 
tiedote 80-vuotisjuhlallisuuksista, jossa tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumisohjeet. Mikäli tiedote ei ole 
jotakuta jostain syystä tavoittanut, sen saa sihteeril-
tä. 

J A S E N M A K S U T 

• Yhdistys lähetti heti vuosikokouksen jälkeen eril-
lisen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 2003 
jäsenmaksutositteen. Jäsenmaksun eräpäivä oli tou-
kokuun lopussa, mutta jäsenmaksuja on edelleen 
jonkin verran maksamatta. Hallitus toivookin tämän 
velvoitteen pikaista hoitamista. 

M Y : N HISTORIIKKI 
• Tämän lehden ilmestyessä historiikin pitäisi olla 
jo painossa. Sen julkaisu tulee tapahtumaan vuosi-
päivän kokouksen yhteydessä torstaina 16.10. Me-
risotakoululla. Tilaisuuteen osallistujat saavat oman 
kappaleensa mukaan, muille jäsenille se postitetaan 
heti seuraavan viikon alussa. 

Meriupseeriyhdistyksen ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
per inte inen esi te lmät i la isuus jär jeste tään Suomenl innan Up-

seerikerholla t i istaina 1 8 . 1 1 . 2 0 0 3 klo 18 .15 . 

Esi te lmän aiheena on 
Suomenlahden sulku -

Suomen ja Viron salainen 
merisotilaallinen yhteistyö 

Esitelmöitsi jänä on dosent t i Jari Leskinen, va l t . toht . , 
joka to imi i m m . sotahistor ian opet ta jana 

Maanpuolustuskorkeakoulu l la . 

Lautat lähtevät Kauppatorilta klo 16.40 ja 17.40. 
Esitelmän jälkeen yhdistykset tarjoavat jäsenilleen iltapalan. 

Ilmoittautumiset MY:n sihteerille. Jyrki Myllyperkiölle. 
puhelimitse 09-622 3005 tai sähköpostitse: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi  

14.11. mennessä. Kiitos! 
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TULEVAA J Ä S E N T O I M I N T A A M A J A - A S I A A 

• Syyskuun kuukausikokous 
Pääesikunnassa 17.9. 
Syyskuun kuukausikokous järjestetään Pääesikun-
nassa keskiviikkona 17.9. klo 17.30, sisäänkäynti 
Pääesikuntaan Fabianinkadun puolelta. Ilmoittautu-
miset sihteerille maanantaihin 15.9. mennessä. Ter-
vetuloa! 

• Tourin tussari -ammunta 9.10. 
Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suoritetaan 
Upinniemessä torstaina 9. lokakuuta. Ilmoittautu-
miset teknkaptl Torsti Annalalle 6.10. mennessä, 
puh. 040-702 4751. 

• Vuosipäiväkokous Merisotakoulussa 16.10. 
Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 80. vuo-
sipäivänkokous pidetään Merisotakoululla torstaina 
16.10. Koulun isosauna on lämpimänä klo 16.30 
alkaen. Varsinainen kokous aloitetaan klo 18.15 
seppeleen laskulla Sankaritauluille. Tämän jälkeen 
palkitaan yhdistyksen toiminnassa ansioituneita 
sekä julkaistaan 80-vuotishistoriikki, josta sen kir-
joittaja, komentaja Juhani Toikka kertoo juhlaesitel-
mässään. Katso tarkempi aikatauluja ohjelma jä-
senkirjeestä, joka koskee 80-vuotisjuhlallisuuksia. 

• Meriupseeriyhdistys 80 vuotta - 24.10.2003 
Yhdistys viettää 80-vuotisjuhliaan pemstamispäivä-
nään 24.10. Juhlapäivän kuuluvat mm. seppeleiden 
laskut Hietaniemessä ja Naantalin Ristillä sekä on-
nitteluiden vastaanotto ja iltajuhla, jotka pidetään 
Katajanokan Kasinolla. Ohjelmasta on lähetetty 
erillinen tiedote. Mikäli tiedote ei ole jostakin syys-
tä tullut perille, niin pyydetään ottamaan yhteyttä 
sihteeriin. 

• Marraskuun esitelmätilaisuus 18.11. 
Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilaisuu-
den Suomenlinnan Upseerikerholla tiistaina 18. 
marraskuuta klo 18.15. Esitelmöitsijänä on dosentti 
Jari Leskinen, valt.toht., joka toimii opettajana mm. 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitok-
sella. Esitelmän aiheena on Suomenlahden sulku -
Suomen ja Viron salainen merisotilaallinen yhteis-
työ. Lisätiedot tilaisuudesta löytyvät yhteisilmoi-
tuksestamme. 

• Kemiön maja on ollut kesän aikana jälleen ahke-
rassa käytössä. Syksyllä on edelleen runsaasti va-
paita majavuoroja, joita voi tiedustella ja varata sih-
teeriltä. Syksyn vuorot jaetaan varausjärjestyksessä. 
Varaustilanne pyritään päivittämään myös EJ:hin. 

A M P U M A J A O S T O TIEDOTTAA 

• Kaapparilaiva Itämeren Kauhuun värvättiin mie-
histöä sekä Ilmarin Pytty -ammunta järjestettiin Tu-
russa Saaristomeren Meripuolustusalueen pistooli-
radalla 8.5. Paikalla oli yhdeksän jäsentä. 

Kaapparilaivan tulokset: 

Kapteeni kom Vesa Ennevaara 404 pist. 
I- perämies kaptl res Eino Kostian 391 pist. 
II Perämies teknkaptl Torsti Annala 363 pist. 
Muonamestari komdri Jaakko Tikka 342 pist. 
Orjien päämies ylil Mika Mäkilevo 232 pist. 
Majoitusmestari kom Olavi Niskanen 223 pist. 
Poosu ylil Jyrki Myllyperkiö 183 pist. 
Välskäri komkapt Esa Ek 167 pist. 
Kokki inskom Ilkka Hanski 125 pist. 

• Samassa yhteydessä ammuttiin myös Ilmarin Py-
tystä. Tässä tulokset 
1. ylil Mika Mäkilevo 34 - 6,04 27,96 
2. teknkapt T. Annala 36 - 9,00 27,00 
3. kom Vesa Ennevaara 30 - 5 , 8 3 + 2 = 26,17 
4. kaptl res Eino Kostian 28 - 7 , 3 5 + 4 = 24,65 
5. komdri Jaakko Tikka 25 - 5 , 9 4 + 2 = 21,06 
6. kom Olavi Niskanen 20 - 4 , 9 9 + 2 = 17,01 
7. komkapt Esa Ek 24 - 1 5 , 1 5 + 4 = 12,85 
8. inskom Ilkka Hanski 8 - 14,80 + 4 = -2,80 
9. ylil Jyrki Myllyperkiö 0 - 9,08 -9,08 

Onnittelut voittajille. 

U U S I J U L K A I S U 

• Ensimmäinen sotatieteiden väitöskirja esitettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 7. kesäkuuta, jolloin 
komentaja, FM Aarni Lehti väitteli aiheesta " Bal-
tian kuvernementtien ja Suomen merkitys Venäjän 
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keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914". Väitöskir-
jasta on julkaistu lähes 300-sivuinen teos, jonka 
kustannuksiin Suomi Merellä -säätiö on osallistu-
nut. Säätiö on edelleen lahjoittanut tämän teoksen 
painoksen Meriupseeriyhdistykselle, yhdistyksem-
me toimintaa tällä tavalla tukien. 

Maamme ja Itämeren merisotahistoriasta kiin-
nostuneet lukijamme voivat ostaa ko. kirjaa yhdis-
tykseltä 20 euron hintaan. Teosta voivat ostaa myös 
yhdistykseen kuulumattomat. Tilaukset suoraan 
sihteeriltä. 

Yhteyshenk i lö t 

• 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 42 111, 

• Majajaosto: 
Kaptl Jarmo Holopainen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42 111 

JÄSEIMTUOTTEITA 

• Yhdistyksen jäsentuotteiden varastoa on täyden-
netty. Nyt jälleen saatavilla MY:n lippalakkeja sekä 
paitoja löytyy kaikista kokoluokista (S-XXL). Jä-
sentuotteita voi tilata sihteeriltä. 

• 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 € 
- Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, 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 kuulu-
mattomat! 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen hyvää syksyä! 
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O STEN A 
YMPÄRISTÖSERTIFIOITU 
YHTEISTYÖKUMPPANISI 
RAUDAN JA VÄRIMETALLIEN 
KIERRÄTYKSESSÄ 
Stena Metalliyhtymä Oy 
Pajakatu 7-9 
11130 Riihimäki 
Puh 010 802 323 
Fax hali. (019) 736 640 
www.stenametall.com 

E & i 

w w w . f i n n p r o t e c . f i 
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Rannikkosotilaskotiyhdistys ry 85 vuotta 
maanantaina 3.11.2003. 

Vastaanotto yhdistyksen toimistolla, 
os Katajanokankatu 4 D 27, 00160 Helsinki 

klo 14.00-16.00. 

Tervetuloa! 

Aikavaraukset ouh. 09 - 630 148 

Tervetuloa 
Kaartin soittokunnan ja 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen järjestämään 

SYYSKONSERTTIIN 
Ritarihuoneelle torstaina 13.11.2003 klo 19.00. 

Liput maksavat 12 euroa /kpl ja sisältävät sotilaskodin 
munkkikahvit. Lippuja saa Margaretha Jenytiniltä puh. 325 0113. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen perinteiset 

JOULUMYYJÄISET 
pidetään Tuomiokirkon kryptassa 

lauantaina 15.11.2003 klo 11.00-13.00. 
Tervetuloa tekemään jouluisia ostoksia! 
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25. ME Rl KADETTI KURSSI 50 VUOTTA 
• 25. Merikadettikurssi valmistui 19.9.1953. Yh-
teensattumien vuoksi kursii päätti kokoontua daa-
meilleen 50-muisteloiden merkeissä hienoisella va-
raslähdöllä jo 28.5.2003 Suomen Turuus. 

Varuskunnan upseerikerholla nautitun lounaan 
jä lkeen siirryttiin Konsertt i taloon kuuntelemaan 
Artturi Ropen 100-vuotiskonserttia. 

Kurssin vahvuus oli yhdeksän kaaderia, joista 

neljä on siirtynyt tuonpuoleiseen, joten paikalla oli 
vain viisi harmaantunutta meripurakkaa kadettipur-
simiehensä kommodori Teuvo Kuparisen johdolla. 

Kurssiajan kohokohtana muisteltiin Helsingin 
Olympialaisia vuonna 1952, sillä kurssille oli uus-
kottu kunniatehtävänä Olympialipun nosto avajai-
sissa ja lipun lasku sekä poiskuljetus päättäjäisissä. 

Masmar 220 FRB, ammattikäyttöön. 
Pit,: 7,00 m, lev.: 2,71 m, syv.: 0,5 m. 
Volvo Penta TAMD31P 150 hv dieselmoottori 
+ Alamarin 230 vesisuihkulaite. Itseoikaisulaite, 
moottorilämmitin, 1-pistenosto, 120 I PA-tankki. 
Hinta: 46.250 EUR 
p. 0400-824 441 
info@astramarine.com 
www.astramarine.com<http://astramarine.com> 

ALUMIINIA 
ISOT PINOT. 
ta i t a r p e e n m u k a a n . 
VOIMME TOIMITTAA TEILLE ALUMIINILEVYT. 
TANGOT JA PROFIILIT SAHATTUNA. 
MUOTOLEIKATTUNA TAI JOPA VALMIIKSI 
KONEISTETTUINA OSINA. 
ERIKOISTERÄKSET, MAALIT JA 
VOITELUAINEET VAATIVAAN KÄYTTÖÖN 
MYÖS MEILTÄ. 

JOS HALUAT OSTAA VAIN SEN. 
MITÄ TARVITSET, 

S O I T A A P O L L O O N ! ! ! 

M A T E R I A L S O Y 

APOLLO MATERIALS OY 
Voimankatu 9 
35800 Mänttä 

03 -47 45 400 
03-47 45 440 
skangasjarvi@apol lomaterials. f i  
www.apol lomater ia ls . f i ja 
www.apo l lometa ls .com 
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Rannikkotykistövideo 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuotta-
ma itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esit-
tävä noin 36 minuuttia pitkä video on valmis-
tunut. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin lakkauttamiseen saakka. 
Kuvamateriaalina on käytetty muun muassa 
harvinaisia TK-f i lmejä , asiantunti joiden 
haastat teluja ja jonkin verran varta vasten 
videota varten kuvattua uutta materiaalia. 

Videota myydään omakustannushintaan 
20 euro + mahdolliset postituskulut. Videon 
vastuuhenkilöt ovat olleet: 

Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikir joi tus: Jukka Heinonen j a Pekka 
Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistökil-
lan perinnejaos 

Myynnistä vastaa Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan sihteeri Kristiina Slotte. 

Merivirta 16 as 702320 ESPOO 
pk (09)801 1116,050 525 0022 
kristiina slotte@yahoo.com 

Lisäksi pyritään sopimaan paikallisista 
myyntimiehistä. Hangossa videota on luvan-
nut myydä 

Pekka Silvast, 
019 2482659,044 2750718, 
po.silvast@pp.inet.fi 

ITSENÄISEN SUOMEN 
RANNIKKOTYKISTÖ 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry 
• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 20.3. 
Merisotakoululla osui kevään erään kylminpään ja 
tuulisinpaan päivään, joten osallistujakato oli mel-
koinen - ainoa yhteys oli huoltolautta "Ehrensvärd" 
Katajanokalta, minne vain harvat osasivat. 

Kokouksessa noudatett i in uusi t tuja sääntöjä, 
jol loin mm supistetun halli tuksen kokoonpano 
muodostui seuraavaksi (varajäsen suluissa): Mikko-
Taavitsainen (Ossi Kettunen), Juhani Haapala 
(Hans-Peter Rekola), Jarl Storgårds (Asko Kilpi-
nen), Matti Koski (Jorma Hakala), Jaakko Leppälä 
(Jari Andersson) sekä Ove Enqvist (Veikko-Olavi 
Eronen. Juhani A. Niska ja tkaa puheenjohtajana. 
Yhdistys kiittää hallitustyönsä nyt jättäneitä jäseni-
ään. 

Kohta vuosikokouksen jälkeen tavoitti suruvies-
ti yhdistyksen: Toimitusjohtaja Jarl Storgårds me-
nehtyi äkilliseen sairauteen 23.3. Jarl Storgårds oli 
syvällisesti perehtynyt rannikkopuolustukseen j a 
merisotahistoriaan sekä antaumuksellinen purjehti-
ja. Yhdistys muisti arvostamaansa jäsentä adressein 
ja kukkatervehdyksin siunaustilaisuudessa. 

Tulevan kauden toimintasuunnitelman painopis-
te on yhteistoiminnan luomisessa erityisesti joukko-
jen perinneyhdistysten kanssa, jotta hyvät ideat ja 
eri aloja koskevat tapahtumat saataisiin taltioitua, 
esimerkiksi lähettämällä toimintakertomuksensa ja 
-suunnitelmansa yhdistyksen puheenjohtaja l le ja 
keräämällä paikallisesti muisteloita. 

Ove Enqvistille luovutettiin 152 45 C/50 T-ka-
lustoja käsitellystä kirjoituksesta kirjapalkinto vuo-
sikokouksen yhteydessä. Samassa yhteydessä yh-
distys sai vastaanottaa Veijo Eravuolta hänen sodan-
aikaista palvelustaan selostavat muistelmat. Samal-
la todettiin kii toll isuudella monet eri yhteisöjen 
perinnehankkeet, joista mainittakoon erityisesti laa-
javaikutteiset RT-videohanke ja Kuivasaaren an-
siokkaat kalustomuseaaliset toimenpiteet ja aikaan-
saannokset. Yhdistys toivoo myös annettavan tukea 
aloitetulle Isosaari-historiatyölle. 

Yhdistyksen, j oka on rannikkopuolustuksen 
alalla "ainoa valtakunnallinen päätoiminen perin-
neyhdistys", vuoden 2003 jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 20 euroa. Se pyydetään maksamaan yhdistyk-
sen tilille Nordea 157230-379024. Tiedonantoon 
pyydetään ystävällisesti merkitsemään nimi, osoite, 
erityisesti sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, 
jotta jäsenrekisterimme saadaan joka suhteessa ajan 
tasalle. 

Halli tus toivottaa hyvää kesää ja odottaa siis 
vesi kielellä rannikkopuolustuksellisista tapahtu-
mista ja sat tumuksista kuvaavia ker tomuksia ja 
muisteloita. Ne voidaan lähettää esimerkiksi pu-
heenjohtajalle. Parhaat pyritään palkitsemaan. 
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RT-KERHO 
JOHTORENGAS 

Ison Maljan sankari Isosaaresta 
Tämän vuoden Rt-Golf pelattiin jälleen Tuusulan 
hyvin hoidetulla kentällä. Edellisen viikonvaihteen 
sade oli vähän pehmentänyt kenttää, mutta se ei 
paljoa haitannut ja greenit olivat kuin rasvatut. 
Aamulla oli ilmassa jo loppukesän tuntua, mutta 
päivän mittaan aurinko lämmitti pelaajat hyvään 
yhteishenkeen ja hikeen. 

Kilpailijoita oli kaikkiaan 18, joista 3 uutta pe-
laajaa. Naisten sarjaa ei tänä vuonna ollut ollen-
kaan. Kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä kilpai-
luun, kannustivat kanssa kilpailijoitaan ja lupasivat 
tulla mahdollisuuksiensa mukaan ensi vuonna Rt-
Golfin 10-vuotisjuhlakilpailuun. 

Kunniakkaan ISO MALJAN voitti Risto Pakari-
nen Isosaaresta vuodeksi haltuunsa. Hieno suoritus 
ensikertalaiselta. Onneksi olkoon ahkeralle Isosaa-
ren golfkentän kiertäjälle. 
Tulokset: 

Bogey-pisteet 
1 Risto Pakarinen 42 
2 Veli-Pirkka Viertokangas 34 
3 Jarmo Säkkinen 32 
4 Jyri Hagman 32 
5 Olli Saravuo 31 
6 Tomi Lähtevä 31 

Srcatch 
1 Sören Isaksson 81 

Ison Maljan voittaja Risto Pakarinen pitää 
voittajan puhetta kiertopokaali sylissään. 

2 Tomi Lähtevä 87 
3 Simo Pajulahti 88 
4 Petri Aalto 89 
5 Veikko Heiskanen 94 
6 Olli Saravuo 96 

Joukkuekilpailu, kahden parhaan pelaajan tulos, bp 
1 SIMepa 73 
2 Johtorengas 63 
3 UudPr 63 
4 Killat 62 
Palkintojen jaon jälkeen nautittiin perinteinen 

päivällinen jälkipeleineen Krapihovin Ateljeeri-ra-
vintolassa. Kiitokset kaikille kilpailijoille, nähdään 
taas ensi vuonna. 
Pertti E. K. Aalto, kuvat P.Aalto 

Kun putti kulkee... Olli Sara-
vuo puttaa 15 metrisen putin 
suoraan reikään ja birdie 
merkittiin tuloskorttiin. 
Lipputankoa pitää Martt i 
Karjalainen. Ollilla oli hyvä 
päivä, hän voitti sekä lähem-
mäs lippua että pisin draivi -
kilpailut. 
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S U O M E N L I N N A N 
RANNIKKOTYKISTÖ-
KILTA ry 

Kesäkuulumisia 

Kilta osallistui 12.5 Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin perinnepäivän viettoon. Killan lippu oli 
mukana lipunnostossa Kustaanmiekalla ja kiltalai-
sista koottu Paikallisosasto Rikaman tykkiryhmä 
ampui 12-tuumaisella 85-vuotiaalle rykmentille 
kunnialaukaukset, joita kutsuvieraat seurasivat Kui-
vasaaren kalliolta. Kilta maksoi osan Kuivasaares-
sa pidetyn cocktail-tilaisuuden kustannuksista. 

Lastenleiri oli jälleen 23-26.6. Järvössä. Muka-
na oli 18 tyttöä ja seitsemän poikaa. Ohjaajina oli 
neljä nuorta partiolippukunta Karhuvartijoista Ki-
venlahdesta. Leiristä on oma artikkelinsa toisaalla 
tässä lehdessä. 

Kilta järjesti yhdessä Helsingin kaupungin, 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin perinneyhdistyksen kanssa nel-
jänä viikonloppuna yhteensä 24 yleisöretkeä Kuiva-
saareen. Retkien suosio ei ollut aivan ensimmäisen 
kesän 2000 tasoa ja varsinkin aamulähdöissä oli ti-
laa. Vieraat olivat kuitenkin tyytyväisiä ja kauppa 
kävi sekä sotilaskodissa että killan myyntiteltassa. 
Talkooväkeä saatiin riitävästi ja sääkin oli suosiol-
linen. Lähtöaikoja oli edellisiin vuosiin verrattuna 
siirretty tuntia myöhemmiksi. Toinen uutuus oli, 
että elokuun viimeisen viikonlopun retkille saivat 
osallistua myös ulkomaalaiset. 

Kirjal l isuutta 
Kristiina Slottelta voi tilata neljää Ove Enqvistin 
kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuivasaari, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari. Niiden kaikkien hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa 
Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja 
Markus Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus en-
simmäisessä maailmansodassa 1914-1918. Kum-
mankin hinta on 12 euroa + postikulut. 

Rannikkotyk is töv ideo 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama it-
senäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 45 
minuuttia pitkä video on valmistumassa. Video ker-
too rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen asela-
jin lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina on 
käytetty muun muassa harvinaisia TK-filmejä, 
asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin verran varta 
vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. 
Videota voi tilata Kristiina Slottelta omakustannus-
hintaan 20 euroa + mahdolliset postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 

perinnejaos 

Killan w w w - s i v u t 
• Killalla on Internet-kotisivut osoitteessa http:// 
www.rt-kilta.net/ 

Killalla on sivuja myös osoitteessa http:// 
www.mpkl.fi olevien Maanpuolustuskiltojen Liiton 
sivujen alla. Valitse vaihtoehto "Jäsenyhdistykset ja 
kiltapiirit" ja yhdistyksen nimi. Näillä sivuilla käy-
tetään lähinnä uutis- ja yhteystieto-osia. 
Timo Elolähde 

Yhteyst ie to ja 

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 

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja) 
gsm 0400 443 749 
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I / ! 

Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajan sijainen kommodori Jaakko Tikka 
tarkastaa paraatiin ryhmittyneet osastot seurassaan komentaja Esko Kaunisto. 

Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä Russarössä 

Hangon Rannikkopatteriston kuudetta perinnepäi-
vää ja samalla patteriston perustamisen 82. vuosi-
päivää vietettiin perjantaina elokuun ensimmäisenä, 
joka on patteriston perustamispäivä, yhteistoimin-
nassa Suomenlahden Meripataljoonan ja Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen kanssa. 
Tällä keitaa sää oli erittäin helteinen, varjossakin yli 
+30 astetta. Vuosi sitten vastaavaan aikaan saatiin 
sadetta taivaan täydeltä. 

Perinnepäivän tilaisuuksiin oli kutsuttu yhdis-
tyksen jäsenistö, hankolaisten maanpuolustusjärjes-
töjen edustajat, kutsuvieraita ja entisiä russaröläisiä 
sekä Meripataljoonan ja linnakkeen henkilökuntaa. 

Juhlallisuudet alkoivat aamulla klo 9.00 seppe-
leenlaskulla Hangon sankarihaudalla. 

Seppeleen laskivat Suomenlahden Meripataljoo-
nan komentaja komentaja Esko Kaunisto, Hangon 
Sotaveteraanien puheenjohtaja Ahti Paananen ja 
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja majuri evp Veik-
ko-Olavi Eronen. Seppeleenlaskuun osallistuivat 
kaikki hankolaiset maanpuolustusjärjestöt lippui-
neen, kunniavartiossa olivat Russaröön linnakkeen 
varusmiehet. 

Paraatikatselmus ja päiväjuhla pidettiin Russa-
rön linnakkeella keskijaoksen katolla, saaren näkö-
alapaikalla vanhojen järeiden tykkien suojassa. Sep-
peleenlaskussa ja päiväjuhlassa soitti Dragsvikin 
Perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dahlin joh-

dolla luoden tilaisuuksille juhlavan tunnelman. 
Myös päiväjuhlassa olivat kaikki hankolaisten 
maanpuolustusjärjestöjen liput edustettuina. Paraa-
tikatselmuksen otti vastaan Suomenlahden Meri-
puolustusalueen komentajan sijainen kommodori 
Jaakko Tikka, katselmusta komensi kapteeniluut-
nantti Richard Wunsch. Paraatikatselmuksen aluksi 
pidettiin kenttähartaus, jossa puhui Suomenlahden 
Meripuolustusalueen kenttärovasti Lauri Salminen. 
Kommodori Jaakko Tikka luovutti Suomenlahden 
Meripuolustusalueen pienoisliput ansiokkaasta pal-
veluksesta joukko-osastosta muualle siirtyneille 
luutnantti Ari Halttuselle ja viestittäjä Aulikki Park-
olle. Komentaja Esko Kaunisto luovutti Hankonie-
men ristit hankolaisissa sotaveteraaniyhdistyksissä 
pitkään toimineille henkilöille sekä myös nuorem-
pien maanpuolustusyhdistysten aktiivisille jäsenille 
ja yhdelle linnakkeen varusmiehelle erinomaisesta 
varusmiespalveluksesta. 

Perinneyhdistyksen perinnekolikot luovutettiin 
sääntöjen mukaisesti kaksi vuotta jäsenenä olleille 
henkilöille.Vapaa sanassa käyttivät puheenvuoron 
kansanedustaja Matti Saarinen kutsuvieraiden 
edustajana, tuoden terveisensä eduskunnasta. Her-
ra Veijo Eravuo luovutti Perinneyhdistykselle va-
rusmiesaikaiset muistelmansa palveluksestaan 
1940-luvulta Hangon linnakkeilla. Loppupuheen-
vuoron käytti Patteriston entinen komentaja prikaa-
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Seppelettä 
laskemassa 

vasemmalta 
Hangon Sotave-

teraanien 
puheenjohtaja 

Ahti Paananen, 
Suomenlhden 
Meripataljoo-

nan komentaja 
komentaja Esko 

Kaunisto ja 
perinneyhdis-

tyksen puheen-
johtaja Veikko-

Olavi Eronen. 

Hankoniemen ristilllä palkitut sotaveteraanit ja nuorempien maanpuolustusyhdistysten jäsenet. 

tikenraali Asko Kilpinen luoden katsauksen rannik-
kotykistön historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuden 
näkymiin. 

Linnakkeella Perinnepäivän viettoon osallistui 
noin parisataa henkeä. Kiitokset kaikille juhlavie-
raille, juhlan järjestelyihin osallistuneille ja erityi-
sesti kiitoksia keittiöhenkilökunnalle joukon muo-
nittamisesta ja Sotilaskodin hoitajille! 

Perinnepäivänä luovutetut Hankoniemen ristit: 
Rva Vieno Ahokki, ylil res Jörgen Fromholz, tkm 
Rabbe Holmberg, hra Paavo Isaksson, hra Erkki 
Jalasharju, hra Kauko Juhola, rva Rauha Kekkonen, 
ylil res Juhani Klockars, hra Toivo Linden, hra Ni-
kolai Mensonen, varapuhjoht Henry Nyman, hra 
Holger Tötterman, hra Eero Valtimo, puheenjohta-
ja Ossian Österlund. 
Teksti: Veikko-Olavi Eronen 
Kuvat: Kuva-Ahti Oy 
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Turkulaiset valloittivat GOTLANNIN 
TYKISTO-
KILTA ry 

"Kesäpäivä oli kirkas 
taivas pilvetön, 
kun se fregattimme 
valmisoli lähtöhän..." 

lauloivat entiasjan merimiehet ja niin mekin olisim-
me voineet laulaa Turun satamassa, kun "Ranni-
konpuolustajien Kilta" tai oikeammin sanottuna 
"Turun Rannikkotykistökilta ry:n" matka Ruotsiin 
oli alkamassa heinäkuun 18. päivän iltasella. Mat-
kanjohtajaksi oli lupautunut tällekin matkalle kil-
lan aktiivinen kiltamestari Veijo Sillanpää ja kuljet-
tajana City-bussin linja-auton taitava ja osaava oh-
jaaja oli Risto Tuominen. 

Menomatkalla yli lahden oli laivanamme m/s 
Sea Wind, jonka suojissa löysimme itse kukin ma-
koisan petipaikan - minäkin vanha mies kiipesin 
kunnon ruotumiesaikaa muistellen yläpetille ja uni 
maistui mukavasti siistissä ja hiljaisessa hytissä, 
kunnes aamuherätyksen aika koitti. Aamuaskareit-
ten ja -aterian jälkeen kiirehdittiin jo laivan uume-
niin ja matka kohti Nynäshamnin kaupunkia alkoi. 
Siellä oli hetki "kotiseutuoppia", kunnes Gotlannin 
laiva vei meidät Itämeren aurinkoisen ja tyvenen 
pinnan yli. 

Joillekin ensikertalaisille merimatka oli elämys, 
toisille suorastaan järkytys, sillä niin runsas oli 
meren pinnan peittävä sinilevän määrä. Väri tosin 
oli vihertävän keltainen, mutta rannoille ajauduttu-
aan ja kuivuttuaan väri kuulemma alkaa muistuttaa 
enemmän sinistä. Järkyttävää oli nähdä tämä meren 
saastuminen - ei sinne tehnyt mieli mennä uimaan 
- tokkopa kukaan sinne olisi päästänyt koiraansa-
kaan leikkimään. 

Muutaman tunnin laivamatkan päässä oli "ruu-
sujen ja raunioitten" kaupunki Visby, johon 

parin päivän aikana meillä oli mahdollisuus tutus-
tua. Oppaaksemme olimme saaneet viehättävän, 
suomalaissyntyisen rouva Maija Nordin, joka otti 
meidät ystävällisesti vastaan, huolehti meidän mo-
nipuolisista tarpeistamme ja vastaili turistien mitä 
monipuolisimpiin kysymyksiin suurella ammattitai-
dolla. Täysien pisteitten opas! 

Heti kärkeen meillä oli mahdollisuus tutustua 
kiertokävelyllä Visbyn kaupungin vanhaan osaan, 
sen ihastuttaviin puutaloihin, pihamaihin sekä en-
nen kaikkea kapeitten kujien varsilla kukoistaviin 
ruusuihin. Oli se kaupunki nimensä arvoinen. 

Matka jatkui kaupungin mitä ihastuttavimpaan 
"rosariumiin", missä ruusuja oli hyvän matkaa tois-
ta sataa. Oli siinä väriloistoa ja oli ruusun kukissa 
näköä, joku jopa kuvasi niitä isojen lautasten kokoi-
siksi. Muitakin kasviharvinaisuuksia meille siellä 
esiteltiin ja löytyipä sieltä aikanaan noitien kasvat-
tamia "anopin surmakasveja", joita eräät kotioloja 
muistellessaan ajattelivat ottaa kotiin tuliaisiksi. 
Monenlaisia kasveja meille siellä esiteltiinja jonkun 
nimi saattoi jäädä pikaseminaaristamme mieleen. 

Majoittuminen oli järjestetty hotelli Solhemiin, 
mutta ilta oli vielä nuori. Paidan vaihdon jälkeen 
suuntasi bussimme kohti "Suderby Herrgärdia". Ei 
sopinut sen aterian arvosteluksi erään turkulaisen 
toistama sana:"Ateria oli niukka, mutta sitäkin vaa-
timattomampi". Ei tosiaan - hyvälle maistui ateria 
ja sen jälkeen hotellissamme - useimmille - rauhal-
linen ja rentouttava uni. 
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Aamulla retkemme suuntautui kohti pohjoista ja 
ehkä merkittävin ja ihmeellisin nähtävyys oli 

Lummelundin tippukiviluola, joka vasta muutama 
vuosikymmen sitten oli löydetty. Pari poikaviikaria 
oli aikanaan lähtenyt tutkimusmatkalle vähäisen 
luolan suulle ja nyt sitä ihmeellisyyttä käy päivittäin 
satamäärin turisteja ihmettelemässä. Monelle ensi-
kertalaiselle luola oli varsin mielenkiintoinen tutus-
tumiskohde. Mitä merkillistä voikaan maan pinta 
sisällään pitää! 

Maantien varren runsas kukkaloisto pani myös 
suun pyörälle, kun mitä lukuisin kukkapaljous loisti 
teitten penkereillä. Ei yksin niin, että yksin luon-
nonkukkia olisi istutettu teitten varsille, niin merkit-
tävämpi havainto oli se, ettei niitä heti kukinnan 
alkaessa leikata pois. Antakaa kukkien kukkia! Eh-
käpä suomalaisenkin maantien kauneus kohoaisi, 
jos luonnonkukat saisivat kunnolla rehottaa, olipa 
ne sitten tervakukkia, horsmia tai päivänkakkaroita. 
Ehkäpä se parantaa maisemaa. Olisikohan siinä jär-
keä? 

Färön saari aivan Gotlannin pohjoiskärjessä on 
useitten vuosikymmenten ajan ollut ulkomaa-

laisille kiellettyä sotilasaluetta, mutta nyttemmin on 
lauttayhteys myös turisteille sallittu. Tämän saaren 
pohjoisosassa on lukuisa määrä entisajoista jääneitä 
kivipaasia - "Raukamas Land" - raukkeja, jotka 
vuosisatojen aikana on meren huuhtelemina muo-
dostuneet todellisiksi turistinähtävyyksiksi. Ja oli-
han meitä turisteja sielläkin. 

Toki meille annettiin kohtuullinen määrä tar-

peellisia pysähdyspaikkoja, oli tarjolla kunnon 
eväsvoileivät, oli maistuva ja mielenkiintoinen 
"Gotlands pannkaka" sekä luonnollisesti todellinen 
turistipyydys. Sieltä sai erittäin edullisesti (!) kruu-
nuilla, euroilla tai Visalla ostaa jos jonkinlaista tu-
liaista joko itselle tai omaisille. 

Kalkkikaivosten ja muun maiseman lisäksi 
päästiin taas illalla uudelleen samaisen heraskarta-
non suojiin nauttimaan taas kerran juhla-ateriaa. Il-
lan päätteeksi asessori Heikki Winter lausui osallis-
tujien puolesta sydämelliset kiitokset erinomaiselle 
oppaallemme, jonka tietomäärä ylitti ymmärryksen 
ja taito vetää mukanaan oli erinomainen. 

Seuraava päivä oli pyhitetty vapaalle seurustelulle 

ja tutustumiselle tähän ihastuttavaan Visbyn 
kaupunkiin. Aurinkoa riitti, ruusuja riitti ja raunioi-
takin oli mahtavan kaupungimuurin lisäksi paljon-
laisesti. Kyllä siinä taas oli muistoja omaksi ja su-
kulaisten tarpeeksi - valokuvat kertovat eräästä mu-
kavasta ja mielenkiintoisesta matkasta. Jäämme 
odottamaan seuraavaa kirjettä, joka kutsuu meitä 
yhdessä viettämään matkaa johonkin uuteen "turis-
tipyydykseen" - tosin oppaamme totesi, että eteläi-
nen Gotland odottaa meitä jo ensi kesänä ja hän lu-
pasi auliisti aikansa meille, jos... 

Kotimatka yli meren, halki Ruotsin ja laivalla 
kohti kotia jäi meille miellyttävänä muistona erääs-
tä mukavasta matkasta. Siitä ystävällinen kiitos 
kaikkien puolesta matkan järjestäjille. "Kiittäminen 
kuuluu minulle...!" 
Heikki Winter 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA r.y. 

Hyvää syksyä ! 

Aika rientää käsittämättömän nopeasti. Näin aina-
kin usein tuntuu. Vastahan oli kevät ja kesä, nyt syk-
sy taas lähestyy syyskokouksineen ja ensi vuoden 
suunnitelmineen. Mutta sellaista elämä on. 

Viime RP-lehden numerossa voivottelin sitä, to-
teutuuko killan Teikarin matka vai ei. Totesin, että 
tässä lehdessä on sitten, joko matkakertomus tai tie-
to peruutetusta matkasta. Nyt voin hyvillä mielin 
todeta, että toteutuihan se matka ja tässä lehdessä 
on matkaltamme kuvia sekä vähän juttuakin. Mutta 
todettava on myös, että tiukille otti. Virallinen lupa 
nousta Teikariin saapui vasta ihan viime hetkillä. 
Ihan siinä odotellessa meinasi nousta kylmä hiki. 
Liekö Venäjän turvallisuusmääräykset kiristyneet, 
kun Merivartioston alus oli saanut määräyksen "tur-
vata" liikkumisemme Viipurinlahdella ! - No, joka 
tapauksessa matkamme onnistui ja saimme myös 
luovutettua Viipurin entiselle apulaiskaupunginjoh-
tajalle Boris Pevtsoville Rannikkojääkärimitalin, 
joka oli hänelle myönnetty jo muutamia vuosia sit-
ten. Kerrottakoon, että Pevtsov on suuri Suomen 
ystävä ja loistava seuraihminen. Terveiset hänelle ja 
hänen puolisolleen. 

Puolustusvoimien lippujuhlan päivää vietimme 
kesäkuussa juhlavasti. Ylennykset koskettivat kil-
taakin sikäli, että kiltamme entinen puheenjohtaja ja 
Sinisen Reservin puheenjohtajana nykyisin toimiva 
Matti Kaskeala sai yhden ruusukkeen lisää kauluk-
seensa ja on nyt sitten kapteeni. Onnea koko killan 
puolesta hänelle. 

Heinäkuun alussa oli Teikarin päivä, jota vietet-
tiin Dragsvikissä perinteisin menoin. On hauskaa, 
että Teikarin taistelijat jaksavat yhä edelleen mat-
kustaa niin runsaslukuisesti juhlistamaan vuosipäi-
vää. Tänäkin vuonna veteraaneja oli paikalla run-
saasti toistakymmentä. "Mitalisade" kosketti tällä 
kertaa allekirjoittanuttakin hopeisen Rannikkojää-
kärimitalin muodossa. Kiitokset kovasti asiasta 
päättäneille. 

Muutama päivä Teikarin päivän jälkeen oli vuo-

rossa Merivoimien vuosipäivä, jota tänä vuonna 
vietettiin Tammisaaressa. Päivän ohjelmassa oli 
Merivoimien komentajan virallisen vastaanoton jäl-
keen vuorossa Merivoimatanssiaiset juhlavissa ti-
loissa UudPr:n Upseerikerholla. Siellä pantiin jalal-
la koreasti ja nautittiin keskikesän huumasta. Ran-
nikkojääkärikilta oli mukana järjestämässä kyseisiä 
tanssiaisia ja sai tilaisuudessa myös julkisia kiitok-
sia. Enemmän rannikkojääkäreitä olisin toivonut 
osallistumaan tähän hienoon Merivoimien tilaisuu-
teen. Muistettava on, että nykyisin rannikkojääkäri-
koulutus kuuluu Merivoimien alaisuuteen, halusim-
me me sitä tai emme ! Meidän rannikkojääkärien 
on hyvä näkyä siellä missä tapahtuu, muuten mei-
dät unohdetaan ! 

Sitten vähän tulevaakin asiaa. Marraskuussa 
pääsemme oikein Pääesikuntaan pitämään syysko-
koustamme. Kiltamme jäsen, rannikkojääkäri Terhi 
Vira on ystävällisesti järjestänyt killallemme kysei-
sen mahdollisuuden. Terhi on sotilaslakimies ja hän 
on luvannut esitellä työpaikkansa eli pitää esitelmän 
Pääesikunnan tutkintaosastosta. Syyskokouskutsu 
on tässä lehdessä. Huomatkaa, että tilaisuuteen on 
ilmoittauduttava etukäteen Pääesikunnan turvajär-
jestelyjen johdosta. 

Pian syyskokouksen jälkeen on vuorossa perin-
teinen Teikarin muistojen iltapäivä Turussa. Toivot-
tavasti jäsenistömme osallistuu jälleen runsaslukui-
sesti tähän hienoon perinnetilaisuuteen. 

Tilaisuuden ilmoitus on myös tässä lehdessä. 
Lopuksi haluan kertoa, että kuluneena kesänä 

kiltamajamme on ollut todella hyvin käytössä. Tou-
kokuun puolivälistä elokuun puoliväliin majalla on 
ollut yhtäjaksoisesti käyttäjiä. Sillä lailla sanoisi 
Tarva. Kiitokset majaisännälle, Juha Karvoselle pit-
käjänteisestä majan hoidosta. Ilman asiaan sitoutu-
mista majan hoidosta ei tulisi mitään. 

Ja sitten ei muuta kuin hyvät syksyt. 
Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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Rannikkojääkäri-
killassa tapahtuu 
Syksy 2003 

Lokakuu 
Torstai-Perjantai 16.-17.10.2003: Pe-
rinteinen barettimarssi Dragsvikin 
maastossa. Katso erillinen ilmoitus täs-
sä lehdessä. 

Marraskuu 
Keskiviikko 26.11.2003: Sääntömää-
räinen syyskokous. Katso erillinen il-
moitus tässä lehdessä. Rannikkojääkä-
rikillan jäsenille tulee myös erillinen 
kutsu. 

Lauantai 29.11.2003: Teikarin muisto-
jen iltapäivä Turussa. Katso erillinen 
ilmoitus tässä lehdessä. 

KOKOUSKUTSU 

Rannikkojääkär ik i l ta r.y:n 
sääntömääräinen 

syyskokous 

pidetään keskiviikkona 26.11.2003 klo 16.30 
Pääesikunnan neuvottelutiloissa, 

Fabianinkatu 2, 00130 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Virallisen kokouksen jälkeen esitelmän pitää : 
Sotilaslakimies, varatuomari ja rannikkojääkäri ' 
Terhi Vira aiheenaan Pääesikunnan tutkinta-
osasto - poliisin tehtävät puolustusvoimissa. 

Pääesikunnan turvajärjestelyjen johdosta koko- ^ 
ukseen on ilmoittauduttava 18.11.2003 men-
nessä. Ilmoittautumiset killan sihteerille Harri 
Kalajalle, GSM 040-571 6897. 

Tervetuloa ! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 

Rarinikkojääkärien 

B A R E T T I -
MARSSI 
Perinteinen barettimarssi järjestetään syksyllä, 
torstaina ja perjantaina 16. - 17.10.2003 Drags-
vikin lähimaastossa. Osallistua voi myös rasti-
tehtäviin. Tapahtuma on VEH eli vapaaehtoinen 
kertausharjoitus. 
Ilmoittautumiset sunnuntaihin 14.9.2003 
mennessä Tero Mäkiselle, jolta saa myös lisä-
tietoja tapahtumasta. 
Tero Mäkinen 
GSM 050-585 0046 
Email: tero.makinen@hut.fi 

HUOM ! Ainoastaan rannikkojääkä-
rikillan jäsenillä on mahdollisuus saa-
da vihreä baretti osallistumalla baret-
timarssiin. 

TEIKARIN 
MUISTOJEN 
ILTAPÄIVÄ 

• Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoi-
den perinteistä itsenäisyysajan juhlaa eli Teika-
rin muistojen iltapäivää vietetään lauantaina 
29.11.2003 alkaen klo 13.00 Turun Upseeri-
kerholla, Kaivokatu 12, Turku. 
Alkumaljan, avaussanojen ja hiljaisen hetken 
jälkeen on vuorossa kohtuuhintainen jouluate-
ria. 
Esitelmän pitää Teikarin taistelija, kaupunki-
neuvos Sven-Erik Järvinen. 
Perinteiden mukaisesti ohjelmaan kuuluu 
myös laulua, arpajaiset sekä terveisiä eri ta-
hoilta. Myös joulupukki on luvannut käydä 
juhlassa. Luvassa on siis jälleen kerran rattoi-
sa iltapäivä vakavamman ohjelman ja viihteen 
parissa menneitä muistellen ja kuulumisia ker-
toen. 

Sitovat ilmoittautumiset 10.11.2003 mennessä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Martti Kuivala, puh. 02-231 7870 (työ), 
02-238 9330 (koti) tai GSM 040-568 4500 
Antti Laitakari, puh. 02-239 0750 
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R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n Lounais-Suomcn osasto 
järjesti toukokuun 7. päivänä 2003 killan esittelytilai-
suuden Turun Sotilasläänin Esikunnan tiloissa Turussa. 
Tilaisuudessa esiteltiin killan ohella laajasti myös va-
paaehtoisen maanpuolustuksen koko kenttää. Oman ter-
vehdyksensä tilaisuuteen toi kaksi Teikarin taistelijaa. 
Samalla luovutettiin VaaRannJP:n komentajan, komen-
taja Jukka Tuonosen myöntämät Rannikkojääkäripa-
taljoonan joukko-osastoristit, Teikarin Ristit, vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä monipuolisesti ansioitu-
neelle rannikkojääkärille Heikki Impivaaralle (kuvas-
sa) sekä killan Lounais-Suomen osaston edustajalle, 
rannikkojääkäri Seppo Mäntymäelle tunnustuksena 
rannikkojääkärihengen tukemisesta ja killan hyväksi 
tehdystä työstä. (Kuva: Harri Kalaja) 

Rannikkojääkärikillan 
myyntiartikkelit 
Tunnuksia 
B a r e t t i m e r k k i ( e n n e n 5 0 , - ) 8 , 5 € 
S o l m i o n e u l a ( e n n e n 1 0 0 , - ) 1 7 € 
J ä s e n m e r k k i ( e n n e n 5 0 , - ) 8 , 5 € 
Julkaisuja 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i t 
- h i s t o r i i k k i ( e n n e n 1 0 0 , - ) 1 7 € 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
h i s t o r i i k k i ( e n n e n 4 0 , - ) 7 € 
V e r e n k o s t u t t a m a t 
s a a r e t ( e n n e n 5 0 , - ) 8 , 5 € 
Asusteita 
L i p p i s ( e n n e n 7 0 , - ) 1 2 € 
T - p a i t a ( e n n e n 7 0 , - ) 1 2 € 
K a s s i ( e n n e n 1 5 0 , - ) 2 6 € 

T u o t t e i t a v o i t i e d u s t e l l a J u h a 
K a r v o s e l t a , p u h e l i n 0 4 0 - 5 0 1 0 8 4 3 
ja s ä h k ö p o s t i o s o i t e 
j u h a . k a r v o n e n @ s a n o m a m a g a z i n e s . f i 

Kerran rannikkojääkäri -
aina rannikkojääkäri 
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-.yp 
• Vaasan Rannikkojääkäripatal-
joonan perinnepäivää eli Teikarin 
päivää vietettiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti jo perjantaina 
4.7.2003. Virallinen juhlapäivä-
hän on 5.7., mutta juhlan yleisjär-
jestelyjen helpottamiseksi tilai-
suus pidettiin päivää aiemmin 
varusmiesten kotiuttamistilaisuu-
den yhteydessä. 

Päivän juhlallisuudet alkoivat 
jo aamulla, kun Rannikkojääkäri-
killan, Teikarin taistelijoiden ja 
Rannikkojääkäripataljoonan Pe-
rinneyhdistyksen edustajat kävi-
vät laskemassa kukkalaitteet 
Upinniemen varuskunnassa si-
jaitsevalle Teikarin kivelle. 

Dragsvikissä virallinen ohjel-
ma alkoi klo 11.00 VaaRannJP:n 
kasarmien edessä Teikarin kiven 
äärellä. Juhlapuheen piti 
VaaRannJP:n komentaja, komen-
taja Jukka Tuononen. Puheensa 
ajatuksiaherättäväksi rungoksi 
hän oli valinnut Yrjö Jylhän talvi-
sodanaikaisen runon Kohtaus 
metsässä. Kuinka ajankohtainen 
onkaan tuo runo tänäkin päivänä, 
vai mitä ? 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan 
perinnepäivä 4.7.2003 

Kiväärinpiippu ja silmää kaksi 
sua väijyvät rävähtämättä, 
sinä surmanliekin laukaisijaksi 
kohotat kättä. 

Vain silmänräpäys, hyytävä hetki 
ja pitkä kuin iankaikkisuus: 
joko päättyy suit' elon partioretki, 
joko metsään maatuvat luus? 

On höllä oikeus tappaa, ja sulia -
mut mistä saitte sen oikeuden ? 
Ei voi hän vieraaksi majaas tulla: 
hän on vihollinen. 

Et tiedä, ken on hän. mistä, 
et tiedä hänestä muuta, 
kuin että käy joku ihmisistä 
päin pistoolinsuuta. 

Niin kohtaavat toisensa länsi ja itä. 
Niin kohtaavat ihmiset toisiaan, 
vain toinen muistelemaan jäi sitä, 
ja toista jossakin kaivataan. 

(Ytjö Jylhä: Kohtaus metsässä) 

Juhlapuheen jälkeen olivat 
vuorossa seppeltenlasku ja pal-
kitsemiset. Niiden jälkeen 
UudPnn aliupseerikoulun audito-
riossa esitettiin Olavi Kauton te-
kemä videofilmi Teikarin saareen 
vuonna 2000 pystytetyn muisto-
merkin paljastustilaisuudesta. 
Esityksen jälkeen vuorossa oli tu-
tustuminen saaristossa taistelevi-
en rannikkojääkärien huoltoon 
tutustumalla samalla prikaatin 
uuteen huoltokeskukseen. Juhla-
päivän yhteinen ohjelma päättyi 
ateriaan prikaatin ruokalassa. 

Teikarin päivän merkeissä suori-
tettiin seuraavat palkitsemiset: 

Rannikkojääkärimitalin vel-
jeskunnan suurmestari, eversti 
Tapio Partanen myönsi mitalitoi-
mikunnan esityksestä seuraavat 
mitalit, jotka eversti Partanen 
myös henkilökohtaisesti jakoi: 

Hopeinen Rannikkojääkäri-
mitali killan nykyiselle puheen-
johtajalle Aarne Krogerukselle. 

Pronssinen Rannikkojääkäri-
mitali Teikarin taistelijalle Rainer 
Matssonille, Teikarin veteraanien 

1 92 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 



Ranmkkojääkärikillan kukkalaitetta laskemassa Teikarin kivelle 
Dragsvikissä Viljo Lehtonen (vas.), Aarne Krogerus ja Seppo 
Mäntymäki. (Kuva: Henrik Krogerus) 

Teikarin taistelijoiden puheen-
johtaja Paavo Teikari laskee 
Teikarin taistelijoiden ja 
Ranmkkojääkärikillan yhteisen 
kukkalaitteen Teikarin kivelle 
Upinniemen varuskunnassa. 
Oikealla killan varapuheenjoh-
taja Viljo Lehtonen ja puheen-
johtaja Aarne Krogerus. (Kuva 
vasemmalla: Henrik Krogerus) 

Kutsuvieraat VaaRannJP:n 
kasarmin edessä seuraamassa 
juhlallisuuksia. (Kuva oikealla: 

Henrik Krogerus) 

j a k y l ä l ä i s t e n a s i o i d e n p u o l e s t a 
ak t i i v i se s t i t o i m i n e e l l e H e l k a 
Puula l le , kil lan t a rv ikemyynn i s t ä 
p a t a l j o o n a s s a h o i t a n e e l l e , Vaa-
RannJP :n to imis toupseer i l le Sep-
po Berghäl l i l le sekä ki l taa ta lou-
dell isesti tukenee l le S e p p o Halo-
selle. 

R a n n i k k o j ä k ä r i k i l t a luovu t t i 
k i i toksena ki l lan hyväks i t ehdys-
tä ak t i iv i ses ta työs tä t a m m i a l u s -
talle k i inn i te tyn r ann ikko jääkä r i -
l e v y k k e e n o m i s t u s l a a t t o i n e e n 
V a a R a n n J P : n to imis toupseer i l l e , 
yli luutnantt i Kjel l He rmansson i l -
le j a kil lan pi tkäaikaisel le aktiivi-
selle j ä sene l l e Mat t i Arekar i l le . 
Teksti: A a r n e K r o g e r u s 

Palkitut rivissä. Vasem-
malta Paavo Teikari, joka 
vastaanotti Helka Puulan 
mitalin, Rainer Matsson, 
Aarne Krogerus, Seppo 
Berghäll ja Seppo Halo-
nen. Selin palkintojenja-
kajat, eversti Tapio 
Partanen (oik.) ja Viljo 
Lehtonen. (Kuva: Johan-
na Krogerus) 
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Teikarin venevalkama ja 
linja-aluksen entisen 
laiturin jäännökset. Vasem-
malla taustalla Melansaari 
edessään Venäjän Merivar-
tioston alus. Oikealla 
rannikkolaivurien alukset, 
joilla saareen matkasimme. 
(Kuva: Henrik Krogerus) 

• M S f S 

M 

Rannikkojääkärien kesä retki 

TEIKARIIN 
Rannikkoj ääkärikill an j ärj e stämä 
matka Teikariin onnistui kuin on-
nistuikin. Matkahan oli hyvin pit-
kään epävarma, koska jouduim-
me odottelemaan Venäjän rajavi-
ranomaisten lupaa. Virallisen lu-
van saimme kuitenkin pari päivää 
ennen matkalllelähtöä. Matkalle 
osallistui nelisenkymmentä hen-
keä, joista kolme oli Teikarin 
taistelijoita, muut Teikarin taiste-
lijoiden jälkeläisiä, niin lapsia 
kuin lastenlapsia, rannikkoj ääkä-
reitä ja teikarilaisia. Mukana oli 
myös Rannikkoj ääkäripatalj oo-
nan Perinneyhdistyksen jäseniä 
puheenjohtaja Aimo Laaksosen 
johdolla. Matkaoppaana oli 
everstiluutnantti Antti Juutilainen 
ja matkanjohtajana allekirjoitta-
nut. 

Matkalle lähdimme aurinkoi-
sessa säässä suunnitelmien mu-
kaisesti linja-autolla torstaiaamu-
na 5.6.2003 Helsingin Rautatie-
ntorilta suuntana itä. Ruokailim-
me Vaalimaalla, vaikkei tarkoi-
tuksemme ollutkaan ylittää valta-
kunnanraja siellä. Sensijaan 

ajoimme Imatralle, josta menim-
me Svetogorskin eli entisen En-
son ja Kamennogorskin eli enti-
sen Antrean kautta Tali-Ihantalan 
taistelualueelle, missä tutustuim-
me tähän kuuluisaan taistelualu-
eeseen. Illan mittaan matkasim-
me Viipuriin, Hotelli Druzhbaan 
iltapalalle ja yöpuulle. 

Veneillä Teikari in 
Perjantaiaamuna sateen saattele-
mana ajoimme Vysotskiin eli en-
tiseen Uuraaseen, jonka satamas-
sa meitä odottelivat kaksi rannik-
kolaivuria aluksillaan. Parinvuo-
dentakaiselta edelliseltä Teikarin 
matkaltamme tutuilla veneillä 
matkasimme Teikariin sateen vä-
hitellen lakatessa. Saimme kuulla 
paikalliselta oppaaltamme, että 
Venäjän Merivartioston alus tulee 
seuraamaan meitä turvallisuus-
syistä, sillä onhan Teikarin saari 
sotilasaluetta. Eikä aikaakaan, 
kun Merivartioston alus saapui 
Teikarin saaren lähistölle rantau-
tumispaikan viereen. Alus pysyi 
redillä koko saaressaoloaikamme 

ja ajoi sitten paluumatkallamme 
perässämme takaisin Uuraaseen. 
Itse saareen Venäjän viranomai-
set eivät tulleet. Saimme siis olla 
saaressa "omin nokkinemme". 

Saareen saavuttuamme las-
kimme Teikarin saaressa olevalle 
muistomerkille seppeleet, niin 
Teikarin taistelijoiden, Rannikko-
jääkärikillan, Rannikkojääkäripa-
taljoonan Perinneyhdistyksen 
kuin myös Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonankin. Lisäksi mo-
net laskivat omat henkilökohtai-
set kukat. Saareen tutustuminen 
tapahtui "oman maun mukaan", 
mielenkiinnon ja voimien mu-
kaan. Koska saari on luonnonti-
lainen, eikä siellä ole teitä eikä 
juuri polkujakaan, liikkuminen 
on paikoitellen hidastaja vaival-
loista. Sodan jälkiä maastosta 
löytyy edelleen, niin rakennusten 
jäännöksiä, kivijalkoja, kellareita, 
kiviaitoja kuin myös metalliro-
mua ja räjähdysten aiheuttamia 
kuoppiakin. 

Saari on pysynyt luonnonti-
laisena siksi, että se on virallisesti 
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julistettu hautasaareksi, minne ei 
saa rakentaa. Sellaisena sen myös 
sopimuksien mukaan tuleekin 
pysyä. Paikallisilla marjastajilla 
on kuitenkin lupa käydä saaressa. 

Juhla-ater ia 
Hotel l i Druzhbassa 
Palattuamme Teikarista oli vuo-
rossa illallinen. Juhlavieraak-
semme aterialle olimme kutsu-
neet Viipurin entisen apulaiskau-
punginjohtajan Boris Pevtsovin 
puolisoineen. Syy kutsuun oli se, 
että ollessaan apulaiskaupungin-
johtajana Pevtsov myötävaikutti 
ratkaisevasti siihen, että Teikarin 
saari julistettiin hautasaareksi ja 
rakennuskieltoalueeksi. Hän oli 
myös henkilökohtaisesti "lapion-
varressa", kun Teikarin saaren 
muistomerkkiä pystytettiin vuon-
na 2000. Aterialla Rannikkojää-
kärikilta luovutti Pevtsoville hä-
nelle jo muutama vuosi sitten 
myönnetyn Rannikkojääkärimi-
talin. Todettakoon, että hän on 
ensimmäinen ulkomaalainen, jol-
le kilta on mitalin myöntänyt. 
Hän oli saamastaan mitalista yl-
peä ja lupasi käyttää sitä mm. 
osallistuessaan Pietarissa Suo-
men konsulaatin järjestämille 
kutsuille. Rannikkojääkäripatal-
j oonan Perinneyhdistyksen edus-
tajat puolestaan luovuttivat ateri-
alla Boris Pevtsoville yhdistyk-
sensä plaketin. 

Äyräpään kaut ta 
Suomeen 
Lauantain ohjelmaamme kuului 
vierailu Äyräpäässä, jossa myös 
saimme aimoannoksen sotahisto-
riallista tietoa itse taistelupaikoil-
la kirkkassa auringonpaisteessa. 
Paluumatkalla koukkasimme his-
toriallisesti kuuluisan Kuusaan 
hovin ohi takaisin Viipuriin. Ilta-
päivän lounaan jälkeen kiersim-
me Viipurin torilla. Tällä kertaa 
ilman ryöstetyksi tulemisen pel-
koa. Onkin todettava, että Viipu-
ri on nykyisin rauhallinen kau-
punki. Kotiin saavuimme Vaali-
maan ja Kotkan kautta myöhään 
lauantai-iltana. Matka tuli tehtyä! 
Teksti: Aarne Krogerus 

Boris Pevtsov kastaa saaman-
sa uuden mitalin konjakkiin. 
Vanhan venäläisen tavan 
mukaan uusi ansiomerkki on 
kuulemma kastettava alkoho-
liin hyvän onnen merkiksi. 
(Kuva: Harri Kalaja) 

Teikarin taistelijat kukitetulla muistomerkillä Teikarin saaressa. 
Vasemmalta Henry Hamberg, Olavi Heponen ja Paavo Teikari. 
(Kuva: Aarne Krogerus) 

Mikko von VVeissenberg 
Teikarin korkeimmalla kohdal-

la, Mäkkalliolla olevilla 
kolmiomittaustornin raunioil-

la. Mikon isä, ratsumestari 
Dan von VVeissenberg johti 

Teikarin taistelujen eräässä 
vaiheessa tulta kyseisestä 

tornista. Oikealla Antti Juuti-
lainen selostaa taistelujen 
kulkua maastossa. (Kuva: 

Henrik Krogerus) 
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Kirje leikarista 

Ruusuja ja kiitoksia Teikarin matkan järjestä-
jille siitä, että olemme päässeet mukaan. Mat-
kat olemme kokeneet hyvin järjestetyiksi ja 
turvallisiksi sekä tämän mainion selostuksen 
tärkeistä r intamakohteista everstiluutnantti 
Juutilaisen selostamana. Aivan uudella tavalla 
on tullut nyt myöhemminkin esiin sotatapah-
tumat esim. Äyräpään - Vuoksen suunnalla -
vaikka uudelleen lähtisi sinne. 

Teikarin tapahtumat ja taistot ovat tulleet 
selostettuina tutuiksi ja taisteluiden ääni tun-
tuu kuuluvan kaikuna siellä käydessä. Mutta 
lapsuutta, nuoruutta me olemme sieltä lähte-
neet hakemaan. Kyllä se siellä on. raunioiden 
al la.- sieltä nousee paljon asioita ja tapahtu-
mia vain paikan päällä koettuina. Meri tuok-
suu. lapsuuden meri. kalliot ja aurinko, ikui-
nen aurinko tuntui silloin paistavan. Nämä 
löytyvät vain Teikarista - tottahan paikat ovat 
perinpohjin muuttuneet mutta muutama van-
ha puu olemassa, ihme kyllä, luonto on aivan 
toinen kuin muutama vuos ikymmen sitten, 
mutta siitä huolimatta se ei ole aivan vieras. 
Vähän väliä kuuluu kuiskaus, että muistatko, 
muistatko tätäkin paikkaa. Palaneiden talojen 
kiviset kynnykset hahmottavat talon, piha al-
kaa elämään ihmisineen. Niin kauan lähdem-
me mukaan kun se on mahdollista, ensi kesä 
on tietysti liian nopeasti toteutettavissa mutta 
ehkä pääsemme vielä. Meidän jä lkeemme 
loppuu Teikarista muistitieto, valitettavasti. 
Rannikkojääkärien on tehtävä uusi maihin-
nousu Teikariin. 

Olemme kiitollisia ja ylpeitäkin siitä, että 
olemme päässeet mukaan. Teikarin muistot 
ovat kuin kohoja elämän verkossa, nousevat 
pinnalle. Elämä ei ole elettyä ellei siihen liity 
unohtumattomia asioita, tapahtumia - kiitos 
järjestäjille. 

Helka Puula 
Kotoisin Teikarista 

Kirjeen kirjoittaja Helka Puula on kotoisin 
Teikarin saaresta, jossa hän vietti lapsuutensa. 
Hän on yli 80-vuotias. Hän on osallistunut kil-
tamme Teikarin matkoihin säännöllisesti, niin 
myös nyt kesäkuussa. Rannikkojääkärikilta 
luovutti hänelle heinäkuussa Rannikkojääkäri-
mitalin aktiivisesta toiminnasta Teikarin vete-
raanien ja kyläläisten hyväksi. 

HANNU SÄLES OY 

http://www.hannusales.fi • gsm 0400-725 374 • puh 09-8870 1710 

1 i a t f l ^ i u i i u u j i l i u u 

ufflj loimu 
. . . - . . . 1&&3BK 

T/Usi versio « He >po reititys 

NOKIAN 
METALLIRAKENNE OY 

Laitesuojat 
Korjaamo, varasto- ja huoltokontit 

Johtamispaikkakontit ja -perävaunut 
EMP-, NBC- ja sirpalesuojaukset 

Laiteasennukset avaimet käteen periaatteella 
Prototyyppien ja pilottisarjojen suunnittelu 

N O K I A N M E T A L L I R A K E N N E O Y 
R o u n i o n k a t u 104, 3 7 1 5 0 N O K I A 

Puh. 0 3 - 3 1 2 4 4 5 0 0 Fax. 0 3 - 3 1 2 4 4 5 1 0 
n m r @ n o k i a n m e t a l l i r a k e n n e . f i 

1 96 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 3 

http://www.hannusales.fi
mailto:nmr@nokianmetallirakenne.fi


TILAA ITSELLESI SININEN RESERVI ry:n 
TYYLIKKÄITÄ TEKSTIILEJÄ 

Pikee-paita, 100% puuvillaa. 
Tumman sininen tai valkoinen 
Koot: S - XXL, hinta: € 28,-

T-paita, 100% puuvillaa. 
Musta tai valkoinen 
Koot: XS - XXL, hinta: € 13,-

Paitapusero, 100% 
hiekkapestyä puuvillaa. 
Koot S - XXL, hinta: € 47, 

Kääntöliivi, uiko pinta nailonia, 
sisällä microfleece. Koot: S - XXL 
hinta: € 50,-

KAIKKI TUOTTEET OVAT SININEN RESERVI ry:n 
TUNNUKSELLA. TILAUKSET OSOITTEESTA: 

LARS EKLUND 
Anianpellontie 10 B 17, 

00700 HELSINKI 
p. 09-387 3719, gsm 050-552 2756 

email: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

SUUREMMAT ERAT HINNOITELLAAN ERIKSEEN. 

MUISTATHAN MAINITA TILAUKSESSA KOKOSI JA 
VÄRITOIVOMUKSEN. HINTOIHIN LISÄTÄÄN POSTIKULUT. 

Lippalakki, musta € 12,-

mailto:lars.eklund@starckjohannsteel.fi


Merivoimatanssia iset 
Perinteeksi muodostuneet 
Merivoimien vuosipäivän ilta-
na järjestettävät Merivoima-
tanssiaiset pidettiin upeassa 
ympäristössä Uudenmaan Pri-
kaatin Upseerikerholla Drags-
vikissä. Tapahtuman järjeste-
lyistä vastasivat Sininen Re-
servi ry, Nylands Brigads Gil-
le rf ja Rannikkojääkärikilta 
ry. 

Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtajan Matti Kaskeala 
painotti pitämässään puheessa 
Merivoimien kanssa tehdyn 
hyvän yhteistyön merkitystä. 
Kaskealan johdolla kohotettu 
Merivoimien malja avasi vilk-
kaan puheensorinan. 

Juhlaväki nautti buffetpöy-
dän antimista, virvoittavista 
juomista sekä erinomaisesta 
seurasta. Merivoimien komen-
taja kontra-amiraali Hans Hol-
ström kiitti puheenvuorossaan 
Sininen Reservi ry:tä sekä 
tanssiaisten järjestelyihin osal-
listuneita hyvin tehdystä työs-
tä. Kaartin Soittokunnan va-
rusmiessoittajat soittivat taus-
tamusiikkia ruokailun ajan ja 
siivittivät juhlaväen tanssin 
pyörteisiin kahvin jälkeen. 

Joukot katselmuksessa, edessä Sininen Reservi. 

Sininen Reservi ry mukana Merivoimien 
vuosipäivän vietnssa Tammisaaressa 

Koululaiva Röyttä osallistui 
Merivoimien vuosipäivän ta-
pahtumiin osana Saaristome-
relle suuntautuvaa koulutus-
purjehdusta. Vuosipäivän 
avanneessa katselmuksessa oli 
mukana K1 Röytän miehistös-
tä muodostettu lippujoukkue, 
vahvistuksenaan Sininen Re-
servi ry:n ensimmäinen pu-
heenjohtaja Timo Vartiainen. 

Tanssin pyörteissä 

I V 
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Kutsuvieraspöytä 

Oli ilo seurata monien vuosien ta-
kaisten ystävien uusia tapaamisia. 
Keskusteluissa kuului myös löytyvän 
uusia yhteisiä tuttavia. 

Lainatakseni loppulaulun sanoja: 
"...toivon vaan, että voimme nähdä 
joskus uudestaan". Juhlaväeltä saatu 
hyvä palaute antaa mainion työkalun 
seuraavaa kertaa varten. 

Edellisen illan huhut jatkoistakin 
vahvistuivat todeksi - muutamia jatko-
ja lienee ollut siellä täällä Tammisaa-
ressa... 

Perinteen yksi määritelmä on jat-
kuvuus. Vuoden 2004 Merivoimatans-
siaisten suunnittelu on jo alkanut ja ti-
laisuus järjestetään pääkaupunkiseu-
dulla. 

Toteuttajana ovat Sininen Reservi 
ry ja sen pääkaupunkiseudulla toimi-
vat jäsenyhdistykset. Tarkempia tietoja 
luvassa syksyn aikana www.sininen-
reservi.fi sivustolta ja Rannikon Puo-
lustaja -lehdestä. 

Tanssia 
Marskin 
katseen 
alla 

Teksti: Mika Kuutti 
Kuvat: Mika Kuutti ja 
Aslak Saviranta 

"...että voimme nähdä joskus 
uudestaan" 

Ai että jatkoille ollaan menossa? 
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Meri-Karjalan alue juhli 
Sinisen Reservin vuosipäivää 
vietettiin 17.5. alueen kiltojen 
hallitusten yhteisellä juhlakokouk-
sella Haminan Varuskuntakerholla. 
Tilaisuuden ainutlaatuisuusko on 
vetänyt ilmeet vakaviksi. 

Sininen Reservi ry:n itäisen Suomenlahden jä 
senyhdistykset, Kymen Laivastokilta ry ja 
Kymenlaakson Rannikonpuolustajat ry lujit-

tivat muutama vuosi sitten yhteistyötään muodosta-
malla alueellisen alaosaston, Meri-Karjalan alueen. 
Alue toimii saumattomassa yhteistyössä Meripuo-
lustuspiirin Meri-Karjalan paikallisosaston kanssa. 

Sinisen Reservin vuosipäivä 17.5 . 

Meri-Karjalan alue, juhli Sinisen Reservin 10-vuo-
tistaivalta Haminan Varuskuntakerholla 17.5. Juhla-
hetkeä voi luonnehtia Sinisen Reservin vuosipäivä-
perinteen vieton valtakunnalliseksi avaukseksi, sillä 
tilaisuus oli laatuaan ensimmäinen Suomessa. Tis-
malleen kuusi vuotta aiemmin oli seitsemän jo 
muutamia vuosia Sinisen Reservin toimintamuotoja 
kehitellyttä ja pyöritellyttä reserviläisyhdistystä ko-
koontunut Merisotakoululle Suomenlinnaan alle-
kirjoittamaan yhdistysmuotoisen Sinisen Reservin 
perustamisasiakirjaa. Kymen Laivastokilta oli yksi 
niistä. 

Vuosipäivän vieton muodoksi oli valittu Kymen 
Laivastokillan ja Kymenlaakson Rannikonpuolusta-
jain hallitusten yhteinen juhlakokous. Lisäksi tilai-
suuteen oli kutsuttu Meripuolustuspiirin Meri-Kar-
jalan paikallisosaston keskeisiä toimijoita. 

Juhlakokouksen agendan läpiviemisestä oli vas-

tuu tasattu veljellisesti Laivastokillan ja Rannikon-
puolustajien puheenjohtajien, Tapio Riikosen ja Esa 
Terviön, kesken. 

Tervetulosanojen ja lyhyen historiikin jälkeen 
otettiin käsiteltäväksi varsinainen asia, ehdotus 
Meri-Karjalan paikallisosaston neuvottelukunnan 
perustamisesta. Kokous katsoi yksimielisesti pai-
kallisosaston neuvottelukunnan perustamisen nou-
dattavan Sininen Reservi ry:n perustamisasiakirjas-
sa julkituotuja Meripuolustuspiirin toiminnan tuke-
misperiaatteita, nimesi valmistelutyöryhmän ja 
asetti sille tavoiteaikataulun. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n ohjeistuksessa pai-
kallisosaston neuvottelukunta on neuvoa antava 
elin, jonka tehtävänä on koota paikallisosaston toi-
minnan taakse alueella toimivien viranomaisten, 
järjestöjen ja muiden yhteisöjen tuki ja sitoutumi-
nen. Neuvottelukuntaan pyritään saamaan sotilas-
ja muiden viranomaisten sekä vapaaehtoisessa 
maanpuolustuskoulutuksessa paikallisesti mukana 
olevien jäsenjärjestöjen ja muiden organisaatioiden 
edustus. Paikallisosaston ja neuvottelukunnan välil-
lä on yhteistoimintasuhde. 

Meri-Karjalan paikallisosaston kohdalla suunni-
tellun neuvottelukunnan merkitystä on syytä arvioi-
da lähtien paikallisosaston maantieteellisesti suu-
resta toimialueesta Loviisasta itärajalle ja sen roo-
lista Kymen sotilasläänin ainoana merivoimien va-
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paaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yksikkönä. 

Val takunnal l inen puolustusvoimien 
l ippujuhlan päivän paraat i 4 . 6 . 

Merivoimien Esikunnan ja Kotkan Rannikkoalueen 
hyvällä myötävaikutuksella sai Meri-Karjalan alue 
mahdollisuuden osallistua näyttävästi lippujuhla-
päivän tilaisuuksiin Haminassa. 

Koululaiva Röyttä noudettiin edellisenä päivänä 
Helsingin Katajanokalta ja kiinnitettiin iltahämäris-
sä Haminan Tervasaareen Ohjusvene Haminan vä-
littömään läheisyyteen. 

Lippujuhlapäivä käynnistyi ohjusveneen johta-
malla juhlallisella lipunnostolla. Paraatikatselmuk-
sen suoritti ja ohimarssin vastaanotti Itäisen Maan-
puolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Vesa 
Kämäri seurassaan Etelä-Suomen läänin maaherra 
Tuula Linnainmaa sekä Mannerheim-ristin ritari 
Tuomas Gerdt. Paraatijoukkoja komensi Kymen 
Sotilasläänin komentaja, eversti Arto Mikkonen ja 
kenttähartauden piti kenttärovasti Valde Palola. 

Meri-Karjalan alueen liput osallistuivat paraati-
katselmukseen ja ohimarssiin. K1 Röyttä oli Ohjus-

vene Haminan tavoin juhlaliputettuna ja yleisölle 
avoinna. 

Pienen, mutta arvokkaan lisän lippujuhlapäiväl-
le antoi Röytän täkillä järjestetty tilaisuus, jossa 
Kymen Laivastokillan varapuheenjohtajalle, Rauno 
Hollannille ojennettiin kilta-ansiomitali. Samassa 
yhteydessä vastaanottivat Ismo Skriko ja Erkki Tura 
Sininen Reservi ry:n ansiomerkit. 

Haminan kaupunk i 3 5 0 vuot ta 9 .8 . 

Valtakunnallinen puolustusvoimien lippujuhlan päi-
vän paraati oli tavallaan jo osa Haminan kaupungin 
350-vuotisjuhlia. 

Varsinaista juhlapäivää vietettiin kuitenkin vasta 
9.8. Juhlivaa kaupunkia kävivät Sininen Reservi 
ry:n puolesta tervehtimässä myös Meri-Karjalan 
alueen edustajat. Sekä onnittelijat että vastaanotta-
jat totesivat yhteistyön löytäneen vuosien saatossa 
hyvin uomansa. 

Erityisesti K1 Röytän vierailut ovat ehtineet 
muodostua odotetuksi viestiksi koko Sinisen Reser-
vin ja sen taustajoukkojen toiminnastaja voimasta. 
Tapio Riikonen 

Ohjusvene Haminan johtaman lipunnoston jälkeen pidettiin Koululaiva Röytän kannella 4.6. 
juhlatilaisuus, jossa Rauno Holanti vastaanotti kilta-ansiomitalin ja Erkki Tura Sininen 
Reservi ry:n ansiomerkin. Eturivissä Holanti (oik.) ja Tura. 

101 



LAIVASTON KILTA ry 

... ja paikalliset laivastokillat 

• Kesä alkaa jälleen olla takana päin ja 
kiltalaiset ovat totuttuun tapaan antaneet oman 
panoksensa vapaaehtoisen meripuolustustyön 
saralla: koululaiva Röyttä on ollut miehitettynä 
Suomen koko merialueella, Haminassa on 
osallistuttu 4.6. valtakunnalliseen paraatiin ja 
juhlittu Sinisen Reservin vuosipäivää 17.5., 
Turussa on isännöity suuria purjelaivoja, on 
osallistuttu koulutus-ja kilpailutapahtumiin 
jne jne. Kiitokset kaikille teille aktiivisille 
kiltalaisille, jotka omalta osaltanne pidätte 
lippua liehumassa. 

Syksy on kuitenkin taas tulossa ja sen 
myötä alukset paketoidaan ja siirrytään 
talvikauden "lepoon". Toisaalla tässä lehdessä 
on kutsu Laivaston Kilta ry:n syyskokoukseen, 
joka pidetään marraskuussa Kymen Laivasto-
killan järjestämänä. Kokouksessa ovat äänioi-
keutettuja kaikki paikalliskiltojen jäsenet. 
Toivottavasti tapaamme tuolloin runsaslukuisi-
na. Myös paikalliskillat kokoontuvat syksyn 
kuluessa omiin päättäviin kokouksiinsa. 
Koska tämä laivastokiltojen yhteisöllinen 
rakenne ei ehkä ole kaikille aivan selvä, lienee 
lyhyt katsaus menneisyyteen ja nykyisyyteen 
paikallaan. Seuraavat rivit perustuvat kiltaveli 
Eero Kalliovaaran ansiokkaaseen historiikkiin, 
jonka hän laati Laivaston Kilta ry:n täyttäessä 
40 vuotta. 

Helsingin laivastoasema siirtyi loppukesäs-
tä 1959 Obbnäsiin, jonne kaikkiaan 41 laivas-
ton veteraania saapui tutustumaan entisen 
Porkkalan vuokra-alueen maisemiin. Tuolloin 
päätettiin myös veteraaniyhdistyksen perusta-
misesta, jota varten asetettiin kuusimiehinen 
toimikunta. Laivaston Veteraanit -nimisen 
yhdistyksen perustava kokous pidettiin 
Katajanokan Kasinolla Helsingissä 24.4.1960. 
Kaksi vuotta myöhemmin yhdistyksen nimeksi 
tuli Laivaston Kilta ja yhdistys rekisteröityi 
samana syksynä, siis 41 vuotta sitten. 

Toiminta oli aluksi Helsinki-keskeistä, 
joskin kiltaan oli liittynyt laivastomiehiä 
muualtakin maasta. Killan johtokunta kutsui 
koolle Helsinkiin 28. syyskuuta 1963 jäseniä 
Turusta, Haminasta, Karhulasta, Tampereelta 

ja Potista neuvottelemaan paikallisosastojen 
perustamisesta. Paikallisosastojen, myöhem-
min rekisteröityjen laivastokiltojen, syntysanat 
lausuttiin siis tämän lehden tullessa painosta 
lähes päivälleen 40 vuotta sitten. Paikallisosas-
tot perustettiin Turkuun 9.2.1964, Kymenlaak-
soon 7.5.1964, Helsinkiin 31.3.1979 ja Vaa-
saan 21.9.1982. Erillinen Sukeltajaosasto näki 
päivänvalon 10.10.1985. Vuosina 1976-1979 
toimi Helsingissä epävirallinen nuorten osasto 
Jungmannit ja vuosina 1976-1993 naisosasto 
Seireenit. Killassa on toiminut ja toimii myös 
epävirallisia veteraaniosastoja kuten 
Moottoritorpedoveneveteraanit, Suomen 
Joutsenen Valtameripurjehtijat, Panssarilaiva-
veteraanit ja KL Matti Kurjen Purjehtijat sekä 
Sukellusveneveteraanit. 

Paikallisten laivastokiltojen perustamisen 
myötä siirtyi käytännön kiltatoiminnan pyörit-
täminen enenevässä määrin niiden harteille. 
Viime vuosina onkin pääkillan tehtävänä ollut 
lähinnä toimiminen yhteyselimenä ja killan 
omasta julkaisutoiminnasta huolehtiminen. 
Oman useamman kerran vuodessa ilmestyvän 
lehden, Ankkurin, muuttuminen vuosikirjaksi 
vuoden 2002 alusta oli monen mielestä, myös 
minun, valitettava askel. Valtaosa jäsenistöstä 
on kuitenkin tajunnut muutoksen välttämättö-
myyden uusissa olosuhteissa ja todennut 
laivastokiltojen uuden tiedotuskanavan, 
Rannikon Puolustajan, monipuolisuuden 
merivoimien ja oman puolustushaaramme 
taustaorganisatioiden yhteisenä erittäin asiapi-
toisena tiedotuskanavana. Toivottavasti viimei-
setkin nyt tämän lukupaketin ulkopuolella 
olevat järjestöt pian saadaan mukaan. 

Pääkillan sääntöjen mukaan jäseniksi 
hyväksytään paikallisosastojen ja -kiltojen 
jäsenet. Näin siis paikalliskiltojen kaikki noin 
1100 jäsentä ovat äänivaltaisia pääkillan, 
Laivaston Kilta ry:n kokouksissa. Toivon 
teidän kaikkien olevan aktiivisesti mukana 
sekä oman paikalliskiltanne että pääkillan 
toiminnasta päätettäessä. Killat ovat olemassa 
jäseniään varten, ei päinvastoin. 

Laivastokiltaterveisin Jukka Tarjanne 
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LAIVASTON KILTA ry 

LAIVASTON KILTA RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika: 15.11.2003 lauantai klo.13.00 
Paikka: Haminan Varuskuntakerho 

Kadettikoulunkatu 3 
49400 HAMINA 

Ohjelma: klo. tapahtuma 
12.00 ruokailu 
1 3 . 0 0 - syyskokous: 

-sääntöjen määräämät asiat 
- sääntömuutokset 

Kokousesitelmän pitää Kotkan Rannikkoalueen komentaja, 
komentaja Tapio Maijala: "Kotkan Rannikkoalue tänään ja 
lähitulevaisuudessa" 

Paikalliskiltojen sihteerit ilmoittavat osanottajamäärät 
ruokailun järjestämiseksi Kymen Laivastonkilta ry:n sihteeri 
Juha Äyräväiselle 

Yhteystiedot: 
Juha Äyräväinen puh. 05-234 5852 

fax. 05-234 4666 
gsm. 040-587 3546 
emai l : juha.ayravainen@kotka.fi 

KYMEN LAIVASTO KILTA ry:n SYYSKOKOUS 

Kymen Laivastokilta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona, 12.11.2003 Haminan Varuskuntakerholla, 
Kadettikolunkatu 3,49400 HAMINA. 
Asialistalla syyskokousasiat. 
Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin. 
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Turun Laivastokilta ry:n 
syyskokous 

Turun Laivastokillan 
sääntömääräinen syyskous 

pidetään Turun Upseerikerholla 
Sirkkalassa 23.10.2003 klo 18.00. 

Seuratkaa myöhempää i lmo i t te lua TS:n 
ki l tapalstal la. Kokouspaikka saattaa m u u t t u a ! 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen syyskoukselle määräämät asiat. 
Kokouksessa kuul laan per in teen mukaan myös 
ki innostava esitelmä. 

TERVETULOA! 
Kaikki joukolla mukaan. 

Hallitus 

T U R U N L A I V A S T O K I L T A R Y : N 
KILTARISTI 

On kunniamerkkien tavoin kannettava kiltaristi. 
Se on kaikkien killan jäsenten tunnus, jota 
voidaan käyttää myös palkitsemiseen. 

Kiltaristin pohjaväri 
on (polttoemaloitu) 
sininen, reunus ja 
päällä oleva ankkuri 
ovat hopeiset, nauha 
on lipun värein 
sinivalkoinen. 

Kiltaristin voi lunastaa 
hintaan 30.30 € + postikulut, 
10 kpl tilaus hintaan ä 26.90 €. 

Saatavana myös solmioita sekä jäsen- ja 
klubitakkimerkkejä. 

Tilaus osoitteella: 
Jouko Andström,Rajatie 23, 21160 MERIMASKU 
Erkki Lasanen, Aunelantie 20 B 16, 20120 TURKU 

U P M 
UPM-Kymmene Seaways Oy Ltd 

Kotka 

KOMPOSIITTI-
TEKNIIKAN UUDET 

( S V Ä i j fr TUULET 

FY-COM POSITES 
www.fy-composites.com 

\ 

R A U M A N 
SATAMA 

\ 

I 4 
W W W . P O R T O F R A U M A . C O M 

Felix Abba 
w w w . f e l i x a b b a . f i 
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P O H J A N L A H D E N 
LAIVASTO KILTA 

Killan hallitus koululaiva Röytällä 
20.7. Vas. allekirjoittanut, seuraavana 

puheenjohtaja Tauno Rewell, 
kerhomestari Erkki Lehtimäki, 

sihteeri Mikael Pasto, varajäsen 
Mauno Hintsala sekä Jorma Kuntsi, 

Vaasan Meriosaston edustaja 
hallituksessa.! Kuva Teuvo Roden) 

Matka Kurjella 
Perinteinen kevätpurjehdus Merivartioston vartio-
laiva Kurjella tehtiin lauantaina 24.5. Vaasan saaris-
tossa. Jälleen kerran saatiin tutkiskella Suomen 
pisimmän sillan, Raippaluodon sillan, rakennelmia 
myös alhaalta käsin. Kauniissa kevätsäässä tehtyyn, 
yli kolmen tunnin purjehdukseen osallistui 19 kilta-
laista. Matka olikin Killan viimeinen tällä aluksel-
la, sillä laivan päällikön, yliluutnantti Pekka Kals-
keen mukaan alus luovutetaan Merivoimien käyt-
töön syksyllä. Purjehdusperinne kuitenkin jatkuu 
laivatyypistä riippumatta myös ensi kesänä. 

Hallitus Röytällä 
Meripuolustuspiirin Vaasan Meriosasto oli kutsunut 
Killan hallituksen 20.7. risteilylle koululaiva Röy-
tällä. Kuusi hallituksen jäsentä puheenjohtaja Tau-
no Rewellin johdolla käytti tilaisuutta hyväkseen ja 
osallistui leppoisalle kolmen tunnin purjehdukselle 
saaristossa. Mukana matkalla oli myös Vaasan Yrit-
täjien hallitus. Laivan päällikkö Hannu Wallius esit-
teli laivan toimintoja, jotka tosin suurimalle osalle 

Vartioston Super Puma laskemassa pintapelas-
tajaa Röytän takakannelle. Taustalla varmistaa 
vartioaseman Avon. (Kuva Teuvo Roden) 

hallitusta olivat varsin tuttuja, koska lähes kaikki 
olivat jo olleet mukana erilaisilla koulutuspurjeh-
duksilla. 

Koulutuspurjehdus 
Allekirjoittanut osallistui Vaasan Meriosaston jär-
jestämään Koulutuspurjehdukseen Perämerellä 2 0 -
26.7. Li ikkuvassa keskiötykistöpatteristossa 
(VaarPsto) varusmieskoulutuksen saaneena laivatoi-
minta oli tuiki tuntematonta, olkoonkin, että olin 
vuosia Merivartioston reservissä (kertausharjoituk-
sissakin oltiin pääsääntöisesti maissa). Matkal la 
käytiin Tornion Röytässä, Kemin Ajoksessa, jossa 
oli mahdoll isuus tutustua jäänsärki jä Sampoon, 
Oulun Virpiniemessä sekä Raahen ja Kalajoen sata-
missa. Enää en ole aivan yhtä noviisi; vaikka matka 
oli osin rasittava vahtipalveluineen ja lämpötiloi-
neen, se oli myös erittäin antoisa. Aluksen perustoi-
minnot tulivat selväksi näinkin lyhyenä aikana. 
Merkillepantavaa oli Meriosaston kouluttamien re-
serviläisten ja muun laivaväen innostus asiassaan. 

Vaikuttavin esitys oli Oulussa Virpiniemen me-
rivartioaseman edustalla, jossa demonstroitiin poti-
laan nouto alukselta. Rovaniemeltä operoivan Ra-
javart iolai toksen Super Puma -helikopteri laski 
Röytän takakannelle pintapelastajan ja paarit. En-
simmäisen kerran tämä tapahtui Röytällä, tiesi pääl-
likkö Wallius kertoa. 

Killan syksy 
Pohjanlahden Laivastokillan syksyn toiminta alkaa 
miinalaiva Pohjanmaan perinteisellä vierailulla, tä-
män hetken tietojen mukaan 27 päivänä syyskuuta. 
Tätä ennen Kilta osallistuu Vaasassa Taiteiden Yö-
hön kuljettamalla kaupunkilaisia Valpuri-veneellään 
maksutta sisäsatamassa ja esittelemällä samalla toi-
mintaansa. Lokakuussa kuullaan esitelmän vaasa-
laista laivanvarustaja Wolffista, marraskuussa nor-
maali syyskokous ja joulukuussa lämpiää joulusau-
na entiseen tapaan. 
Teuvo Roden, ylil.res 
Pohjanlahden Laivastokilta ry:n varapuheenjohtaja 
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Ohjelmistoradiodemonstraattorin (OHRA-DEMO) 
laitteistoalustan lohkokaavio. 

Uutta 
osaamista 
Suomessa: 
H E I K K I R A N T A N E N 

Ohjelmistoradio-
demonstraattori 

Puolustusvoimat ja 
Elektrobit Oy so-
pivat kevää l lä 
2003 kolmivuoti-

sesta tuotekehitystyöstä, 
jol la va lmis te taan tu tk i -
mus- ja kokei lukäyt töön 
ohjelmistoradiodemonst-
raattori. Laajan tuoteke-
h i t ysoh je lman taus ta l la 
on maamme huippuluok-
kaa oleva radiotiedonsiir-
toteknologioiden osaami-
nen sekä e d u s k u n n a n 
vaatimus kohdistaa puo-

let puolustusmater iaa l i -
hank innois ta Suomeen. 
Hanke on puolustusvoi-
mien yhte inen ja y l i t tää 
puolustushaarojen rajat. 
Tuotekehi tysvaiheen ai-
kana projektin hankinta-
toimesta vastaa Merivoi-
mien Esikunta. 

O h j e l m i s t o r a d i o on 
osa verkkokeskeisen so-
dankäynnin mahdoll ista-
via teknologioita ja tukee 
puolustusvoimien integ-
ro idun t i edus te lu - , val-

vonta- ja johtamisjär jes-
telmän kehittämistä. Oh-
je lm is to rad ion merk i tys 
on keskeinen puolustus-
haara- ja aselajirajat ylit-
t ä v ä s s ä y h t e i s t o i m i n -
nassa ja yhteisoperaat i -
oiden toteuttamisessa tu-
levaisuuden taisteluken-
tällä, sillä se helpottaa eri 
asela j ien ja puo lus tus -
haaro jen vä l is tä yh tey -
denpi toa. Tuotekehi tys-
sopimuksen arvo on noin 
12 m i l j oonaa euroa , ja 
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oh je lm is to rad ion sar ja-
hankintavalmius pyritään 
s a a v u t t a m a a n vuo teen 
2010 mennessä. 

O h j e l m i s t o r a d i o 
t o i m i i 
er i a a l t o m u o d o i l l a 

Perinteisesti sotilasradiot 
ovat olleet yhden aalto-
m u o d o n radioi ta, kuten 
HF-alueen SSB-radio tai 
VHF-alueen kenttäradio. 
Oh je lm is to rad iossa sa-
ma radio voidaan ohjel-
mistollisesti konfiguroida 
tukemaan kymmeniä eri 
aa l tomuoto ja ja näin ra-
dio pystyy mukautumaan 
t o i m i n t a y m p ä r i s t ö n ja 
tehtävän mukaan. Ohjel-
mistoradio on kuin tämän 
päivän Windows- tai Li-
n u x - k ä y t t ö j ä r j e s t e l m ä ä 
käyttävä tietokone. Ohjel-
mistoa muuttamal la voi-
daan lähes reaal ia ika i -
sesti muut taa lähetteen 
aaltomuotoa ja kesätaa-
juutta. Demonstraattor in 
oh je lm is toa rkk i t eh tuu r i 
perustuu amerikkalaises-
sa JTRS-ohjelmistoradio-
hankkeessa kehi tet tyyn 
SCA-arkkitehtuuriin, josta 
on m u o d o s t u m a s s a de 
facto-standardi. 

O h j e l m i s t o r a d i o d e -
monstraattor in keskeisiä 
ominaisuuksia ovat hyvin 
laa jaka is ta ise t lähe t in -
vastaanotin haarat, digi-
taal inen ke i lanmuodos-
tus adapti iv ista antenni-
ryhmää varten sekä kau-
pa l l i sen t e k n o l o g i a n 
maksimaal inen hyödyn-
täminen (COTS). 

M e r i v o i m a t t e s t a a 
u u t t a t e k n i i k k a a 

Vuoden 2005 loppupuo-
lel la va lm is tuva l l a de-
monstaattori l la testataan 
ensi vaiheessa Oulun Yli-
op is ton Merivoimil le ke-

hittämää ohjelmistoradio-
t ekn i i kan m a h d o l l i s t a -
maa adapt i iv ista suuren 
d a t a n o p e u d e n aa l to -
muotoa, joka tarjoaa erin-
omaisen suojan niin sig-
naalitiedustelua kuin häi-
rintää vastaan. Häirintäti-
lanteessa radion datano-
peutta alennetaan ja vas-
taavasti prosessointivah-
vistusta häirintää vastaan 
kasvatetaan jolloin tärke-
ät sanomat saadaan vai-
keissakin häirintäolosuh-
teissa lähetettyä. 

Hankkeen myötä suo-
malaiselle teollisuudelle ja 
tutkimusyhteisölle saadaan 
osaamista ohjelmistoradion 
aaltomuotojen kehittämises-
tä ja ohjelmistoradioteknii-
kasta. Tämä mahdoll is taa 
oman soti lasohjelmistora-
dion valmistamisen tai liit-
tymisen merkittävänä part-
nerina esimerkiksi euroop-
palaiseen ohjelmistoradio-
hankkeeseen. 

Taus ta l l a y l i v i i d e n 
v u o d e n t u t k i m u s t y ö 

O h j e l m i s t o r a d i o h a n k -
keen taustalla on yli puo-
len v u o s i k y m m e n e n e n 
tu tk imusyh te is työ Maa, 
Mer i - ja I lmavo im ien , 
Puolustusvoimien Teknil-
lisen Tutk imusla i toksen, 
Ou lun Y l i op i s t on sekä 
alan teollisuuden kesken. 
K o k o n a i s h a n k k e e s e e n 
sisältyy tuotekehitystä ja 
p ro to tyyp in määr i t te lyä 
tukeva tu tk imusosapro-
jekti, jonka päävastuull i-
sena toteuttajana on Ou-
lun Yliopiston Tietoliiken-
nelaboratorio. Elektrobit 
omaa vahvan osaamisen 
kaikissa ohjelmistoradio-
teknologio issa sekä ko-
kemusta 3G-jär jestelmi-
en toteuttamisesta ja 4G-
jä r jes te lm ien t u t k i m u k -
sesta. 

Koko tuotekehityspro-

jektin projektipääll ikkönä 
toimii komentajakapteeni 
Topi Tuukkanen Meriso-
takou lusta , jär jeste lmä-
suunnittelupäällikkönä Dl 
Harri Romppainen Elekt-
robi t is tä ja tu tk imuksen 
p r o j e k t i p ä ä l l i k k ö n ä Dl 
Heikki Rantanen Puolus-
t u s v o i m i e n Tekn i l l i sen 
Tutkimuslaitoksen Elekt-
roni ikka- ja informaat io-
tekniikkaosastolta. 

Tekstissä esiintyviä lyhen-
teitä selityksineen: 

JTRS = Joint Tactical Ra-
dio System, USA:n ohjel-
mistoradiohanke 
SCA = Software Communi-
cation Architecture, JTRS-
radion ohjelmistoarkkiteh-
tuuri 
C O T S = Commercia l off-
the-shelf, pyrkimys hyödyn-
tää siviilitekniikkaa 
3G = 3rd Generation, mat-
kapuhelimien kolmas suku-
polvi 
4G = 4rd Generation, mat-
kapuhelimien/kannettavien 
päätelaitteiden neljäs suku-
polvi 

Yhdysvaltain JTRS-hankkeen 
ensimmäisiä ohjelmistoradiopro-
totyyppejä (Jane's INTERNATIO-
NAL DEFENSE REVIEW, MAY 01, 
2003, Rupert Pengelley," Future 
tactical comms: redefining the 
box") 
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RANNIKON PUOLUSTAJA 
YHTEINEN JULKAISUMME 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
PL 160 
00131 HELSINKI 

• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
gsm: 0400 426 099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi ; 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
•Val tuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
gsm: 0400 412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
gsm: 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies: Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105 
00201 Helsinki 
puh. 040-828 0384 
e.mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
•Tiedottaja Ilpo Bergholm 
MerivE, PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mail: i lpo.bergholm@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
MerivE, Mat-os 
PL 105 
00201 HELSINKI 
puh: (09) 181 0111 
e-mail: juha.rannikko@mil.f i 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Jari Andersson 
Santahamina C 35 C 
00860 Helsinki 
puh: (09) 181 44 811 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Ulla Varjola 
Katajanokankatu 4 D 
00160 Helsinki 
gsm: 050 429 2725 
e-mail: 
ul la.varjola@oriondiagnostica.f i 

RT-KERHO JOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 Vantaa 
gsm: 050 3880282 
e-mail: 
kimmo.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Pj Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 C 5 
02180 Espoo 
puh. 050 598 1271 
puheenjohtaja@sininenreservi.f i 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36 
02170 Espoo 
gsm: 040 545 1426 
e-mail: aarne.krogerus@edu. 
nurmijarvi.f i 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOO-
NAN PERINNEYHDISTYS 
Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1 
02460 Kantvik 
gsm 0400 813603 
e-mail: 
aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3 
10900 HANKO 
puh 040 55 78 326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN 
KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6 
48310 Kotka 
gsm: 044 0837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 
65100 Vaasa 
gsm: 050 558 5987 

SELKÄMEREN 
RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25 
26100 Rauma 
gsm: 040 510 5547 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivir ta 16 as.4 
02320 ESPOO 
gsm: 0400 468 380 
e-mail:pekka.ahtola@pp.inet.f i 

TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric 
Blom 
Viskarinpolku 8 D 39 
20210 Turku 
puh: (02) 239 2697 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A 
00820 Helsinki 
gsm: 050 563 6124 

LAIVASTON KILTA ry 
• Puheenjohtaja Jukka Tarjanne 
Kristianinkatu 8 B 32 
00170 HELSINKI 
gsm: 040 528 2819 
e-mail: tarjanne@netti l inja.f i 
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KYMEN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hieta katu 7,49400 HAMINA 
gsm: 050 540 5417 
e-mail: tapiori ikonen@surfeu.f i 

HELSINGIN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C 19 
00970 HELSINKI 
gsm: 050 328 6134 

TURUN LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Ossi Pekonen 
Nisukatu 4 
20740 TURKU 
(02) 236 7131 
e-mail: nisukatu@luukku.com 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA RY 
• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10 
65100 VAASA 
(06)317 3135 

HELSINGIN 
MERIRESERVILAISET 
• Varapj. Seppo Vihersaari 
Rälssintie 7 B 14 
00720 Helsinki 
puh. 0400 253 380 
e.mail. seppo.vihersaari® 
dfait-maeci.gc.ca 

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.f i 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
TAPAHTUMAKALENTERI 

2003 

09.10. Tourin Tussari ammunta Upinniemessä 
(sivu 77 ) 

16.10. Meriupseeriyhdistyksen 80-v. juhlakokous 
MeriSK:ssa (sivu 77 ) 

16-17.10. Rannikkojääkärien barett imarssi Dragsvi-
kissä (sivu 90) 

16.10. RtUy:n evp-upseeri lounas Katajanokan 
Kasinolla (sivu 75) 

23.10. Turun Laivastokilta ry:n syyskokous Turun 
Upseerikerholla (sivu 104) 

24.10. MY:n 80-vuotisjuhla Katajanokan Kasinolla 
(sivu 75 ) 

03.11. Rannikkosoti laskotiyhdistys 80 vuotta (sivu 
80) 

12.11. Kymen Laivastokilta ry:n syyskokous 
Haminan Varuskuntakerholla (sivu 103) 

13.11. RtUy:n evp-upseeri lounas Katajanokan 
Kasinolla (sivu 75) 

13.11. RSKY:n ja Kaartin Soi t tokunnan syyskon-
sertti Ritarihuoneella (sivu 80) 

15.11. RSKY:n joulumyyjä iset Tuomiokirkon 
kryptassa (sivu 80) 

15.11. Laivastonkilta ry:n syyskokous Haminan 
Varuskuntakerholla (sivu 103) 

26.11. Rannikkojääkärikil lan syyskokous Pääesi-
kunnassa (sivu 90) 

18.11. MY:n ja RtUy:n esitelmäti laisuus Suomen-
l innan Upseerikerholla (sivu 76) 

29.11. Teikarin muistojen iltapäivä Turun Upseeri-
kerholla (sivu 90) 

05.12. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 70-
vuot is juhla (sivu 74) 

11.12. RtUy:n evp-upseeri lounas Katajanokan 
Kasinolla (sivu 75) 

12.12. Sininen Reservi ry:n Joului l la l l inen 
Suomenl innan Upseerikerholla (sivu 111) 

Seuraa leh temme kotisivui l ta Mer ivo imien ja eri 
yhdistysten t iedottei ta: 
www.rann ikonpuo lus ta ja . f i 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2003 i lmestyy 

4/2003 vi ikko 49, aineistopäivä 20.10.2003 

1 0 9 

mailto:tapioriikonen@surfeu.fi
mailto:nisukatu@luukku.com
mailto:keijokar@saunalahti.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


ht ^r XT xr^ np 

P O R T o f T U R K U 
F I N L A N D 

V I I D E N T Ä H D E N S A T A M A P A L V E L U K S E S S A S I 

Turun Satama, Linnankatu 9 0 , 2 0 1 0 0 TURKU, puh. (02) 2 6 7 4 1 1 1 

www.port.turku.fi 

N O V A L A B O Y 
Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio T 071* 

HIILIVETY- JA METALLIANALYYSIT 
SAASTUNEESTA MAASTA 

Teemme tarvitsemanne analyysit mm. elintarvikkeista, lannasta, maasta, 
kasveista, vesistä, ja rehuista 

Meiltä myös mikrobiologiset analyysit (salmonella, E. coli, homeet, hiivat jne ) 

*pätevyysalue ja lisätietoja internetistä: www.Novalab.fi 

KYSY LISÄÄ ! PALVELEMME MIELELLÄMME ! 

NOVALAB OY, Lepolantie 5, 03600 Karkkila, puh. 09-2252860, fax 09-22528660 

Y l i sky län t ie 3 Puh. : 686 0030 
Ark is in : 0 9 - 1 9 (kesäl lä 09-18) Fax. 686 00322 
Lauanta is in : 09 -15 (kesäl lä 09-14) 

R a e p u h a l l u s k a a p i t j a - l a i t t e e t , s i n g o t s e k ä r a k e e t 

ROWEMA OY, PREMAC OY 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4430 

RAISION l-APTEEKKI 
p . 0 2 - 4 3 8 1 1 4 1 

H E L K A M A 
Valo- puhe l in j a i n s t r u m e n t o i n t i k a a p e l i t 

w w w . h e l k a m a b i c a . f i  
puh (019) 28 0 6 1 f a x (019) 2 4 8 2016 

\ J s 

/ T \ VcuMfO/ 
M ereUlvieyv menestyjä/ 

Vedellävoideltavat kumilaakerit 
OY Flinkenberg Ab Tools 

maahantuonti Espoossa 
Puh . (09) 8 5 9 911 t o o l s @ f l i n k e n b e r g . f i 

Silakkamarkkinat 
Klamilan kalasatamassa 
28.09.2003 klo 10.00-15.00 

j ä r j . K l a m i l a n s e u t u r y . 

P u h . / f a x 0 5 - 3 5 7 3 1 0 3 

k l a m i l a n s e u t u @ i n e t . f i 

N A A N T A L I N K A U P U N K I 
P u h . ( 0 2 ) 4 3 4 5 1 1 1 

w w w . n a a n t a l i . f i 
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http://www.port.turku.fi
http://www.Novalab.fi
http://www.helkamabica.fi
mailto:tools@flinkenberg.fi
mailto:klamilanseutu@inet.fi
http://www.naantali.fi


Sininen Reservi ry järjestää yhdessä 
Suomenlahden Meripuolustusosaston 
kanssa perinteiseen tapaan: 

ILOISEN RANNIKKO- JA 
LAIVASTO J O U KKO J E N 
SINISEN RESERVIN 

L U I L L A L L I S E N 
Perjantaina 12.12. 2003 klo 18.00 Suomenlinnassa tunnelmallisella 
Suomenlinnan Upseerikerholla. 

Ohjelmassa "k ihanaa joulumusiikkia perinteisesti jälleen No Name 
Girls, palkitsemiset, (puheet pannassa), mahtavat arpajaiset, jois-

melkein joka arpa voittaa, iloista yhdessäoloa ja onnellista 
jouluun valmistumista reippaan työvuoden jälkeen. Tilaisuus on tar-
koitettu myös perheenjäsenille ja kaikille vapaaehtoisen meripuolus-
tuksen ystäville. 

Lautta lähtee klo 17.40 Kauppatorilta. 

N A e n v J ' . 

Ta lon r o s o j a 
j o o l a t o n ^ u o 

Jouluinen hinta: 
27.50 euroa eli lähes entinen ja tosi edullinen. Mak-
setaan käteisellä sisään tultaessa. 

Joulun tunnelmamusiikkia esittää jälleen 

No Name Girls 
Joululounaan suojelijoina ovat Suomenlahden Meri-
puolustusalueen komentaja kommodori Antero Karu-
maa ja Merisotakoulun johtaja, kommodori Kai Var-
sio. 

I lmoit tautumiset 
viimeistään 28.11. mennessä Tiina Slotelle, gsm 050 
525 0022, e-mail krist i ina_slotte@yahoo.com, tai 
Kai Masalinille, e-mail kai.masalin@plusterveys.fi, 
tai postitse os. Jollaksen tie 30, 00850 Helsinki. 

Tapaamisiin jouluillallisella! 
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mailto:kristiina_slotte@yahoo.com
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• 8/0- tai 4/4-värisenä 

lauttapaino oy 
PL 130 
32701 Lauttakylä 
Puh. + 3 5 8 2 560 5200 
Fax + 3 5 8 2 569 695 
lauttapaino@lauttapaino.fi  
www.lauttapaino.fi 

mailto:lauttapaino@lauttapaino.fi
http://www.lauttapaino.fi
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