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PÄÄKIRJOITUS 2/2004 

Puolustusvoimien 
ohtamisjär jestelmän 
kokonaiskehittäminen 

Puolustusvoimissa on parhaillaan käyn-
nissä mittava t ietohall innon rationali-
sointihanke TIERA. Hankkeen keskei-
simpänä tavoitteena on t ietohall innon 

rajallisten resurssien tehokkaampi kohdentami-
nen tukemaan puolustusvoimien ydintoiminto-
ja. Rationalisointi toteutetaan puolustusvoimi-
en ylimmän johdon asettamien tavoitteiden ja 
linjausten mukaisesti. Tietohallinnon kokonais-
rationalisointiin liittyy myös yksi puolustushal-
linnon seitsemästä kumppanuusohjelmasta. 

TIERA-hanke käynnistyi vuonna 2001 ny-
kytilan kartoituksella ja sitä seuranneella toi-
mintavaihtoehtojen suunnittelulla. Kartoitus 
toi esille, että puolustusvoimilla on tällä hetkel-
lä käytössään yli 300 erilaista tietojärjestelmää, 
tietohallintotehtävissä palvelee lähes 10 pro-
senttia henkilöstöstämme ja tietohallintokus-
tannukset muodostavat 8 - 9 prosenttia budje-
tistamme. Kysymyksessä on erittäin laaja-alai-
nen hanke, jonka tulokset tulevat koskettamaan 
lähes jokaista puolustusvoimien palveluksessa 
olevaa. 

Tietohallinnon rationalisoinnin käynnistä-
miselle oli useita syitä. Nykytilan kartoitus toi 
esille käytössämme olevien tietojärjestelmien 
yhteensopivuusongelmat sekä yhä lisääntyvät 
ylläpitokustannukset erityisesti hallinnollisen 
ympäristön järjestelmissä. Lisäksi valtioneuvos-
ton säätämät tietoyhteiskuntavelvoitteet ja nii-
den ohella lisääntyvät sähköiset yhteistoiminta-
tarpeet niin siviili- kuin eri viranomaistahoihin 
edellyttävät tietohallintomme virtaviivaistamis-
ta. Kun vielä markkinoilta saatavilla olevan tek-

niikan hinta on laskenut ja tietohallinnon ratio-
nalisoinnista muualla kerättyjä kokemuksia on 
jo laajalti käytettävissä, on nykyinen ajankohta 
myös puolustusvoimien tietohallinnon rationa-
lisoinnille mitä otollisin. 

Pääesikunnan päällikkö päätti keskeisistä 
linjauksista ja aikataulusta syksyllä 2003. Niiden 
mukaan puolustusvoimien tietotekniset ver-
kot ja järjestelmät eriytetään hallinnolliseksi ja 
operatiiviseksi ympäristöksi. Hallinnollista ym-
päristöä kehitetään voimakkaasti keskitetyksi, 
mikä mahdollistaa voimavarojen kohdentami-
sen operatiivisen ympäristön tarpeisiin. Ope-
ratiivista ympäristöä yhdistetään pitkälle integ-
roiduksi mutta maantieteellisesti hajautetuksi 
kokonaisuudeksi. Näin muodostettava puolus-
tusvoimien yhdistetty tiedustelun, valvonnan ja 
johtamisen verkko siirretään keskitetysti omis-
tetuksi ja hallituksi kokonaisuudeksi. Vuosi-
kymmenen lopulla se tulee palvelemaan kaikkia 
puolustushaaroja, aselajeja ja toimialoja. 

Hallinnollisessa tietohallintoympäristössä 
tullaan nykyiset noin sata erillistä tuotantopaik-
kaa keskittämään alle kymmeneen. Samalla siir-
rytään asteittain hallinnollisten palveluiden ja 
käyttäjäoikeuksien etähallintaan. Uudet järjes-
telyt helpottavat ohjelmistopäivitysten tekemis-
tä, yhtenäistävät laite- ja ohjelmistokantaa, te-
hostavat tarvittavien tietoturvallisuusjärjestely-
jen toteutusta ja samalla pienentävät tarvittavia 
voimavaroja. Eräänä menettelytapana näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa tulevat olemaan 
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kumppanuussopimukset edellytykset täyttävi-
en yritysten kanssa. 

Myös merivoimissa on käynnissä TIERAan 
liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Merivalvon-
nan tietojärjestelmän MEVATin päivittämisen 
yhteydessä yhtenäistetään merivoimien maali-
tilannekuvaa tuottavat järjestelmät yhdeksi ko-
konaisjärjestelmäksi. Näin saatua tilannekuvaa 
voidaan jatkossa saattaa entistä joustavammin 
myös muiden puolustushaarojen ja Pääesikun-
nan käyttöön. Merivoimilla on myös vastuu 
puolustusvoimien yhteisen operatiivisen tason 
tilannekuvan kehittämisestä ja demonstroimi-
sesta. Muiden samantyyppisten kehittämis-
toimenpiteiden tuloksena puolustusvoimille 
rakentuu yhtenäinen tilannekuvaympäristö. 
Järjestely tulee lisäämään kaikkien toimijoiden 
tilannetietoisuutta ja antamaan vuosikymme-
nen loppuun mennessä Pääesikunnalle kehit-
tämisvaatimukseksi asetetun paremman ky-
vyn suunnitella ja johtaa kaikkien puolustus-
haarojen yhteisiä operaatioita. 

Uudet uhkakuvat sekä valtioneuvoston te-
kemä periaatepäätös yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamisesta edellyttävät 
turvallisuusviranomaisten välisen yhteistoi-
mintakyvyn merkittävää kehittämistä. Tieto-
hallinnon rationalisoinnissa myös nämä vaa-
timukset on huomioitu. VIRVE-viranomais-
radioverkon menestystarinaa useiden turval-
lisuusviranomaisten yhteistoimintavälineenä 
tullaan asteittain laajentamaan myös muihin 
viestintäpalveluihin. 

Tietohall innon rationalisointi toimeen-
pannaan pääosin vuosina 2005-2007. Sen 
keskeiset joukkojen kokoonpanoja ja tehtä-
viä koskevat muutokset liitetään osaksi tule-
vaa johtamis- ja hallintojärjestelmän muutos-
ta. Tavoitteena on, että sekä hallinnollinen että 
operatiivinen tietohallintoympäristö olisivat 
etupainoisesti valmiina tukemaan muita uu-
teen johtamis- ja hallintojärjestelmään liitty-
viä muutoksia. Tietohallinnon rationalisoin-
titoimien on suunniteltu jatkuvan myös tästä 
eteenpäin aina vuoteen 2010 saakka. Henki-
löstömme osalta on merkittävää, että näissä 

toimenpiteissä puolustusvoimat tulee toimi-
maan vastuullisen työnantajan tavoin. 

Tietohallinnon rationalisoinnin edetessä 
sen mukanaan tuomat hyödyt näkyvät meidän 
jokaisen työympäristössä. Käytössä olevien 
ohjelmien määrä vähenee, mikä mahdollistaa 
käytettävien työkalujen nykyistä perusteelli-
semman hallinnan. Jatkossa tietohallintotehtä-
viä johdetaan keskitetymmin, mikä puolestaan 
mahdollistaa joukkojen paneutumisen parem-
min omiin päätehtäviinsä. Olemme puolustus-
voimissa siirtymässä kohti konsernirakenteel-
lemme paremmin sopivaa tietohallintoa. 

Tämä työ ei ole vain yksittäisten toimijoi-
den vastuulla. Jokaisen puolustushaaran ja toi-
mialan oma-aloitteista panosta tarvitaan. On 
ilahduttavaa todeta, että merivoimat on oi-
kealla tavalla tunnistanut TIERAn tarjoamat 
mahdollisuudet ja suunnannut hankkeitaan 
kokonaiskehit tämistavoit teiden mukaisesti 
eteenpäin. 

Toivotan kaikille Rannikon Puolustaja -
lehden lukijoille rentouttavaa ja aurinkoista 
kesää! 

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö 
Kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä 
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Koulutuspurjehdus 2 0 0 4 
suuntaa Made i ra l l e 
• Merisotakoulun vuoden 2004 koulutuspurjeh-
dus toteutetaan miinalaiva Pohjanmaalla 1.7.-12.8. 
Vierailusatamat ovat Funchal Madeiralla, Saint 
Malo Ranskassa, Plymouth Englannissa ja Sta-
vanger Norjassa. Stavangerissa Merisotakoulun ja 
aluksen henkilöstö osallistuu Pohjoismaisille Me-
rikadettipäiville. 

Koulutuspurjehdukselle osallistuvat aluksen 
henkilöstön lisäksi Merisotakoulun 71. Merikadet-
tikurssin laivastolinja sekä 73. Merikadettikurssin 
laivastolinja ja kone- ja aseopintosuunta. Matkan 
johtajana toimii miinalaiva Pohjanmaan päällikkö, 
komentajakapteeni Ari Kallio. 

Mer ivo imien vuos ipä ivää 
v ie te tään Upinniemessä 
• Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna 
Upinniemessä 9. heinäkuuta. Tapahtuman järjestä-
misestä vastaa Suomenlahden Meripuolustusalue 
ja siihen osallistuvat kaikki merivoimien joukko-
osastot. Päivä alkaa perinteisesti juhlallisella lipun-
nostolla ja paraatikatselmuksella sotasatamassa klo 
8. Vuosipäivän yleisölle järjestettävään ohjelmaan 
kuuluu sukellusnäytöksiä, Pasi-ajeluja ja Noptel-
ammuntaa. Näyttelyalue on avoinna klo 9.30-14. 
Aluksiin pääsee tutustumaan sotasatamassa klo 
10-14. Laivaston Soittokunta konsertoi varuskun-
nan harjoituskentällä klo 13. Vuosipäivä huipen-
tuu tuttuun tapaan Sinisen Reservin järjestämiin 
Merivoimatanssiaisiin Upinniemen varuskunta-
kerholla klo 19.30. 

Mer ivo imat m u k a n a 
H a m i n a Tattoossa 
• Kansainvälinen sotilasmusiikkitapahtuma Ha-
mina Tattoo järjestetään kahdeksannen kerran 1.-
8. elokuuta. Tattoo-viikon ohjelma noudattelee pe-

rinteistä rakennetta alkaen soittokuntakonserteista 
ja näyttelyistä ja huipentuen loppuviikon Marssi-
show -esityksiin. 

Merivoimat osallistuu Hamina Tattoo -tapah-
tumaan 4.-8. elokuuta. Puolustusvoimien yhteisel-
lä näyttelyalueella Tervasaaressa esitellään muun 
muassa merivalvontaa sekä rannikkojääkäri- ja su-
keltajakoulutusta. Näytteillä on myös meritorjun-
taohjuspatteri ja rannikkojääkäreiden G-vene. Ha-
minan kaupungin kummialus ohjusvene Hamina 
vierailee tapahtumassa 4.-6. elokuuta. Laivaston 
Soittokunta on luonnollisesti mukana konserteissa 
ja Marssishow -esityksissä. 

Nimityksiä ja uusia tehtäviä 
• Puolustusvoimien apulaishuoltopäällikkö, kom-
modori Juha Rannikko on nimitetty puolustusvoi-
mien amiraalin virkaan 1.8.2004 lukien määrätty-
nä edelleen nykyiseen tehtäväänsä. 

Kommodori Hannu Luukkonen on määrät-
ty Vaasan Sotilasläänin komentajan tehtävään 
1.9.2004 lukien. 

Komentaja Tapio Maijala on määrätty henki-
löstöosaston osastopäällikön tehtävään Merivoi-
mien Esikunnassa 1.9.2004 lukien. 

Komentaja Veijo Taipalus on määrätty Kotkan 
Rannikkoalueen komentajan tehtävään 1.9.2004 
lukien. 

Komentaja Pentti Villanen on määrätty henki-
löstöosaston apulaisosastopäällikön tehtävään Me-
rivoimien Esikunnassa 1.4.2004 lukien. 

Komentaja Timo Saastamoinen on määrätty 
toimialajohtajan tehtävään (suunnitteluala) ope-
ratiivisessa osastossa Merivoimien Esikunnassa 
1.9.2004 lukien. 
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http://www.nokia.fi/puhelimet/tetra/ 

työpari 

N O K I A 
T H R S S O 

Nokia THR880 -käsiradioon 
ammattilaisen työväline 
vaativaan viestinvientiin 
VIRVE-verkossa. 
Matkapuhelimen ja 
radiopuhelimen parhaat 
puolet nyt yhdessä iskun, 
roiskeveden, pölyn ja katseer 
kestävässä muodossa. 

Värinäyttöjä puhepalautteet 
helpottavat työtäsi ja 
takaavat erinomaisen 
käyttömukavuuden. 

Kun kutsu kuuluu, vastaat 
siihen vaivatta. 

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

http://www.nokia.fi/puhelimet/tetra/


PÄÄTOIMITTAJA 

Jos minut asetetaan 
esimiesasemaan... 

Vierailin kutsuttuna hankolaisten vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen toimijoiden 

kuukausitapaamisessa huhtikuun loppupuo-
lella. Tilaisuus oli mukava, hengeltään posi-
tiivinen ja keskusteleva. Eri ikäluokat olivat 
edustettuina, vaikka joukko ei luonnollisesti 
ollut valtavan suuri. Keskustelu kulki vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen nykyisyydessä ja 
tulevaisuudessa. 

Mukana ollut, lähes kolmekymmentä 
vuotta puolustusvoimia palvellut kapteeni evp 
analysoi sattuvasti vapaaehtoiseen toimintaan 
ja harjoituksiin osallistuvien motivaatioita. 
Hänen mukaansa meidät voi jakaa neljään 
ryhmään: 1) läyhäilijät, 2) laskelmoijat, 3) 
rambot, 4) oikeat asenteet. Läyhäilijät tepaste-
levat mielellään univormu päällä kaluunoiden 
loisteessa, laskelmoijat ynnäilevät tarvittavia 
vuorokausia seuraavaan ylennykseen, rambot 
ramboilevat ja ne parhaat, oikean asenteen 
omaavat, tekevät työt! 

Näinhän se varmasti on. Ihminen on raa-
dollinen ja monen motivaation takaa voi löy-
tyä vaihteleva sekoitus edellä mainittuja piir-
teitä. Käytännön elämä sitten näyttää, mikä 
tavoista on päällimmäinen. 

Mainitut piirteet eivät tietenkään ole vain 
tälle maanpuolustustyölle ominaisia, vaan 
kaikissa yhteisössä nähtävissä. Yhteisön haas-
te on siinä, että haittaa aiheuttavat asiat huo-
mataan, niihin suhtaudutaan asianmukaisesti 
ja niiden kielteiset vaikutukset pyritään eli-
minoimaan. Vaikka joukko itseään hiookin, 
joukon johtajalla on viime kädessä vastuu 
joukon hengestä. Se vastuu on uskallettava ot-
taa myös vapaaehtoisessa toiminnassa. Myös 
peilin käyttö ajoittain voi tuottaa kehittäviä 
oivalluksia. 

Jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ri-
tari Adolf Ehrnroothin juhlalliset hauta-

jaiset talvisodan päättymisen muistopäivänä 
13.3.2004 nostivat kansakunnan isänmaalli-

set tunnot ja kiitollisuuden veteraaneillemme 
korostetusti suomalaisten sydämiin. Miestensä 
ja Suomen kansan enemmistön rakastama ja 
kunnioittama kenraali jaksoi korostaa ja yllä-
pitää isänmaallisuutta ja sotiemme perintöä 
silloinkin, kun se ei ollut "poliittisesti korrek-
tia". Hän johti joukkoaan edestä ja esimerkil-
lään, hän alisti itsensä vaivoille , vaaroille ja 
kritiikille. Hän antoi meille mallin, jota ei ole 
välttämättä helppo seurata. Mutta sotilasva-
lan sanoin: "Jos minut asetetaan esimiesase-
maan.....". 

Sotilasaikakauslehden päätoimittaja, evers-
ti Martti Lehto kirjoittaa muistosanoissaan:" 
Myös meiltä tämän päivän ihmisiltä edellyte-
tään halua toimia yhteisten asioiden hyväksi. 
Yksilöllisyys on nykyään muodissa ja jossain 
tapauksissa sen korostaminen on mennyt ää-
rimmäisyyksiin. Ihmiset eivät tunne vastuu-
ta toisistaan ja heiltä puuttuvat yhteiset arvot. 
Ehnroothin esimerkin vastuullisuudesta ja 
peräänantamattomuudesta tulisi säilyä tuleville 
sukupolville". 

Eversti Lehdon toivomukseen on helppo 
yhtyä. Vähintään tämän me olemme isillemme 
ja äideillemme velkaa! 

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2004 

Kai Masalin 



Valtioneuvoston vuoden 2001 turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko edellytti laaja-alaista tutkimus-
ta vaihtoehtoineen maavoimien 2010-luvun tehok-
kaimpien asejärjestelmien kehittämisen perusteiksi. 
Tutkimuksen edellytettiin antavan perusteet kehittä-
mislinjauksiksi liittyen vuoden 2 0 0 4 selontekoon. 

Puolustusvoimien 
Yi m - rJ 

, n p n 
- meripuolustuksenkin tueksi 

MARKKU LAINEVIRTA C 
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Hornet (SA-kuva) 
Otsikkokuvassa Spice ilmasta-maahan -ohjus 
(kuva Rafael Missile Division) 

Puolustusministeriö täsmen-
si vaa t imuksia siten, että 
ta rkas te lun tulee sisältää 
myös mahdollisen ilma- ja 

maavoimien ilmasta maahan toi-
minnan edellyttämän kokonais-
jär jestelmän. Näkökulman tuli 
painottaa puolustushaarakoh-
taisen tarkastelun sijaan kaikkia 
puolustushaaroja koskevaa tulen 
kokonaiskäyttöä. 

Näillä perusteilla käynnistet-
tiin iskukykytutkimus 2001-03. 
Ens immäinen vaihtoehtoisten 
järjestelmäkonseptien vertailu-
tutkimus, joka on näin laajana 
toteutettu puolustusvoimissa. 

Keskeisin tutkimuskysymys 



ISKUKYKY-
TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUSPERIAA TE 

LUTE 1 

HANKEPÄÄLLIKKÖ JA HANKERYHMÄ 

KÄYNNISSÄ OLEVAT MAAVOIMIEN TUTKIMUKSET 

PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET 

MERI- JA ILMAVOIMIEN TUTKIMUKSET 

MUUT MERKITTÄVÄT TUTKIMUKSET 

ELINKAARIKUSTANNUKSET 

SEURANNAISVAIKUTUKSET 

oli, että millaisella u seamman 
asejärjestelmän muodostamalla 
kombinaatiolla parhaiten kehi-
tetään kokonaispuolustusjärjes-
telmää suorituskykyvaatimusten 
mukaisesti. 

I skukyky tu tk imukses sa ei 
tarkasteltu 
1. Maavoimien perusasejärjes-

telmien määrällistä kehittä-
mistä 

2. Ilmatorjuntajärjestelmien ke-
hittämistä 

3. Miinoitusjärjestelmien kehit-
tämistä (pl vertailtavien jär-
jestelmien kaukomiinoi tus-
kyky) eikä 

4. Ilmavoimien lähitulitukea. 

KOKONAISVERTAILUMALLI 

Asejärjestelmien perusvertailut 
on tehty kokonaisvertailumallil-
la, joka sisältää suuren määrän 
erillisiä arviointeja. Ne on tehty 
vuoden 2001 selonteossa mää-
ritetyissä uhkamalleissa ottaen 

h u o m i o o n eri maanpuolus tus-
alueiden, meri- ja i lmavoimien 
alueelliset erityispiirteet. Lisäksi 
on arvioitu niiden soveltuvuutta 
erityistehtäviin sekä kokonais-
puolustusj ärj estelmään. 

Mallin sisältämien kriteerei-
den keskinäinen painotus arvioi-
tiin eri asiantuntijaryhmien toi-
mesta. Asej ärj estelmäkombinaa-
tiovertailut toteutettiin samalla 
mallilla. 

Alla olevassa luettelossa on 
esitetty mallin sisältämät neljä 
kriteeriryhmää alakriteereineen. 

1. Strategisen iskun torjunta 
- Läntisen maanpuolustusalu-

een tehtävät 
- Itäisen maanpuolustusalueen 

tehtävät 
- Pohjo isen maanpuo lus tus -

alueen tehtävät 
- Merellisen uhkan tor junnan 

tehtävät 
- Kaukovaikuttamisen tehtävät 

2. Laajamittaisen hyökkäyk-
sen torjunta (kuten yllä) 

3. Soveltuvuus erityistehtä-
viin 
- alueellisen koskemattomuu-

den torjunnan tehtävät 
- kriisinhallintatehtävät 
- virka-aputehtävät 

4. Soveltuvuus kokonais-
puolustusj ärj estelmään 
- s o v e l t u v u u s m a a v o i m i e n 

osalta 
- sove l t uvuus m e r i v o i m i e n 

osalta 
- s o v e l t u v u u s i l m a v o i m i e n 

osalta 
- soveltuvuus liittoumaoptioi-

den osalta 
- soveltuvuus huol tovarmuu-

den osalta 
- soveltuvuus käytettävyyden 

osalta 

Järjestelmien hyvyyttä uh-
kamallien osalta arvioitiin lähes 
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sadan monipuolisen tulenkäyt-
tö t i lan teen avulla. Merel l isen 
uhkan tilanteissa korostuivat eri 
etäisyyksillä olleet erikokoiset 
alus- ja venemaalit. Niissä las-
kettiin järjestelmille vertailukel-
poiset kustannus-tehokkuusluku-
arvot. Laskennallinen tehokkuus 
jaettiin järjestelmien 30 vuoden 
el injaksokustannuksi l la , joissa 
huomioi t i in kaikki kus tannus-
erät hankinnasta hävittämiseen. 

Soveltuvuutta eri tyistehtä-
viin sekä kokonaispuolustusjär-
jestelmän kannalta tarkasteltuna 
arvioitiin eri asiantuntijaryhmi-
en toimesta. Merivoimien yh-
deksänhenkisen operati ivisten 
asiantuntijoiden muodos taman 
ryhmän tehtävänä oli arvioida, 
kuinka hyvin vertailtavilla jär-
jestelmillä kyettäisiin paranta-
maan ensi vuosikymmenellä ole-
van meripuolustusjär jes telmän 
suorituskykyä. Eräs näkökulmaa 
hyvin kuvaava kriteeri oli järjes-
telmien kyky merit i lannekuvan 
täydentämiseen. 

JÄRJESTELMIEN 
PERUSVERTAILUJEN TULOKSET 

Oheisessa taulukossa 1 on esi-
tetty tu tk imuksen teoreet t inen 
kokonaistulos. Iskukyvyn kehit-
tämisen kannalta raskas raketin-
heitinjärjestelmä on paras. Se saa 
noin ko lmanneksen e n e m m ä n 
hyvyyspisteitä kuin seuraavaksi 
parhaat järjestelmät. 

R a k e t i n h e i t t i m e n p a r e m -
muus perustuu sen hyvästä so-
veltuvuudesta suurimpaan osaan 
tu tki tu is ta tehtävistä. Ulot tu-
vuusalue on noin 20 -300 km 
riippuen halutusta vaikutukses-
ta ja käytettävästä ampumatar-
vikkeesta, joka voi olla raketti tai 
ohjus. 

Erikoisampumatarvike saa-

vuttaa toiseksi parhaat hyötypis-
teet johtuen sen erinomaisesta 
kustannustehokkuudesta alle 40 
km:n vaikutusalueella. 

Seuraavaksi parhaita järjes-
telmiä ovat taisteluhelikopteri 
ja ilmavoimien ilmasta maahan 
-järjestelmät (Hornet -lavetti). 
Näistä taisteluhelikopteri on hie-
man parempi ennen muuta sen 
mon ipuo l i sen käyte t tävyyden 
vuoksi. 

Molemmat järjestelmät ovat 
sekä raskasta raketinheitinjärjes-
telmää että tykistön erikoisam-
pumatarvikkei ta parempia eri-
tyisesti operatiivisen liikkuvuu-
tensa, erityistehtäviin soveltu-
vuutensa sekä tiedustelu- ja val-
vontakykynsä osalta. 

TAISTELUHELIKOPTERIN KESKEISIN 
HEIKKOUS ON SEN KALLEUS 

Hornet kalustoon pohjautuvan 
ilmasta maahan kyvyn etuna ko-
rostuu erityisesti mahdoll isuus 
vaikuttaa nopeasti kauas esimer-
kiksi Etelä-Suomesta Lappiin tai 

maalta merelle. Kustannustehok-
kuutta lisää se, että lavetti on jo 
olemassa (Hornet). 

Tutkimustulokset osoittavat, 
että jalkaväen iskukykyisten jo 
hankit tujen asejärjestelmien on 
katsottu olevan tulevaisuudes-
sakin r i i t tävän suori tuskykyi-
siä. Tästä hyvinä esimerkkeinä 
ovat vasta hankitut Leopard 2A4 
-panssar ivaunut sekä SPIKE -
panssarintorjuntaohjusj ärj estel-
mät. 

ASEJÄRJESTELMÄ-
KOMBINAATIOIDEN VERTAILU 

Perusvertailumallin neljästä par-
haasta ase jär jes te lmästä muo-
dostettiin kolme erilaista kom-
b inaa t io t a , jo issa kaikissa on 
mukana erikoisampumatarvike. 
Muut asejärjestelmät sijoittuvat 
kaikkia näitä mainittuja järjestel-
miä paremmin vain joissakin yk-
sittäisissä arviointikriteereissä. 

Kombinaatioiden hyvyyslu-
vut määri tet t i in painot tamal la 
jä r jes te lmien perusver ta i lu tu-
loksia 30 vuoden elinkaarikus-

Taulukko 1 
Perusvertailu iskukyvyn kehittämisen kannalta 

Raskas raketinheitin 

Tykistöohjus 

Tykistön erikoisampu ma tarvikkeet 

Taistelulennokki 

Miehittämätön taisteluilma-alus 

Taisteluhelikopteri 

Käytetty taistelupanssarivaunu 
(Leopard 2 A 4) 

isoitu taisJjäÄanssarivaunu 
Leopard 2 A 4} 

Kev^BHtBMjjLita-alueen 
^ri^^fcintaohjus 

RaskgJ^aukotoTHBB-alueen 
anssarinto^Pttaohjus 

Pitkän kanta#5n panssarintorjuntaohjus 

Ilmavoimien ilmasta-maahan -järjestelmä 
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Taulukko 2 

Asejärjestelmäkombinaatiot iskukyvyn kehittämisen kannalta 

raskas raketinheitin, 
tykistön erikoisampumatarvikkeet, 

ilmavoimien ilmasta-maahan -järjestelmät 

raskas raketinheitin, 
tykistön erikoisampumatarvikkeet, 

taisteluhelikopteri 

tykistön erikoisampumatarvikkeet, 
ilmavoimien ilmasta-maahan -järjestelmät, 

taisteluhelikopteri 

tannusten suhteella. 
Kombinaatiovertailun perus-

teella työryhmä esittää, että puo-
lustusvoimien iskukyvyn kehit-
tämiseksi hanki taan seuraavat 
asejärjestelmät: 
1) Raskas raketinheitinj ärj estel-

mä 
2) Tykistön erikoisampumatar-

vikkeita 
3) Ilmavoimien HN-kalustoon 

perus tuva i lmas ta -maahan 
-järjestelmä sekä niitä tuke-
maan operatiivinen lentotie-
dustelujärjestelmä. 
Hankintasuosituksen rajoit-

tavana reunaeh tona on ollut 
1000 miljoonan euron määrära-

hakehys. 
Taisteluhelikopterijärjestel-

män hankin tah innan (12 heli-
kopteria minimimäärä) on ar-
vioitu olevan lähes 500 miljoo-
naa euroa. Ilmavoimien ilmas-
ta-maahan -järjestelmän kustan-
nustasoa on puolestaan säädel-
tävissä minimitason ollessa run-
saat 100 miljoonaa euroa. Näin 
ollen se soveltuu kustannus-te-
hokkuuden kannalta paremmin 
osaksi suositeltavaa kombinaa-
tiota, kuten tarkastelussa on to-
dettu. 

Mikäli iskukyvyn kehi t tä-
miseksi olisi kohdennettavissa 
suurempi määrärahakehys, tulee 

ISKUKYKYTUTKIMUS JA 
ASEJÄRJESTELMIEN HANKINTA 

\ Iskukykytutkimus ] 

Selonteko 2004 

Jatkotutkimukset 

' Hankintojen valmistelu| 

Hankinnat 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

2001-
i S r p — 1 

• 
2004-10 

2008-15 

n ? : 

ää I 

taisteluhelikopterien hankinta-
mahdollisuuksia tarkastella uu-
delleen. 

Esitetty suositus on sisälly-
tettävissä Puolustusvoimien ny-
kytasoisiin määrärahakehyksiin. 
Hankintojen mittavuudesta joh-
tuen iskukyvyn luominen tulee 
kestämään ainakin 10 vuotta. 

Merivoimien laatimien osa-
arviointien tulokset ovat hyvin 
samansuuntaisia kuin yllä esi-
tetyt kokonaismallin mukaiset 
tulokset. Niiden suoraviivainen 
vertailu ei ole tarkoituksenmu-
kaista, sillä meripuolustusta kä-
sittelevät kri teeri t eivät muo-
dosta itsenäistä kokonaismallia. 

Joitakin arvioita suunta-
LIITE2 linjoista on kuitenkin teh-

tävissä. 
Kombinaatiotarkaste-

luun valitut jär jestelmät 
ovat parhaita myös meri-
voimien arvioissa. Järjes-
telmien suhteelliset erot 
ovat pienempiä kokonais-
mallin tuloksiin verrattu-
na. Tykistöllisten järjes-
telmien hyvyys arvioitiin 
h ieman "lentäviä jär jes-
telmiä" heikommaksi. Tä-
män seurauksena meripuo-
lustuksen kannalta opti-
missa kombinaatiossa olisi 
todennäköisest i taistelu-
helikopteri raketinheitin-
järjestelmän tilalla. • 
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International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 
Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01 300 VANTA 
Puh. (09) 873 911 
Fax 09 )873 9160 

MERIDIESELITJA 
APUKONEET 

Meridiese le i tä ,d iese lgeneraattore i ta , 
merivaihteita ja säätölapapotkureita akse le ineen 

Anna meren 
se selvittää... 

KEMIANTEOLL ISUUS 

Projektipalvelut 
Prosessisuunnit telu 
Tehdassuunnit telu 

Automaatiosuunnittelu 
Sähkösuunnittelu 

Kone - j a laitesuunnittelu 
Kenttäpalvelut 

S F S - E N ISO 9001 

JP-Suunnittelu Oy 
Etelä-Suomen toimistoryhmä 
Raisio Vantaa Kotka 

02-436 8400 09-894 733 05-2192 111 
Lohja 

019-345 180 
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YHTEINEN 
MAALITILANNEKUVA 
- toimivan integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän GTVJ) kulmakiv 

GUSTAF OLLER 

Pääesikunnassa joh-
tamisjärjestelmä- ja 
tiedusteluosastot 
vastaavat puolustus-
voimien operaatio-
päällikön alaisina 
osastoina puolustus-
voimien integroidun 
tiedustelu-, valvon-
ta- ja johtamisjärjes-
telmän kehittämisen 
johtamisesta ja koor-
dinoinnista. 
Kommodori Gustaf 
Oller on Pääesikun-
nan tiedusteluosas-
ton apulaisosasto-
päällikkö. 

Yhdysvalloissa on osa-
na terrorismin vastais-
ta taistelua sekä Afga-
nistanissa että Irakissa 

käytyjen operaatioiden aika-
na huomattu, mikä merkitys 
eri viranomaisten ja puolus-
tushaarojen tuot taman eri-
laisen sensori- ja muun tie-
don nopealla yhdistämisellä 
ja integroinnilla on kaikil-
la soti laall isen t o i m i n n a n 
tasoilla. Kehit tämisen on-
gelmana olleesta ns. "put-
kiajattelusta" ("stovepipe") 
pyritään nyt voimakkaast i 
e roon organisaat io iden ja 
jär jes te lmien välisen, niin 
sanotun horisontaalisen in-
tegroinnin avulla. 

Suomessa tällainen ajat-
telumalli ei ole ollut yhtä 
vierasta. Varsinkin mer i -
puolustuksessa tällä alueella 
on jo pitkät perinteet. Edel-
lä mainit tu "putkiajattelu" 
on kui tenkin vaikeuttanut 
puolustushaararajojen ylit-
tämistä. Tästä konkreet t i -
sena esimerkkinä voidaan 
maini ta rannikolla olevan 
ilmavoimien valvontatutkan 
hava i t s ema t m e r i m a a l i t , 
joista saadut havainnot me-
nevät hukkaan, koska niitä 

ei voida siirtää merivalvon-
tajärjestelmään. Ilmavoimien 
toimintaan näillä maaleilla ei 
ole merkitystä. Näin samas-
sa niemennokassa saattaa il-
mavalvontatutkan lisäksi olla 
merivalvontatutka, joka ha-
vaitsee samat maalit. 

YHTEINEN MAALITILANNEKU-
VA PÄÄTÖKSENTEON 
PERUSTEEKSI VUODESTA 
2008 ALKAEN 

Puolustusvoimien komenta-
ja antoi vuonna 1996 ilma-
voimien komentajalle tehtä-
väksi t iedustelun ja valvon-
nan kehit tämiseen liittyvän 
monisensori-hankkeen joh-
tamisen. Vuoden 1997 puo-
lustusselonteossa k i r ja t t i in 
tavoitteeksi puolustusvoimi-
en integroidun, yhteisen tie-
dustelu-, valvonta- ja johta-
mis jär jes te lmän kehi t tämi-
nen . I lmavoimat käynnis t i 
samana vuonna toimenpiteet 
edellä mainitun vaatimuksen 
täyttävän maalitilannekuva-
jär jes te lmän kehittämiseksi 
ja hankkimiseksi. Järjestelmä 
tulisi koko puolustusvoimien 
käyttöön. Tästä alkoi Ilma-
voimien MST-jär jes te lmän 
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Päätöksenteko ja tiedusteluprosessi 

4.Toiö ienpi teet 

Tiedon kerääminen eri menetelmillä ja 
laveteilta valituista kohteista, toiminta-
ympäristöstä ja olosuhteista. 
ISTAR-järjestelinä kerää tiedot 
Tiedustelu (Intelligence) 

-Valvonta (Surveillance) 
-Maalitiedustelu (Target Acquisition) 
-Kolidetiedustelu (Reconnaissance) 

Tietomassan muokkaaminen muotoon 
jota analysojiat voivat käsitellä 
•Salauksen murtaminen, käännöstyö 
•Tekninen prosessointi ja analysointi 
•Tiedon louhiminen ja seulominen 
•Tiedon luokittelu ja jäljestäminen 

(Multi Sensor Tracking) kehittä-
minen . Järjestelmän ens immäi-
sen vaiheen toteuttaminen alkaa 
v u o d e n 2004 aikana tehtävällä 
hankintapäätöksellä. 

H a n k k e e n keske i s immäks i 
tavoitteeksi on asetettu kaikki-
en puolustushaarojen valvonta-
ja tiedustelusensori- sekä järjes-
telmähankkeisi in liittyvä integ-
raatioprosessi , jonka tuloksena 
voidaan muodos taa puolus tus-
voimien yhteinen maali t i lanne-
kuva. Hankkeen ulkomaalaisista 
jär jestelmätoimit taj is ta ja osaa-
misesta huolimatta sen kotimai-
suusaste tulee olemaan korkea. 
H a n k k e e s s a l u o d a a n samal la 
k o t i m a i n e n kyky j ä r j e s t e lmän 
ohjelmiston ylläpidolle ja jatko-
kehi t tämisel le . Tavoit teena on 
saada järjestelmä operatiiviseen 
käyttöön vuodesta 2008 alkaen. 

M S T - j ä r j e s t e l m ä n keh i t t ä -
misen tavoi t teena on kaikkien 
puolustushaaroj en tilannetietoi-
suuden parantaminen. MST-jär-
jestelmä muodostaa kehittyneen 
valvonta jär jes te lmän y t imen ja 

Tiedon muuttaminen kaikkiin lähteisiin perustuvaksi 
valvonta-, varoitus- ja ennustavaksi tiedoiksi ja arvioiksi. 
•Yhdistäminen, seulominen, arvioiminen 

•Osatiedon tunnistaminen, puuttuvan tiedon määrittäminen, 
ristiriitaisten tietojen arviointi 
•Luotettavuuden, arvon, relevanssin arviointi 
•Harhatiedon ja tiedon peittelyn torjuminen. 

näin ollen koko johtamisjär jes-
te lmän perus tan . Järjestelmällä 
luodaan yhteinen maali t i lanne-
kuva, joka välittyy y lemmän ta-
son johtamisjär jestelmien käyt-
töön edelleen muokat tavaksi ja 
hyödynnettäväksi päätöksenteon 
perustana. 

Jär jes te lmä käyt tää hyväk-
seen saatavissa olevaa tietoa riip-
pumat t a siitä, onko se peräisin 
erilaisista teknisistä sensoreista, 
henkilötiedustelulla hankittua tai 
etukäteen ohjelmoitua ja doktrii-
niin perustuvaa. Kaikki tämä tie-
to prosessoidaan käyttäen data-
fuusiotutkimuksen kehittyneim-
piä innovaat ioi ta . Päämääränä 
on m u o d o s t a a m o n i p u o l i n e n , 
kattava, yhdenmuka inen ja täy-
dellinen maalitilannekuva. 

P u o l u s t u s v o i m i e n t u l e v a 
maalitilannekuva perustuu edellä 
mainit tuun ilmavoimien hankki-

maan MST-järjestelmään, johon 
myös mer i - ja maavoimien eri 
sensorien tiedot liitetään jatkos-
sa. Jär jes te lmä anne t aan käyt-
töön kaikille niin, että sen tiedot 
ovat puolus tusvoimien eri joh-
topor ta iden ja yksiköiden sekä 
n i i d e n j o h t a m i s j ä r j e s t e l m i e n 
käytössä kaikilla tasoilla. Tämän 
perusteella jokainen käyttäjä voi 
optimoida oman tarpeen ja teh-
tävän mukaisest i jä r jes te lmään 
liitetyt käyttöliittymänsä. 

OPETETTAVA JÄRJESTELMÄ 
TUKEE JA NOPEUTTAA MYÖS 
UHKA-ARVIOIDEN TEKOA 

P u o l u s t u s v o i m i e n maa l i t i l an -
nekuvahankkeessa on kyse laa-
jemmasta kokonaisuudesta, kuin 
pelkästään erilaisilla sensoreilla 
seura t tav ien maa l i t i e to jen yh-
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distämisestä. Eri sensoreilla seu-
rattavan maalin paikka ja liike-
tiedot esitetään monimutkaisten 
algoritmien perusteella suorite-
tun laskennan tuloksena. Lisäksi 
liitetään maaleihin myös kaiken-
lainen muu niistä saatava tieto. 
Tällaiset t iedot voivat olla esi-
merkiksi maalin tutka- ja vies-
tilaitteiden parametrit. Järjestel-
män t ie topankki in on taltioitu 
kaikki mahdol l inen, maaleihin 
liittyvä tausta- ja historiatieto, 
joka on nyt suoraan hyödynnet-
tävissä t i lanteen arvioinnissa . 
Järjestelmään kytketyt eri käyt-
täjät voivat omien käyttöoikeuk-
siensa puitteissa saada käyttöön 
näitä tietoja. 

Järjestelmän ominaisuuksiin 
kuuluu myös ns. sensoriohjaus-
kyky. Tämä tarkoittaa sitä, että 
järjestelmä tietää mitkä sensorit 
ovat milloinkin käytössä, jolloin 
järjestelmän kautta käyttäjä voi 
tarvittaessa välittää sensoreille 

osoitettuja tiedon kyselyjä. Ilma-
voimien johtokeskuksessa oleva 
operaat tor i voi tulevaisuudes-
sa esimerkiksi suorittaa kysely-
jä, jotka osoitetaan merivoimien 
taistelualuksen taistelunj ohtoj är-
jestelmään liitetylle multisenso-
rille tai ESM- omasuojajärjestel-
mälle. Käyttäjä voi siis antaa tie-
dustelu- ja valvontatiedon kerä-
ystehtäviä järjestelmään liitetyil-
le sensoreille olivatpa ne sitten 
taktisen, operatiivisen tai jopa 
strategisen tason sensoreita. 

OIKEA MAALITILANNEKUVA 
TIETOON JA OSAAMISEEN 
PERUSTUVAN PUOLUSTUKSEN 
KULMAKIVENÄ 

Nykyaikaisessa sodankäyn-
nissä etulyöntiasemassa on se, 
joka pystyy nope immin yhdis-
tämään kaiken tiedon sekä muo-
dos tamaan siitä mahdol l i s im-

man oikean tilannekuvan ja ym-
märryksen (tilannetietoisuuden, 
situation awarness) päätöksente-
on perusteeksi. 

Päätöksenteon prosessin (ha-
vainnointi-arviointi-päätös-toi-
minta, ns. OODA-loop, Observe, 
Orient, Decide, Act) nopeutuessa 
on myös kyettävä nopeuttamaan 
perinteis tä t iedusteluprosessia 
( t i edon k e r ä y s - p r o s e s s o i n t i -
analysointi-jako), joka tapahtuu 
päätöksentekoprosessin kahden 
ensimmäisen vaiheen välissä. 

Tietojen kerääminen järjes-
telmään tapahtuu tiedusteluun, 
valvontaan sekä maali- ja kohde-
tiedusteluun käytettävien jouk-
kojen ja järjestelmien toimesta. 
Tästä integroidusta järjestelmä-
kokonaisuudesta käytetään ny-
kyään maailmalla nimeä ISTAR 
(Intelligence, Surveillance, Tar-
get Acquisition ja Reconnaissan-
ce). 

MST-järjestelmän perustoiminnot 

Seurannat 
Taistelusuunnitelmai 
Ulkoiset järjestelmät 

TASP: Target Situation Picture 

Maalitilannekuva 

TASP Sensoriohjaus 

1 
MST J ä r j e s t e l m ä i n 

järjestelmä i- i £ 

f ' A A j * 
L ̂ ^ ^ ^ Tiedustelu- J ^ j j 

analyysi 

Tunnistukset 
Tieto 
Palvelukyselyt 
Taistelusuunnitelmat 

Raaka sensoritieto 
Sensorifuusion tuloksia 
Ulkoisten järjestelmien tietc 
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ISTAR-jiirjestelmiin tiedustelulajit 
OSINT 

MASINT 

( h u m i n t ) 

• OSINT: Open Source intelligence; 

• IMINT: Imagery intelligence; 
EO-IR: Electro-optical-infrared; 
PHOT1NT: Photographic Intelligence; 
SAR: Synthetic aperture radar; 

• MASINT: measurement and signature intelligence; 
ACINT: Acoustic intelligence; 
IRINT: Infrared intelligence; 
OPTINT: Optical intelligence; 
LAS1NT: Laser intelligence; 
NUCINT: Nuclear intelligence; 
URINT: Unintentional radiation intelligence; 
RADINT: Radar intelligence; 

• SIGINT: Signal intelligence; 
COMINT: Communications intelligence; 
ELINT: Electronic intelligence; 
e-SIGINT: Data-network intelligence 
FISINT: Foreign instrumental signal intelligence; 

• HUMINT: Human resources intelligence; 

• (CI: Counter intelligence) 

ISTAR- järjestelmän tavoit-
teena on tuottaa tietoa komenta-
jan tiedon tarpeen tukemiseksi: 
- operatiivisessa suunnittelus-

sa 
- yhteisessä tilannekuvassa 
- maalittamisessa 
- informaatio-operaatiossa 
- omien joukkojen suojaami-

seksi 
Tiedon keräämiseen käyte-

tään eri tiedustelulajien mene-
telmiä ja tekniikoita. Tiedustelu-
lajeja ovat signaalitiedustelu (SI-
GINT), mittaus- ja tunnusmerk-
kitiedustelu (MASINT), kuvaus-
tiedustelu (IMINT), perinteinen 
henkilöiden toiminnalla tapah-
tuva tiedustelu (HUMINT), vas-
ta- ja turvallisuustiedustelu (CI) 
sekä julkisten lähteiden tieduste-
lu (OSINT). Puolustushaarojen 
käytössä olevat valvonnan ja tie-
dustelun sensorijärjestelmät voi-
daan sijoittaa johonkin kuvassa 
esitettyihin tiedustelun alalajei-
hin. 

Tiedon keräämistä ei juuri-
kaan voi enää nopeuttaa nykyi-
sestä, koska se on teknisiä ke-

räämismenetelmiä käytettäessä 
lähes reaaliaikaista. Näin ollen 
t i l annekuvan m u o d o s t a m i s e n 
nopeut taminen on toteutettava 
prosessointia ja analysointia sekä 
tiedon jakelua nopeuttamalla. 

Merki t täviä keinoja koko-
naistoiminnan nopeuttamiseksi 
ovat järjestelmien horisontaali-
nen integrointi, t ietojen yhdis-
täminen (fuusio) ja antaminen 
tarvitsijoiden käyttöön saman-
aikaisesti kaikilla päätöksenteon 
tasoilla (taistelutekninen - tak-
tinen - operatiivinen - strategi-
nen). Eri tiedon käyttäjät voivat 
myös edelleen jakaa tiedot jalos-
tettuina muiden käyttöön saman 
järjestelmän avulla. Tähän anta-
vat todellisen mahdol l i suuden 
nykyajan t i e toyhte i skunnassa 
käytettävät viesti- ja tietojärjes-
telmät. 

Yhteinen ja oikea maali t i -
lannekuva muodostaa perustan, 
jota käyttäen voidaan hyödyntää 
olemassa olevia tietovarastoja ja 
tietämystä eri tasoilla tilanteen 
mukaisessa uhka-arv io innissa 
("Situation Threat Assessment", 

STA). 
Puolustushaarat tarvitsevat 

tulevaisuudessakin omassa toi-
minta-elementissään tapahtuvan 
toiminnan suunnitteluun, johta-
miseen ja seurantaan optimoi-
tuja t ietojärjestelmiä ja -sovel-
luksia. Näiden avulla muodos-
tetaan yhteiseen maali t i lanne-
kuvaan perustuvat, tunnistetut 
maa-, meri- ja ilmatilannekuvat. 
Yhdistämällä, nämä ja täydentä-
mällä ne muulla tiedolla, muo-
dostetaan operatiivisen ja strate-
gisen päätöksenteon perustaksi 
tarvittava puolustusvoimien yh-
teinen operatiivinen tilannekuva 
("Common Operational Picture", 
COP). 

TIETO HETI KAIKKIEN 
TARVITSIJOIDEN KÄYTETTÄVISSÄ 

Edellä kuvatun horisontaalisen 
integroinnin periaatteita ovat: 
- s i i r tyminen t iedon hankin-

nassa ja käytössä tuottajakes-
keisestä ajattelusta tehtävä-
keskeiseen ajatteluun 

- s i i r tyminen t iedon omista-
j uuden koros tamises ta tie-
don käytettävyyden korosta-
miseen 

- tietojen on täytettävä verkko-
keskeiset standardit, ja niiden 
on oltava kaikkien käyttäjien 
saatavilla 

- t i e d o n ja t i edus t e lu - sekä 
valvontatoiminnan keskitet-
ty hallinnointi ja integrointi 
koko tiedon käsittelyproses-
sin ajan 
Jär jes te lmäs tä m u o d o s t u u 

eräänlainen t iedustelu- ja val-
vontatietojen web- portaali, joka 
perustuu "tiedon julkaisu ennen 
prosessoint ia" -per iaa t teeseen 
("post-before-processing"). Näin 
tiedon käyttöön saanti ei viiväs-
ty prosessoinnin vuoksi, ja jokai-
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Tilannekuvan muodostaminen 
Tilannekuvalla tarkoitetaan päättäjien ja heitä avustavien henkilöiden käsitystä 

(.ymmärrystä) tapahtuneista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista, eri osapuolien 
tavoitteista ja tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista, joita tarvitaan 
päätöksen tekemiseksi tietystä asiasta tai asiakokonaisuudesta. Tilannekuvan 
muodostamista ja ylläpitoa edesautetaan ylläpitämällä ja esittämällä tietoja 

tarkoituksenmukaisesti eshneHaJtsjJkjmlla, teksteillä ja kaavioilla. 

STRATEGISEN JOHTAMISEN 
TIETOJÄRJESTELMÄ 

YHTEISOPERATIIVINEN 
TIETOJÄRJESTELMÄ 

il C»P t 
PUOLI 8TUSHAAltOJEN 
TIETOJA RJESTEf.MÄT 

ILMAV MERIN' 
ä» RAP / RMP 

Maalitilamiekuvajärjestflmä 
I TASP 

"SEEITET 
STA = Situation Tlireat Assesiuent 
TASP = TArget Situation Picture 
COP = Common Operational Picture 

nen toimii sekä tiedon tuottaja-
na että käyttäjänä. Tämän mu-
kaan tiedon tuottaja vastaa tie-
don välittömästä viemisestä jär-
jestelmään ennen sen käsittelyä 
tai manipulointia. Näin t iedon 
käyttäjällä on siihen pääsy omi-
en teknisten mahdollisuuksien-
sa ja turvallisuusnäkökohtiensa 
mukaisesti, silloin kun on tarve 
ja siinä muodossa kun on tarve. 
Järjestely mahdollistaa eri käyt-
täjien ja sovellusten tiedon käy-
tön samanaikaisesti eri tarkoi-
tuksiin. 

Puolus tusvoimien maali t i -
lannekuvahankkeel la luodaan 
yhte inen lentävien, maasi joi t -
teisten, alussijoitteisten ja ve-
denalaisten sensorijärjestelmien 
sekä johtamis- , tilannekuva- ja 
t ietovarastojen verkkoratkaisu, 
jossa maali t iedot ovat yhteistä 
omaisuutta kaikille. Voidaan sa-
noa, että tavoitteena on kerätä ja 
liittää seurannassa olevasta maa-
lista kaikkien järjestelmien sekä 

RAP = Recognized Air Picture 
RMP = Recognized Maritime Picture 
RGP = Recognized Ground Picture 

näihin kytkettyjen tietovarasto-
jen viisauden summa yhteen ja 
samaan maalimerkkiin. 

Seuraavassa vaiheessa on ky-
ettävä kehittämään järjestelmää 
niin, että myös paikka-, olosuh-
de- ja tarvittava muu tieto voi-
daan viedä samalla tavalla yhtei-
seen tietoverkkoon. 

MERIPUOLUSTUS 
AJATUSMALLIN EDELLÄKÄVIJÄNÄ 

Asia vaikuttaa ehkä m o n i m u t -
kaiselta ja vaikealta, mutta tieto-
tekniikan voimakas kehit tymi-
nen antaa tällaiseen hyvin realis-
tiset mahdollisuudet. Tärkeintä 
t ä m ä n onn i s tumisessa on en-
nen kaikkea se, että kykenemme 
muuttamaan ajatusmallejamme. 
Sinänsä tämä ei ole meripuolus-
tuksessa uut ta . Merell isten vi-
ranomaisten yhteistoiminnassa 
käytetään jo tällaisia ratkaisuja. 
Niissä rajavartiolaitoksen, me-
renkulkula i toksen ja merivoi-

m i e n s e n s o r i e n 
sekä t ie to jär jes-
t e l m i e n t i e d o t 
yhdistetään kaik-
k i en yh t e i s e s sä 
käytössä olevaan 
meritilanneku-
vaan Mevat- jär -
jestelmässä. Me-
-ipuolustuksen 
K i in t e iden va l -
vonta- ja senso-
-i-järjestelmien 
liittäminen MST-
jär jestelmään on 
näin ollen luon-
nollinen askel. 

Merivoimien 
Hamina-luo-
kan ohjusveneis-
sä, ja m y ö h e m -
min modifionnin 
myötä Hämeen-

maa-luokan miinalaivoissa käyt-
tööno te t t ava EADS:n to imi t -
tama ta is te lunjohtojär jes te lmä 
(ANCS) sisältää tällaista MST-
järjestelmässä käyttöön tulevaa 
nykyaikaista sensorifuusio-omi-
naisuutta. Näin ollen merivoimat 
ja ilmavoimat ovat tässä puolus-
tusvoimien yhteisessä hankkees-
sa eturintamassa. Maavoimien 
i lmatorjunnan tutkajärjestelmät 
sekä uudet , parha i l laan käyt-
töönottotesteissä olevat elektro-
nisen sodankäynnin passiiviset 
valvontajärjestelmät ovat myös 
liitettävissä yhteiseen järjestel-
mään. 

Tulevaisuudessa puolustus-
voimien maalitilannekuvajärjes-
telmä korvaa meripuolustukses-
sa ainakin osittain niitä palvelu-
ja, joita Mevat-järjestelmä meille 
tuottaa. MST-järjestelmä antaa 
samalla myös suureen määrän 
sellaista t ietoa ja to iminnal l i -
suutta, jota meillä ei ole tänä päi-
vänä vielä käytössä. • 
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
TIETOHALLINNON 
ARKKITEHTUURIT 
MAURI MIKKONEN 

Arkkitehtuurit muodostavat 
t ietojärjestelmien kehittä-
misen tärkeimmän ohjaus-
mekanismin resursoinnin 

lisäksi. Arkkitehtuurityöllä saa-
vutetaan säästöjä, kyetään kehit-
tämään osaamista suunnitellusti 
sekä yhtenäistämään toiminta-
tapoja. Tärkeää on myös luoda 
yhteinen kieli jolla asioista kes-
kustel laan. Puolus tusvo imien 
arkkitehtuurityön tueksi ollaan 
hankkimassa yritystä, joka tukee 
työskentelyä, kouluttaa henki-
löstöä sekä toimittaa tarvittavat 
tekniset ratkaisut. Arkkitehtuuri 
on kuitenkin tietohallinnon osa-
alue, jonka kehittämistä organi-
saation on itse huolehdittava. 

Tietohallinnon rationalisoin-
tihanke (TIERA) on Pääesikun-
nan johtamisjärjestelmäosaston 
omistama, vuoden 2001 lopussa 
käynnistetty hanke. Sen tavoit-
teena on puolustusvoimien ydin-
ja tukitoimintoihin liittyvien tie-
tohallintotehtävien määrittämi-
nen, rajallisten resurssien tehok-
kaampi kohdentaminen sekä yh-
denmukaisten toimintatapojen, 
prosessien ja yhteistyömallien 
kehittäminen. Hanke liittyy puo-
lustushal l innon kumppanuus -
ohje lmaan. Hankkeen ensim-

mäisessä vaiheessa selvitettiin 
tietohallinnon nykytila 2002 ke-
väällä, toisessa vaiheessa kartoi-
tettiin toimintavaihtoehtoja ke-
hittämiselle ja kolmannessa vai-
heessa aloitetaan toimeenpano. 
Toimeenpano on joiltain osin jo 
käynnistetty. 

TIERAn ensimmäisen vai-
heen loppuraportissa todett i in 
puo lus tusvo imis ta puu t tuvan 
t ietojärjestelmien kehittämistä 
ohjaavat arkkitehtuurit muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamat-
ta. Hankkeen toisessa vaiheessa 
määritet t i in arkkitehtuuri työn 
suuntalinjat , joiden perusteel-
la Puolustusvoimien operaatio-
pääl l ikkö hyväksyi "ARKKI"-
projektin toteutettavaksi kesä-
kuussa 2003. Projektin tavoit-
teena on luoda tarvittavat arkki-
tehtuurit vuoden 2005 loppuun 
mennessä. 

Arkkitehtuurirakenteella 
vastataan erityisesti kansallisen 
ja kansainvälisen yhteentoimi-
vuuden asettamiin vaatimuksiin. 
Arkkitehtuurirakenteessa tulee 
huomioida yhteistoimintatarpeet 
muihin hallinnonaloihin, turval-
lisuusviranomaisiin, yrityksiin, 
kansalaisiin sekä Euroopan uni-
onin kriisinhallintaan ja NATO 
PfP-rakenteeseen. Yhteistoimin-

Arkkitehtuurilla 
tarkoitetaan ko-
konaisuuden ja 
sen osien raken-
netta ja suhteita 
sekä periaatteita 
ja suuntaviivoja 
niiden suunnit-
telemiseksi ja ke-
hittämiseksi ajan 
suhteen. Arkki-
tehtuurikuvaus 
konkretisoi arkki-
tehtuurin tietys-
tä näkökulmasta 
halutulla tarkkuu-
della ja halutussa 
aikakehyksessä. 
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Arkkitehtuureihin vaikuttavia tekijöitä ovat kansainväliset standardit sekä 
valtionhallinnon ohjaus ja viranomaisyhteistyö 

Kansain-
väliset 

operatiiviset 
toiminta-

ympäristöt 
(EU, Nato) 

! Kokonaisarkkitehtuuri (1 kpl) | Referenraiarkkitehtuurit (2 kp!) | |Kohdearkkitehtuurit {n kpl) 

Tietohallinnon arkkitehtuurit (TIERA-hanke) 

tatarpeet asettavat rakenteellisia, 
teknisiä ja toiminnallisia vaati-
muksia. Yhtenäisellä arkkiteh-
tuurilla saavutetaan myös hal-
littavuutta ja kustannussäästöjä. 
Lisäksi henkilöstön osaamisen 
kehittämiselle saadaan nykyistä 
paremmat perusteet. 

ARKKITEHTUURIN TASOT 

Kokona i sa rkk i t eh tuu r i mää-
rittelee kokonaisuuden raken-
teen, kehikon. Sen tavoitteena 
on konkretisoida tietohallinto-
strategia ja määrittää pitkän täh-
täimen periaatteet sekä yhteiset 
käsitteet tietotekniikan toteutta-
miseen. Referenssiarkkitehtuu-
rit ohjaavat tietojärjestelmien ja 
sovellusten kehittämistä pitkällä 
ja keskipitkällä aikavälillä. Nii-
den avulla mahdollistetaan yh-
teensopivuus ja yhteiset tuetut 
tekniset ratkaisut sekä koulutus. 
Operatiivinen referenssiarkki-

tehtuuri sisältää sodankäynnin 
kannalta tärkeimmät toiminnat 
ja järjestelmät. Hallinnollinen 
referenssiarkkitehtuuri taas si-
sältää muut puolustusvoimien 
tarvitsemat järjestelmät päivit-
täiseen työskentelyyn ja hallin-
toon. Kohdearkkitehtuurit sisäl-
tävät tietyn toimialan tai puolus-
tushaaran kokonaisuudet. 

Arkkitehtuurikerrokset lä-
päiseviä funktionaalisia arkki-
tehtuureja ovat t ietoarkkiteh-
tuuri ja tietoturva-arkkitehtuuri. 
Näiden tavoitteena on varmistaa 
turvallisuus ja yhteensopivuus. 
Usein nämä arkkitehtuurit vai-
kuttavat erityisesti referenssita-
solla. Tietoarkkitehtuurissa so-
vitaan yhteisistä pelisäännöistä 
kuvata erityyppisiä asioita, esi-
merkiksi aika, paikka, jne. Jos 
toinen puhuu metreistä ja toinen 
jaardeista, vaaditaan jonkinlaista 
muunnosta, konversiota. Kon-
versiot lisäävät kokonaisuuden 

monimutkaisuutta, joten niitä 
tulisi välttää. 

VERTAUS RAKENTAMISEEN 

Arkkitehti määrittelee käyttäjän 
kanssa yhteistyössä rakennuksel-
le asetettavat toiminnalliset vaa-
timukset ja suunnittelee raken-
nuksen edellisten vaatimusten 
perusteella. Tyypillisesti suun-
nitteluun liittyy reunaehtoja, ku-
ten käytettävissä oleva rahoitus. 
Arkkitehti käyttää teknisiä am-
mattilaisia tukenaan esimerkiksi 
rakennevahvuuksien suunnitte-
lussa. Käyttäjän on jossain mää-
rin mahdollista tarkentaa vaati-
muksia rakentamisen ajan. 

Alueet on kaavoitettu erilai-
seen käyttöön (vrt referenssi-
arkkitehtuuriin). Kaavoitustyö-
tä tekevät viranomaiset lakien, 
asetusten ja muiden määräysten 
perusteella (vrt kokonaisarkki-
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tehtuuriinj. Samalla alueella ole-
vien rakennusten tulee olla sopu-
soinnussa keskenään, esimerkik-
si korkeus, rakennusmateriaalit, 
kattorakenteet jne. Referenssi-
tasolla voidaan myös määritel-
lä vaatimuksia kaikille alaisille 
arkkitehtuureille. Näitä voisivat 
olla esimerkiksi määräykset mi-
nimihuonekoosta, viemäröinnis-
tä, palo- ja sähköturvallisuudesta 
jne. Näiden määräysten noudat-
tamiseen liittyy valvontaa. Ra-
kentamiseen liittyy myös erilais-
ten lupien hankkiminen. Refe-
renssiarkkitehtuuri sisältää jou-
kon yhteisiä palveluita, valmis-
taloja tai valmiskeittiöitä. Nämä 
on kehitetty yhteistoiminnassa 
ja niiden tuotanto on toteutet-
tu taloudellisesti. Kaikki ei toki 
ole yhteistä, mutta kohtuullinen 
määrä kyllä. Samalla periaatteel-
la rakennett i in kaupunkien lä-
hiöt muuttoaalloissa - puuttei-
neenkin ne tarjosivat kodin niitä 
tarvitseville. 

Kohdearkkitehtuurissa mää-
ritetään tietyn rakennuksen ra-
kenne tarkasti, seinien paikat, 
keittiön järjestys jne. Nämä ovat 
asioita jotka toisessa samanlai-
sessa talossa ovat usein eri taval-
la. Kohdearkkitehtuuria toteute-
taan hankkeissa ja projekteissa. 

MERIVOIMIEN 
KOHDEARKKITEHTUURI 

Kohdearkkitehtuurit määritetään 
erilaisten tarpeiden perusteella. 
Merivoimien toiminta poikkeaa 
monelta osin maa- ja ilmavoi-
mien toiminnasta. Nämä poik-
keavat olosuhteet , to imin ta ja 
muut syyt edellyttävät tuekseen 
erilaisia toimintatapoja ja järjes-
telmiä kuin muissa kohdearkki-
tehtuureissa. O n h a n olemassa 
erilaisia autoja eri tarkoituksiin. 
Henkilöautolla kun on hanka-
la kuljettaa esimerkiksi raskas-
ta materiaalia. Osa merivoimien 
t o i m i n n o i s t a on samanla i s i a 
kuin muil lakin puolus tushaa-
roilla. Näihin yhtäläisiin tarpei-
siin ei useimmiten ole järkevää 
kehittää omia tietojärjestelmiä. 
Useassa eri automallissakin voi 
olla sama moottori , vaikka kori 
tai sen sisustus eroaisi. 

Mer ivo imat on korkeassa 
valmiudessa jo normaal ia ika-
na ja valmiuden kohot taminen 
tapahtuu varhaisessa vaiheessa. 
Toiminnan vaatima infrastruk-
tuur i on mahdoll ista rakentaa 
toiminta-alueelle rauhan aikana. 
Kaikki sodan ajan tietojärjestel-
mät ovat lähes päivittäisessä käy-
tössä jo perusvalmiuden aikana. 
Käyttäjien määrä ei valmiut ta 
kohotettaessa paljoa kasva mut-
ta samaa sovellusta tai palvelua 
tulisi voida käyttää useammilla 
organisaatiotasoilla. Valmiuden 
kohottamisen aikana sensorei-
den eli tiedon tuottajien määrä 
eri jär jestelmiin kasvaa. Tästä 
seuraa suorituskykyvaatimuksia 
erityisesti sanomalaiteverkkoon, 
sensorifuusiolle ja maalitiedon 
käsittelyyn yleensä. 

Meritilannekuvan tuottami-
nen on merivoimien avainteh-
täviä. Tilannekuvan tuottamista 

tukevien järjestelmien toiminta 
on ylläpidettävä korkealla tasol-
la. Kansainvälinen ja kansallinen 
yhteensopivuus ja -toimivuus on 
merivoimille tärkeää, erityisesti 
merivalvonnassa. Merivoimien 
kohdearkkitehtuurissa järjestel-
mistä lukumääräisesti eniten on 
valvonta- ja tilannekuvajärjestel-
miä. 

Mer ivoimien käytettävissä 
on vahva ja hyvin varmennettu 
tiedonsiirtoverkko rannikolla ja 
merialueella. Siirtoverkko tarjo-
aa mahdollisuuden hyvinkin laa-
jakaistaiseen tiedonsiirtoon kiin-
teissä verkoissa. Liikkuville yksi-
köille (erityisesti laivat) radio on 
ainoa tapa toteuttaa yhteys. 

Taistelualukset ovat perintei-
sesti olleet toiminnaltaan varsin 
itsenäisiä. Tulevaisuudessa alus-
ten johtamis- ja tulenkäytön jär-
jestelmät integroituvat hyvin tii-
viisti muuhun kokonaisuuteen. 
Kehityssuuntaa osoittaa Laivue-
2000 taistelunjohtojärjestelmä, 
jossa on samoja sovelluskom-
ponentteja kuin esikuntien joh-
tamisessa käytettävissä järjestel-
missä. 

Arkkitehtuurityön tavoittee-
na on dokumento ida yhtenäi-
sellä ja vertailukelpoisella taval-
la eroavaisuudet to iminnassa . 
Tämä osittain antaa perustei-
ta myös sille miksi puolustus-
voimissa on käytössä lähes 300 
erilaista tietojärjestelmää. Ellei 
toiminnassa, olosuhteissa, tek-
nisissä vaatimuksissa tai muissa 
perusteluissa löydetä merkittäviä 
poikkeamia muihin, voidaan toi-
mintatapoja yhtenäistää ja järjes-
telmien lukumäärää karsia. 
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SAMAAN ASIAAN ON 
ERILAISIA NÄKYMIÄ TOTEUTUS 

Arkkitehtuuria voidaan katsel-
la eri suunnista. Puolustusvoi-
mien malliin on valittu toimin-
nallinen-, järjestelmä- ja tekni-
nen näkymä. Toiminnallisessa 
näkymässä kohdearkki tehtuu-
ria kuvataan kohdealueen toi-
m i n n a n näköku lmas ta . Meri-
voimien kohdea rkk i t eh tuu r in 
toiminnallisessa näkymässä py-
ritään kuvaamaan operatiiviset 
tehtävät. Kuvauksen perusteel-
la pitäisi kyetä vertaamaan toi-
min to ja ja prosesseja mu iden 
operatiivisen referenssiarkkiteh-
tuur in alaisiin arkki tehtuurei-
hin ja löytämään yhtäläisyydet 
sekä perus te lemaan erilaisuu-
det. Onko esimerkiksi operatii-
vinen suunnit telu tai johtami-
nen merivoimissa erilaista kuin 
ilmavoimissa? Todellinen integ-
raatio tapahtuu prosessien tasol-
la. Onko merivoimilla valmiutta 
tarkastella toimintaprosessejaan 
avoimin mielin yhdessä muiden 
kanssa oppien, mut ta monessa 
asiassa edellä mainituista syistä 
myös opettaen? Hyvä esimerkki 
toiminnallisesta näkymästä on 
merivoimien vetovastuulleen ot-
tama puolustusvoimien yhteisen 
operatiivisen tason tilannekuvan 
määrittely, jonka demonstroimi-
seen käytetään MESI-järjestel-
mää. Ensin on löydettävä yhtei-
nen ajatus siitä, mitä koko käsit-
teellä edes tarkoitetaan. Kysymys 
ei ole tekninen vaan toiminnalli-
nen. 

Järjestelmänäkymässä kuva-
taan käytössä olevat järjestelmät, 
niiden liitokset ja riippuvuudet 
muihin järjestelmiin. Lisäksi ku-
vataan kehittämisen ja ylläpidon 
vastuut sekä elinkaarisuunnitel-
mat. Talossakin on erilaisia jär-
jestelmiä joiden on toimittava 

yhteen, sähköistys, lämmitys, il-
mastointi jne. Ilmastointi ei saa 
sotkea lämmitystä. Taloissa var-
sin monet järjestelmät ovat riip-
puvaisia sähköstä, joten sähkö-
suunnitelmat tulee tehdä siten, 
että kapasiteettia on riittävästi. 
Turhasta ei kuitenkaan kannata 
maksaa. Jokaiselle järjestelmälle 
on löydyttävä käyttötarkoitus ja 
jonkinlainen huoltojärjestelmä. 
Kokonaisuutena on myös tie-
dettävä, monenko talon sähköt 
tai vedet mistäkin pääputkesta 
toimitetaan. Tietojärjestelmissä 
on lisäksi huomioitava olemas-
sa olevan tiedon käsittelyjä hyö-
dyntäminen. Vaikka järjestelmät 
uusiutuvat, tieto säilyy, monistuu 
ja jalostuu järjestelmien muo-
dostamassa verkossa ja jokainen 
pieneltäkin tuntuva muutos voi 
jättää jonkun ilman tärkeitä tie-
tojaan. 

Tekninen näkymä tarkastelee 
kokonaisuutta teknisesti, esimer-
kiksi protokollat, käyttöjärjestel-
mät ja muut valmisohjelmistot 
( k o m p o n e n t i t ) . Pyrk imykse-
nä on käyttää mahdoll isimman 
pal jon valmiita komponent te -
ja. Esimerkkeinä valmiskompo-
nenteista voisivat olla paikkatie-
tosovellus tai tekstinkäsittelyoh-
jelma. Kokonaisuuden kannalta 
olisi edullista käyttää samaa tai 
samantyyppistä tekniikkaa mah-
dol l is imman pal jon. Tässä on 
kyse kokonaisuudesta, joka kä-
sittää pelkän rahan lisäksi muun 
muassa oman henkilöstön osaa-
misen ja järjestelmien toimin-
nan turvaamisen - ainakin kaik-
kien katto vuotaa samaan aikaan 
eikä kuten nyt, jokaisen omaan 
aikaansa mut ta jossakin koko 
ajan. 

Arkkitehtuurityö on suunnitel-
tu toteutettavaksi kolmessa vai-
heessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
kevään 2004 kuluessa kuvataan 
nykytila, jonka jälkeen 2004 lop-
puun mennessä kuvataan tavoi-
tetila vuonna 2008. Käytännössä 
suunnitelmat ja resurssit pitäisi 
ko. ajanjaksolle olla melko hyvin 
selvillä, joten kyseessä on lähin-
nä nykyisten suunnitelmien ku-
vaaminen yhtenäisellä tavalla. 
Kolmannessa vaiheessa 2005 ai-
kana suunnitellaan tulevaisuus 
2012 vuoteen asti. Tämä suun-
nitelma on myös resurssisuunni-
telman pohja. Kehittämisen pe-
rusteet saadaan strategiasuunni-
telmista. 

Nykytila kuvataan, jotta vuo-
sien kuluessa eri tasoilla synny-
tetty hiljainen tietämys tietotek-
niikan käytöstä to iminnan te-
hostamiseen saadaan kerättyä 
talteen. Toinen kierros tehdään 
jotta pahimmat päällekkäisyydet 
ja toisaalta aukot kokonaisuu-
dessa löydetään ja kolmas kier-
ros, jotta kyetään vastaamaan tu-
levaisuuden haasteisiin. 
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LAIVASIOYKSIKÖIDEN 
KFHITTflMIMFN 
teksti JAAKKO SAVISAARI kuvat SA-KUVA 
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan taistelualusyksiköi-
den kehittämistä. Muita laivastoyksiköitä ovat apu-
alusyksiköt, meripataljoonat sekä muut alusyksiköiden 
ja rannikkojoukkojen huoltoon tuotetut yksiköt. Niiden 
kehittäminen kulkee käsi kädessä taistelualusyksiköi-
den kehittämisen kanssa, joskin niiden rahoitus on hy-
vin rajoitettua, kun pääosa resursseista suunnataan 
varsinaisen suorituskyvyn kehittämiseen. 

Artikkeli on aterfimin 
julkaistu Sotilasaika-
kauslehdessä. 

Taistelualusyksikkö on koko-
naisuus, joka koostuu aluk-
sista jä r jes te lmineen sekä 
tehtävät hallitsevasta henki-

löstöstä. Puhumme laivastoyksi-
köistä mieluummin kuin laivas-
tojoukoista, koska alus on jaka-
maton, integroitu kokonaisuus, 
jota operoi eri tehtäviin koulu-
tettu henkilöstö. 

LAIVASTOYKSIKÖIDEN PERINTÖ JA 
AIEMMAT KEHITYSHANKKEET 

Merivoimat taistelee ja toimii sil-
lä kalustolla, joka on rauhan ti-
lassa olemassa. Monimutkaisten 
jä r jes te lmien u u d i s h a n k i n n a t 
ovat pitkäkestoisia ja toimitukset 
kiristyneessä tilanteessa epävar-
moja. Kaluston pitkästä eliniästä 
johtuen nykyisellä kalustoperin-

nöllä toimitaan vielä pitkään tu-
levaisuudessakin. 

Siitä laivastosta, joka oli ole-
massa 25 vuotta sitten, kun kir-
joittaja valmistui upseeriksi, on 
jäljellä enää Kuha-luokan herä-
teraivaajayksikkö. Tai tarkem-
min sanot tuna osa nykyisistä 
raivaajista, sillä niiden perus-
korjauksen yhteydessä 1990-lu-
vun lopussa runkoon lisättiin 
yhteensä kuuden metrin lisäosat 
ja ohjaamo sekä raivausjärjestel-
mä uusittiin kokonaan. Alukset 
muodostavat nykyisen miinan-
torjuntamme rungon, mutta ky-
kenevät raivaamaan kosketus- ja 
herätemiinoja ainoastaan saaris-
to-olosuhteissa. Heräteraivauk-
sella ei milloinkaan päästä täy-
teen varmuuteen alueen tai uran 
miinavaarattomuudesta, vaan tä-
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Miinalaiva Pohjanmaa hankit-
tiin alun alkaen koululaivaksi 
ja Merisotakoulun vuosittaiset 
koulutuspurjehdukset toteute-
taan edelleen aluksella. 

Helsinki-luokan ohjusveneistä 
luovutaan vuoteen 2010 men-
nessä. 

va Ruotsinsalmi ja kehittää uusi 
taistelualusluokka korvaamaan 
Neuvos to l i i tos ta h a n k i t t u j e n 
saattajien (fregattien ) ja koti-
maisten moottoritykkiveneiden 
poistuva suorituskyky. Kahteen 
ensimmäiseen tarpeeseen vas-
tatti in hankkimal la 1979 mii-
nalaiva-koululaiva Pohjanmaa. 
Viimeiseen tarpeeseen vastattiin 
aloittamalla uuden, pienemmän 
"ohjus-tykkiveneen" rakentami-
nen. Alussa työnimellä "vartio-
vene 80", sittemmin "taisteluve-
ne 80", rakennettu prototyyppi 
valmistui vuonna 1981 ohjusve-
ne Helsinkinä. Helsinki-luokkaa 
rakennetti in lisää kolme alusta 
1980-luvun puolivälissä. Miina-
laiva Pohjanmaa on peruskorjat-
tu 1990-luvun lopulla. Helsinki-
luokasta on päätetty luopua en-
nen vuotta 2010. 

1970-luvun lopulle ajoittuu 
myös Suomen telakkateollisuu-

hän tarvitaan yksittäisten meren-
pohjan kohteiden havaitsemis-
ta, luokittelua, tunnistamista ja 
miinojen ja muiden räjähteiden 
tuhoamista, siis miinanetsintää. 
Miinantorjunnan kehittämisestä 
hieman tuonnempana. 

1970-luvun lopulla oli sel-
keä tarve hankkia uusi koulu-
laiva käytöstä poistetun Matti 
Kurjen tilalle, kehittää miinan-
laskukykyä korvaamaan poistu-

I 
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Hämeenmaa-luokan aluksiin asennetaan peruskorjauksen yhteydessä Umkhonto-i lmatorjuntaoh-
jukset. 

den lama, jota varten yllämai-
nittujen uudisrakenteiden lisäk-
si merivoimille suunnatt i in li-
särahoitusta ja hankittiin ja pe-
ruskorjattiin yli 40 alusta, joista 
suuri osa veneitä. Pääasiassa ne 
suunna t t i in rann ikkotyk is tön 
käyttöön. 

Seuraava keh i t t ämiskaus i 
ajoittuu 1990-luvun alkuun, kun 
miinalaiva Keihässalmi ja Tui-
ma-luokan ohjusveneet tulivat 
elinkaarensa päähän. Miinoitus-
kyvyn tärkeyden vuoksi suunni-
teltiin rakennettavaksi kaksi uut-
ta miinalaivaa, joista ensimmäi-
sen piti valmistua 1992 ja toisen 
selvästi myöhemmin. Telakka-
teollisuuden matalasuhdanteen 
vuoksi rakennett i in kuitenkin, 
ilman lisärahoitusta, kaksi Hä-
meenmaa- luokan miinalaivaa 
1992. Samanaikaisesti rakennet-
tiin kolme Pansio-luokan miina-
lauttaa kuljetus- ja miinoitusteh-
täviin. Vuonna 1990 valmistui 
merivoimien suorituskyvyn toi-
selle pääelementille, ohjusaseel-

le, uuden ohjusveneluokan pro-
totyyppi Rauma. Alusluokkaa 
rakennettiin seuraavina vuosina 
lisää kolme alusta. 

1990-luvun lopulla ja 2000-
luvun alussa käytöstä poistunei-
den tykkiveneiden jättämää val-
vonta- ja meriyhteyksien suojaa-
miskykyä osaltaan korvaamaan 
suunniteltiin Laivue 2000, jonka 
kehittämisestä lisää jäljempänä. 

Ennen vuoden 1993 organi-
saatiouudistusta kaikki taistelu-
alukset oli sijoitettu Rannikko-
laivastoon (aiemmin Laivasto-
lippue), jonka esikunta oli Tu-
russa Pansion tukikohdassa ja 
laivueista kolme Turussa ja yksi 
Upinniemessä. Pohjanmaa kuu-
lui Merisotakoulun organisaati-
oon. Rannikkolaivasto oli rau-
han ajan koulutusjoukko-osasto. 
Sodan aikana taistelualusyksi-
köistä suunniteltiin muodostet-
tavan lippueita, jotka olivat suo-
raan merivoimien komenta jan 
johdossa . Turun ja Helsingin 
Laivastoasemat vastasivat me-

rivoimien peruskoulutukses ta 
ja materiaalin kunnossapidos-
ta. Vuonna 1993 muodostetti in 
Rannikkolaivastosta ja laivasto-
asemista kaksi operatiivista yhty-
mää, Saaristomeren ja Suomen-
lahden Laivastot. Laivastoilla oli 
kummallakin kaksi taistelualus-
laivuetta; ohjus- ja miinalaivueet 
muodostet t i in entisen Rannik-
kolaivaston aluksista ja miinalai-
va Pohjanmaasta. Laivastot olivat 
sekä rauhan että sodan ajan joh-
toportaita taistelualusyksiköille. 

1990-luvulle ajoittui toinen 
merkittävä organisaatiouudistus. 
Vuonna 1998 integroitiin vanhat 
merivoimat ja maavoimiin kuu-
lunut rannikkotykis tö sekä li-
säksi rannikkojääkärikoulutusta 
antava Uudenmaan Prikaati uu-
siksi merivoimiksi. Laivastoyksi-
köitä ja rannikkojoukkoja sisäl-
tävät valmiusyhtymät nimettiin 
Saaristomeren ja Suomenlahden 
Meripuolustusalueiksi . Taiste-
lualuslaivueet säilyivät näiden 
yhtymien alaisina. Merivoimille 
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määritettiin selkeästi oma vas-
tuualue ja Ahvenanmaan puo-
lustus tuli selkeästi merivoimien 
k o m e n t a j a n vas tuu l le . I tään 
muodostett i in Kotkan Rannik-
kopa t t e r i s ton ja tka jaks i ran-
nikkojoukkoja sisältävä Kotkan 
Rannikkoalue. 

Nykyisten laivastoyksiköiden 
suorituskyky vastaa tyydyttävästi 
suorituskykyvaatimuksiin. Val-
vonta-, merimiinoi tus- ja pin-
tahyökkäysten torjuntakyky on 
hyvä. Vedenalainen valvonta- ja 
sukellusveneentorjuntakyky on 
välttävä ja miinantorjunta vaatii 
kehittämistä. 

TULEVAISUUDEN 
SUORITUSKYKYVAATIMUKSISTA 
TEKNISEEN SPESIFIKAATIOON 

Taistelualusyksiköt on aina rää-
tälöitävä suorituskykyvaatimus-
ten ja toimintaolosuhteiden mu-
kaan, niitä voi tilata valmiista 
valikoimasta. Siksi taistelualus-
yksikön kehi t täminen vie jopa 
10 vuotta kaikkine tutkimuksi-
neen ja määri t telyineen ennen 
kuin alussarja voidaan rakentaa. 
Taistelualusyksikön tyypillinen 
elinikä on 25-30 vuotta, joka si-
sältää yhden peruskor jauksen. 
Peruskorjauksessa alus uusitaan 
laivateknisesti uuden veroiseksi 
ja aluksen järjestelmät uusitaan 
tai päivitetään ajanmukaisiksi. 

Puolustusvoimien strategisen 
suunnitteluj ärj estelmän kehittä-
minen 2000-luvun alkuvuosina 
on selkeyttänyt myös laivastoyk-
siköiden kehittämistä. Perusteel-
lisen tutkimuksen ja arvioinnin 
perusteella määritetyt suoritus-
kykyvaatimukset muodostavat 
kehittämisohjelmien perusteet. 
Merivoimien kehi t tämisohjel-
mia ovat esimerkiksi merivoi-
mien suojaus- ja torjuntakyvyn 

kehi t tämisohje lma sekä valta-
kunnal l isen i lmapuolustuksen 
kehittämiseen kuuluva meripuo-
lustuksen ilmatorjunnan kehittä-
misohjelma. Kehittämisohjelmat 
jakautuvat hankkeisiin, joita ovat 
esimerkiksi Laivue 2000, MTO-
85 modern iso in t i ja Hämeen-
maa-luokan peruskorjaus. 

Merivoimien suorituskyky-
vaat imusten pa inotukse t ovat 
muuttuneet 1990-luvulta. 1990-
luvulla merivoimien selkeä pää-
tehtävä oli merellisen hyökkäyk-
sen torjunta miinoittein ja ohjus-
yksiköin. Ensi vuosikymmenen 
vaatimuksissa painottuu entistä 
selvemmin koko yhteiskunnalle 
tärkeiden meriyhteyksien tur-
vaaminen. Vaikka suoran me-
rellisen uhkan tor junta kuuluu 
edelleen merivoimien päätehtä-
viin, on sen painotus vähenty-
nyt. 

Suorituskykyvaatimusten ja 
kehittämisohj elmien tavoitteiden 
perusteella hankkeille määrite-
tään Merivoimien Esikunnas-
sa operatiiviset vaatimukset. Ne 
muodostavat perustan tarkem-
mille taktisille ja teknisille vaati-
muksille sekä näiden perusteella 
laadittavalle alus- tai järjestelmä-
spesifikaatiolle. Näiden laatimi-
seen osallistuvat myös alusten ja 
järjestelmien tulevat käyttäjät ja 
kunnossapitäjät, tyypillisesti lai-
vueet ja Merivoimien Varikko. 
Merivoimien Tutkimuslaitoksen 
asiantunti joil la on merkit tävä 
osuus määrittely- ja hankinta-
vaiheissa. Hankintavaiheen alka-
essa hankkeelle ja sen osahank-
keille määr i te tään vas tuuhen-
kilöt (yleensä Merivoimien Esi-
kunnasta) ja osallistuva henki-
löstö Merivoimien Esikunnasta, 
joukko-osastoista, Merivoimien 
Varikolta ja Merivoimien Tutki-
muslaitokselta. Kotimainen teol-

lisuus pyritään saamaan mukaan 
hankkeeseen mahdol l i s imman 
aikaisin, jo määrittelyvaiheessa. 
Pohjoismaisen ja eurooppalaisen 
puolustusmateriaaliyhteistyön 
mahdoll isuudet on myös selvi-
tettävä kussakin hankkeessa. 

Alusyksiköiden koko elin-
kaaren yli ulottuva suunnittelu 
on haastava tehtävä, koska alus-
yksiklcö muodostuu yleensä mo-
nesta erilaisesta järjestelmästä, 
jotka on integroitu toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Kunkin osa-
jär jes te lmän kunnossapi to- ja 
päivi tystarpeet on sovitettava 
yhtenäiseksi elinkaaritueksi (Life 
Cycle Support, LCS) mukaan lu-
kien materiaalin varastointi. Oh-
jelmistojen säännöllinen päivitys 
on sekä uusi että kallis välttä-
mättömyys. Samoin määritellään 
hankkeiden henki lös tötarpeet 
jo hankkeen alkuvaiheessa ja 
ne pyritään tyydyttämään pää-
osin luopumishankkeiden kaut-
ta. Haasteena henkilöstösuun-
nittelussa on tarve siirtyä aluk-
silla entistä enemmän palkat-
tuun henkilöstöön, sillä uudet 
operaattoritehtävät edellyttävät 
useamman vuoden koulutusta 
ja kokemusta tehtävässä. Varus-
mieskoulutuksessa saavutettavan 
koulutustason tehtävät vähene-
vät vastaavasti. 

Laivastoyksiköiden kehittä-
misen suuntaviivat on sisällytet-
ty vuodesta 1997 lukien valtio-
neuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisiin selontekoihin. 

NYKYISET KEHITTÄMISHANKKEET 

Laajin meneillään oleva laivas-
toyksiköiden kehi tyshanke on 
Laivue 2000. Hankkeella on ta-
voi t teena tuo t t aa 2010- luvun 
suori tuskykyvaatimukset täyt-
tävä pintataistelulaivue. Laivu-
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een päätehtäviä ovat valvonta ja 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, merellisen uhkan 
ja hyökkäys ten t o r j u n t a sekä 
mer iyhteyks ien suo jaaminen . 
Viimeksi ma in i tun pa inoarvo 
on viimeisimmällä strategisella 
suunnit telukierroksella kasva-
nut ja hyökkäyksen t o r j u n n a n 
painotus pienentynyt laivueen 
alkuperäisiin suunnitelmiin ver-
rattuna. 

1990-luvun alkupuoliskolla 
laivueelle määritet t i in operaa-
tioanalyyttisin menetelmin ko-
koonpano, jossa oli kaksi eriko-
koista alusluokkaa. Suuremman, 
aiemmin rakennet tujen ohjus-
veneiden kokoluokkaa olevan 
aluksen tuli kyetä itsenäisiin teh-
täviin ja johtamaan pienempiä 
laivueen yksiköitä. Pienemmällä 
tuli olla rajoitettu kyky itsenäi-
siin tehtäviin, mutta sen tuli kye-
tä nopeisiin, tehokkaisiin syök-
syihin vastustajan pinta-aluksia 
vastaan muiden yksiköiden joh-
tamana. Molemmil la alusluo-
killa tuli olla tehokas omasuo-
ja ilmauhkaa vastaan. Lisäana-
lyysein päädytti in suuremman 
osalta Rauma-luokasta edelleen 
kehitettyyn ohjusveneeseen ja 
p ienemmän osalta tehokkaim-
maksi osoittautui ilmatyynyalus. 
Ensimmäinen, alussa "Rauma-
2000" - luokaksi n imet ty alus 
joudut t i in t i laamaan etuajassa 
telakoiden h u o n o n työllisyys-
tilanteen takia. Sen suunnit te-
lu perustui kiireen vuoksi hyvin 
pitkälti Rauma-luokan suunnit -
te lua ine is toon t äydenne t tynä 
kokemusten perusteella tehdyillä 
muutoksilla ja häiveominaisuuk-
sien painotuksella. Haminaksi 
kastettu oman luokkansa nimik-
koalus toimitettiin merivoimil-
le 1998. Samoihin aikoihin aloi-
tettiin ilmatyynyalusteknologian 
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siirto Yhdysvalloista, joka operoi 
jo lähes sataa suorituskykyistä 
ilmatyynyalusta maihinnousu-
aluksina (LCAC). Ilmatyynya-
luksen roolin muut taminen is-
kukykyiseksi taistelualukseksi 
oli erittäin vaativa tehtävä, jon-
ka voidaan nyt katsoa onnistu-
neen erittäin hyvin. Ilmatyynya-
luksen prototyyppi tilattiin 1999 
raumalaisel ta Aker Finnyards 
telakalta, joka oli jo rakentanut 
ohjusvene Haminan. Ilmatyyny-
aluksen Tuuleksi kastettu proto-
tyyppi luovutettiin merivoimille 
keväällä 2002 ja kattava koeajo-
ohjelma alkoi. Jatkosarjan raken-
tamisesta tehtäisiin päätös koe-
ajojen jälkeen vuonna 2003. Toi-
nen Hamina-luokan ohjusvene, 
joka sai nimen Tornio, luovutet-
tiin merivoimille telakalta tou-
kokuussa 2003. 

Hamina-luokan pääjärjestel-
miin kuuluvat integroitu taiste-
lunjohtojärjestelmä, moderni-
soitu mer i tor jun taohjus jä r jes -
telmä M T O 85, i lmator junta-
ohjusjärjestelmä Umkhonto, 57 
m m yleistykki, 3D-tutka, tulen-
johtojärjestelmä sekä elektroni-
sen sodankäynnin omasuojajär-
jestelmä. Neljälle Tuuli-luokan 
ilmatyynyalukselle suunniteltiin 
asennetavan samat taistelunjoh-
to-, meritorjunta- ja ilmatorjun-
taohjusjärjestelmät. 

Talvella 2002-03 strategisessa 
suunnittelussa määritetyt 2010-
luvun suorituskykyvaatimukset 
muuttivat rakennettavan laivu-
een kokoonpanoa. Koska vaati-
mukset painottivat meriyhteyksi-
en suojaamista ja siten pidempi-
aikaista merelläolo- sekä valvon-
ta- ja suojaamiskykyä, päätettiin 
luopua ilmatyynyaluskonseptista 
ja rakentaa kaksi Hamina-luo-
kan alusta jo aiemmin valmistu-
neiden kahden lisäksi. Samalla 

päätettiin luopua Helsinki-luo-
kan peruskorjauksesta ja aientaa 
Hämeenmaa-luokan peruskorja-
usta. Loppuvuodesta 2003 tilat-
tiin Hamina-luokan kolmas alus 
ja nel jännen aluksen kriittisiä 
rakennekomponentteja sekä lo-
put laivueen valvonta- ja asejär-
jestelmistä. Neljäs alus ja puut-
tuvat kaksi tykkiä sekä laivueen 
ohjuksia ja ampumatarvikkeita 
tilataan vuoden 2005 alussa. Oh-
jusveneet Hamina ja Tornio ovat 
tällä hetkellä vielä ilman valvon-
ta-, johtamis- ja asejärjestelmiä. 
Ne tullaan asentamaan aluksille 
tarvittavine muutostöil leen te-
lakalla vuosina 2004-06. Laivue 
on toimitettu merivoimille vuo-

4 

Laivue 2000-suunnittelutyös-
sä määri tet t i in 1990-luvun 

puolivälissä tutkimuksin laivu-
een silloisia operatiivisia vaa-
t imuks ia vas taavaksi op t imi -
rakenteeks i kaksi s u u r e m p a a 
johtamiskykyistä ohjusvenettä 
(myöhemmin Hamina-luokka) 
ja 4...8 p ienempää syöksytak-
tiikkaa käyttävää ilmatyynytais-
telualusta. Ilmatyynyalusten eh-
dottomina, täysin uusina etuina 
olivat hyvin suuri nopeus, riip-
pumat tomuus saariston väylis-
tä, suojautumismahdollisuus si-
säsaaristoon iskujen välillä sekä 
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den 2006 loppuun mennessä ja 
operatiivisessa käytössä vuoteen 
2008 mennessä. 

Alusyksiköiden kehi t tämi-
seen liittyvät asejär jestelmien 
kehittämishankkeet. Näistä tär-
keimpiä ovat meneillään olevat 
meritorjuntaohjusj är j estelmän 
MTO-85 modernisointi ja Mii-
na-2000 -hanke. MTO-jär jes-
telmän modernisoinnissa päivi-
tetään sekä ohjukset että alusten 
ja meritorjuntaohjuspattereiden 
oh jusammunta jä r jes te lmät . Jo 
vuosia jatkuneen Miina-2000 -
hankkeen tavoitteena on kehit-
tää uusi kotimainen herätemii-
naperhe. Ensimmäisen version, 
herätepohjamiinan prototyypin 

kehittäminen on loppusuoralla 
ja sarjatuotantovalmius saavute-
taan vuoden 2004 loppuun men-
nessä 

ALKAVAT JA SUUNNITELLUT 
KEHITTÄMISHANKKEET 

Merivoimien haastavin tulevai-
suuden kehittämishanke on me-
riyhteyksien suojaamiseen liitty-
vä mi inantor junnan kehittämi-
nen. Tavoitteena on merkittäväs-
ti kehittää miinantorjuntakykyä 
hankkimal la jär jes te lmä, joka 
käsittää kolme alusta järjestel-
mineen sekä miinasodankäyn-
nin t ie tojär jes te lmän. Alusten 
miinanraivaus- ja etsintäjärjes-

telmät tulevat olemaan suurel-
ta osin kauko-ohja t tu ja ja osa 
niistä voidaan siirtää konteissa 
käytettäväksi muilta laveteilta. 
Hanke sisältää myös raivaajasu-
keltajayksiköiden kehittämisen. 
Vaikka hankit tavat alusyksiköt 
suunnitellaan ensisijaisesti kan-
salliseen puolustusj är j estelmään, 
tulee niiden kyetä myös kansain-
välisiin tehtäviin. 

Valmis te lu t a lo i t e t t i in jo 
1990-luvulla kokoamalla tieto-
ja ja hankkimalla evaluoitavaksi 
kevyt miinanetsintäjärjestelmä. 
Olemassa olevia ulkomaisia mii-
na tor junta jä r jes te lmiä alettiin 
evaluoida Suomen olosuhteissa. 
Kevyen miinantorjuntajärjestel-

Ilmatyynyaluksen tarina 

ITA Tuulin myyntimenettelyä 
selvitetään parhaillaan Meri-
voimien Esikunnassa. 

riippumattomuus vuodenajoista. 
Ilmatyynyalusteknologia tuotiin 
Yhdysvalloista. Ilmatyynyaluk-
sen roolin muuttaminen maihin-
nousukuljetusaluksesta taistelua-
lukseksi oli vaativa haaste, jossa 
onnistuttiin. Prototyyppi tilattiin 
Aker Finnyards -telakalta 1999 
ja alus luovutettiin merivoimille 
keväällä 2002. Luovutuksen jäl-
keen alkoi vaativa koeajotoimin-
ta, jonka piti päättyä ratkaisuun 

jatkosarjan hankinnasta 2003. 
Koeajojen aikana valmistui-

vat laajoihin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin perustuvat puolustus-
voimien suorituskykyvaatimuk-
set 2010-luvulle. Merivoimien 
vaatimuksissa painottui meriyh-
teyksien suojaamiskvky entistä 
enemmän ja merellisten uhkien 
ja hyökkäysten torjuntakyky ai-
empaa vähemmän. Molemmat 
tehtävät kuitenkin säilyivät. Kos-
ka meriyhteyksien suojaaminen 
edellyttää pitkäaikaista merellä-
olokykyä ja johtamiskykyä, jou-
duttiin toteamaan, että ilmatyy-
nyalusta paremmin suoritusky-
kyvaatimuksiin vastaavat ohjus-
veneet ja niitä suuremmat aluk-
set. Merivoimat joutui tekemään 
vaikean päätöksen. Vastatakseen 
tulevaisuuden vaatimuksiin oli 
merivoimien luovuttava ilma-
tyynyalussarjan rakentamisesta 
ja rakennettava sen sijaan lisää 

kaksi ohjusvenettä. Päätös teh-
tiin alunperin suunnitellussa ai-
kataulussa. I lmatyynyaluksen 
koeajot jatkuivat päätöksen jäl-
keenkin suunnitellusti ja päättyi-
vät marraskuussa 2003. 

Ilmatyynyalukseen oli käy-
tetty suunni t te lu- , rakennus- , 
koulutus- ja koeajokustannuk-
sineen noin 16 milj. euroa. Vas-
tineeksi on saatu mit taamaton 
määrä tietoa ja kokemusta sekä 
kaikki suoritusarvovaatimukset 
ylittävä, teknisesti erittäin on-
nistunut taistelualus, tosin vielä 
ilman suunniteltuja asejärjestel-
miä. Yhtä alusta varten ei kui-
tenkaan ole mielekästä raken-
taa kallista ylläpitojärjestelmää, 
joten aluksesta on luovuttava. 
Aluksen myyntimenettelyä selvi-
tetään parhaillaan Merivoimien 
Esikunnassa. 
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män käytöllä ja osallistumisel-
la kansainvälisiin harjoituksiin, 
koulutukseen ja kokouksiin saa-
vutett i in hankkeen aloitusval-
mius 2000- luvun alussa, kun 
hankkeen operat i iviset vaati-
mukset määritettiin ja toteutet-
tiin tiedonkeruukierros (RFI, re-
quest for information) euroop-
palaisten mahdoll isten toimit-
tajien piirissä. RFI-vastaukset 
saatiin alkuvuonna 2003, niitä 
on evaluoitu ja tarjouspyyntö-
valmisteluja on tehty siitä alka-
en. Syksyn 2003 aikana selvitet-
tiin yhteishankemahdollisuudet 
Ruots in mer ivo imien kanssa, 
mutta suoraan yhteishankkee-
seen ei löydetty kaupallisia edel-
lytyksiä. Yhteis toiminta ruot -
salaisen hankkeen (Landsort-
luokan miinantorjunta-aluksen 
modern i so in t i ) kanssa säilyy 
yhtenä vaihtoehtona. Tarjous-
pyyntö lähetetään mahdollisille 
eurooppalaisille toimittajille ke-
väällä 2004 ja tilausvalmius saa-
vutetaan vuoden loppuun men-
nessä. Miinantorjuntajärjestelmä 
tilataan suunnitelman mukaan 
vuonna 2005 ja alukset toimite-
taan alustavan arvion mukaan 
vuosina 2009-11. 

Miinantorjuntaj ärj estelmä 
soveltuu kansallisten puolustus-
tehtävien ja kansainvälisen toi-
minnan lisäksi myös käytettä-
väksi muiden viranomaisten tu-
kemiseen vedenalaisilla erikois-
järjestelmillään ja osaamisellaan. 

Hämeenmaa- luokan 2010-
luvun alkuun suunniteltua pe-
ruskorjausta aiennetaan Laivue 
2000:n kokoonpanomuutoksesta 
johtuen vuosille 2005-08. Suun-
nitelluille kolmannelle ja neljän-
nelle ilmatyynyalukselle jo tila-
tut taistelunjohto-, i lmatorjun-
taohjus- ja omasuojajärjestelmät 
tullaan asentamaan peruskorja-

uksen yhteydessä miinalaivoille. 
Lisäjärjestelmähankintojen myö-
tä miinalaivojen miinoituskyky 
säilyy ja niiden meriyhteyksien 
suojaamiskyky paranee merkit-
tävästi. 

Rauma-luokan ohjusvenei-
den peruskorjauksella vuosina 
2009-12 päivitetään alusten jär-
jestelmät ja jatketaan alusluokan 
elinikää 2020-luvun alkuun. 

HAASTEITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Haasteen hankkeille asettaa uu-
sittu hankintaohjeis tus . Pyrki-
myksenä on vähentää omia ke-
hittämisriskejä ja hankkia "val-
miita järjestelmiä" ensisijaisesti 
eurooppalaisilta toimittajilta. Sa-
malla saavutetaan kansainvälistä 
yhteentoimivuutta. Hankkeiden 
elinikäkustannuksista tulisi kui-
tenkin vähintään puolet kohdis-
tua kotimaahan, jolloin kotimai-
sen teollisuuden mukaantulo jo 
hankke iden alkuvaiheessa on 
välttämätöntä. Lisäksi merivoi-
mien kehittämishankkeissa täh-
dätään kokonaisuudesta vastaa-
van toimittajan (prime contrac-
tor) löytämiseen, jotta merivoi-
mat ei joudu vastaamaan usean 
eri toimit tajan järjestelmien ja 
lavetin integroinnista. Alushen-
kilöstön "ammattimaistuminen" 
on vääjäämätön kehityssuunta. 

Suorituskykykeskeisiin ke-
hityshankkeisiin painottuminen 
vaarantaa olemassa olevan huol-
to- ja apualuskaluston kyvyn yl-
läpidon. Kaikkea rauhan ja so-
dan ajan kapasiteettia ei ole os-
tettavissa markkinoilta Suomes-
sa. Esimerkiksi puolustusvoimi-
en vedenalaiset kaapelityöt edel-
lyttävät kaapelinkäsittelykykyi-
sen aluksen ylläpitoa. Nykyinen 
alus on jo lähes 40 vuotta vanha 
ja sen ylläpito pitkälle tulevai-

suuteen ei ole mahdollista. 
M e r i v o i m i e n suo r i t u sky -

ky kehittyy uusien hankkeiden 
myötä erityisesti meriyhteyksien 
suojaamisessa. Aluevalvonta- ja 
suorien merellisten sotilaallis-
ten uhkien torjuntakyky säilyy. 
Puuttei ta jää edelleen veden-
alaiseen valvonta- ja sukellusve-
neentorjuntakykyyn, joka pysyy 
välttävällä tasolla. Kaikki taiste-
lualusyksiköt kykenevät liitty-
mään puolustusvoimien integ-
roituun valvonta- ja johtamisjär-
jestelmään syöttäen siihen omia 
havaintotietojaan ja saaden sieltä 
yhteisen tilannekuvan. Alusyk-
siköt ovat myös kansainvälises-
ti yhteensopivia osallistuakseen 
monikansall isi in har joi tuksi in 
ja operaatioihin Itämerellä ja ra-
joitetusti jopa sen ulkopuolel-
la. Alusyksiköillä on entistä pa-
rempi mahdoll isuus osallistua 
sotilaallisten uhkien tor junnan 
lisäksi, mikäli niin edellytetään, 
myös muiden yhteiskuntauhki-
en tor juntaan ja muihin viran-
omaistehtäviin. 
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ROV AND SONAR 
OPERATIONS 

vedenalaiset tunnelitarfcastukset 
• arkeologiset tutk imukset 

biologiset tutk imukset 
- hylkytutkimukset 

vedenalaiset etsinnät 
vedenalaiset tunnelitarfcastukset 
arkeologiset tutk imukset 
biologiset tutk imukset 
hylkytutkimukset 
vedenalaiset etsinnät 

WWW.IOXUS.COfn 
mikko.simola4IHoxus.com 
p +358 40 716 1318 
fax »358 9 273 2507 

Suomalaista osaamista / valmistusta 
ruostumattomasta teräksestä 
Arifin - varusteilla verteilet turvallisesti 

Myynti: 
Arifin Oy / Jälleenmyyjät 

Katso www - sivuilta tai 

soita puh. (09) 3511455 

fax (09) 3511699 

ARIFIN OY 
KAASUTINTIE 23 
00770 HELSINKI 
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Uudet tuulet puhaltavat 
MERIVALVONNAN 
TIETOJÄRJESTELMISSÄ 

[ideGui 1,2.1 - [ASTORIA] R e a d y 

Läh ia lueemme t i lanne on 
muut tunu t viime aikoina 
monel lakin tavalla. Suo-
menlahden liikennemäärä 

on kasvanut melkoisesti. Osal-
taan tähän vaikuttaa Primorskin 
(Koivisto) uusi öljysatama ja toi-
saalta taas lisääntynyt Tallinnan 
ja Helsingin välisen li ikenteen 
kasvuvauhti. 

Poliittisesti t i lanne on niin 
ikään muut tunut . Baltian maat 
ovat NATO-jäseniä ja 1.5. alkaen 
EU:ssa. Nämä poliittiset muu-
tokset eivät suoranaisesti vaikuta 
Suomen kansalliseen valvonta-
järjestelmään, koska Suomi joka 
tapauksessa valvoo itse oman 
alueensa siten, että ulkomais-

ten sota-alusten liikkeet kyetään 
seuraamaan ja tilastoimaan riip-
pumatta siitä, kuuluvatko ne jo-
honk in l i i t toumaan vai eivät. 
Välillisesti muutokset näkyvät 
siten, että Suomessa nykyään ke-
hitetään ainoastaan länsimaisesti 
yhteensopivia järjestelmiä. Tämä 
vaatimus tulee puolustusminis-
teriön ja puolustusvoimien joh-
dolta. 

Jo viime kesänä puolustus-
voimain komentaja amiraali Ju-
hani Kaskeala mainitsi Turun 
Sanomissa julkaistussa ar t ik-
kelissa, että Suomen ja Ruotsin 
merivalvontaj ärj estelmien tiedot 
yhdistetään. Komentajamme tar-
koitti käynnissä olevaa yhteistyö-

hanketta Sucfis (Seasurveillan-
ce cooperate Finland Sweden). 
Yhteistyö on nyt edennyt siihen 
vaiheeseen, että pitkään kestä-
neen määri t te lyjä demonstraa-
tiovaiheen jälkeen on aloitettu 
varsinainen järjestelmien kehi-
tys. Kehitysvaihe on suunnitel-
tu vuoden mittaiseksi ja se sitoo 
alan teollisuutta Pohjanlahden 
molemmilla rannoilla. Kesällä 
2005 ovat molemmat maat val-
miit aloittamaan kansallisten jär-
jestelmien välisen tiedonvaihdon 
testaamisen. Lopullisesti "yhdys-
käytävä" tulee käyttöön vuoden 
2006 alussa. 

Merenkulun turvallisuuden 
lisäämiseksi on Merenkulkulaitos 

Noma AST 

Calsgn SJ-

Mnst 3657 

Tvpf ot cargo 

Type or electronical rwng device GPS 
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rakentanut merialueen seuranta-
järjestelmää. Seurantajärjestel-
män rungon muodostavat VTS-
keskusten (VTS = vessel traffic 
services) tietojärjestelmät. VTS-
järjestelmään liittyy olennaisena 
osana tutkien lisäksi AlS-verk-
ko (AIS= automatic identificati-
on system). AIS on alusten oma-
tunnuslaite. Laitteista rakennettu 
järjestelmä perustuu AlS-trans-
pondereihin, mitkä lähettävät ra-
diotiellä kansainvälisesti sovittua 
radiosignaalia. Mainittu radio-
lähete sisältää mm. tiedot lähet-
tävästä aluksesta, sen sijainnista 
ja liiketilasta. Keräämällä nämä 
lähetteet ja esittämällä ne kart-
tapohjalla saamme selville valta-
osan merellisestä alustilanteesta. 
Tämän kaltaisia transpondereita 
on jo pitkään käytetty lentolii-
kenteessä. 

EU:n rantavaltioiden AIS jär-
jestelmiin perustuva tilannekuva 
yhdistetään ja jaetaan jäsenmai-
den käyttöön Helcom AIS tilan-
nekuvaksi. 

Kesällä 2004 aloittaa toimin-
tansa Suomenlahdella COFREP 
järjestelmä. (Gulf of Finland re-
port ing system). GOFREP on 
Suomen, Viron ja Venäjän väli-
nen yhteinen hanke, minkä tar-
koitus on niin ikään merenkulun 
turvallisuuden lisääminen. 

METO-yhteistyö 
Valt iovarainminister iö laittoi 
v u o n n a 1994 alulle merell is-
ten v i ranomais ten yhteistyön 
(METO) . METO-yh te i s työ tä 
tehdään kaikilla tasoilla: valta-
kunnallinen, alueellinen ja tek-
ninen. METO-yhteistyön ansi-
osta Suomen merellisillä viran-
omaisilla on tiiviisti toisiinsa 
liittyvät tietojärjestelmät, mitkä 
pohjautuvat norjalaiseen NAV-
TEK valvontajärjestelmään. Ny-

kyiset järjestelmämme toimittaa 
suomalainen Navielektro. 

METO-yhteistyö on tuotta-
nut tehokkuutta ja taloudelli-
suutta kaikille osapuolille. Niin-
pä yhteistyö viranomaisten kes-
ken onkin herättänyt huomat-
tavaa kansainvälistä kiinnostus-
ta ja sitä on käyty seuraamassa 
useista maista lähetettyjen dele-
gaatioiden voimin. 

Valvonta jär jes te lmän 
uudistamisen tarpeet 
Mainitut kansainväliset liityn-
nät ja toinen toistaan täydentä-
vät seurantajärjestelmät tarkoit-
tavat tietysti sitä, että seuranto-
jen määrä on entiseen verrattu-
na moninkertainen. Yhtä alus-
ta saattaa seurata yhtäaikaisesti 
jopa kahdeksan sensoria. Tämä 
osaltaan tuo varmuutta siihen, 
että ainakin joku niistä aina ha-
vaitsee kohteen. Toisaalta se tuo 
myös haaste i ta t i l annekuvan 
esittämiselle ja t ietol i ikenne-
verkkojen kapasiteetille. Tähän 

haasteeseen on jo jonkin aikaa 
vastattu liittämällä järjestelmään 
fuusiointiosio, mikä huolehtii sii-
tä, että samasta kohteesta tulevat 
useista seurantalähteistä peräisin 
olevat seurannat yhdistetään yh-
deksi selkeästi esitettäväksi sym-
boliksi - maaliksi, niin kuin me 
sotilaat olemme tottuneet niitä 
kutsumaan. 

Tiedonsiirtokapasiteetin tar-
peisiin merivoimissa on vastattu 
kehittämällä voimakkaasti siirto-
järjestelmiä siten, että kapasiteet-
tiä riittää. Näin on myös ollut. 

Nykyjärjestelmät sisältävät 
alusliikenteestä huomattavas-
ti laajempaa tietoa, kuin ennen 
oli mahdollista tai tarpeellista-
kaan. Tällaisia tietoja ovat muun 
muassa: lasti ja reittitiedot. Esi-
merkkinä mainittakoon, että ny-
kyään kun alus lähestyy esimer-
kiksi Kotkaa, voidaan järjestel-
mästä katsoa, että mitä aluksia 
Kotkaan juuri kyseisenä aikana 
odotetaan. 

Nykyjärjestelmät ovat laajentuneet kansallisista kansainvälisiksi, 
esimerkki Helcom-AIS:n näkymästä Tanskansalmissa. 
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Type of ship Tanker 

Type of cargo: 

Type of electronical fixing device. GPS 

(o s reported by transponder) 

Mmst 265734000 

MO number 9166314 

Wat present static draught 7 5 ra 

Destination MAANTALl 

ETA Tue Feb 17 17 00-00 EET 2004 

Data terminal ready No 

Nykyään aluksista ja niiden toiminnasta on saatavilla entistä enemmän tietoa 

Kasvanut seurantojen määrä 
on johtamassa siihen, että 90-lu-
vun alussa käyttöön otetun ME-
VAT-järjestelmän (nyk. merival-
vonnan tietojärjestelmä) kapasi-
teetti näillä seurantamäärillä on 
aivan äärirajoillaan. 

80-luvulla määriteltyjä suun-
niteltu järjestelmä ei myöskään 
sisältänyt kansainväliseen yh-
teensopivuuteen liittyviä omi-
naisuuksia. Järjestelmien tietora-
kenteiden tulee olla riittävän yh-
teensopivat, muussa tapauksessa 
syntyy tilanteita, mitkä mahdol-
listavat väärinkäsityksiä. Tunnis-
teiden osalta voidaan mainita, 
että niiden tulee olla yhtenevät, 
ettei synny tilannetta, missä toi-
nen kertoo mullassa kasvavas-
ta juureksesta, eikä toinen tiedä 
tarkoitetaanko porkkanaa, peru-
naa, vai lanttua. 

ME VAT-järjestelmän 
modi f ikaat io 

MEVAT-järjestelmän uudista-
minen aloitettiin vuonna 2000 
laatimalla sille operatiiviset suo-
ritusvaatimukset. Tällöin puhut-
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tiin MEVAT 2:sta. Rahoitusten 
ratkettua vaatimukset tarkastet-
tiin vuonna 2002 ja hankinnat 
aloitettiin vuonna 2003. Järjes-
telmän uudistaminen on jaettu 
useampaan pienempään vaihee-
seen vuosille 2003-2005, jolloin 
jär jestelmän tulisi olla valmis 
palvelemaan vuos ikymmenen 

loppuun saakka. 
Ensimmäinen käyttäjille nä-

kyvä muutos on, kun vuoden-
vaihteen tienoilla 2004-2005 
MKY (Merivalvontasensoreiden 
kaukokäyttöympäristö) ja ME-
VAT yhdistetään yhdeksi uudek-
si kokonaisuudekseen MEVAT 
(vaihe II). Uudistus tuo tulles-

Kansainväliset tunnisteluokitukset muuttavat valvontajärjestel-
määmme 
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International Military 
Music Event 

H a m i n a TfltOO 
1 . - 8 . 8 . Z O O 4 

www.haminatattoo.com 

Uudet työasemat suurine näyttöineen 

saan nykyisen MEVAT-järjestelmän ominaisuuk-
sien lisäksi kansainväliset tunnisteluokitukset ja 
koko joukon muita käyttäjälle näkyviä lisäomi-
naisuuksia. 

Järjestelmäpäivityksen yhteydessä uusitaan 
myös tietokonelaitteistoa siten, että työasemat, 
näyttöineen ja palvelimet uusitaan. 

Vaihe III vuoden 2005 loppuun mennessä tuo 
tullessaan mm. Ruotsin ja Suomen välisen tie-
donvaihdon sähköpostipalveluineen ja koko jou-
kon uusia rajapintoja ja näkymiä, joista kerrotaan 
seuraavissa tietoiskuissa. 

Markku Villa 

m KORSNÄS KOMMUN 
66200 KORSNÄS 
Puh. 06-347 9111, 
Fax 06-347 9190 
www.korsnas.fi 

STORAENSO^ HELSINGIN SANOMAT 
>4?*- HAMINAN 

E N E R G I A O Y ^ STEVECO 
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Heikki Rahikainen Puolustusvoimien soti-
laspoliisikoulutuksen 
tavoitteena on tuottaa 
miehistö kriisiajan so-

tilaspoliisiyksiköihin sekä antaa 
varusmiehille valmiudet toimia 
sotilaskohteiden sotilaspoliisi-
vartiostoissa rauhan aikana. Me-
rivoimien sotilaspoliiseiksi kou-
lutettavien peruskoulutuskausi 
on kahdeksan viikon mittainen. 

TIIVISTÄ KOULUTUSTA SAARISTO-
OLOSUHTEITA UNOHTAMATTA 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueella koulutetaan kaikki Me-
rivoimien tarvi tsemat sotilas-
poliisiryhmänjohtajat aliupsee-
rikurssilla Korppoon Gyltössä. 
Joukko-osaston tarvi tsema so-
tilaspoliisimiehistö koulutetaan 
Mer ikomppaniassa Pansiossa. 
Sotilaspoliisialiupseerikurssi on 
sisällöltään ja pituudeltaan maa-
voimien kurssia vastaava. Saa-
riston erityisolosuhteiden vaati-
mukset kuitenkin huomioidaan 
koulutuksessa jo kurssin aikana. 
Kurssin vahvuus on saapumise-
rittäni noin 20-30 henkeä. 

Sotilaspoliisimiehistökurs-
silla Pansion Merikomppaniassa 
annetaan neljässä viikossa inten-
siivinen rauhan ajan vartiosto-
toimintaan keskittyvä koulutus. 
Tähän neljän viikon jaksoon si-
sällytetään myös puolustusvoi-
mien ajolupaan vaadittava kou-
lutus. Miehistökurssi on lyhyt 
ja kouluttajat joutuvatkin teke-

mään pitkiä päiviä, jotta kaikki 
kurssiin sisällytetyt asiat ehdit-
täisiin ope t tamaan vaaditussa 
ajassa. Kurssin vahvuus on saa-
pumiserittäin 70-80 henkeä. 

Neljän viikon tiiviin kurssin 
jälkeen miehistö siirtyy suorit-
tamaan vartiopalvelusta Pansion 
ja Gyltön vartiostoihin. Rauhan 
ajan sotilaspoliisitoiminnan kou-
lutusta kuitenkin jatketaan. Täs-
sä vaiheessa pyritään antamaan 
muun muassa palo- ja pelastus-
koulutusta hätätilanteita varten 
sekä pienvenekoulutusta siten, 
että varusmiehet voivat suorittaa 
tarvittaessa venepartiointia Pan-
sion sotasataman ja Gyltön lin-
nakkeen alueilla. Yksi tärkeim-
mistä koulutusaiheista sotilaspo-
liiseilla, läpi koko palvelusajan, 
on ase- ja ampumakoulutus. Sen 
tavoit teena on erilaisten asei-
den (rynnäkkökivääri , pistooli 
ja haulikko) halllinta itsenäisissä 
perusvalmiuden vartiotehtävis-
sä. Vartiopalveluksessa miehis-
tö ja heidän varusmiesjohtajan-
sa osallistuvat työpanoksellaan 
Turun ja Gyltön varuskunnan 
turvallisuuden ylläpitoon parti-
oimalla sotilaskohteissa, kulun-
valvonnalla, vartioimalla puo-
lustusvoimien omaisuutta sekä 
valvomalla kohtei ta teknisillä 
valvontajärjestelmillä. 

RAKENNEMUUTOS 
VUOSITUHANNEN ALUSSA 

Kun Varsinais-Suomen Ilmator-
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juntarykment t i lopetti toimin-
tansa Turussa, siirtyi varuskun-
nan kaikkien soti laskohteiden 
vartiointivastuu Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle. Vastuu 
toi m u k a n a a n runsaas t i uusia 
kohteita vartioitavaksi ja tästä 
syystä miehistön määrä Pansi-
on vart iostossa kasvoi. Nykyi-
sellään Merikomppaniassa pal-
velevan sotilaspoliisimiehistön 
tavoitevahvuus miehistökurssin 
jälkeen on saapumiserää kohden 
noin 60 henkeä. Tällaisella mää-
rällä taataan miehistölle annetta-
van jatkokoulutuksen tehokkuus 
ja mielekkyys joukkotuotannon 
kannalta. 

MONIPUOLINEN JOUKKOTUO-
TANTO LISÄÄ VAATIMUKSIA 
KOULUTUKSELLE 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueen joukkotuotannossa ole-
vat joukkotyypit rannikkojouk-
kojen osal ta va ih tuva t usein , 
koska tuotet tavia joukkoja on 

paljon erilaisia ja joukkotuotan-
toon kykeneviä yksiköitä vähän. 
Tästä syystä myös sotilaspolii-
sien joukkotuotantoon tähtäävä 
jatkokoulutus joudutaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan eri 
tavalla tasaisin väliajoin. Lähes-
kään kaikkia sotilaspoliiseja ei 
sijoiteta varsinaisiin kriisiajan 
sot i laspol i is iyksiköihin , vaan 
tarpeen mukaan on sotilaspolii-
seista koulutettu muun muassa 
rannikkovalvontajoukkoja, ran-
nikkotiedustelijoita, merikomp-
panian vartiomiehiä sekä vartio-
komppanian vartiomiehiä. 

ERIKOISUUTENA " B O A R D I N G " 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueen soti laspoli is i toiminnan 
yksi koulutusalue on alustarkas-
tustoiminta (boarding). Alustar-
kastustoiminnassa on kyse sel-
laisen joukon (Boarding Team) 
kouluttamisesta ja varustamises-
ta, joka kykenee tarkas tamaan 
tarvittaessa kotimaisia ja ulko-
maisia kauppa- ja rahtialuksia 
erilaisissa tilanteissa. 

Alustarkastustoimintaan an-
netaan koulutusta Mer ikomp-
paniassa Pansiossa kevään saa-
pumiserästä valitulle sotilaspo-
liisimiehistölle ja edellisen syk-
syn saapumiseräs tä vali tuil le 
varusmiesjohtajille. Koulutetta-
vaan joukkoon valitaan henki-

löstö soveltuvuuden ja haluk-
kuuden mukaan. Koulutettavan 
joukon vahvuus on noin 15 hen-
keä. Halukkuus koulutukseen 
selvitetään sotilaspoliisimiehen 
peruskurssin aikana ja soveltu-
vuus arvioidaan ennen alustar-
kastuskoulutuksen aloittamista. 
Itse koulutus toteutetaan noin 
kymmenen viikon koulutuspa-
kettina, joka jaotellaan vartio-
palveluksen lomaan. Koulutus 
sisältää alustarkastustoiminnan 
perusteiden lisäksi muun mu-
assa lääkintäkoulutusta (EA1), 
ase- ja ampumakoulutusta, palo-
ja pelastuskoulutusta aluksilla, 
aluspalvelusta miinalaivalla sekä 
tukialuksen (miinalaiva) suojaa-
mista vieraissa satamissa. Lisäksi 
erikseen valitaan tarkka-ampu-
jiksi koulutettavat henkilöt, joi-
den tehtävä on tarkastusti lan-
teessa toimia tul i tukiryhmänä. 
Alustarkastusjoukon taidot pun-
nitaan joka syksy järjestettäväs-
sä yhteistoimintaharjoituksessa 
(Loviisa) Ruotsin laivaston kans-
sa. Alustarkastuskoulutuksen si-
sältöä ja joukon varustusta kehi-
tetään jatkuvasti. 

Kuvat ovat Loviisa harjoi-
tuksesta, joissa suomalaiset 
ja ruotsalaiset alustarkastus-
ryhmät toimivat yhdessä eri-
laisissa tarkistustilanteissa. 
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Aalto 
-pääsotaharjoi tus keskittyy 
meripuolustukseen 

Puo lus tusvo im ien vuo-

d e n 2 0 0 4 p ä ä s o t a -

ha r jo i t us , A a l t o 2 0 0 4 , 

p i d e t ä ä n 7 . - 1 7 . ke-

säkuu ta . M e r i v o i m i e n 

k o m e n t a j a n j o h t a m a a n 

h a r j o i t u k s e e n osa l l i s tuu 

y h t e e n s ä y l i 1 2 0 0 0 

rese rv i l ä i s tä , va rusmies -

tä ja p u o l u s t u s v o i m i e n 

pa l ka t t uun h e n k i l ö s t ö ö n 

k u u l u v a a m a a - , mer i - ja 

i l m a v o i m i s t a . H a r j o i t u k -

sessa o n m u k a n a m y ö s 

R a j a v a r t i o l a i t o s ja use i ta 

s i v i i l i v i r a n o m a i s i a . 

Pääsotaharjoitus Aal lon 
tapahtumia voi seurata 
harjoituksen nettis ivuil la, 
osoi te www.mil . f i 

Aalto 2004 -harjoituksen 
päämääränä on testa-
ta ja kehi t tää puolus-
tusvoimien strategisen 

iskun ennaltaehkäisy- ja torjun-
takykyä ja sen painopiste on me-
ripuolustuksessa. Tavoitteena on 
harjoi tel la joukkojen perusta-
mista ja johtamista, sotilaallisia 
merikuljetuksia, val takunnalle 
elintärkeän meriliikenteen suo-
jaamista, toimivaltuus- ja voi-
mankäyttösäännöksiä sekä yh-
teistoimintaa eri puolustushaa-
rojen ja raja- ja siviiliviranomais-
ten välillä. 

Harjoi tus jakautuu kahteen 
vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-
heessa 7.-11. kesäkuuta harjoi-
tellaan strategisen iskun ennal-
taehkäisyä. Testattavia kokonai-
suuksia ovat muun muassa jouk-
kojen perustaminen ja koulutus, 
soti laall is ten mer iku l je tus ten 
johtaminen sekä strategisesti tär-
keiden kohteiden suojaaminen ja 
erikoisjoukkojen torjunta yhteis-
toiminnassa siviiliviranomaisten 
kanssa. 

Strategisen iskun torjuntavai-

http://www.mil.fi


heessa 12.-17. kesäkuuta harjoi-
tellaan toiminnan painopisteen 
siirtämistä toiselle alueelle, voi-
mannäyttöä ja tuli-iskulta suo-
jautumista sekä yhteistoimintaa 
siviiliviranomaisten kanssa väes-
tön evakuoinnissa ja palo- ja pe-
lastustoiminnassa. Pääsotahar-
joituksen molemmissa vaiheis-
sa harjoitellaan merikuljetusten 
suojaamista sekä kauppa-alusten 
tarkastuksia ja satamien käytön 
estämistä raja- ja siviiliviran-
omaisten kanssa. 

TOIMINTAA SAARISTOMERELTÄ 
ITÄISELLE SUOMENLAHDELLE 

Pääsotaharjoituksen merellinen 
toiminta keskittyy ensimmäisellä 
viikolla Saaristomeren alueelle. 
Toisella viikolla painopiste siir-
tyy pääkaupunkiseudun edus-
talle ja itäiselle Suomenlahdelle. 
Läntisen Maanpuolustusalueen 
joukkojen harjoi tuksen ensim-
mäisen vaiheen toiminta-aluee-
na on Lounais-Suomi ja toises-
sa vaiheessa pääkaupunkiseutu. 
I täisen Maanpuo lus tusa lueen 
joukot harjoittelevat 7.-11. kesä-
kuuta Pahkajärven ja Taipalsaa-
ren alueilla ja 12.-17. kesäkuuta 
Valkealan, Kouvolan ja Haminan 
seudulla. Ilmavoimien lentotuki-
kohdat ovat harjoituksen ensim-
mäisellä viikolla Turku ja Tam-
pereen Pirkkala ja toisella viikol-
la Utti ja Kuopion Rissala. 

HORNETEJA, LEOPARDEJA JA 
OHJUSVENEITÄ 

Merivoimat osallistuu harjoituk-
seen lähes koko aluskalustollaan. 
Mukana on yhteensä kymmenen 
Hamina- , Helsinki- ja Rauma-
luokan ohjusvenettä, kolme mii-
nalaivaa, miinalaut toja ja mii-
nanraivaajia sekä lukuisia kulje-
tus- ja apualuksia. Rannikkojou-
koista har joi tukseen osallistuu 
rannikkojääkäripatal joona uu-
della venekalustollaan sekä ran-
nikkotykistö- ja ohjuspattereita. 

Maavoimien harjoituskalus-
toon kuuluu Leopard-panssari-
vaunuja , Pasi-panssar iajoneu-
voja sekä BUK- ja CROTALE-
ilmatorjuntaohjuspattereita. Il-
mavoimat lentää harjoituksessa 
Hornet-hävittäjillä, Hawk-har-
joitushävittäjillä ja Learjet-har-
joituskoneilla. Ilmavoimat vastaa 
myös harjoi tuksen maalilento-
toiminnasta. 

Rajavartiolaitokselta harjoi-
tukseen osallistuu kaksi vartio-
laivaa ja Vartiolentolaivue. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ 

Eräs Aalto 2004 -har jo i tuksen 
päätavoitteista on puolustusvoi-
mien ja raja- ja siviiliviranomais-
ten yhteistoiminnan kehittämi-
nen. Rajavartiolaitoksen lisäksi 
har joi tukseen osallistuvat Me-
renkulkulai tos sekä Helsingin, 

Vaasan, Turun, Hangon, Inkoon, 
Kotkan ja Haminan satamavi-
ranomaise t . Saar i s tomeren ja 
Suomenlahden merivartiostojen 
kanssa yhteistoiminta painottuu 
meriliikenteen suojaamiseen ja 
alustarkastuksiin. Siviiliviran-
omaisten kanssa testataan sata-
mien käyttöä ja meriliikennejär-
jestelyjä poikkeusoloissa. 

Etelä-Suomen lääninhallituk-
sen, aluehallintoviranomaisten 
sekä pääkaupunkiseudun ja Uu-
denmaan kuntien valmiusharjoi-
tus City 04 pidetään samanaikai-
sesti Aalto-harjoituksen kanssa, 
15.-17. kesäkuuta. Valmiushar-
joituksen päämääränä on paran-
taa poikkeusoloihin varautumis-
ta sekä siviilihallintoviranomais-
ten ja sotilasviranomaisten yh-
teistoimintaa strategisen iskun 
uhkatilanteessa. 

PUOLUSTUSVOIMAT ESITTÄYTYY 
HELSINKI-PÄIVÄNÄ 

Puolustusvoimien Aalto 2004 -
pääsotaharjoituksen yleisöpäivä 
järjestetään Helsingissä 12. ke-
säkuuta osana Helsinki-päivää. 
Päivän aikana on mahdollista tu-
tustua puolustusvoimien toimin-
taan ja kalustoon erilaisissa toi-
mintanäytöksissä sekä Lyypekin-
laiturin näyttelyalueella. Mukana 
ovat myös Rajavartiolaitos ja va-
paaehtoinen maanpuolustustoi-
minta. Laivaston Soittokunnan 



konsertissa Espan lavalla soivat 
sotilasmusiikin ikivihreät säve-
let. 

Yleisöpäivän ohjelma käyn-
nistyy Kaartin Jääkärirykmentin 
toteuttamalla puolustusvoimien 
virka-apunäytöksellä Senaatin 
torilla klo 10:30. Näytös on esi-
merkki tilanteesta, jossa puolus-
tusvoimat antaa virka-apua po-
liisille. Klo 11:30 ja 14:30 Suo-
menlahden merivartiosto järjes-
tää meripelastus- ja alustarkas-
tusnäytöksen Etelä-satamassa. 
Uudenmaan Prikaatin rannikko-
jääkärit nousevat maihin Klip-
panin luodolle saariston turvaa-
mista kuvaavassa näytöksessä 
klo 12:30. Laivaston Soittokun-
nan konsertt i Espan lavalla al-
kaa klo 13:30. Konsertin avaavat 
Helsingin keskustan yli jylisevät 
Hornet-hävittäj ät. 

Puo lus tusvo imien näyt te-
lyalueella Lyypekin-lai turissa 
Wanhan kauppahal l in takana 
ovat esillä BUK- ja CROTALE-
i lmator jun taoh jus lave t i t sekä 
PASI-panssariajoneuvo. Lyype-

Aalto 

kin ja Pakkahuoneen laitureihin 
kiinnittyvät merivoimien Hami-
na- ja Rauma-luokan ohjusve-
neet, miinalaiva Pohjanmaa sekä 
Jurmo-joukkojenkuljetusvene. 
Ra javar t io la i toksen aluksis ta 
mukana on Merikarhu. Esitte-
lyteltoissa jaetaan tietoa puolus-
tusvoimien, Rajavartiolaitoksen 
ja vapaaehtoisten maanpuolus-
tusjärjestöjen toiminnasta. Kier-
roksen jälkeen on mukava naut-
tia munkkikahvit Sotilaskoti-tel-
tassa. Näyttelyalue ja alukset ovat 
avoinna klo 9:30-17. 

Helsingin kaupunki tar joaa 
Aalto 2004 -yleisöpäivänä mah-
dol l i suuden tu tus tua m u u t e n 
yleisöltä suljettuun Kuivasaareen 
ja sen r ikkaaseen h is tor iaan . 
Kuljetukset lähtevät Lyypekin 
laiturista klo 9 ja 13. Retki kes-
tää noin kaksi tuntia. Kuivasaa-
reen voidaan ottaa vain rajoitet-
tu määrä yleisöä. Mukaan pääsee 
ennakkoon jaettavalla lipulla. 
Liput ovat ilmaisia ja Helsingin 
kaupunki jakaa niitä Jugendsa-
lissa 1.6. lähtien. 
Sadri Wirzenius 

-pääsotaharjoituksen yleisöpäivän ohjelma: 

09:30 Aalto 2004 -näyttelyalue avautuu - Lyypekin laituri 

19:30-17 Alukset avoinna yleisölle - Lyypekin ja Pakkahuoneen laiturit 

10:30 Puolustusvoimien virka-apunäytös - Senaatintori 

11:30 Meripelastus- ja alustarkastusnäytös - Eteläsatama 

12:30 Rannikkojääkäreiden saaristosyöksy - Klippanin luoto 

13:30 Hornetien ylilento - Helsingin keskusta 

13:30 Laivaston Soittokunnan konsertti - Espan lava 

14:30 Meripelastus- ja alustarkastusnäytös - Etelä-satama 

17:00 Näyttelyalue sulkeutuu - Lyypekin laituri 
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Paras tulos syntyy 
saumattomalla yhteistyöllä. 

Y H T E I S T Y Ö . 

Turku Energia www.turkuenergia.fi 

N A A P U R I K A I R O ! 
(05) 234 4199, 234 4170 

www.kotka.fi/teatteri 

REICHHOLD 
A D1C G R O U P C O M P A N Y 

PERNAJA U Q U PERNA 

8 07930 PERNAJA 07930 PERNA 
P. 019-66121 TEL. 019-66121 

M a a m m e rajalla - 4 0 minuutin 
ajomatkan päässä Helsingistä, 

hyviä omakotitontteja, 
katso www.perna ja . f i  

kunta@pernaja.f i 

- J k . . 7tr R̂R ^PR 

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 90, 20100 TURKU, puh. (02) 2674 111 

www.port.turku.fi 
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Kuva on (päivitetyllä teks-
tillä) Suomi Merellä -leh-
den 2/1964 kansikuva. 
Kuvan tekijä on taiteilija 
A.Tukiainen. 

Rl I L A H T I 
290 

1714-2004 

Riilahden meritaistelusta 
290 vuotta heinäkuussa 
Riilahdella Hankoniemen län-

si/pohjoispuolella Ruotsin 
ja Venäjän laivastot kävivät me-
r i ta is te lun 27.7.1714. Ruots in 
laivastosta taisteluun osallistui 
Ehrenskiöldin joh tamana tyk-
kiproomu Elefanten, kuusi ka-
leeria ja kolme saar is topurt ta . 
Yhteensä Ehrenskiöldin osaston 
henkilövahvuus oli 941. Venäjän 
laivaston tykit olivat pienempiä 
kuin ruotsalaisilla, mutta mie-
hitystä oli selvästi ruotsalaisia 
enemmän. Tämän Venäjän lai-
vastolle menestyksekkään tais-
telun, joka sinänsä ei ollut me-
ritaistelu vaan aluksien kansilla 
käyty valtaustaistelu, jälkeen on 
H a n k o n i e m e n (Gangut) n imi 
periytynyt jälkipolville Venäjän 

laivaston suurimpien lippulaivo-
jen nimenä. 

H a n k o n i e m e l l ä j u h l i t a a n 
Ruotsin ja Venäjän laivastojen 
välisen Riilahden taistelun 290-
vuotismerkkipäivää seuraavasti: 

Aamupäivällä on seminaari, 
jossa eri alojen tutkijat esitelmöi-
vät Riilahden taistelun kulusta ja 
merkityksestä sekä Ruotsin että 
Venäjän laivastoille: 
Paikka: Hankoniemi 
Aika: T i i s t a i 27 .7 .2004 klo 

10.00-13.00 
Seminaarin jälkeen on yhtei-

nen kenttälounas, jonka jälkeen 
si i rrymme Riilahteen taistelun 
muistoksi pystytetylle merkille, 
jossa osall istumme muistojuh-
laan. 

Paikka: Riilahden muistomerkki 
Aika: Ti i s ta i 27 .7 .2004 klo 

15.00-16.00. 
Kuljetukset, seminaarimaksu 

ja lounas järjestetään omakus-
tannushintaa. 

Järjestäjinä: 
Hankon iemen Kilta - Hangö-
udds Gille ry 
Rannikon Puolustajain Kilta ry 
Riilahden muistomerkin perin-
neyhdistys 

TERVETULOA! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Pekka Silvast, 
Hanko puh 019 248 2659 
Kai Brandstack, 
Espoo puh 050 407 4904 
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Amiraalit Napier ja Plumridge 15.8.1854 Bomarsundissa Bulldog-laivan kannella. Värilitografia, E. Dolby, "Sketches in the Baltic" 

Vuonna 2004 tulee kuluneeksi 150 vuot-
ta Krimin sodasta Suomen rannikolla. Ta-
p a h t u m a a jul is tetaan eri tavalla Suomen 
rannikkoseuduil la . Alla on taulukko tilai-
suuksista, jotka tähän saakka ovat tulleet 
tietooni. 

18.5.-juhannus 
Krimin sotaa käsittelevä näyttely 
Tammisaaren ldrjastossa 

5.5. Sodan muis top lake t in pal jas tus 
Vitsandissa Tammisaaressa 

4.-13.6. Halkokarin kahakka -näy t t e ly j ä 
voitonjuhlat Kokkolassa 
Katso www.kahalcka.kokkola.fi/ 

9.6. Ahvenanmaan Itsehallintopäivä, 
pal jon ohjelmaa, m m . venäläistä 
musiikkia, kahden Bomarsund -
näyt te lyn avajaiset. Auki 31.10. 
saakka, katso www.bomarsund . 
aland.fi (avattaneen toukokuussa) 

9.-11.7. Historiallinen sotilasleiri Loviisan maalin-
noituksessa 
Katso www.lovi i sa . f i /~ tur i sm/fes tprog . 
htm, http://www.loviisa.info/ 

26.-27.7.Historiallisia opastet tuja risteilyjä Maa-
r ianhaminas ta Bomarsundi in "Englanti-
laisten ja ranskalaisten vanavedessä" 

4.8. Haminassa Tervasaaressa "Öölannin sota", 
viihteellistä historiaa Tattoon yhteydessä 
klo 14.00, katso www.haminatattoo.com 

12.-15.8.Venäläiset päivät Ahvenanmaalla, moni-
puolinen ohjelma 

8.8. Pienimuotoinen seminaari Ahvenanmaal-
la 

3.9. Rauhanilotulitus Bomarsundin linnoituk-
sen räjäytyksen muistoksi , muu ta ohjel-
maa 

Ove Enqvist 

21.6. Muistokiven paljastus Bomarsun-
dissa Ahvenamaalla 
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Yhteysalus Augustin Ehrensvärd vuonna 1948. SA-kuva/Merivoimat. 

Eero Kalliovaara 

Merivoimien riveissä 
ja rannikkotykistössä 
palveli yli 60 vuotta 
varsin erikoinen yh-
teysalustyyppi, von 
Fersen-luokan yhteys-
alus. Alustyypin his-
toriaa selvitettäessä 
on esille tullut varsin 
ristiriitaista tietoa. 

Vuonna 1915 valmistui Hel-
singissä Kone ja Silta Oy: 

n telakalta neljä pientä alusta 
Venäjän keisarillisen laivaston 
käyttöön tilaajana oli Suomen-
linnan Tykistöhallitus. Sotasaa-
lis Keskusosaston luetteloissa ne 
esiintyivät seuraavilla tiedoilla ja 
nimillä: SI (Shrapnell), S2 (Gra-
nata), S3 (Raketa), ja S4 (Kar-
tesh). 

Kummalliseksi asia menee, 
kun tutkitaan Tarton-papereita. 
Niissä on muist i inpanoja , joi-
den mukaan kaatterit S1-S4 on 
vuonna 1922 luovutettu Venäjäl-
le. S3:ksi on merkitty ensin Ha-
milton ja se on vedetty yli ja kor-
vattu nimellä Wrede, eli Raketas-
ta olisi tullut siten Fabian Wrede. 
Jotta asia mutkistuisi, kerrotaan 
että vuonna 1915 valmistu neljä 

60 jalan kaatteria (23,9 tonnia) 
Pulja, Sharpneil, Granata ja Kar-
tesh Tykistöhallitukselle. Ilmei-
sesti S3 (Raketa) oli ollut Pulja 
niminen. 

Aluksia kutsuttiin luettelois-
sa mm. linnoitusmiinavene/rai-
vaaja -nimisiksi. Alusten pituus 
oli 18,3 m, leveys 3,9 m, syväys 
1,8 m ja uppouma n. 20 tonnia. 
Niissä oli aluksi 60:n tai 80 hv:n 
petrolimoottori t (nopeus n. 10 
solmua). 

Suomessa alukset olivat ni-
meltään; Axel von Fersen (ex 
Granata), Fabian Wrede (ex ??), 
Wilhelm Carpelan (ex Shrap-
nell) ja Augustin Ehrensvärd (ex 
Bomba, nimi virheellinen, pitäisi 
olla kait Pulja?? = Luoti). Ne toi-
mivat rannikkotykistön yhteysa-
luksina ennen sotia m m vuonna 
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1939 Rannikkotykistörykmentti 
l :n käytössä olivat Axel von Fer-
sen, Fabian Wrede ja Wi lhe lm 
Carpelan. 

Alukset olivat alkuaan avope-
räisiä. Miehistönä oli kaksi aliup-
seeria ja kaksi miehis töön kuu-
luvaa. Ne pystyivät o t tamaan n. 
4 - 5 tonnia lastia tai 40-50 mat-
kustajaa. Aluksia korjat t i in use-
aan otteeseen. Ni iden peräosat 
katettiin ja kannelle rakennettiin 
o h j a u s h y t i t jne . M y ö h e m m i n 
ni ihin asennett i in i sommat 180 
hv:n dieselmoottorit, jolloin no-
peus. nousi n. 12 solmuun. Alus-
ten ulkonäkö ja mittasuhteet oli-
vat varsin erikoisia. Monet alus-
ten käyttäjät ovat pitäneet niiden 
ominaisuuksia poikkeuksellisen 
miellyttävinä. 

Sotien jälkeen nämäkin aluk-
set joutuivat mukaan raivaustoi-
mintaan Suomenlahdelle, jonka 
jälkeen ne palasivat jälleen yhte-
ysaluksiksi rannikkotykistömme 
käyttöön. Kun alukset hylättiin 
1970-luvun lopulla, oli niiden te-
räsrungoissa tuskin yhtään alku-
peräistä levyä. 

August in Ehrensvärd myy-
tiin 10.5.1976 yksityiselle ja se 

on tiettävästi erään kellokoske-
la isen h e n k i l ö n omis tukses sa 
huonokuntoisena. Fabian Wrede 
myytiin 1.11.1977. 

Axel von Fersen kunnoste t -
tiin Helsingin Laivastoasemalla 
v u o n n a 1979 ja se luovutet t i in 
6.9.1979 museov i ras to l l e me-
riargeologien tukialukseski sekä 
samalla luovutett i in alusten ra-
kennuspiirrustuksia 15 kpl vuo-
silta 1914-1966. Aluksen luovut-
ti merivoimien silloinen komen-
taja, kontra-amiraali Haapkylä ja 
museon puolesta sen vastaanot-
ti maisteri Risto Koistinen. Alus 
oli Savonlinnan Urheilusukelta-
jat ry:n käytössä 1982-91 ja sen 
jälkeen Saimaan Pur j ehdusmu-
seoyhdistys ry:n käytössä urhei-
lusukeltajien tu tk imus- ja tuki-
aluksena. Alus si irret t i in Kuo-
p i o o n v u o n n a 1994 K u o p i o n 
Urheilusukeltajat ry:n käyttöön 
. Vuonna 1995 alus luovutetti in 
Kuopion Urhei lusukel ta j ien li-
säksi Iisalmen Urheilusukeltajat 
ry:n käyttöön järviarkeologiseen 
tutkimukseen. Merimuseo miet-
tii tätä kirjoitettaessa parhaillaan 
aluksen siirtämistä pois sukellus-
käytöstä ja sen museoimista. 

Wi lhe lm Carpe lan myyt i in 
11.11.1977 Turussa ja sen osti 
t u r k u l a i n e n Vi lho S u o m i n e n . 
Alus 

kunnostettiin entiseen asuun-
sa. Aluksessa ei ollut moottoria. 
Siihen asenet t i in Valmet 815D 
(180 hv) d iese lmoot to r i . Alus 
vaihtoi omistajaa 30.4.1982, kun 
espoolainen kiltaveli Ant t i Pe-
ränne osti aluksen. Aluksen si-
sustusta muutet t i in m m . pane-
loimal la pal i santer i l la hy t t i en 
seinät. Paneelit saatiin Haminas-
sa romutettavana olleesta ruotsa-
laisesta höyrylaiva Achilleusesta. 
Aluksessa on majoitustilat kah-
dessa isossa hytissä (kummas-
sakin kahdelle hengelle). Aluk-
sessa on myös keittiötilat ja WC. 
Erikoisuutena mainittakoon, että 
Pe ränne on la i t tanut a lukseen 
mm. hydraulisen maston kaato-
laitteen. Alus on katsastettu hu-
viveneeksi. Sen nopeus on n.12 
solmua, marss inopeuden olles-
sa n. 8 - 1 0 solmua. Kotisatama-
na on Espoon Keilalahti. Alus on 
hyväksytty museoviraston perin-
nealusrekisteri in vuonna 1995. 
Se p u r j e h t i tätä k i r jo i te t taessa 
kesän 2002 Suomenlahdella. 

Yhteysalus Axel von Fersen vuonna 1960. SA- Yhteysalus August in Ehrensvärd raivaajana vuon-
kuva/Merivoimat . na 1946. SA-kuva/Merivoimat. 

Lähteet: Leijonalippu Merellä, Suomen Laivahistoriallisen yhdistyksen arkistot, Sota-arkisto, 
Suomen Merimuseon arkistoija kiltaveli Antti Peränteen kotiarkisto. 
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LLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJ, 

BÅT-
MÖSSAN 

KRIGSMINNEN 

1940-44 

PER BJÖRKVALL 

GRANKULLA 1987 

• • • Per Björkvall 
Båtmössan. Krigsminnen 1940-
1944, omakustanne Kauniainen 
1987 
Pehmeäkantinen, 148 sivua 

• • • Rannikkotykistön his-
toriasta kertovia muistelmate-
oksia on olemassa aika vähän. 
Yksi tuntemistani on ruotsin-
kielinen Båtmössan, joka kuvaa 
kirjoittajan sotamuistoja alok-
kaasta upseeriksi ja linnakkeen 
päälliköksi jatkosodan aikana. 
Kirja perustuu kirjoit tajan so-
dan aikana kotiinsa lähettämiin 
kirjeisiin, joten kertomus kuvaa 
pääosin sodan arkipäivää iloi-
neen ja suruineen. Kirjan tekee 
mielenkiintoiseksi myös se, että 
kirjoittaja palveli niin monessa 
paikassa. Tutuiksi tulevat muun 
muassa Vaasan seutu, Karjala, 
Utö, Örö, Suomenlinna, Borstö, 
Valamo, Laatokan rannikko, Ko-
nevitsa ja Lemi. 

Kirja on kuvitettu muutamil-
la musta-valkoisilla valokuvilla, 
jotka eivät oikein pääse oikeuk-
siinsa vaatimattomasta paino-
asusta johtuen. Kirjan kieli on 
ruotsi, joka tietysti saattaa olla 

rajoitus kieltä hallitsemattomille. 
Pienistä rajoituksista huolimatta 
voin lämpimästi suositella kirja-
harvinaisuutta kaikille rannik-
kotykistön historiasta kiinnos-
tuneille. Kirjaa ei tiettävästi ole 
myynnissä kirjakaupoissa, mut-
ta painoksen viimeisiä jäljellä 
olevia kappaleita voi tiedustel-
la kirjoittajan vaimolta Else-Maj 
Björkvallilta, 09 5051785 
Ove Enqvist 

• • • Hans Mehl 
Schiffs- und Küstenartillerie. Ma-
ringeshütze aus 500 Jahren 
Verlag E.s. Mittler & Sohn GmbH 
Kovakantinen, 216 sivua 

Myös englanniksi 
Naval Guns. 500 Years of Ship 
and Coastal Artillery, Naval In-
stitute Press 2002 

• • • Laiva- ja rannikkoty-
keillä on paljon yhteistä, ja niitä 
voikin kutsua yhteisellä nimel-
lä meritykeiksi. Koska melkein 
kaikki muut maat paitsi Suomi 

ovat luopuneet kiinteistä ran-
nikkotykeistä, eritoten niistä on 
kirjoitettu suhteellisen vähän, ja 
se mitä niistä on kirjoitettu on 
usein ollut puutteellista. Schiffs-
und Küstenartillerie. Maringe-
shiitze aus 500 Jahren -kirja, jota 
on myös saatavissa englannin 
kielellä nimellä Naval Guns. 500 
Years of Ship and Coastal Artil-
lery 

Käyttäen hyväksi museois-
sa, muistomerkeissä, monumen-
teissa, yksityisissä kokoelmissa, 
museolaivoissa ja muualla ole-
via tykkejä kirjailija kuvaa noin 
275 meritykkiä. Kirjassa on 384 
musta-valkoista ja värillistä va-
lokuvaa ja piirrosta. Kuvaus al-
kaa ensimmäisistä pronssisista 
meritykeistä 1400-luvun puoli-
välistä alkaen päätyen nykypäi-
vän täysautomaattisiin tykkeihin. 
Kirjan mainoksissa todetaan sen 
olevan ensimmäinen teos, joka 
antaa selkeän kuvan tästä moni-
puolisesta aiheesta yhdessä ja sa-
massa teoksessa. Kirjan kannes-
sa olevan tekstin mukaan kuva-
taan kirjassa ensimmäistä kertaa 
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SKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUl 

myös venäläisiä ja neuvostoliit-
tolaisia tykkejä. 

Kirja ei kui tenkaan täysin 
pysty täyttämään kaikkia lupauk-
siaan. Esitetty tykkivalikoima on 
monipuolinen ja hyvälaatuiset, 
hyvälle paperille painetut valo-
kuvat on kuvattu hyvin monessa 
maassa ja paikassa. Kirjan pää-
paino on laivatykeissä, joita käsi-
tellään noin 130 sivulla, kun taas 
rannikkotykkejä käsitellään run-
saalla 40 sivulla. On kuitenkin 
ymmärrettävää, ettei kuvatut 275 
tykkiä edusta kuin pientä osaa 
kaikista maailmassa kuvattuna 
aikana käytössä olleista malleis-
ta. Onhan yksin Suomessa vuo-
desta 1918 alkaen ollut käytössä 
noin 100 erityyppistä rannikko-
tykkiä ja 50 erityyppistä laivatyk-
kiä eli yhteensä noin 150 erimal-
lista meritykkiä. Väite venäläisis-
tä ja neuvostoliittolaisista tykeis-
tä on myös yliampuva. Varsinkin 
1990-luvulla julkaistiin Venäjällä 
useita teoksia, joissa kyseisiä tyk-
kejä on kuvattu hyvinkin tarkas-
ti, ja olihan suurin osa Itsenäisen 
Suomen rannikkotykit -kirjassa 
esitetyt tykit venäläisiä tai neu-

vostoliittolaisia. 
Muutamia suomalaisia ran-

nikkotykkeja on myös yritetty 
kuvata teoksessa. Valitettavasti 
melkein kaikki on mennyt siinä 
pieleen. Rannikkomörssäriä m 
1867 on käsitelty lyhyesti, mutta 
kuvaksi on laitettu Suomenlin-
nassa otettu rannikkokanuuna 
m 1867:n kuva. Rannikkomörs-
särinkin kuva on aivan muualla 
kirjassa, mutta ilman kuvateks-
tiä. Suomenlinnassa rannikko-
tykistömuseon edessä olevaa 152 
mm:n Vickers-mallista tykkiä 
kirjoittaja väittä 130/50-tykik-
si vuosimallia 1911 kahdessakin 
kohtaa kirjassa. Sen lisäksi, että 
kuva on väärä, koko tyyppimer-
kintä on väärä, sen pitäisi olla 
150/55. Tykkimalli 130/50-oli 
olemassa, mutta sen vuosimalli 
oli lähinnä 1936 niin kuin kirjas-
sa toisaalla on esitetty. Suomalai-
sia 305 mmm tykkejä on laina-
ten allekirjoittaneen Kuivasaa-
ri-kirjasesta hyvin lyhyesti ku-
vattu; niin lyhyesti että tekstistä 
saa jonkin verran väärän kuvan 
niistä. 

Näistä puutteista huolimat-

ta kirja kannattaa hankkia, jos 
meritykeistä on ki innostunut 
kunhan muistaa olla kriittinen 
sisällön suhteen. Itse sain kir-
jan eräältä ystävältä, mutta kirja 
on ostettavissa ainakin interne-
tin kautta useista paikasta. Alla 
muutama esimerkki. 
Saksaksi 49,90 Euroalla: 
• http://www.online-shopping-

today.de/ 1/search/AuthorSe-
arch/books-de/Hans+Mehl/1. 
html 

ja 
• http://www.amazon.de/exec/  

obidos/ASIN/3813207749/ 
ref=/028-3480274-9987741 

Englanniksi h in taan $41.97 -
$57.95 

• http://www.rayrilingarms-
books.com/cgi-bin/rrb455. 
cgi/10375.html 

ja 
• http://www.historyofmilitary. 

com/Naval_Guns_500_Yea-
rs_of_Ship_and_Coastal_Ar-
tillery_1591145570.html 

tai 
• http://www.amazon.com/  

o / dt/assoc/handle-buy-
box=1591145570 

Ove Enqvist 

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

www.uniferm.fi 

KORPO KOMMUN 
KORPPOON KUNTA 
•S 02-4631100 
fax 02-4631554 
www.korppoo.fi 

Rauman kaupunki 
PL 41,26101 Rauma 
Puh. 02-834 111 
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Kaukainen vieras 
4 7 / 3 0 Ja 
47 mm:n 30 kaliiperin merikanuuna mallia japanilainen 

OVE ENQVIST 

Vuonna 1900 Venäjä kaap-
pasi kiinalaisen torpedove-

neen, joka sitten palveli Venäjän 
laivastossa muutaman vuoden. 
Siinä oli Hotchkiss Mark II tyk-
ki, jossa oli normaalia lyhyempi 
putki ja hylsy. 

Vuonna 1918 Suomeen jäi 
neljä t ämänka l t a i s t a 47 m m : 
n tykkiä, jotka tiettävästi oli-
vat peräisin Japanista, jonka ta-
kia merkinnäksi tuli 47/30 Ja. 
Tätä tykkimallia oli tehty aina-
kin Ranskassa Hotchkiss- sekä 
Japanissa Yamanouchi-versiona. 
Ainoa Suomessa säilynyt tyk-

ki on tehty Hotchkissillä. Tykis-
tä käytettiin tämän takia myös 
lyhennettä 47/30 H. Teholtaan 
nämä tykit olivat muita 47 mm:n 
tykkejä heikompia, mikä johtui 
ampumatarvikkeista. Kranaatti 
painoi vain yhden kilon - muil-
la noin 1,5 kg - ja panos oli vaa-
timattomasti 80 gr. ruutia. Mui-
den 47 m m m tykkien panokset 
olivat ruutilajista riippuen noin 
300-400 gr. 47/30 Ja-tykin hyl-
syn koko oli vajaa kolmannes 
muiden 47 m m m tykkien hyl-
syistä. Suomessa käytetyt ampu-
matarvikkeet olivat alkuperäl-

tään japanilaisia. Rakenteeltaan 
japani lainen 47 mm:n kanuu-
na oli muiden 47 m m m tykkien 
kaltainen. 

Suomalaiset porasivat japa-
nilaisten tykkien patruunapesät 
sellaiseksi, että niihin sopi muis-
sa 47 mmm tykeissä käytetty pat-
ruuna. Kantama kasvoi samalla 
toista kilometriä. Vain yksi putki 
jätettiin alkuperäiseen asuunsa. 
Säilyneiden kantakir jojen mu-
kaan tykkien lavetit ja kehdot 
romutett i in vuonna 1945. Yksi 
tykki on säilytetty Sotamuseon 
kokoelmissa 
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Rannikkotykistövideo 
- jokaisen videokokoelmaan 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuot-
tama itsenäisen Suomen rannikkotykistöä 
esittävä noin 36 minuutt ia pitkä video val-
mistui syksyllä 2003. Vielä on muutamia 
kappaleita jäljellä. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin 
lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty muun muassa harvinaisia TK-fil-
mejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jon-
kin verran varta vasten videota varten ku-
vattua uutta materiaalia. Videota myydään 
omakustannushintaan 20 euro + mahdolliset 
postituskulut. 

iPOO 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Sil-
vast 
Kuvaus ja editointi: I lmo Lintonen 
Työryhmä: Ove Enqvist, Jukka Heinonen, 
Pekka Silvast ja Kimmo Ylitalo 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan perinnejaos 

Myynnistä vastaa Suomenlinnan 'iTIflffiikko-
tykistökillari siiiiTOn iKristiiilff S l o t ® 
Merivirta ft 
pk (<E 
gsm 05^] 

6 kristiina_ 

^ l isäksi p y ^ ^ a l f ^ ^ ^ ^ i i i p a i S u i s i s t a 
Myyntimiehis tä . Hangossa videota on luvan-
Ä t myydä 
l | | k a Silvast, . . in^ l f t .™ 
0 f ^ 2 4 8 2 6 5 9 , 041-492J25JÖEH ^ uiC-\"Ö 

'A 

1700 JÄSENURAKOITSIJAAMME 
VALMIINA JOKA LÄHTÖÖN! 

SUOMEN MAANRAKENTAJIEN 
KESKUSLIITTO RY 

Asemapääl l ikönkatu 12 B, 00520 Helsinki 
Puhel in (09) 229 0230 

w w w . s m l . f i 

Vedellävoideltavat Duramax® kumilaakerit 

FLINKENBERG 0ylFlinkenbe
E

r
s
9
Poo 

t o o l s l Puh (09) 859 911 

www.flinkenberg.fi tools@flinkenberg.fi 

Myydään kirjoja 
Supistan arkistoani ja myyn ylimääräisiä kirjojen 
kaksoiskappaleita (uusia) 

• Suomenlinnan Rannikkorykmentti 1918-1998 
• Suomenlinnan rakennusten historia 
• Itsenäisen Suomen kenttätykit 
• Venäjän laivatykit (venäjänkielinen, 74 sivua) 
• Venäläinen tykistöensiklopedia (venäjänkieli-

nen, noin 1200 sivua!) 
• Krepost Vladivostok (venäjänkielinen) 
• Isänmaan portinvartija. Suomen rajojen varti-

ointi 1918-1994 
. Asekoulu 1919-1996 
• Rannikkotykit rautatiellä (venäjänkielinen, 63 

sivua) 
• Tahtoa ja tekoja. Maanpuolustuskiltojen liitto 

1963-1993 
• Tsitadel-julkaisuja erilaisia (venäjänkielinen, 

noin 100 sivuinen julkaisu) 

Ove Enqvist 
Suomenlinna C 54 B11, 00190 Helsinki 
09-668253, 040 5524136 
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RANNIKON PUOLUSTAJAn 
lukijamatka 
Mcmtsinsaareen ja Aunukseen 
1 0 . - 1 3 . 9 . 2 0 0 4 

MATKAOHJELMA 

PERJANTA110.9. 
- lähtö Helsingin Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä klo 06.30 (Turusta 04.00) 
- Ajo Sortavalaan reittiä Helsinki-Porvoo-Loviisa-Kotka-Hamina-Lappeenranta-Värtsilä 
- illallinen ja majoittuminen hotelli Sortavalassa 
LAUANTA111.9. 
- aamiainen hotellissa 
- ajo Pitkärannan ja Salmin kautta Lunkulansaareen 
- ylimeno moottoriveneillä Mantsinsaareen 
- traktori ja patikkakyyti Mantsinsaaren raskaalle patterille Härkämäkeen 
- muistolaatan kiinnitys patterin tulenjohtoaseman seinään 
- paluu Mantsinsaaren vanhojen kyläalueiden ja Peiposessa olleen kevyen patterin kautta 
- ylimeno Lunkulansaareen moottoriveneillä 
- ajo Pitkärantaan 
- illallinen ja majoittuminen hotelli Pitkärantaan 
SUNNUNTA112.9. 
- aamiainen hotellissa 
- käynti Salmin kirkonkylässä olevalla Aunuksen retken muistomerkillä, Variskivellä, Vitelen 

karjalaiskylässä,Tuuloksen maihinnousurannalla.Tuuloksen patterialueella sekäTuulok-
sen suomalaisella kenttähautausmaalla 

- paluu Pitkärantaan 
- illallinen hotellissa 
MAANANTA113.9. 
- aamiainen hotellissa 
- ajo Värtsilän kautta Parikkalaan 
- seppeleenlasku Parikkalassa olevalle Laatokan puolustajien muistomerkille 
- ajo Helsinkiin (Turkuun) 

Matkanjärjestäjän perimä hinta on 330 euroa (puolihoito). Paika11iskuIjetukset ja retkipäi-
vien eväät maksetaan paikan päällä (max 40 euroa/hlö) 

Varaukset: Prima Tours, Kasarminkatu 16, 00130 Helsinki, puh 09-6898970 Email 
matkaprima@primatours.fi. 

Tiedustelut: Erkki Marttila, 02-2355410 050 3518111 erkkimarttila@luukku.com  
Internet-osoite: WWW.LUMOAVALAATOKKA.TK 
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Jatkosodan ai-
kana kunnos-

tettu tykkiase-
ma Mantsinsaa-
ren linnakkeel-
la. Taustalla tu-
lenjohtoasema, 

jonka seinään 
muistolaatta 

tullaan kiinnit-
tämään (Ove 

Enqvist/2003) 

Suuret ja paljon taisteluita ko-
keneet Mantsinsaari ja Lun-

kulansaari sijaitsevat Laatokan 
koilliskulmassa aivan mantereen 
läheisyydessä. Noin 15 kilomet-
riä pi tkät saaret muodos tava t 
yhdessä Uuksalon pi tkän nie-
men kanssa omaleimaisen alu-
een, joka on yhtä pal jon man-
ner ta kuin saaristoa. Maant ie 
kulki Salmin kirkonkylästä aivan 
mantereessa kiinni olevaan Lun-
kulansaareen. Lunkulansaares-
ta Mantsinsaareen taas päästiin 
kapulalossilla. Molemmissa saa-
rissa asui satoja perheitä suurissa 
kylissä. Mantsinsaaressa asui en-
nen sotia 1500 ihmistä ja siellä 
toimi neljä koulua. Asukkaat sai-
vat elantonsa maanviljelyksestä, 
kalastuksesta ja kar janhoidos-
ta. Saaret kuuluivat Salmin pitä-
jään. Rajakarjalainen väestö oli 
pääosin ortodokseja. Yhteydet 
Valamon luostariin olivat vuosi-
sataisia. Tämän päivän Mantsin-
saari on lähes asumaton. Lunku-
lansaaressa on neuvostoaikana 
toiminut kalastusprikaati ja saa-
ressa on edelleen jonkin verran 
asutusta. Lossi ei enää toimi. 

Rannikkopattereita on Mant-

sinsaarella eri aikoina ollut kol-
messa eri paikassa. Valamon Saa-
riaseman nimellä lyhyen aikaa 
toimineeseen yksikköön kuului-
vat Patteri numero 6 eli Mantsin-
saari läntinen (Peiponen) sekä 
Patteri numero 7 eli Mantsinsaa-
ri eteläinen (Heinäluoto). Peipo-
sen suuri kylä sijaitsi Mantsin-
saaren länsirannalla Heinäluoto 
puolestaan on pieni majakkasaa-
ri aivan Mansinsaaren eteläpuo-
lella. 

Pe iposen ja H e i n ä l u o d o n 
pattereille asetettiin vartiomie-
hitys kesäkuun lopulla vuonna 
1918. Heinäluotoon sijoitettiin 
heti kesällä kaksi 75 mmm laiva-
tykkiä ja niitä varten 120 kappa-
letta ampumatarvikkeita. Peipo-
sen patterin 75 mmm tykit jätet-
tiin talveksi lumen alle ja asen-
nettiin paikoilleen vasta seuraa-
vana kesänä. Peiposen patterin 
vart iomiehet asuivat Peiposen 
talossa, Heinäluodon vartiomie-
histö puolestaan asui majakka-
henkilöstön talossa. 

Pääosa Laatokan pattereis-
ta uusittiin vuosien 1920-23 ai-
kana. Mants insaaren lounais-
rannalle sijoitettiin 2-tykkinen 

Canet-patteri. Peiposen ja Hei-
nä luodon patteri t puret t i in ja 
tykit evakuoitiin. Lyhyen aikaa 
kokoonpano ih in kuulune iden 
Heinäluodon ja Peiposen patte-
rien tiedetään kuitenkin ainakin 
kerran olleen tulenavausvalmiu-
dessa. Nimit täin syksyllä 1919 
eräs venäläinen alus oli ajellut 
aika-ajoin sammutetuin valoin 
Valamon ja Mantsinsaaren väli-
sillä vesillä ja käynyt myös Hei-
näluodon ja Peiposen patterien 
sektoreissa. Tulta ei pattereilta 
kuitenkaan oltu voitu avata syys-
p imeään yöhön, koska valon-
heittimet puuttuivat. 

Heinäluodon saarelle sijoi-
tettiin Jatkosodan aikana uudel-
leen kevyt patteri. Kalustona oli 
neljä 75 m m m kanuunaa. Myös 
Peiposissa oli jatkosodan aikana 
kevyt patteri. Kalustona oli kaksi 
57 mm:n Nordenfeld-kanuunaa. 

Se kuulu patteri, jonka an-
siosta Mants insaar i on jäänyt 
lähtemättömästi rannikkotykis-
tön historiaan rakennettiin saa-
ren lounaisosaan vuonna 1921. 
Patteriin kuului aluksi laiturin 
lisäksi betoninen kahden tykin 
avoasema, upseerien asunto, ka-
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särmi sekä joitakin talousraken-
nuksia. Mantsinsaaren kasarmi 
rakennett i in poikkeuksellisesti 
hirrestä. Muiden l innakkeiden 
kasarmit ja usein myös asunnot-
kin rakennettiin yleensä laudasta 
ja ensopahvista. Patterin kasarmi 
sekä asuin- ja huoltorakennukset 
sijaitsivat idyllisesti Härkämäen 
kylän siviiliasutuksen ja pelto-
tilkkujen lomassa. 

Mantsinsaaren kaksitykkisen 
patterin pääampumasuunnaksi 
ajateltiin "oikeaoppisesti" laajaa 
Laatokan ulappaa, joka aukeni 
patterimäeltä lounaaseen. Tyk-
kiasemat oli rakennettu tämän 
mukaisesti. Suunnitelmissa oli 
kuitenkin alun perin myös maa-
a m m u n n a t Lunkulansaareen , 
Salmin kirkonkylän pohjoispuo-
lelle ja Uuksalonpäähän. 

Talvisodan syttyessä Salmin 
Lohkoon kuului Mantsinsaaren 
rannikkopatteri sekä Uuksalon-
pään ja Lunkulansaaren kent-
tätykkipatterit ja yksi jalkaväki-
komppania. Mantsinsaari, Lun-
kulansaaren pohjoisosa ja Uuk-
salonpään eteläosa pysyivät suo-
malaisten hallussa rauhantekoon 
asti. Ne muodostivat vihollisen 
sivustassa, itse asiassa lähes se-
lustassa olevan puolustusaseman, 
joka kulutti ja sitoi tehokkaasti 
vihollisjoukkoja. Mantsinsaaren 
rannikkopatteri ampui talviso-
dassa putkensa täysin loppuun. 
Mantsinsaaren linnakkeen pääl-
likkönä taistelujen raskaimpina 
aikoina oli kapteeni Tuovi Mäke-
läinen. Mantsinsaaren taisteluja 
on kuvattu vuonna 1966 ilmes-
tyneessä, Lauri Immosen kirjoit-
tamassa kirjassa "Kaksi tykkiä." 
Mantsinsaaresta jouduttiin läh-
temään välittömästi Moskovan 
rauhan tultua voimaan 13.3.1940 
klo 11.00. Sotilasmestari Tau-
no Seppä loi uransa asemestari-
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Matsinsaaren räjäytetty 2. tykki. Hajallaan lojuvat kranaattilaati-
kot kertovat, että tykillä ammutt i in viimeiseen saakka. Kuvat on 
otettu jatkosodan alkupuolella ennen asemien korjaamista ja uusi-
en tykkien asentamista. (SA-kuva) 

na Laatokan rannikkotykistössä. 
Hän muistelee tilannetta: "Mat-
sinsaaren 152 m m m Canet 2. 
tykki joudut t i in luovuttamaan 
venäläisille putki räjäytettynä, 
putkentyngän sojottaessa kohti 
taivasta. 1. tykki ehdittiin purka-
maan. Tavallisesti tykki puretaan 
viiteen osaan. Kilpi painoi yli 
tonnin. Putki painoi 5,4 tonnia 
ja oli yli viiden metrin pituinen. 
Putki jäi kuljetusvaikeuksien ta-
kia jäälle saaren rantaan." 

Jatkosodan aikana Mantsin-
saareen sijoitettiin myös kaksi-
tykkinen Canet-patteri. Tuulok-
sen maihinnousun jälkeen neu-
vostojoukot etenivät nopeast i 
Aunuksen rannikolla. Mantsin-
saaren puolustajat olivat jäämäs-
sä jälleen vihollisen selustaan. 
Tämän vuoksi Mantsinsaaresta 
luovuttiin 6.7.1944. Ir tautumi-
nen tapahtui taistelun alla: tois-
ta tykkiä jo purettaessa toinen 
jatkoi vielä tuli-iskujaan mante-
reelle. 

TULE TARPOMALLA 
TAI TRAKTORILLA 

Nykyään Mantsinsaaren pat-
terialueelle pääsee tarpomal la 
runsaan viiden kilometrin mat-
kan vanhalta laiturilta t iepoh-
jia myöten entisten kyläniittyjen 
kautta Härkämäen talottomaan 
kylään. Tie on traktorilla ajetta-
vaa. Mantsinsaaren länsirannalta 
patterialueelle on puolisen kilo-
metriä. Rannalla on lähipuolus-
tusasemia ja piikkilankasykky-
röitä. 

Arvo Kokko on kuvannu t 
vuonna 1950 ilmestyneessä kir-
jassaan "Mantsi, Järisevä, Koivis-
to. Karjalan kuulut linnakkeet" 
Mantsinsaareen talvisodan ai-
kana tehtyjä lentopommituksia. 
Kirjan yksi luku onkin nimel-
tään "Mantsi yritettiin tuhota il-
masta". Mantsinsaaressa kävijälle 
asia havainnollistuu mieliinpai-
nuvasti. Suunnat tomiin lento-
pommien kraatereihin törmää 
etsimättä. Vettä täynnä olevien 
pomminkuoppien reunoilla kas-
vaa kymmenmetrisiä ikikuusia. 
Lentopommien ballistisia kärki-
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kartioita ja vääntyneitä pommin 
kuoria lojuu siellä täällä. 

Vanha pa t te r ia lue kohoaa 
k y m m e n m e t r i s e n maajyrkän-
teen päällä sankan aarniomet-
sän laidassa. Patterin itäpuolella 
avautuu niittyalue. Vuosikym-
meniä sitten a r m o t t o m a n tu-
lituksen kohteena ollut patteri 
tuntuu nukkuvan ikiunta. 

Mantsin patterin 50 metr in 
välein olevat tykkiasemat ovat 
lähes ehjät. Tykkien pulttikehät 
ovat paikoillaan. Kantalinnoite-
tut miehistö- ja ampumatarvi-
kekasematit, joissa sijaitsi myös 
pat terin puhelinkeskus ja voi-
makoneasema, ovat suhteellisen 
ehjiä ja tyhjiä. Puhelinkeskus-
huoneesta löytyy ruostunut risti-
kytkentäteline. Seinässä olevien 
kaapelien läpivienneissä näky-
vät vielä merkinnät kaapeleiden 
käyttötarkoituksesta. Yllättäen 
erään huoneen pimeästä nurkas-
ta löytyy kuuden tuuman Canet-
tykin varaosa: parisataakiloinen 
kannus tapp i . Onko se u n o h -
tunut tänne vai onko se jätetty 
tarkoituksella? Suojatilojen käy-
tävillä on kiviröykkiöitä ja muu-
tamat teräsovet ovat jumiutuneet 
kivien painosta paikalleen. Suo-
jatiloissa liikkuminen on tämän 
vuoksi hieman vaarallista. Tyk-
kiasemien kanssa samassa rinta-
massa oleva betoninen tulenjoh-
toasema on saanut useita osu-
mia. Tulenjohtoasemaan pääsee 
sisälle, mutta se on vaarallinen. 

Härkämäen kylä on sijainnut 
patterialueen itäpuolella. Niityl-
lä on laiduntanut karjaa ainakin 
vielä pari vuotta sitten. Niitty-
heinää on ilmeisesti myös korjat-
tu talteen. Niitylle ja itse asiassa 
aivan patterialueelle tulevaa tietä 
on tämän vuoksi käytetty. Mant-
sinsaaren vanha kasarmi niityn 
toisella puolella on yllättäen jäl-

jellä! Rakennus on kaunis, vaik-
ka on jo osin sortunut. Raken-
nus toimi alkuaan kouluna. Se 
siirrettiin nykyiselle paikalleen 
1920-luvun alussa. Lähes vuo-
sisadan ikäinen, taidolla lujasta 
puusta tehty hirsisalvos uhmaa 
edelleen aikaa. Muista kasarmi-
alueen rakennuksista löytyy vain 
kivijalkoja ja tulipalon mustaa-
mia hirsiä. 

VlTELEJOEN SUU -
KARJALAISKYLÄ JA PATTERIALUE 

Vanhalta valtakunnanrajalta on 
matkaa Vitelejoelle vain noin 
kahdeksan kilometriä. Pitkäran-
nasta Aunuksenkaupunkiin joh-
tava rautatie ja päätie kulkevat 
tässä aivan lähellä Laatokan ran-
taa. Vitelen - Tuuloksen ranta-
alue on tasaista ja hitaasti syve-
nevää hietikkoa. Kyseessä oli siis 
erinomainen maihinnousuranta. 
Tämän vuoksi myös Vitelejoen 
suulle, aseman ja asutuskeskuk-
sen edustalle ryhmitet t i in ran-
nikkotykkejä. Lokakuussa 1941 
Vitelen patterin aseistuksena oli 
yksi kappale k u u d e n t u u m a n 
Canet-tykki ja kolme kappaletta 
76 VK/04-kanuunaa. 

Vitelen patterille ei missään 
vaiheessa a senne t tu k i in teää 
raskasta kalustoa. Linnakkeella 
oli vuoden 1943 aikana kevyi-
den vuoristokanuunoiden lisäk-
si kaksi 152 millimetrin kenttä-
kanuunaa. RTR 13:n esikunta ja 
tukiyksiköt olivat sijoittuneet Vi-
telen kylään. Rykmentin komen-
tajan Asser Korvenheimon esi-
kuntana oli komea karjalaistalo, 
"Heimolinna." 

Koska Aunuksen rata kulki 
aivan Vitelen kylän läpi, raken-
nettiin patterialueelle pistoraide 
rautatiepatteria varten. Rauta-
tiepatteri olikin pitkän aikaa si-

joitettuna Vitelen linnakkeelle. 
Tuuloksen maihinnousun tapah-
tuessa oli rautatiepatteri kuiten-
kin juuri siirtynyt Kannakselle. 
Tämän vuoksi Vitelen l innake 
ei voinut osallistua mitenkään 
Tuuloksen maih innousun tor-
juntaan. Taisteluiden siirtyessä 
pohjoiseen kohti Viteleä jäi alue 
etulinjaan. RTR 13:n joukoista 
muodostettu kevyt patteri ja tor-
juntakomppania olivat viimeiset 
Vitelen kylästä vetäytyneet suo-
malaisjoukot. 

Tämän päivän Vitele on se-
koitus vanhaa kaunista kar ja-
laismiljöötä ja rumaa neuvos-
tojärjestelmän aikaista kalasta-
jasovhoosia. Patterin kenttälin-
notteista ei ole paljoa näkyvissä. 
Alueella olleet komentokorsujen 
montut ovat täynnä rojua. Aika-
naan upea Heimol inna on tu-
houtunut. 

TUULOKSEN 
MAIHINNOUSURANTA -
LATVOISTAAN PIRSTOUTUNEET 
PETÄJÄT KERTOVAT YHÄ 
MAIHINNOUSUN TULIMYRSKYSTÄ 

Paikka, jossa neuvos to jouko t 
nousivat maihin kesäkuun 23. 
päivän aamuna 1944, on kau-
nis, miltei viivasuora hiekkaran-
ta. Vesi on kahluusyvää parisataa 
metr iä rannasta. Tämän vuok-
si lähelle rantaa asti pääsee vain 
matalakulkuise l la ja t asapoh-
jaisella aluksella. Rantaviivan 
jälkeen maasto nousee loivas-
ti. Rantapenkereen päältä, noin 
100 metriä rannasta alkaa harva 
mäntymetsä. Maasto jatkuu sisä-
maahan päin tasaisena hiekka-
kankaana. 

Maihinnousun keskipiste si-
jaitsi noin kaksi kilometriä Tuu-
losjoen suusta luoteeseen. Tälle 
paikalle on Aunukseen johtaval-
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sä kantaa yhä taistelun jälkiä. 
Puusto on ikäisekseen lyhyeh-
köä. Monet petäjät ovat latvois-
taan pirstoutuneita ja runkoil-
taan kiemuraisia. Helposti kai-
vettava hiekkakangas on täynnä 
juoksuhautojen ja pesäkkeiden 
painanteita. 

Kohdassa, jossa Aunukseen 
johtava päätie ja rautatie risteä-
vät, on neuvostoaikainen mai-
hinnousun muistomerkki. Tuu-
loksen kylän pohjoislaidalla, ai-
van päätien kupeessa on suoma-
lainen kenttähautausmaa. 

TUULOSJOEN SUU -
ESIHISTORIALLINEN ASUINPAIKKA 
JA JATKOSODAN PATTERIALUE 

Tuulosjoen suulle ryhmitet t i in 
syksyllä 1941 kaksitykkinen 76 
VK/04-patteri . Kalusto vaihtui 
sodan kuluessa pari in kertaan. 
Tuuloksen maihinnousun alka-
essa Tuulosjoen suulla oli vain 
kaksi kevyttä 76 K 02-tykkiä. 
Kaksi muuta oli edellisenä päivä-
nä siirretty etelämpänä olevalle 
Haapanan patterille, josta puo-
lestaan raskas Canet-kalusto oli 
siirretty Karjalan Kannakselle. 

Molemmat Tuuloksen patterin 
tykit tuhoutuivat maihinnousua 
edeltäneessä tulivalmistelussa. 
Tuulokseen siirrettiin nopeasti 
neljä kappaletta 76 K 02-tykkiä, 
jotka tulittivat tehokkaasti mai-
h innousurannal le . Viholliselle 
aiheutetuista tappioista huoli-
matta itse maihinnousua ei kui-
tenkaan enää voitu estää. 

Tuulos joen suu on k a r u n 
kaunis. Mustapohjainen, rauhal-
lisesti virtaava Tuulosjoki laskee 
vetensä äiti-Laatokkaan paikas-
sa, jossa ihminen on asustanut jo 
tuhansia vuosia. Jokisuu korkei-
ne hiekkadyyneineen on suojai-
sa, myös kalaa antava luonnon-
satama. 

Jatkosodan aikaisista kevyen 
patterin linnoitteista ei Tuulos-
joen suulla tänä päivänä voi löy-
tää jälkeäkään. Maih innousun 
tulivalmistelu ja kuuden vuosi-
kymmenen eroosio on huuhto-
nut pois osan siitä hiekkadyy-
nistä, johon asemat oli kaivettu. 
Rinteessä kasvanut männikkö on 
kuollut ja kuivunut paikoilleen. 
Mykkinä tö r rö t tävä t t u m m a t 
rungot ovat vaikuttava taistelun 
monumentti. 

Erkki Marttila 

Suomen valtion pystyttämä 
muistomerkki Tuuloksen kent-
tähautausmaalla. Tuoreet sep-
peleet sinivalkoisin nauhoin 
kertovat siitä, että kalleimman 
uhrinsa antaneita sankarivaina-
jia ei unohdeta. (Ove Enqvist) 

ta päätieltä matkaa vajaa kak-
si kilometriä. Rannan tunnistaa 
taistelualueeksi helposti. Kuu-
sikymmentävuotias mäntymet-

Tuulosjoen suul-
la ollut patteri oli 

hiekkadyynin pääl-
lä. Rinne on tulival-
mistelun ja kuuden-
kymmenen vuoden 
eroosion vaikutuk-

sesta osin huuhtou-
tunut pois. Kuollei-
den petäjänrunko-
jen välittämä viesti 

saa hiljaiseksi. (Ove 
Enqvist) 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS T R A D I T I O N S F Ö R E N I N G RF 

"Perinteet talteen ja kiertoon!" 

Kevään tullessa huomaa, että allakka täyt-
tyy yhdistysten sääntömääräisistä vuosi-

kokousmerkinnöistä. Perinneyhdistyksemme 
piti omansa 3.3. Santahaminan Sotilaskodin 
suojissa. Harmi vain, että hyvä lehtemme jaet-
tiin vasta viikkoa myöhemmin, joten joukko jäi 
odotettua pienemmäksi. 

Asiat saatiin silti hoidettua. Hallitukseen 
valittiin (henkilökohtainen varamies sulkeis-
sa) Ossi Kettunen (Mikko Taavitsainen), Juha-
ni Haapala (H-P Rekola), Asko Kilpinen (Tee-
mu Leivo), Martti Koski (Jorma Hakala), Jaak-
ko Leppänen (Jari Andersson) ja Ove Enqvist 
(V-O Eronen). Juhani A. Niska lupasi jatkaa 
yhdistyksen puheenjohtajana ja Juhani Haapala 
valittiin myöhemmin hallituksen varapuheen-
johtajaksi. Anu Vuorinen jatkaa iloksemme 
sihteeri-rahastonhoitajan tehtävien hoitamis-
ta, joten kun toimintavuoden 2003 tilit ja taseet 
hyväksyttiin sekä hallitukselle myönnettiin vas-
tuuvapaudet voitiin Anua kiittää hyvästä työstä 
ja luottamuksella suunnata katseet eteenpäin. 
Kokous kunnioitti Jarl Storgärdin muistoa. 

Uudella toimintakaudella jatketaan yhteis-
toimintaa viiteyhteisöjemme, viranomaisten ja 
alan laitosten kanssa sekä yhdistyksen toimin-
nan monipuolista kehittämissuunnittelua edel-
listen vuosien pohjalta. Harras toiveemme on, 
että monin paikoin jo aloitettua toimintaa kiin-
teän ja liikkuvan rannikkotykistön sekä rannik-
kojääkäreiden ja -joukkojen aikaisempien toi-
mintapaikkojen merkitsemiseksi ohikulkijoi-
den ja ja jälkipolvien osviitaksi jatkuisi paikal-
lisella tasolla aktiivisesti. Myös rannikkopuo-
lustuksen erityiskompetenssia osoittava merkki 
muiden pohjoismaiden tapaan on eräs tutkit-
tava kohde. Ehdotuksia otetaan tietenkin ilol-
la vastaan (Anu Vuorinen, 040-502 5926, <anu. 
vuorinen@av-taitto.net>.) 

Jäsen-/toiminnan tukimaksun (20 €/v) ke-
ruuta tehostetaan. Muistiavuksi yhdistyksen 
pankkitilinumero: Nordea 157230-379024. Mer-
kinnette myös yhteystietonne, sähköpostiosoite 
ml, maksukuittiin. 

Rannikkopuolustuksen 
sot i laselämän perinteiden 
kir joituski lpai lu 

Kilpailun lähtölaukaus ammuttiin 1.3. jaka-
malla viiteyhteisöillemme ja heidän toimes-

taan edelleen jäsenilleen 2500 kpl kilpailuesitet-
tä. Olemme myös saaneet kiitettävästi palstatilaa 
eri maanpuolustusjulkaisuissa. Ei siis ole ihme, 
että jo on tullut muisteloita. Niitä voi toimittaa 
aina 31.10.2004 asti Juhani A. Niskalle, Keiju-
kaistenpolku 3A12, 00820 HKL Tiedusteluihin 
vastaavat em. Anun lisäksi myös Ossi Kettunen, 
050-3300596, <ossi.kettunen@welho.com>. 

Vuoden 2005 vuosikokouksessa sitten tulok-
set julkistetaan ja palkitaan, ml kaikkien kesken 
arvottava matka(?)palkinto. Merivoimien ko-
mentajan, kontra-amiraali Holmströmin suulla: 
"Nyt on varmaan oikea aika tällaiselle perinne-
keruulle." Myös Puolustusvoimien komentaja, 
amiraali Kaskeala toivotti 16.4. hankkeelle me-
nestystä, joten pallo on siis kaikilla meillä, jotka 
olemme tavalla tai toisella toimineet rannikko-
puolustuksessa, miinanraivaustakaan unohta-
matta. Siis muistelemaan ja kirjoittamaan, kaik-
ki tekstit ovat arvokkaita. Teksti (rtf-formaatti) 
myös "korpulla" olisi toivottava. Kaikki kirjoi-
tukset tullaan tallentamaan ao arkistoihin jälki-
polville ja tutkijoille. 

Tässä yhteydessä sydämellinen kiitos tuki-
joillemme, joita ilman liikkeelle lähtöäkään ei 
olisi voinut tulla. Heidänkin kunniakseen, si-
saret ja veljet, "perinteet talteen ja kiertoon"! 
(JAN) 
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4.6.2004 valmistuvan 70. Merikadettikurssin rannikkojoukkolinjan 

M E K K A J U H L A _ _ 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys järjesti ko-
mentaja Hans-Peter Rekolan johdolla rannik-

kojoukkolinjalta valmistuvien merikadettien miek-
kajuhlan Suomenlinnan upseerikerholla 5.4.2004. 
Juhlassa otettiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi 70. 
Merikadettikurssilta 4.6.2004 opinnoistaan val-
mistuvat merikadetit: kadett ipursimies Tuomas 
Vanne, kadettikersantti Samu Rautio, kadetti Jan 
Airisvaara, kadetti Eero Kallio sekä kadetti Olli 
Tanskanen. 

Tilaisuudessa luovutettiin perinteinen Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistyksen kunniamiekka 
ja palkittiin hyvin opinnoissaan menestyneitä ka-
detteja. Kunniamiekan luovuttajana toimi prikaa-
tinkenraali Asko Kilpinen, joka luovutti miekan 
kadettikersantti Samu Rautiolle. Rannikkosotilas-
kotisäätiön stipendi luovutettiin kadetti Eero Kal-
liolle. 

Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan myös Me-
rivoimien komentaja kontra-amiraali Hans Holm-
ström. Palkitsemisten päätteeksi nautittiin illalli-
nen jonka aikana muisteltiin rannikkotykistöup-
seerin uraan liittyneitä kokemuksia ja haasteita 
professori, eversti evp Matti Lappalaisen ja muiden 

Kuvissa prikaatikenraali Asko Kilpinen luovut-
taa kunniamiekan kadettikersantti Sami Rautiol-
le Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksen edustajien todista-
essa tapahtumaa. Kuvat Kai Masalin 

kokeneiden upseereiden toimesta. Joukko-osasto-
jen tervehdyksen valmistuville upseereille lausui 
Kotkan Rannikkoalueen komentaja, komentaja 
Tapio Maijala. 
Kari Aapro 
Hannu Roponen 
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Rannikkotykis tön Opistoupseerien "kiertue" Merivoimien Es ikunnan edustalla 

Jatkokoulutuspäivän pääteemaksi nousivat 

HENKILÖSTÖASIAT 
Kuten tarkkaavainen Rannikon Puolustajan luki-

ja on voinut huomata, Rannikkotykistön Opis-
toupseerit ry on viime vuosien aikana kiertänyt lähes 
kaikki Merivoimien joukko-osastot kevät- ja syysko-
kouksiinsa liittyen. Tänä keväänä "kiertueemme" jat-
kui Merivoimien Esikuntaan. 

Yhdistys järjestää perinteisesti keväällä ja syksyllä 
tilaisuuden, johon kutsutaan kaikki jäsenemme. Ti-

laisuuksilla on kaksi tarkoitusta: järjestää yhdistyk-
sen sääntömääräinen kokous sekä tarjota jäsenistöl-
le jatkokoulutusta. Tämän lisäksi kokoontumisilla on 
luonnollisesti sosiaalinen puolensa: palveleehan jäse-
nistömme mm. kaikissa Merivoimien jouklco-osas-
toissa ympäri eteläistä rannikkoa - kurssi- ja palve-
lustovereiden tapaaminen ei ole siis ihan jokapäiväis-
tä. 

jatkuu seuraavalla sivulla 

RTUY.IM EVP-LOUNASTILAISUUDET 

RtUy:n syksyn evp-lounaat alkavat taas. En-
s immäinen evp-lounas pidetään Katajano-
kan Kasinolla 23.09.2004 klo 12.00. Alustuk-
sen aiheena on rannikkopuolus tuksen tule-
vaisuuden haasteet, Rannikko 2020. Alustus 
on kuluvan vuoden huht ikuussa pidetyn 

Sotatieteellisten päivien antia. Luennoitsi joina 
ovat kom Matti Eskola ja lcomkapt Kari Aapro. 

Muista syksyn lounais ta i lmoi te taan myö-
hemmin . Myös reservin upseerit ovat tervetul-
leita hyvän ruuan ja mielenkiintoisten esitysten 
pariin. 
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Yhdistyksen puheenjohtajan, kapteeniluutnant-
ti Jari Andersson luovuttaa kommodori Strangille 
yhdistyksen pöytästandaarin. 

Merivoimien komenta jan 
johtoesikunta 
Merivoimien henkilöstöpäällikkö, kommodori Han-
nu Luukkonen esitteli tilaisuuden avauksena Me-
rivoimien Esikunnan organisaatiota sekä tehtäviä. 
Henkilöstöpäällikön sydäntä lähellä olivat luonnol-
lisesti henkilöstöalan asiat, joita puolustushaaram-
me johtoesikunnassa hoitaa yllättävän pieni joukkue. 
Haasteita henkilöstöalan väellä epäilemättä riittää sa-
moin kuin materiaaliosaston ja operatiivisen osas-
tonkin henkilöstöllä. 

Merivoimien Esikunnan mahdollinen uusi sijoi-
tuspaikkakunta on ylittänyt uutiskynnyksen valta-
kunnallisissa tiedotusvälineissä tämän kevään aikana. 
Sotilashan menee sinne, minne kulloinkin käsketään, 
mutta toisaalta Helsinki lienee tulevaisuudessakin 
yksi hyvä vaihtoehto Merivoimien Esikunnan sijoi-
tuspaikaksi. 

Erityisellä tyytyväisyydellä otimme vastaan esi-
kuntapäällikön, kommodori Hanno Strangin mah-
dollisuuden osallistua vierailuumme. Pitkän linjan 
rannikkotykkimies, mm. entinen Rannikkotykistö-
koulun johtaja ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
joukko-osaston komentaja on hänkin kotiutunut hy-
vin nykyisiin Merivoimiin. Yhdistyksen puheenjohta-
jan, kapteeniluutnantti Jari Anderssonin luovuttaessa 
kommodori Strangille yhdistyksen pöytästandaarin, 
ei sen värimaailmaa tarvinnut sen kummemmin seli-
tellä. Kommodori Strang lupasi, että mustapunainen 
standaarimme päätyy Merivoimien Esikunnassa nä-
kyvälle paikalle. 

Opistoupseerit Merivoimissa 
Kapteeniluutnantti Rauno Pennanen esitteli opis-

toupseereiden henkilöstöasioiden hoitoa Merivoi-
missa. Asiantunteva esitelmä sekä Raunon laatimat 
tilastot herättivät runsasta keskustelua. Oli mielen-
kiintoista kuulla, miten asioitamme hoidetaan koko 
puolustushaaran raameissa. Isomman kehyksen esit-
telyn merkitystä korosti sekin, että paikalla oli jäse-
niämme Kotkasta Saaristomerelle. Henkilöstöalahan 
on alati kehittyvä taiteen laji. Muutoksia tulee tapah-
tumaan ja niihin on syytä varautua. Eri henkilöstö-
ryhmien profiileja voidaan muuttaa, mutta opistoup-
seerit ovat toki vielä kaikissa suunnitelmissa keskei-
sissä tehtävissä mukana. 

Operatiivisiin asioihin meidät johdatti luutnantti 
Kari Reinivuo, joka esitteli Merivoimien Tilannekes-
kuksen ja sen toimintaa. Paikalla olleista jäsenistäm-
me varsin moni palvelee merivalvonnan eri tehtävis-
sä. Nyt he pääsivät toteamaan, minne se kaikki ken-
tän keräämä tieto lopulta päätyy. 

Lisää henkilöstöalan asioita kuulimme luutnant-
ti Reinivuolta hänen kertoessaan Päällystöliiton ajan-
kohtaisia kuulumisia. Uuden palkkausjärjestelmän 
oltua käytössä nyt jo usean kuukauden ajan, ei sen si-
sältö ole vieläkään täysin yksiselitteinen. Yhdessä to-
tesimme, että tällä hetkellä jokainen tilinauha on to-
della tutustumisen arvoinen asia. 

Kevätkokous 
Mielenkiintoisen päivän päätteeksi yhdistys piti ke-
vätkokouksensa yliluutnantti Kari Laakon viedessä 
ripeään tahtiin kokousta eteen päin kokouksen pu-
heenjohtajan ominaisuudesssa. On syytä korostaa, 
että tilaisuuksiemme pääasiana ei missään tapaukses-
sa ole kokouksen pitäminen, vaan jäsenistön tietojen 
päivittäminen esitelmien ja tutustumiskäyntien mer-
keissä. Tässä suhteessa voidaan kiitollisuudella tode-
ta Merivoimien Esikunnan henkilöstön merkittävä 
panos jatkokoulutuspäivämme onnistumiseen. Näin 
kattava henkilöstöalan katsaus oli varsin tervetullut. 

Yhdistyksen hallitus kiittää Merivoimien Esikun-
nan esikuntapäällikköä, kommodori Hanno Strangia 
luvasta vierailla Lauttasaaressa sekä kaikkia päivän 
järjestelyihin osallistuneita henkilöitä. Samalla väli-
tämme kohteliaat terveisemme Merivoimien komen-
tajalle sekä kaikille rannikkomme puolustajille. Tä-
män lehden ilmestyessä vuoden tärkein tapahtuma 
- Aalto-harjoitus - on ajankohtaisimmillaan. Myön-
teisiä tuulia kaikille siihenkin. 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Esa-Marko Puittinen ja Aleksi Räisänen 
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In M e m o r i a m 

ONNI INKINEN 

Majuri, f i losofian lisensiaatti, Onni Inkinen 
kuoli Turussa maaliskuun 28. päivänä. 

Hän oli sairastellut pitkään, saavutta-
en vastikään 91 vuoden iän. Inkinen syntyi 
Käkisalmessa 15.2.1913 maanviljelijän poi-
kana. Ylioppilaaksi Onni kirjoitti Viipurin re-
aalikoulussa vuonna 1933. Kuten monen 
muunk in samanikäisen nuorukaisen, niin 
myös Onni Inkisen yl iopisto-opiskelut tu-
leva sota keskeytti. Opiskelun ohella hän 
mm. kuului Helsingin rt-suojeluskuntaan vv 
1933-1939. 

Karjalaisena ja karjalaisuuden läpi elä-
mänsä säilyttänyt Onni haki ja pääsi varus-
mieheksi RT 2: een 1936, tuona vuonna hä-
nestä tul i myös vänrikki. Käytännön ope-
tukset ja kokemukset sodan käynnistä sisäl-
tyivät talvisotaan Viipuri lahden taiteluissa. 
Rauhan tultua ja Hangon Jouduttua toisel-
le omistajalle, Inkinen palveli nuorempana 
upseerina Hangon Ryhmässä, Jatkosodan 
alettua tehtävät ylsivät patter in päällikön 
ja pston komentajan paikoille saakka. Siirto 
ÄänRPr: ään tiesi uusia tehtäviä nuorempa-
na upseerina ja tstoupseerina. 

XV-mer ikadet t ikurss i alkoi Suomen-
linnassa 31.5.1941. Kesäkuun 18. päivänä 
o p i n n o t keskeytet t i in, opp i laa t komen-
nett i in rintamalle. Kurssi jatkui MeriSK: ssa 

7.2.42. Oppilasjoukossa ja -määrässä tapah-
tui muutoksia. Onni Inkinenkin kuului niihin, 
jotka tässä yhteydessä aloittivat merikadet-
tiopiskelunsa.Tämäkin koulutusjakso päättyi 
jo 10.5.42; lähdetti in taas rintamatehtäviin ja 
palattiin kouluun 1.12.43. Kadettikurssi päät-
tyi 30.9.43, mutta jatkui välittömästi täyden-
nyskurssina 22.12.43 saakka. Sodan loppuvai-
heissa Inkinen ehti olla ÄänRPr: ssa ja kompp. 
päällikkönä t.RD: ssa. 

Rauhanaikaiset tehtävät lähinnä tstoup-
seerina ja tstopääl l ikkönä Inkinen suori t t i 
mm. TRT: ssä ja RTR 2:ssa vi imeiset vuodet 
1961 jälkeen, eroamiseensa vuonna 1964 
saakka hän to imi HanRPston patter istoup-
seerina. Hänet ylennett i in majuriksi vuonna 
1964. Kunniamerkeistä mainittakoon 3:n ja 4: 
n luokan Vapaudenristit, kuin myös viime so-
t ien muistomital i t . Onni Inkinen tunnet t i in 
aselajinsa, kurssitovereittensa yms. piireissä 
luotettavana, rauhallisena ja yleensä hyvän-
tuulisena persoonana. Kun oli tarpeen, hän 
kyllä to i ju lk i mielipiteensä. Tunnemme kii-
toll isuutta Onni Inkisen aselajilleen ja muille 
tahoil le tekemää työtä kohtaan. Onni Inkis-
tä jäivät kaipaamaan puol isoja tytär perhei-
neen muiden omaisten ja tuttavien ohella. 

Verneri Torvinen 
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INSTRUMENTOINTI OY 
Insta Defence palvelut puolustusvoimille: 

ALS 
Ylläpitää elektronisia-, hienomekaanisia- sekä logistisia järjestel-
miä niiden koko elinkaaren ajan. 

C3i 
Toimittaa moderniin tieto- ja tietoliikennetekniikkaan perustuvia 
johtamisjärjestelmiä. Lisäksi osasto toimittaa keinomaailmaan ja 
-maisemiin perustuvia koulutusjärjestelmiä. 

WRS 
Toimii laajojen ase- ja elektroniikkajärjestelmien integroijana sekä 
toteuttaa asejärjestelmien modernisointihankkeita ja asejärjestel-
mien elektroniikan ja IR-laitteiden valmistusta. 

n c f n M p f p n r p Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere 
M O I U Puh. 03 2659 111, fax. 03 2659 520 www.insta.fi 

NORDSTROM 
PORT OPERATIONS 

www.nordfed.com 

DELTA =-MARIN 

Suomalaista 
laivasuunnittelua 
kansainvälisillä 

markkinoilla 

D E L T A M A R I N O Y 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

puh. 02-4377 311 
fax 02-4380 378 

wwvv.deltamarin.com 
info@deltamarin.com 
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HYVÄT GOLFIN YSTÄVÄT 

Ku t s u m m e te idä t Rt-Golf 10-vuotisjuhla-
kilpailuun Tuusulan golfkentälle tiistaina 

17.8.2004. 
Tulossa on k y m m e n v u o t i s k a u d e n kov in 

koi tos ISO MALJASTA. Entisten mestare iden 
ja uusien haastajien a rmoton kilpa rannikon-
puolustaj ien kesken. Pääpalkinnot ovat mah-
tavat, jopa korkeuksia h ipovat . Kisan voi t ta ja 
ja arvonnan perusteella yksi k i lpai luun osallis-
t unu t pelaaja saavat pel imatkan edestakaisin 
Helsingistä hel ikopter i l la Tal l innaan ja edel-
leen Ni i tvä l jan go l fkentä l le , sisältäen green 

feet. Vaikka pelisi menisi huonost ik in, on nyt 
jokaisella pelaajalla mahdollisuus olla voit-
taja! 

Kilpai lu on tasoi tuksel l inen 18-reikäinen 
pistebogey-kisa. Korkein hcp-ki lpai lutasoitus 
on 36. Naisilla ja miehi l lä ovat oma t k i lpai lu-
sarjansa, mut ta kaikki osallistuvat myös ISON 
MALJAN-kiertopalkintoki lpaan. Lisäksi kilpail-
l emme lähemmäksi l ippua, pisin draivi ja pa-
ras scratch-tulos sekä joukkuek i lpa i lu ko lme 
"miehis in" joukkuein yhdistysten kesken. 

Rt-Golf 2004 päivän aikataulu 1 7 . 8 . 2 0 0 4 : 

Klo 
10.00 
11.00 
15.00 
16.30 
17.00 

ilmoittautuminen klubilla P. Aallolle, kahvit ja range mahdollisuus 
1. ryhmä lähtee kilpailuun, seuraavat 7-10 min. välein 
sauna lämpimänä 
tulokset ja palkintojen jako klubilla 
päivällinen Krapihovi / Ravintola Ateljeerin kabinetti 

Ki lpa i lun kus tannukse t on 45 euroa per 
henkilö, sisältäen green feen, aamupalan, ran-
gemaksun, k i lpa i lueväät ja j u o m a n , saunan 
huurteisineen sekä päivällisen vi ineineen. 

Tervetuloa kaikki pe l io ikeutetu t rannikon-
puolustajat, puvun väri in katsomatta, kiltalai-
set, reserviläiset, yh te is työkumppan i t sekä ar-
voisat pelaavat Ladyt. Tehdään taas yhdessä 
yhtenäisyyden merkeissä miel lyt tävä pelikier-
ros vesi- ja rannikkoesteineen. 

I l m o i t t a u d u het i k i l pa i l un jä r jes tä jä l l e 
Pertti E. K. Aallolle tai vi imeistään 3.8.2004. Pu-
hel in 0500 213 554 tai sähköpost i tse: per t t i . 
e.k.aalto@kolumbus.fi 

I lmoi ta myös "yhdistyksesi", jo ta edustat, 
HCPja golfklubisi. 

Lähtöjärjestys on valmi ina TGK:n caddie-
masterilla perjantaina 13.8.04, puh. 042410241 
tai sähköpostitse: caddie@tuusulangolfklubi.fi 

TERVETULOA RT-GOLF 10V. 
JUHLAKILPAILUUN! 

Rt-Kerho JOHTORENGAS ry 

61 

mailto:e.k.aalto@kolumbus.fi
mailto:caddie@tuusulangolfklubi.fi


M E F U V O I M A T A N t f M l A I S E l 
UPINNIEMESSÄ 9.7.2004 K L O 19.00 - 00.30 
UPINNIEMEN VARUSKUNTAKERHOLLA 

OHJELMA: 
• SININEN RESERVI RY:N PUHEENJOHTAJAN PUHE 

• ILLALLINEN 

• TANSSIA PUOLUSTUSVOIMIEN VARUSMIESSOITTOKUNNAN 

TANSSIKOKOONPANON SIIVITTÄMÄNÄ 

• LIPUT 28 EUR. - SISÄLTÄÄ ALKUMALJAN, ILLALLISEN RUOKAJUOMALLA, 

KAHVIN JA ELÄVÄN MUSIIKIN, SEKÄ LINJA-AUTOKULJETUKSET 

HELSINKI - UPINNIEMI - HELSINKI 

• ASU: VIERAILUPUKU TAI TUMMA PUKU 

• SITOVAT ILMOITTAUTUMISET TANSSIAISIIN JA KULJETUKSIIN: 

tanssiaiset@ sininenreservi.fi 
MAKSU TULEE SUORITTAA 22.6.2004 MENNESSÄ TILILLE 

NORDEA 102135-94492, SAAJA: TANSSIAISET/BJÖRKLUND, LISÄTIETOIHIN 

OSALLISTUJIEN NIMET, PUHELINUMERO JA SÄHKÖPOSTI. 

PAIKKOJA ON RAJOITETTU MÄÄRÄ! 

• LISÄTIETOJA: MIKA KUUTTI, mika.kuutti@sininenreservi.fi  
TAI PUH. ILTAISIN 0 4 0 0 4 4 7 8 5 3 

TILAISUUDEN JÄRJESTÄVÄT SININEN RESERVI RY, SEKÄ SEN PÄÄKAUPUNKI-

SEUDULLA TOIMIVAT JÄSENYHDISTYKSET. 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN 

ILTAA KESÄISESSÄ UPINNIEMESSÄ! 
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i - p 

m Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 4 / 2 0 0 4 

VUOSIKOKOUS 
I Meriupseeriyhdistyksen sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin Suomenlinnan Upseerikerholla 
torstaina 15.4.2004. Paikalla oli 27 jäsentä. Vuosi-
kokous vahvisti yhdistyksemme vuoden teemaksi 
"Turvallisuus Merellä". Kommodori Juha Rannik-
ko luopui puheenjohtajan tehtävistään neljän vuo-
den jälkeen. Hallitus ja jäsenistö esittävät Juhalle 
lämpimät kiitokset hänen kunnioitettavasta, yh-
teensä yhdeksän vuotta kestäneestä panoksestaan 
yhdistyksen hallituksessa. Toivotamme hänelle 
menestystä ja suotuisia tuulia uusiin haasteisiin. 

Muut keskeisimmät vuosikokouksen pää-
tökset olivat: 
I yhdis tyksen t i l inpäätös vuodel ta 2003 oli 

4588,24 euroa alijäämäinen. Tilikauden suu-
rimmat menoerät olivat 80-vuotisjuhlallisuudet 
sekä yhdistyksen 80-vuotishistoriikki. Muuten 
yhdistyksen talous on pysynyt vakaana. Juh-
lavuoden menoeriä olivat tasapainottamassa 
saadut apurahat. Tulot jäsen- ja tukimaksujen 
osalta ylittivät reilusti suunnitellun tason, sillä 
maksamattomia jäsenmaksuja karhuttiin te-
hostetusti, oman lisänsä toivat lukuisat kanna-
tusmaksut sekä yksi ainaisjäsenmaksu. Osinko-
tuotot pysyivät edelleen hyvinä, tuotto oli reilut 
7 %. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin halli-
tukselle ja taloudenhoitajalle 

I jäsenmaksut vahvistettiin seuraavasti: amiraali 
- komentaja 25 euroa, komentajakapteeni - yli-
luutnantti 16 euroa, evp- ja res-jäsenet 16 eu-
roa, kadetit edelleen ilmaisjäseniä. Kannatus-
maksu on vapaaehtoinen. 

I hallituksen esittämä vuoden 2004 talousarvio 
hyväksyttiin. Talousarvioesitys oli 2880 euroa 
alijäämäinen. 

I vuoden 2004 hallituksen kokoonpano on seu-
raava: 

Puheenjohtaja 
kommodori Jaakko Savisaari (MerivE) 
Varapuheenjohtaja 
komentaja Markus Aarnio (SIMepa) 

Jäsenet 
komentaja Mauri Väänänen (evp) 
komentajakapteeni Jukka Anteroinen (MerivE) 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström (MeriSK) 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen (RVL-SLMV) 
kapteeni luutnant t i Mika Mäkilevo (SmMepa) 
yliluutnantti Jukka Kultavirta (SIMepa) 

I tilintarkastajiksi valittiin komentajat Arto Tar-
vonen ja Vesa Ennevaara sekä varalle komenta-
jakapteeni Risto Ratia 

I uusiksi vapaajäseniksi hyväksyttiin 7 jäsentä: 
komentaja Pekka Hakala 
komentaja Matti Konkola 
komentaja Harri Kontiainen 
komentaja Juhani Saastamoinen 
kommodori Heikki Salmela 
kommodori Seppo Sarelius 
komentaja Harri Tielinen 

Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2003 toimin-
takertomuksen sekä vuoden 2004 toimintasuunni-
telman sekä talousarvion voi tilata sihteeriltä. Hal-
litus kiittää jäsenistöä luottamuksesta. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjosi iltapa-
laa ja sen yhteydessä keskusteltiin yhdistyksen toi-
minnasta ja kehittämisestä, mm. omista www-si-
vuista, jäsenluettelosta, jäsenmatkasta, Suomi Me-
rellä -julkaisusta sekä jäsenistön aktivoimisesta. 

JÄSENMAKSUT 
H Yhdistys lähetti heti vuosikokouksen jälkeen 
erillisen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 
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2004 jäsenmaksulomakkeen tai tilisiirron kanna-
tusmaksua varten. 

Vuoden 2004 jäsenmaksut ovat: 
amiraali-komentaja 25,00 
komentajakapteeni-yliluutnantti 16,00 
evp / res 16,00 
ainaisjäsenmaksu 335,00 
kadetit ei maksua 
Mikäli joku jäsenistä ei ole jostain syystä saa-

nut tilisiirtoa jäsenmaksun maksamista varten, 
niin pyydetään ottamaan yhteys sihteerin, jotta 
asia saadaan hoidettua. Jäsenmaksun eräpäivä oli 
31.5. 

Mikäli jäsenmaksua ei ole vielä maksettu, niin 
hallitus toivoo tämän velvoitteen pikaista suoritus-
ta. 

TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
• Elokuun kuukausikokous 25.8. 
Elokuun kuukausikokous järjestetään vierailuna 
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskukseen, Me-
riturvaan Lohjalle keskiviikkona 25.8. klo 17.00 al-
kaen, osoitteessa: Rajapartiokaari 6, 08100 Lohja. 
Ilmoittautuminen sihteerille keskiviikkoon 18.8. 
mennessä. Suunnitteilla ovat kuljetukset sekä Tu-
rusta että Helsingistä, mutta lehden aineistopäi-
vään mennessä aikataulu oli vielä avoin, joten tie-
dustele kuljetusta ilmoittautumisen yhteydessä. 

I Syyskuun kuukausikokous 29.9. 
Syyskuun kuukausikokous järjestetään vierailuna 
Suomenlahden Merivartioston uuteen johtokes-
kukseen, joka sijaitsee Helsingin Katajanokalla. 
Tutustuminen keskukseen keskiviikkona 29.9. klo 
17.00 alkaen. Keskus sijaitsee osoitteessa Kataja-
nokan laituri 4, terminaalissa K6. Kokoontuminen 
terminaalin edessä 16.50. Yhdistys tarjoaa iltapa-
lan. Ilmoittautumiset sihteerille torstaihin 23.9. 
mennessä. Tervetuloa! 

I Tourin tussari -ammunta 
Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suoritetaan 
Upinniemessä lokakuun alussa, päivämäärä vielä 
avoin. Ilmoittautumiset teknkaptl Torsti Annalalle, 
puh. 040-702 4751. 

• Vuosipäivän kokous 26.10. 
Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 81. vuo-
sipäivänkokous pidetään Merisotakoululla tiistaina 

26.10. Sauna on varattuna jäsenistölle ja tämän jäl-
keisen esitelmän aihe on vielä avoin. Tarkemmin 
seuraavassa lehdessä. 

I Marraskuun esitelmätilaisuus 
Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilai-
suuden Suomenlinnan Upseerikerholla marras-
kuun aikana, päivämäärä on vielä avoin. Tarken-
netut tiedot seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

I Syysmatka: Pietari-Kronstadt 
Yhdistyksen syysmatka suuntautuu tänä vuonna 
Pietariin ja Kronstadtiin, ajankohtana on viikon-
loppu 17.-19. syyskuuta. Lähtö on Helsingistä Vih-
din Liikenteen bussilla perjantaina 17.9. iltapäiväl-
lä, noin klo 14.00 (tarkennetaan vielä lähempänä 
ajankohtaa) ja paluu Helsinkiin myöhään sunnun-
tai-iltana. Alustava matkaohjelma oli jo edellisessä 
jäsentiedotteessa. 

Matkan hinta on 332 €, mutta yhdistys tukee 
matkaa niin, että hinta jäsentä kohden on 200 eu-
roa. 

1-hengen huoneen lisämaksu on 65 €. Yhdistys 
maksaa matkan ja lähettää erillisen maksulomak-
keen ja tarkennetun ohjelman mukaan lähteville. 

Matka on varattu alustavasti 30 hengelle. Il-
moittautumiset suoraan Vihdin Liikenteelle (30.6. 
mennessä). Ilmoittautumiset ovat sitovia. Matkan 
järjestäjälle on toimitettava kopio omasta passista 
ryhmäviisumia varten. HUOM! Kun faksaat tai lä-
hetät kopion passistasi, niin laita paperiin merkin-
tä "MY 17.-19.9". Passi on otettava matkalle mu-
kaan. 

Matkanjärjestäjän yhteystiedot: 
Vihdin Liikenne 
Albertinkatu 22-24 A 2 
00120 HELSINKI 
Puh: 09-444 774 
Faksi: 09-477 1331 
e-mail: vihdin.liilcenne@clarinet.fi 

MAJA-ASIAA 
Kesäkauden (viikot 22-39) vuorot jaettiin huhti-
kuussa. Osa viikoista oli edelleen vapaana aineis-
topäivään mennessä. Vielä vapaita majavuoroja 
voi tiedustella sihteeriltä. Kesäajalta vapaina ovat 
viikot 24-25 ja 33-38 sekä syksyn osalta 40-42 ja 
44-52. 
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JÄSENREKISTERI 
Jäsenrekisterimme pyritään pitämään jatkuvas-
ti ajan tasalla. Mikäli sait tämän lehden väärällä 
osoitteella, niin ole ystävällinen ja ilmoita muut-
tuneet / oikeat yhteystiedot sihteerille. Tätä kaut-
ta menee ilmoitus myös Rannikon Puolustaja -
lehden osoiterekisteriin. Jäsenrekisteriin kerätään 
myös sähköpostiosoitteita, sekä työ- että kotiosoit-
teet. Jos et ole saanut sihteerin lähettämään sähkö-
postia tämän vuoden aikana, niin todennäköisesti 
sähköpostiosoitteesi ei ole jäsenrekisterissämme. 
Joten lähetä sihteerille sähköpostia yhteiskokei-
lun merkeissä (jyrki.myllyperkio@tapiola.fi), niin 
saamme myös sähköpostiosoitteesi yhdistyksen 
tietoihin. 

Sähköpostin avulla on mahdollista tavoittaa jä-
senistömme melko laajasti ja nopeasti, sillä usein-
kaan ei ole mahdollista lähettää erillistä kirjet-
tä. Nyt jäsentiedotteemme tulevat vain 4-5 kertaa 
vuodessa, joten usein tapahtumista tiedottaminen 
tapahtuu jopa kolmekin kuukautta etukäteen, jol-
loin kiinnostava tapahtuma saattaa unohtua. Säh-
köpostitse voimme muistuttaa jäsentapahtumis-
ta pari viikkoa aikaisemmin ja näin palvella jäse-
niämme entistä paremmin. 

JÄSENTUOTTEITA 
I Yhdistyksen jäsentuotteita voi nyt siis tilata sekä 
sihteeriltä, että internetin välityksellä osoitteesta 
www.rannikonpuolustaja.fi Sihteeriltä saa kaikkia 
tuotteita. Internetin kautta voi tilata toistaiseksi ai-
noastaan kirjat. 

• Kirjat: 
Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-
mian aikana, 20 € 
Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
alkutaipaleella 1918-1939, 17 € 
Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus merilii-
kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, 20 € 
Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 

Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 

• Muut tuotteet, brodeeratulla MY:n merkillä 
pikee-paita, tumman sininen, 30 € 
t-paita, tumman sininen, 23 € 
lippalakia, tumman sininen, 17 € 

- klubitakkimerkki, mustaa huopaa, 8 € 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
TUOTTEITA VOIVAT OSTAA MYÖS YHDIS-
TYKSEEN KUULUMATTOMAT! 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN HALLITUS 
TOIVOTTAA JÄSENILLEEN HYVÄÄ KESÄÄ! 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 

YHTEYSHENKILÖT 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri ylil Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 С 25, 00150 Helsinki 
puhelin: 09-622 3005 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti:jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

• Turku: 
Kaptl Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 

• Majajaosto: 
Kaptl Jarmo Holopainen, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111,040-541 7117 

KOTKAN OPTIIKKA 
KESKUSKATU 

M f f ^ 48100 KOTKA 
' ^ L M P. 05-212951 
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AMMAJTJ MENEITÄF 

MERENKULKU 

Vielä vapaita opiskelupaikkoja syksyn aloitukseen. 

Kotkan ammati l l inen koulutuskeskus Merenkulun toimipiste 
PL 168, Lehmustie 4,48101 Kotka 
Puh. (05) 234 888 

Länsi Lapin 
Kuljetus ja 
Raivaus Oy 

Verkkotehtaankatu 1, 95420 Tornio 
Puh. (016) 458 8100 

VERITAS 
www.veritas.fi 

Aluminiumboats Kevvatec Alu 
Indolantie 32, 67600 KOKKOLA 

Puh. (06) 8301 954, Fax (06) 8322 530 
www.kewatec.f i<http:/ /www.kewatec.f i> 

EKENÄS BOKFÖRINGSBYRÄ AB 
Rautatienkatu 15, 10600 Tammisaari 

Puh. 019-241 4995, Fax 019-246 2445 

Kuusankoski, 
Suomen Paperikaupunki 
tervehtii Suomen 

E H K U U S A N K O S K I I rannikoiden puolustajia rannikoiden puolustajia 

RAISION l-APTEEKKI 
p. 02-438 1141 
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HÄLYYTYS! Eteläkärjessä nähty Hanhia. Pääl 
likkö ensimmäisenä paikalla. 

Koti saaressa 
kesät talvet 

Linnakkeella asuminen 
on päällikön etuoikeus 

Teksti ja kuvat Lari Pietiläinen 

K O T K A N 
R A N N I K K O A L U E 

Meren pauhu, tuuli ja 
tuiverrus, mies ja hau-
likko, kivinen linna ja 
karkaistu teräs, histori-
aa ja nykyaikaa. Sitä 
on linnakkeen päälli-
kön elämä Rankissa. 

Elämisen muotoja on monia ja 

nykyaikana va ih toehto ja on 
kourall inen mistä valita. Liiken-
neyhteyksien ja liikennevälineiden 
ansiosta työ- ja huvimatkat taittu-
vat helposti, vaikka koti ja työ olisi-
vatkin kaukana toisistaan. Ja vaikka 
varuskunta-alue sijaitsisikin kauka-
na avomerellä, tarjoaa puolustus-
voimat mahdollisuuden asua pai-
kan päällä. 

Kotkan Rann ikkoa lueeseen 
kuuluvan Rankin linnakkeen pääl-
likkönä työskentelee yliluutnantti 
Mikko Pilviö. Hänen perheeseensä 
kuuluvat vaimo ja kaksi pientä ty-
tärtä. Perhe on tehnyt valinnan, he 
ovat asettuneet asumaan idylliselle 
Rankin saarelle. Perinteisten ran-
nikkotykistöpäälliköiden tapaan 
myös tämän kivikaleerin päällikkö 
on lujittanut itsenä osaksi katkea-
matonta ketjua, rannikkotykistön 
terästä, ja hoitaa perheensä, työnsä 
ja harrastuksensa 50 hehtaarin saa-
rella kaukana kaupungin kiireistä, 
melusta ja metelistä. 

"Kesällä täällä on erittäin mu-
kavaa asua ja talvella vain mukavaa. 
Kesällä täällä saunotaan ja kalastel-
laan, syksyllä metsästetään ja talvel-
la taas kalastellaan vähemmän. Saa-
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Pilviön tytöt Rankin kyläraitilla ruuhka-aikaan. 

reen muuttaminen oli heti alussa 
selvä asia. Linnakkeen päällikön 
tulee asua ja elää linnakkeellaan. 
Semmoinen v i rkamiesmäinen 
töissä käynti ei mielestäni sovi 
linnakkeen päällikölle. Linnak-
keet ja l innakkeella e läminen 
ovat valitettavasti ns. katoavaa 
kansanper inne t tä . Suosittelen 
linnakkeella asumista kaikille, 
joilla siihen on mahdoll isuus. 
Ai mitenkä vaimo otti saareen 
muuttamisen.. .? No tuota, ny-
kyään voimme jo puhua asiasta. 
Eli hyvin. Viisi vuotta ihmisen 
elämässä on loppupeleissä lyhyt 
aika", kertoo Pilviö. 

Vaikka päällikkö asuukin käy-
tännössä työpaikallaan ei elämä 
ole pelkkää työtä ja vapaa-ai-
kaakin on, vai onko? 

"Kyllä vapaa-aikaa on. Ja kun 
har ras tuks ina on metsästys ja 
ka las tus n i in saaressa tode l -
la viihtyy. Mieleen painuvimpia 
kokemuksia ovat hirvijahdit Kir-
konmaalla ja Kuutsalon alueen 

saarissa. Yhte is to iminta Ran-
kissa asuvien kesken on myös 
erinomaista. Me mm. tilasimme 
ensimmäisen tyttäremme äidin-
maidonvastikkeet Rankin soti-
laskodin kautta. Olemme poru-
kalla kehit täneet erilaisia pilk-
kikisoja ja kesäjuhlia. Joulut on 
per in te ises t i vietet ty pe rheen 
voimin kasarmilla kiinniolevien 
varusmiesten ja heidän omaisten 
kanssa kinkkua syöden", Pilviö 
kertoo. 

1800-luvulla kalastajien har-
vakseltaan käyttämä ja asuttama 
saari sijaitsee kaukana mante-
reelta, päivittäisten huoltovuoro-
jen ansiosta linnakkeen palkattu 
henkilöstö ja varusmiehet pää-
sevät suhteellisen helposti man-
tereelle ja takaisin, matka kestää 
avovesikaudella noin tunnin ja 
jäiden aikana h ieman kauem-
min. 

"Muistaakseni pahimmillaan 
yhteysaluksella on kestänyt Kot-
kasta Rankkiin yhdeksän ja puo-
li tuntia. Kaikkeen tottuu ja yh-
teysliikenne pelaa olosuhteisiin 

nähden hyvin. Sellaista on elämä 
saaristossa. Ensimmäinen tyttä-
remme tosin meinasi syntyä lai-
turille, mutta onneksi merivar-
tiosto sai aluksen kiinni laituriin 
hirveästä syysmyrskystä huo-
limatta ja pääs imme Kotkaan. 
Toinen tytär syntyi sitten turval-
lisesti mantereella. 

Pietari Suuren meri l innoi-
tuksen osana toiminut l innake 
antaa varusmieskoulutusta ym-
päri vuoden. Varusmiehet saavat 
koulutuksen kranaat inhei t in- , 
tulenjohto- sekä i lmator junta-
tehtäviin. Linnakkeen päivittäi-
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Sotilaskoti on linnakkeella työs-
kentelevien tärkeä hengähdyspaik-
ka. Emäntänä toimii Leena Kivi-
nen. 

Rannikon linnakkeiden eräs tär-
keä tehtävä on alueen valvonta. 
Tällä kertaa päivystäjänä yliker-
santti Lipponen. 

siä toimintoja ja huollon tärkeitä 
tehtäviä hoitavia varusmiehiä ei 
suinkaan pidä unohtaa, päällik-
kö muistuttaa. Puolustusvoimien 
ohella ilmatieteen laitokselle pal-
velua tuottava sääasema - Kot-
ka-Rankki, ohutta yläpilveä - on 
ehkä Rankin tunnetuin vierailu-
kohde. Sääaseman toiminta on 
sääryhmän vastuulla. Hyväntuu-
lisen ja kodikkaan muonituskes-
kuksen apuna toimivat talous-
miehet ja poliklinikan vaativia 
rutiineja hoitaa lääkintäryhmä. 

"Kantakoulutettuja sotilaita 
linnakkeella on vain yhdeksän, 

siviiliviroissa palvelee seitsemän 
henkilöä ja lisäksi löytyy kaksi 
ylikessua. Työtä ja sijaisuuksia 
riittää, mutta erinomaisella työ-
porukalla ja yhteishengellä selvi-
tään kaikista näin rauhanaikai-
sista hommista ja pikatilanteis-
ta. Leikkisästi olemme alkaneet 
hakemaan seuraavaa kiinnitystä 
Ritarin maljaan. Suurin palkinto 
on kuitenkin se, että hyvän po-
rukan kanssa on mukava aloittaa 
työt aamuisin", iloitsee l innak-
keen päällikkö Mikko Pilviö. 

Joukko-osastojen odotellessa 
tulevan selonteon julkistamista 

ja muutoksia, Kotkan Rannik-
koalue ja Rankin l innake voi-
vat hengähtää hieman. Kaakon-
kulmalla menee hyvin. Pietarin 
portinvartijan itäinen toimialue 
on tärkeä ja rannikkoalueeseen 
satsataan ja luotetaan. Jo aiem-
min aloitetut muutokset ja satsa-
ukset näkyvät myös perusyksik-
kötasolla Rankissa. 

"Linnakkeen kasarmilla on 
tuvat ja liikuntasali juuri kun-
nostettu, kasarmin muiden toi-
mitilojen käyttöä on järkiperäis-
tetty. Suurin osa muutoksista on 
tehty koulutuksen kehittämistä 
silmällä pitäen. Lisäksi linnake 
saa uuden laiturin kesän 2004 ai-
kana. "Linnakkeen henkilöstöl-
lä on edelleen uskoa tulevaisuu-
teen", kertoo Pilviö. 

Tulisiko nuoren ja valmistuvan 
ammattisotilaan kunnioittaa 
perinteitä ja sitoutua kutsu-
muksensa mukaisesti työhönsä 
Rankin päällikön tavoin? 

"Mielestäni valmistuvan upsee-
rin oikeutena on mahdoll isuus 
asua ja elää linnakkeella. Ei ne 
kaupunkien ilot ja juomat katoa, 
vaikka muutaman vuoden olisi-
kin saaressa. Näin hienoa koke-
musta ei kannata jättää käyttä-
mättä. Vaimoille tai tyttöystävil-
le kannatta sanoa, että saaressa 
asuminen on kuin asuisi Kulo-
saaressa rivitalossa, mutta ei sin-
nepäinkään. Motivoituminenkin 
on helppoa. Ei tarvitse kuin aa-
mulla ennen töihin menoa kat-
soa aamuauringon säteiden osu-
mista Suursaaren rinteisiin, niin 
ei toimistossa todellakaan tule 
mieleen, että täällä ollaan palve-
luksessa vain t ietojärjestelmiä, 
hehatia tai varttia varten." 
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K Y M E N L A A K S O N 
R A N N I K O N -
P U O L U S T A J A I N K I L T A R Y 

Kutsu 

"Rannikonpuolustaja-päiville" 
Kotkaan 
21.8.04 

ALUSTAVA OHJELMARUNKO: 

Lauantai 2 1 . 8 
12.00 Kokoontuminen ja ilmoittautumiset Klami-

lan kalasatamassa 
12.30 Päivien avaus 

Molemmat killat yhdessä 
13.00 Kenttälounas 

Rantakalasoppa Virolahden tapaan 
13.30 Ohjelmat eriytyvät 

Siirtymiset Haminaan (Laivastokilta) ja 
Kuusisen sotasatamaan (Rannikonpuolus-
tajat) 

14.30 Merikuljetus Kirkonmaahan 
15.30 "Alkupuhuttelu" ja tutustuminen Kirkon-

maan linnakkeeseen. 
Loppuiltapäivää vietämme linnakekerholla 
ja lähimaastossa kilpailujen, arvontojen ja 
keskinäisen seurustelun merkeissä. 

n.19.00 Iltapala kaikille 
19.30 Paluukuljetus mantereelle (ei-yöpyville) 

Sunnuntai 2 2 . 8 
07.30 Aamupala 
8.00 Kuljetus mantereelle, jossa perillä viimeis-

tään klo 9.00 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.7 mennessä. 
Pj Esa Terviö 
p. 044 083 7846, esa.tervio@luukku.com tai 
vj Heikki Salmela 
p. 040 546 0532, heikki.salmela@luukku.com. 

Kymenlaakson RP-kilta järjestää Kotkan Ran-
nikkoalueen tuella RT-väen tapaamisen Kir-

konmaan linnakkeella lauantaina 21.8. Tapaami-
nen aloitetaan kuitenkin yhteisellä kenttälounaal-
la ja alkujuhlalla Laivaston Killan kanssa Klamilan 
kalasatamassa. Tämä järjestely siksi, että pitempi-
matkalaiset voisivat yhdistellä kuljetuksiaan - ja 
samalla tietysti matkalaulujakin! 

Olemme jälleen mukana toimittamassa 
ilmastoinnin ja erikoissuodatuksen 

Merivoimien uudisrakennusalukseen 
L-443 

H Y O R K 
YORK Novenco A.S. 

NVC i lmankäs i t te ly 
Purokatu 7 Phone +358-2-4328500 
FIN-21200 RAISIO Fax +358-2-4328501 
F in land E-mail novenco@novenco.fi 

Hinta 15 €/hlö. 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN YHTEISTÄ 
ELOKUUN VIIKONLOPPUA MERELLISEEN 

KOTKAAN! 

Kymenlaakson Rannikonpuolustaj ain 
Kilta ry 
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S U O M E N L I N N A N 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö K I L T A r y 
T I E D O T T A A 

MUUTOKSIA JOHTOKUNNASSA 
• RT-KILLAN JOHTOKUNTA järjestäytyi vuo-
sikokouksen mukaisesti 1.4. eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen tiloissa Helsingin Ruoholahdessa. Joh-
tokunnan järjestäytymiskokouksessa Järvön isän-
tä, Matti Hiltunen, palkittiin ansioistaan killan toi-
minnassa Merireserviläisristillä. Johtokunnan jä-
senet vuonna 2004 ovat: Pekka Ahtola, Martti Hol-
ma, Kimmo Ylitalo, Kristiina Slotte, Pentti Ales-
talo, Ove Enqvist, Timo Elolähde, Jussi Wirtanen 
sekä Suomenlinnan Rannilckorykmentin edustaja 
Jyrki Lintovuo. 

KUIVASAAREN YLEISÖRETKET 
KESÄLLÄ 2 0 0 4 

• TÄNÄKIN KESÄNÄ järjestetään neljänä vii-
konloppuna mahdollisuus tutustua Kuivasaaren 
linnakkeen ainutlaatuiseen luontoon ja rannikko-
tykistömuseoon asiantuntevien oppaiden johdolla. 
Suuren suosion aikaisempina vuosina saavuttaneet 
retket ovat edelleen kysyttyjä ja viime kesänä mah-
dollisuus pääsyyn "salatuille saarille" avautui myös 
ulkomaanvieraille. Kuivasaaren 12-tuumaista kak-
soistykkitornia ja muuta rannikko tykistömuseon 
kalustoa on esitelty tilauksesta myös yksityisvierai-
luina. 

Kuivasaaren järeän aseistuksen lisäksi alku-
kesästä väriloistoonsa puhkeava luonto tekee saa-
resta ainutlaatuisen koko maailmassa. Kukkalois-
ton lisäksi myös runsas lintukanta houkuttelee 
alan harrastajia kesäiselle retkelle Kuivasaareen. 
Muun muassa laulujoutsenet, valkoposki- ja kana-
danhanhet sekä merimetsot ovat vierailijoiden kii-
kareiden kohteina. Rannikkotykistön toimintaan 
liittyvää kirjallisuutta sekä killan omaa materiaa-
li on saatavilla muistoksi käynnistä Kuivasaaressa 
asevelihintaan. Esimerkiksi Kuivasaari-pinssiä ei 
saa mistään muualta kuin paikan päältä ostettu-
na. Saarella toimii retkiviikonloppujen yhteydessä 
myös perinteinen Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
sotilaskoti, jossa on tarjolla maistuvia munkkeja ja 
virvokkeita. 

Retkiviikonloput tulevana kesänä ovat 5.-6.6., 

19.-20.6. ja 7.-8.8. sekä 21.-22.8. Retkipäivinä kul-
jetukset lähtevät merisatamasta ravintola Caruselin 
luota, josta IHA-Linesin Kuivasaari-tunnuksin va-
rustettu vesibussi kuljettaa vierailijat linnakesaa-
relle. Lähdöt ovat retkiviikonloppuina klo 10.00, 
12.00 ja 14.00. Retket kestävät noin kolme tuntia, 
josta Kuivasaaren linnakkeella vietetään kaksi tun-
tia. Retkien hinta on 20 euroa/aikuinen ja 10 eu-
roa/lapsi. Hintaan sisältyvät matkat vesibussilla 
sekä opastuksen museokierroksilla. Myös luon-
non parissa viihtyville on asiantuntevaa opastusta 
tarjolla samaan hintaan. Lippuja myydään ennak-
koon toukokuun alussa IHA-Linesin toimistossa 
osoitteessa Meritullintori 6, puh. (09) 6874 5050. 

Retkiviikonloppujen tuotto käytetään lyhentä-
mättömänä Kuivasaaren rannikkotyksitömuseon 
ylläpitoon ja kehittämiseen. Retkien järjestelyistä 
vastaa Suomenlinnan rannikkorykmentin Perin-
neyhdistys ry. Lisätietoja Kuivasaaren retkiviikon-
lopuista saa tiedottaja Jussi Wirtaselta, puh. 040-
824 9462 sekä osoitteesta www.rt-kilta.net. Terve-
tuloa! 

KUIVASAAREN KAKSOISTYKKITORNI 
7 0 VUOTTA 
• KUIVASAAREN LINNAKKEEN 12-tuumai-
nen 305/52 0 2 (Obuhov)-kaksoistykkitorni vi-
hittiin 12.05.1934. Läsnä olivat muun muassa Ta-
savallan Presidentti P.E. Svinhufvud, pääministeri 
T.M. Kivimäki, puolustusministeri Arvi Oksala, 
sotaväen päällikkö kenraaliluutnantti Hugo Öster-
man ja meripuolustuksen päällikkö kenraalimajuri 
Väinö Valve. Mäkiluodon torni ampui kunnialau-
kaukset molemmilla putkilla Kuivasaaren eteen n. 
500 metrin päähän saaren eteläkärjestä ja tornin 
betoniperustaan laskettiin perustamiskirja ja ra-
hanäytteitä käytössä olevista metallirahoista kaikki 
suljettuna 57 mmm Nordenfelt -hylsyyn. 

JÄRVÖ KUTSUU 
• Kiltalaiset pääsevät Järvöhön omalla veneellä. 
Tämä edellyttää kertaluonteisen liittymismaksun 
maksamista ja lisäksi venemaksun suorittamista 
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ennen kunkin vuoden ensimmäistä käyntiä. Ker-
taluontoinen liittymismaksu on 170 euroa ja vene-
maksu 90 euroa vuodessa. Venemaksuun sisältyy 
20 euron vierailumaksu. Näillä maksuilla ylläpi-
dämme Järvön laitureita, grillikatoksia ym. Mak-
sujen tulee olla suoritettuna 15.5.2004 mennessä. 

Kesäkaudelle 2004 on mahdollista maksaa yh-
den päivän oleskelusta 5 euron kertamaksu, jonka 
tulee olla maksettuna ennen saareen saapumista. 
Kertamaksu sisältää oikeuden vierailla Järvössä il-
man yöpymistä. 

Myös veneettömät kiltalaiset pääsevät Järvö-
hön. Soita Järvön isännälle, emännälle tai kiltama-
jalle hyvissä ajoin, niin kyyti järjestyy. Päivystäjä 
on velvollinen noutamaan kiltalaiset bensarahaa 
vastaan Porkkalasta entisen Varubodenin kaupan 
luota. Veneettömien on maksettava joko ruoka-
kuntakohtainen vierailumaksu 10 euroa per kerta 
tai 20 euroa koko kesältä. Myös killan jäsenmak-
sun tulee olla maksettuna. 

Lisätietoja toiminnasta antaa Järvön isän-
tä Matti Hil tunen, gsm 040 342 7064, matti . 
hiltunen7@luukku.com. 

LASTEN LEIRI JÄRVÖSSÄ 2 8 . 6 . - 1 . 7 . 
• SUOMENLINNAN Rannikkotykistökilta järjes-
tää jälleen Järvössä lastenleirin maanantaista tors-
taihin 28.6-1.7. eli juhannuksen jälkeen. Kohde-
ryhmänä ovat 6-13-vuotiaat pojat ja tytöt, joiden ei 
tarvitse olla rt-kiltalaisten lapsia. Kerro leiristä siis 
myös tuttavaperheillesi! Leirimaksu sisältää moni-
puolisen leiriohjelman, ruoat, majoituksen puoli-
joukkueteltoissa ja vakuutukset. Lisätietoja hinnois-
ta ja muista yksityiskohdista antaa Kristiina Slotte, 
gsm 050 525 0022, kristiina_slotte@yahoo.com. 

RT-KILLAN HIHAMERKIT 
VALMISTUIVAT! 
• KILLAN JÄSENILLÄ on oikeus lunastaa itsel-
leen kiltamme ikioma hihamerkki, jota käytetään 
ohjesäännön mukaisesti maastopuvussa m/91 kil-
lan mustan baretin kera. Komeasti brodeerattu 
kangasmerkki tunnustaa rannikkotykistön väre-
jä, jossa merkkiä kiertää punainen reunus ja mus-
talla pohjalla on kultainen (keltainen) Ehrensvär-
din kypärä, kuten barettikokardissa, sekä teksti: 
"Suomenlinnan RT-Kilta". Merkki on tarrapoh-
jainen ja mitoitettu maastopuvun m/91hihaan. 

Merkin hinta on 5 euroa ja sen saa tilattua osoit-
teesta: Matti Hiltunen, gsm 040 342 7064, matti. 
hiltunen7@luukku.com. 

RETKI NAISSAAREEN 14 .8 . 
• KILLAN TYKKIRYHMÄ järjestää retken Nais-
saareen lauantaina 14.08.2004. Alustava suunnitel-
ma on, että lähdetään ensimmäisellä aamulla läh-
tevällä pikalaivalla Tallinnaan, siirrytään Piritan 
satamaan, josta kuljetus Naissaareen lähteen klo 
11.00. Naissaaressa tutustutaan virolaisen rannik-
kotykistön upseerin opastamana saaren liinnoitus-
laitteisiin sekä ensimmäisen että toisen maailman-
sodan ajoilta. 

Naissaarihan oli yksi kärkipiste siinä kolmios-
sa, jota nimitettiin Pietari Suuren Merilinnoituk-
seksi ja jonka tarkoituksena oli sulkea Suomen-
lahti sen kapeimmalta kohdaltaan linjalla Tallinna 
- Porkkala - Hanko. Naissaaressa on mahdollisuus 
ruokailuun. Kuljetus takaisin Tallinnaan lähtee klo 
16.30 ja viimeinen pikalaiva Tallinnasta Helsinkiin 
lähtee klo 19.00. Hinta ilman ruokailuja on n. 100 
euroa per henkilö. Ilmoittautumiset toukokuun 
loppuun mennessä osoitteella Martti Holma, Calo-
niuksenkatu 3 A 10, 00100 Helsinki, gsm. 040-755 
4261, martti.holma@welho.com. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
• SUOMENLINNAN Rannikkotykistökillan jä-
senet perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 
70 euron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista 
jättää paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne oli-
vat ennen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossa-
kin pitää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksi-
köille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heille on anotta-
va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitajana toimii Mauri Harju 
(puhelin 0400 443 749), jolta varataan kaikki sau-
navuorot. Häneltä saa myös lisätietoa mm. kulku-
lupamenettelystä. 
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Vasemmalta alkaen, Suomalaisen Kerhon taloudenhoitaja Jouko Parviainen, Perinneyh-
distyksen edustajat; hallituksen jäsen Risto Muuro, puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen, 
hallituksen jäsen Kauko Juhola ja Suomalaisen Kerhon varapuheenjohtaja Into Johansson 

t Elämän liekki 
; m • : -patsas Hangon Rannikkopatteriston 

perinneyhdistykselle 
• HANGON SUOMALAISEN KERHON Elämän 
Liekki -patsas luovutettiin joulukuussa Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyhdistykselle Suoma-
laisen Kerhon pikkujoulussa. Patsaan ottivat vas-
taan yhdistyksen puheenjohtaja Veikko-Olavi Ero-
nen sekä hallituksen jäsenet Kauko Juhola ja Risto 
Muuro. Patsaan yhdistykselle luovuttivat Suoma-
laisen Kerhon varapuheenjohtaja Into Johansson ja 
taloudenhoitaja Jouko Parviainen. Elämän Liekki 
-patsaan Suomalaiselle Kerholle on lahjoittanut ja 
myös itse tehnyt teollisuusneuvos Yrjö Manner. 

Patsas on ikuisesti kiertävä. Ensimmäisen ker-
ran se jaettiin vuonna 1970. Patsas annetaan vuo-
sittain hankolaiselle, joka on kuluneen vuoden ai-
kana tai viime vuosien aikana tehnyt tai osaltaan 
merkittävästi aikaansaanut jonkun erikoisen ansi-
okkaan, Hangon suomenkielisiä tai suomalaisuut-
ta edistävän teon tai tapahtuman. Patsas jaettiin jo 
kolmannen kerran yhdistykselle uusittujen sään-
töjen mukaisesti. Vuodesta 2001 alkaen Elämän 
Liekki -patsaan on saanut luovuttaa myös yhdis-
tyksille Mannerin suvun luvalla. Patsaan saajan va-

litsee Suomalaisen Kerhon hallitus tehtyjen esitys-
ten perusteella. 

Perinneyhdistyksen puheenjohta ja Veikko-
Olavi Eronen kiitti Suomalaista Kerhoa yhdistyk-
selle osoitetusta merkittävästä huomionosoitukses-
ta, todeten samalla, että hankolaiset ja lähipaikka-
kuntalaiset ovat tunteneet kiinnostusta yhdistystä 
kohtaan liittymällä jäseniksi, jäsenmäärä on tällä 
hetkellä lähes 300. Perinneyhdistys jatkaa lakkau-
tetun Hangon Rannikkopatteriston perinteitä jär-
jestämällä m m vuosittain Patteriston perinnepäi-
vän. Vuonna 2004 perinnepäivää vietetään 2.8. 

Juhlassa palkittiin myös ahkerimmin Suoma-
laisen Kerhon kokouksiin ja tapahtumiin osallis-
tunut jäsen, Pentti Ariin, joka on voittanut tämän 
"Osallistujan pytyn" jo viitenä vuotena peräkkäin. 
Herrasmieskilpailun voittaja Jouko Parviainen sai 
vuodeksi haltuunsa "Kultakalien" tinatuopin. Kai-
kille palkituille jaettiin myös kunniakirjat muis-
toksi. 
Teksti: Veikko-Olavi Eronen 
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H A N G O N 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O N 
P E R I N N E Y H D I S T Y S r y 

SlMeriP:n komentajien vierailu hankolaisten mp-yhdistysten kokoushuoneistossa 18.3.04 Vas. kom-
kapt Ismo Korhonen (seisomassa), oik. kom Esko Kaunisto, pöydän ympärillä hankolaisia mp-johta-
jia. 

SUOMENLAHDEN MERIPATALJOONAN 
KOMENTAJIEN VIERAILU HANGOSSA 
18.3.2004 

• SUOMENLAHDEN Meripataljoonan komen-
tajien tehtävien vaihtoon liittyvä vierailu tapah-
tui Hangossa 18.3.2004. SlMeriP:n komentajana 
1.1.2003 alkaen toiminut komentaja Esko Kaunisto 
siirtyy Pääesikuntaan 15.4. ja tästä päivämäärästä 
alkaen uutena komentajana toimii komentajakap-
teeni Ismo Korhonen. Komentajien päivä alkoi en-
sin visiitillä Hangon kaupunginjohtaja Tom Axber-
gin luona. Täältä vieraat saapuivat tervehtimään 
hankolaisia maanpuolustusyhdistysten puheen-
johtajia maanpuolustusyhdistysten kokoontumis-
tilaan. Komentaja Esko Kaunisto kiitti hankolaisia 
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maanpuolustusyhdistyksiä ja niiden puheenjohta-
jia ja toimihenkilöitä erinomaisesta ja aktiivisesta 
yhteistyöstä ja tuesta, mitä hän on saanut toimies-
saan jo Hangon Rannikkopatteriston viimeisenä 
komentajana. Hän toivotti yhdistyksille johtohen-
kilöinnen edelleen hyvää jatkoa. 

Uusi komentaja komentajakapteeni Ismo Kor-
honen kertoi aluksi, missä tehtävissä hän on toi-
minut tätä ennen puolustusvoimissa sekä tämän 
päivän näkymistä ja yhteistoiminnasta reserviläis-
järjestöjen ml vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kanssa. Hän toivoi, että hyvä yhteistyö tulisi edel-
leenkin jatkumaan hankolaisten maanpuolustus-
yhdistysten kanssa. Mp-yhdistysten edustajat lupa-
sivat, että näin tulee tapahtumaan, samalla he toi-
vottivat molemmille komentajille onnea ja menes-
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H A N G O N RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYKSEN VUOSIKOKO-
US RUSSARÖSSÄ 2 0 . 3 . 2 0 0 4 

Perinneyhdistyksen viides vuosikokous pidettiin 
Russarön linnakkeella. Tällä kertaa kokousväki 
sai kokea keväisen rajun vesisateen menomatkalla 
saareen. Viitisenkymmentä oli kuitenkin uskaltau-
tunut matkalle sateesta huolimatta, kymmenkun-
ta ilmoittautuneista jäi pois. Matka taittui nopeasti 
(puolessa tunnissa) kuljetusalus Vänöllä. 

Vuosikokous pidettiin linnakkeen auditori-
ossa, jonne kokousväki mahtui mainiosti. Ennen 
kokousta saimme nauttia linnakkeen ruokalassa 
perinteisen armeijan hernekeiton, lettujen kera ja 
kokouksen jälkeen väkeä kestittiin vielä kakkukah-
veilla, kenkenkään ei tarvinnut lähteä kotimatkalle 
nälkäisenä. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
majuri evp Veikko-Olavi Eronen ja varapuheen-
johtajaksi komkapt Jarmo Valtimo, hallituksen ko-
koonpano muodostui seuraavaksi: jäsenet, Reino 
Merikukka, Väinö Nurmi, Mauri Ranta, Ulf Ber-
gen, Leena Lindfors, Risto Muuro sekä varajäsenet 
Kari Aarva ja Pirjo Lange. 

Yhdistyksen tärkeimpänä tapahtumana tulee 
olemaan Perinnepäivän järjestäminen ja viettä-
minen yhdessä Suomenlahden Meripataljoonan 
kanssa ma 2.8. 

Juhlapäivän ohjelma noudattelee perinteisiä 
muotoja, juhlallinen lipunnosto Russarön linnak-
keella, seppeleenlasku sankarihaudoilla ja perinne-
päivän vietto Russarön linnakkeella. 

Perinnepäivään tullaan kutsumaan yhdistyksen 
jäsenet ja toiminnantukijat sekä yhteistyökump-
panit, myös entiset russaröläiset ovat tervetulleita 
päivän tilaisuuksiin. 

Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta on kut-
sussa, joka postitetaan jäsenistölle touko-/kesä-
kuun vaihteessa. 

Perinneyhdistys on saavuttanut valtavan suosi-
on ja mielenkiinnon näinkin lyhessä ajassa, jäasen-
määrä oli vuoden lopulla 265 henkeä, joista vuon-
na 2003 jäseniksi liittyneitä oli 35 henkeä. Kannat-
tavia jäseniä oli kymmenkunta yritystä ja yksityis-
henkilöä sekä yhteisöinä Hangon Sotaveteraanit 
ry ja Hangon Sotainvalidien Veljesliiton Hangon 
osasto rf ja kannattavana ainaisjäsenenä Hangon 
Siivous ja Huolto Oy. 

Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä hankolais-
ten maanpuolustusyhdistysten kanssa ja toivottaa 
hyvää kevättä Rannikon Puolustajan lukijoille! 

Teksti ja kuvat Veikko-Olavi Eronen 

tystä uusissa tehtävissään! Tilaisuudessa oli läsnä 
toistakymmetä henkeä. Tämän jälkeen komentajat 
siirtyivät iltapäiväksi Russarön linnakkeelle. 

Russarön auditoriossa 20.3.2004 HanRPston Perinneyhdistyksen vuosikokousväkeä 
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H A N K O N I E M E N K I L T A r y 
H A N G Ö U D D S G I L L E r f 

HANKONIEMEN KILLAN to imin ta on tänä 
vuonna uuden puheenjohtajan Aimo Forssin joh-
dolla etsinyt uudistumista. Killan vuosipäivän 
vietto oli tarkoitus juhlia totutun kaavan mukaan. 
Mutta kohtalo panikin sormensa peliin. Itäsata-
masta lähdimme uiskolla kohti Riilahtea kauniissa 
aurinkoisessa kesäsäässä. Tuuli puhalteli verkak-
seen pohjoisesta. Hankoniemen kärjen ohitettu-
amme vilkas huviveneliikenne solui sekä vastaam-
me että samaan meidän kulkusuuntaamme. Aluk-
semme valpas kippari huomasi Hankoniemen län-
tisellä selällä ajelehtimassa olevan keulakannelli-
sen nelimetrisen huviveneen, jonka miehistö pyysi 
apua. Uisko ympäri ja jo hetken kuluttua olimme 
veneen vieressä. 

Neljä metriä venettä ja satakolmekymmen-
tä hevosvoimaa (maakravun mielestä) lillui siinä 
avuttomana pohjatuulen kuljettaessa sitä koti avo-
merta. Veneen moottori oli hajonnut - kampiak-
seli vai mikä oli tehnyt reijän moottorin kylkeen ja 
siinä oltiin. Köysi kiinni ja hinaus kohti Hankonie-
men pohjoisrannan venesatamaa oli alkanut. Puo-

lisen tuntia tässä avustustoimessa kului, joten saa-
vuimme Riilahteen lähes aikataulussa. Tällä kertaa 
olimme vain Hankoniemen Kil lan-Hangöudds 
Gille ry:n porukalla muistomerkillä. Paluumatkan, 
joka sujui aivan ennakkosuunnitelmien mukaan, 
jälkeen siirryimme juhlapäivän lounaalle juhlista-
maan kiltamme perustamispäivää ja muistelemaan 
menneitä. 

Toimintasuunnitelman mukaan on killan ta-
voitteena lisätä yhteistyötä muiden Hangossa toi-
mivien kiltojen kanssa. Tästä ensimmäisenä mer-
kittävänä tapahtumana tulee olemaan maanpuo-
lustusiltapäivä sanomisen ja sotilasruokailun mer-
keissä Russarössä. Tämä tapahtuma järjestetään 
lauantaina joulukuun 13 päivänä. Lähtö puolelta 
päivin Hangosta. Russarössä ruokailemme kasar-
milla ja saunomme majakan saunalla. Tilaisuus on 
tarkoitettu kaikille Hankoniemen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen parissa toimiville. Siis joukol-
la mukaan. Tarkistakaa aikataulu puheenjohtajalta 
Aimo Forssilta puh 040 557 8326. 

M Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

n R A U M A N SATAMA 
P O R T O F R A U M A 

Hakunintie 19, 26100 Rauma puh (02) 834 4712, fax (02) 822 6369 
www.portofrauma.com, email: harbour.office@portofrauma.com 

I I FURUNO FINLAND 
PROFESSIONAL MARINE ELECTRONICS 

In tegroidut la ivojen komentosi l ta - , va lvonta- j a hä ly tys jär jeste lmät , sähkö ise t 
m e r i k a r t t a - j a näyt tö jär jes te lmät sekä n a v i g o i n t i - j a kommunikaat io la i t tee t . 
M y ö s mer ia lue iden v a l v o n t a - j a tarkkai lu jär jeste lmiä . 

Myynt i • Suunni t te lu • Tuotekeh i tys • Kou lu tus • Tekn inen tuki • A s e n n u s • Huol to 

F u r u n o F i n l a n d O y 
O l a r i n l u o m a 19, P L 11 
0 2 2 0 1 E s p o o 
i n f o @ f u r u n o . f i 

P u h . 0 9 - 4 3 5 5 6 7 0 
F a x 0 9 - 4 3 5 5 6 7 1 0 
w w w . f u r u n o . f i 
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A \ i l / r O < : 
Suomala isen p u oli u stustekno log ia n 

edistäminen kansainvälisillä markkinoilla, 
alan konsultointi sekä ulkomaalaiset 

erikoised u st ukset Suomessa 
Kauppakartanonkatu 7 A 73 Puh: 09 727 99 140 
00930 Helsinki Faksi: 09 727 99 141 

info@miltoc.fi 

mailto:info@miltoc.fi


Rannikkojääkäri-
killassa tapahtuu 
kesä-syksy 2004 

H e i n ä k u u 
Per jan ta i 2.7.2004: Kanoottivaellus Tammi-
saaren saaristossa. Tarkat tiedot Tero Mäkiseltä 
(GSM 050-585 0046, email: tero.makinen@hut. 
fi), jolle myös ilmoittautumiset. 
Maananta i 5.7.2004: Teikarin päivä, jota vie-
tetään tänä vuonna Viipurinlahden taistelujen 
60-vuotisjuhlan merkeissä. Killan jäsenet ovat 
tervetulleita seuraamaan Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan juhlallisuuksia Dragsvikiin sekä 
osallistumaan sen jälkeen järjestettäviin tapah-
tumiin. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

S y y s k u u 

Perjantai 17.9.2004: Viimeinen ilmoittautumis-
päivä syksyn barettimarssille. Katso erillinen il-
moitus tässä lehdessä. 

M a r r a s k u u 
Keskiviikko-Torstai 3.-4.11.2004: Perinteinen 
barettimarssi Dragsvikin ja Hankoniemen maas-
tossa. Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. 

Syyskokous. Tarkasta ajankohdasta ja paikas-
ta tiedotetaan myöhemmin. Jäsenille tulee myös 
erillinen kokouskutsu. 

Teikarin muistojen iltapäivä Turussa. Tarkasta 
ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhem-
min. 

Tervetuloa kaikki rannikkojääkärit viettämään 
TEIKARIIM PÄIVÄÄ 5.7. Dragsvikiin 

• VaaRannJP:n perinnetaistelun vuosipäivää vietetään maanantaina 5.7.2004. Päivää vie-
tetään myös Viipurinlahden taistelujen 60-vuotisjuhlan merkeissä. 

Klo 14.00 seppeleenlasku ja palkitsemiset sekä Kunniarannikkojääkärin nimeäminen 
Teikarin kivellä Dragsvikissä. 

Klo 15.00 Rannikkojääkärimuseon avajaiset Perinnetorpassa, joka sijaitsee Perinnekuk-
kulalla. Tilaisuuden jälkeen siirtyminen varuskunnan ruokalaan, jossa buf-
fet. 

Tilaisuuteen on linja-autokuljetus Helsingistä. Lähtö klo 12.30 Helsingin Rautatieasemal-
ta. Paluukuljetus Dragsvikista lähtee klo 16.30 ja on Helsingissä noin klo 18.00. 

I l m o i t t a u t u m i s e t tilaisuuteen ja linja-autokuljetukseen viimeistään 24.6.2004 
mennessä puh. 019-181 4202. 

Rannikkojääkärikillan hallituksen ja Teikarin taistelijoiden edustajat käyvät Upinniemen 
varuskunnan Teikarin kivellä laskemassa seppeleen klo 9.00. Jos haluat osallistua tähän 
tilaisuuteen, ota yhteys puheenjohtaja Aarne Krogerukseen, GSM 040-545 1426. 

mmmmmmmmmmma^^^^mammmmammmmmmmammami^mm^mmmmmmmm 
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Uudenmaan Prikaatin vuosipäivänl6.4.2004 aterialla kolmen polven rannikkojääkäreitä kahvia 
siemailemassa Dragsvikin varuskunnan ruokalassa. Vasemmalta Teikarin taistelijoiden puheen-
johtaja Paavo Teikari, Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen sekä killan jäsen 
Terhi Vira. Oikealla komentajakapteeni Ari Jussilainen ja kapteeniluutnantti Martin Stenström 
Vaasan Rannikkojääkäripataljoonasta. 

R a n n i l c l c o j ä ä i c ä r i e n 
BARETTIMARSSI 

• Perinteinen barettimarssi järjestetään loppu-
syksyllä 
k e s k i v i i k k o n a j a t o r s t a i n a 

3 . - 4 . 1 1 . 2 0 0 4 
Dragsvikin lähimaastossa. Tapahtuma on VEH 
eli vapaaehtoinen harjoitus. 
Barettimarssiin voivat osallistua vain Rannik-
kojääkärikil lan jäsenet ja osallistujien määrä 
on rajoitettu. Rastitehtäviin otetaan muutamia 
halukkaita. 

Ilmoittautumiset ehdottomast i 
perjantaihin 7.9.2004 mennessä killan sihteerille 
Jyrki Härkille, jolta saa myös lisätietoja. 

Jyrki Härkki 
Puh. kotiin 09-547 1285 
GSM 040-550 0082 
Email: jyrki.harkki@teliasonera.com 

mailto:jyrki.harkki@teliasonera.com


RANNIKKO-
JÄÄKÄRI KILTA 

Juhlavuotta viettämään 

Tämä vuosi on rannikkojääkärien juhla-
vuosi. Tänä kesänä tulee kuluneeksi 60 
vuotta perinnetaisteluistamme Viipurin-
lahdella, Teikarissa ja Melansaaressa. Me 

kaikki haluamme viettää tuota merkkipäivää juh-
lavasti ja muistaa niitä miehiä, jotka noihin taiste-
luihin osallistuivat. Teikarin päivästä 5.7.2004 on-
kin tulossa Dragsvikissä näyttävä tapahtuma, aina 
Kunniarannikkojääkär i -nimitystä myöten. Toi-
votan Teikarin taistelijat ja Rannikkojääkärikillan 
edustajat tervetulleiksi runsaslukuisina kyseiseen 
tapahtumaan. 

Kuten aiemmin olen kirjoittanut, avataan Tei-
karin päivänä Dragsvikin Perinnekukkulalla Ran-
nikkojääkärimuseo. Kilta on viime kuukausina 
ollut työllistetty museoesineistön keräämisessä 
ja järjestämisessä. Edustajamme ovat vierailleet 
Dragsvikissä tutustumassa Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan varastoihin sekä olleet yhteydessä 
muiden muassa Sotamuseoon ja Jalkaväkimuse-
oon. Kaikilta näiltä tahoilta tullaan saamaan mitä 
mielenkiintoisinta Viipurinlahden taisteluihin liit-
tyvää aineistoa. Valokuviakin on saatu runsaat sata 
kappaletta. 

Kun puhutaan Rannikkojääkärimuseosta, ei 
saa tietenkään unohtaa sodanjälkeistä aikaa ja ny-
kyisyyttä. Museoon tulee kaikkia rannikkojääkäri-
koulutuksen vaiheita esitteleviä osioita, niin Mies-
saaren ja Suomenlinnan kuin myös Upinniemen 
vaihetta esittelevätkin. Lisäksi nykyinen koulu-
tuspaikka, Uudenmaan Prikaatin Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoona tulee saamaan oman osansa 
näyttelytilasta. 

Sitten hieman keväällä tapahtunutta. - Killan 
kevätkokous pidettiin pääasiassa sääntömääräis-
ten asioitten parissa Maanpuolustuskiltojen Liiton 
auditoriossa Helsingissä maaliskuun 24. päivänä. 

Kokous päätti myös kutsua Rannikkojääkärikillan 
kunniajäseneksi Paavo Teikarin ja myöntää hänelle 
Kunniarannikkojääkärin arvonimi. Teikarin päivä-
nä Paavo Teikari myös täyttää 80 vuotta. Hänelle 
tässä jo etukäteen onnittelut merkkipäivän johdos-
ta. 

Onnit te lut myös Olli Ollilalle eli ki l tamme 
edelliselle puheenjohtajalle ja hallituksen nykyisel-
le jäsenelle hänen samastaan arvokkaasta mitalis-
ta. Puolustusministeri Seppo Kääriäinen on näet 
myöntänyt hänelle Kadettikunnan ansiomitalin. 

Kun kerran onnitellaan, niin onnitellaan sitten 
lisää. Sininen Reservi r.y:n vuosikokous valitsi yh-
distyksen puheenjohtajana jatkamaan edelleen kil-
tamme entisen puheenjohtajan Matti Kaskealan. 
- Onnea ja menestystä hänelle ! 

Tätä kirjoittaessani en voi vielä kertoa men-
neessä ajassa Säkylän vierailustamme, mutta sii-
tä sitten juttua seuraavassa Rannikon Puolustajan 
numerossa. 

Lopuksi haluan muis tu t taa ki l ta la is iamme 
muutamista asioista. Ensinnäkin, älkää unohtako 
Merivoimien vuosipäivää 9.7.2004. Rannikkojää-
kärithän ovat nykyisin osa Merivoimia. Merivoi-
matanssiaiset pidetään tänä vuonna Upinniemen 
varuskuntakerholla, joten ainakin Upinniemen 
"rannarit" joukolla mukaan muistelemaan men-
neitä ja tutustumaan nykyisyyteen. 

Toinen asia, josta muistutan, on kiltamajamme. 
Ainakin tällä hetkellä majalla on vielä vapaita ai-
koja. Yhteys vaan hallituksen jäseneen, Juha Kar-
voseen (GSM 040-501 0843). Häneltä saa lisätieto-
ja ja häneltä voi varata mökin. 

Hyvää kesää toivottaen 

Aarne Krogerus 
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Maanpuolustuskoulutus ry:n, Sininen Reservi ry:n sekä 
jäsenyhdistysten toiminta kiinnosti yleisöä Pohjanmaan 

^ ^ ^ ^ Suurmessuilla 2 4 . - 2 5 . 4 . 2 0 0 4 Vaasassa 

Meriosasto messuilla 
Pohjanmaan Suurmessuille 24.-25.4.2004 Vaa-
sassa osallistui Vaasan Meriosasto yhteisosastolla 
Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kanssa ensi kerran. 

Osasto sijoittui messuilla ihanteellisesti Länsi-
Suomen Merivartioston, Pohjanlahden Merenkul-
kupiirin sekä Puolustusvoimien Ilmasotakoulun 
osastojen tuntumaan. 

Pohjanmaan Pelastuslaitoksen puolesta esit-
telystä vastasi Mustasaaren kunnan pelastuslai-
tos sekä paikalliset VPK:t, palopäällikkö Mikael 
Wendlinin johdolla. Vaasan Meriosaston SVK-
kurssin suorittaneet kuljettajat sekä Merenkulun 
täydennyskurssin suorittaneet laivurit vastasivat 
osastomme toiminnan esittelystä VaaMeriOs:n 
päällikön Jorma Kuntsin johdolla. Esitteitä olimme 
saaneet riittävästi ja ne olivatkin messuyleisön ta-
holta varsin kysyttyä materiaalia. 

Samalla oli yleisöllä myös mahdollisuus tehdä 
kysymyksiä Maanpuolustuskoulutuksesta sekä Si-
nisen Reservin ja sen Vaasalaisten jäsenyhdistysten 
toiminnasta! VaaMeriOs:n sitoutuneet toimijathan 
edustavat kaikkiaan kuutta paikallista merellistä 
kiltaa tai yhdistystä. 

Messuilla oli käytössämme MPK ry:n/Sininen 
Reservi ry:n "ständin" lisäksi lähes "uunituore" 
edellisenä päivänä valmistunut VaaMeriOs:n oma, 
lahjoituksena saatu samanlainen "seinä", joka tois-
taiseksi yksipuolisena suomenkielisenä palveli kii-
tettävästi tarkoitustaan. "Ständimme" ideoi ja tuot-
ti mainos PS Petri Ilola. 

Kyläkauppias Vesa Keskisen, Veljekset Keski-
nen OY:stä osastollemme lahjoittama 21 tuuman 
videoväritelevisio oli todella oivallinen väline esit-
tää vaasalaisen Samsession tv-tuotannon valmis-
tamaa VaaMeriOs:n toiminasta lyhyin katkelmin 
kertovaa esittelyvideota (3 h a'20 min) viiden vuo-
den ajalta. Samalla myös muut toiminnastamme 
kuvatut videot oli mahdollisuus esittää yleisölle. 

Messuvieraille oli myös yhteistyössä VaaMe-
riOs:n kanssa, Mustasaaren pelastuslaitos ideoinut 

seitsemänkohtaisen tietovisan, jonka kysymykset 
kattoivat sekä pelastusalan, että MPK ry:n koulu-
tusta ja Sinisen Reservin KL Röyttää koskevien ky-
symysten lisäksi osastomme toiminnan. 

Vastauksia tuli satoja, ja arvonta tapahtuu Poh-
janmaan pelastuslaitoksella toukokuun aikana. Pal-
kinnot, 6 kg jauhesammutin, palovaroitin, sam-
mutuspeite, olivat todella tavoittelemisen arvoiset. 

O p p i a yleisölle 
VaaMeriOs järjesti myös messuyleisölle "Hätäil-
moitus kesämökiltä ja meripelastustilanteessa" -
lomakkeen täyttämisen (Hätäkeskuslaitos/RVL). 
Kannettavalla tietokoneella olleelta CD-merikart-
taohjelmalta (koordinaattijärjestelmä WGS-84) 
katsottiin asiakkaan mökkipaikka mahdollisim-
man tarkasti ja kirjattiin kesäasunnon paikka poh-
joisena leveytenä ja itäisenä pituutena ilmoitusoh-
jeeseen, jonka tulisi olla joka mökin seinällä näky-
vällä paikalla. Tämä palvelu oli todella haluttua ja 
suosittua (n. 200-300 kpl). 

Vaasan Meriosasto on kahtena edellisenä vuo-
tena osallistunut Pohjanmaan Turvallisuuspäivän 
yhteydessä järjestettävään messutapahtumaan ja 
tulevana syyskautena on seuraavan esittäytymisen 
aika. 

Pohjanmaan Suurmessut oli tapahtumana erit-
täin positiivinen ja yleisön kiinnostus toimintaam-
me kohtaan erittäin kannustavaa. Opimme tilai-
suudesta todella paljon ja t iedämme nyt tavoit-
teidemme olleen sen arvoisia. 

Pohjanmaan Suurmessujen laskettu kävijämää-
rä oli ensimmäisenä päivänä 9029 henkilöä ja ko-
konaiskävijämäärä messuilla oli 18 472 henkilöä. 

Sää oli mitä parhain ja Seinäjoella samaan ai-
kaan pidetty Etelä-Pohjanmaan Messut ylsi myös 
kävijämäärältään n. 18 000 messuvieraaseen. 

Maanpuolustuskoulutusterveisin! 
Hannu Wallius 
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SINISEN RESERVIN III MESTARUUSKILPAILUT 

"AMPUMAPÄIVÄ 2004" , „ » TULOKSET 
PERINNEKIVÄÄRI 3 0 0 M PISTOOLI 1 5 + 1 5 
1. sotmest Korhonen Tatu 1. ltn Risteli Hannu 

Merireserviläiset ry 254 Turun Laivastokilta ry 274 
2. ylim Soini Jukka 2. sotmest Häyrinen Raimo 

Merireserviläiset ry 226 Laivaston Sukeltajakilta ry 269 
3. kers Kurjenniemi Eero 3. pursim Salo Arto 

Merireserviläiset ry 221 Turun Laivastokilta ry 267 
4. vääp Toivanen Jouni 4. vääp Toivanen Jouni 

Merireserviläiset ry 220 Merireserviläiset ry 262 
5. ltn Vähäkylä Kalevi 5. alik Santala Veli-Matti 

Turun Laivastokilta ry 215 Helsingin Laivastokilta ry 262 
6. korpr Luostarinen Jari 6. korpr Luostarinen Jari 

Merireserviläiset ry 213 Merireserviläiset ry 257 
6. alik Santala Veli-Matti 7. sotmest Korhonen Tatu 

Helsingin Laivastokilta ry 213 Merireserviläiset ry 256 
7. pursim Salo Arto 8. ylim Soini Jukka 

Turun Laivastokilta ry 212 Merireserviläiset ry 255 
8. ltn Risteli Hannu 9. ltn Vähäkylä Kalevi 

Turun Laivastokilta ry 195 Turun Laivastokilta ry 248 
9. pursim Aspinen Jari 10. ylik Lehtonen Ari Juhani 

Laivaston Sukeltajakilta ry 127 Tampereen Reserviläiset ry Meriosasto 222 
10. ylim Palokuja Tero 11. pursim Karimäki Keijo 

Helsingin Laivastokilta ry 110 Laivaston Sukeltajakilta ry 221 
11. ylik Maavuori Jaakko 12. ylik Maavuori Jaakko 

Merireserviläiset ry 96 Merireserviläiset ry 220 
12. alik Ojala Matti 13. kers Kuokkanen Joonas 

Helsingin Laivastokilta ry 83 Helsingin Laivastokilta ry 216 
13. sotmest Häyrinen Raimo 14. kers Kurjenniemi Eero 

Laivaston Sukeltajakilta ry 80 Merireserviläiset ry 200 
14. ylik Lehtonen Ari Juhani 15. alil Mäkinen Ilkka 

Tampereen Reserviläiset ry Meriosasto 65 Laivaston Sukeltajakilta 147 
15. pursim Keijo Karimäki 16. alik Ojala Matti 

Laivaston Sukeltajakilta ry 23 Helsingin Laivastokilta ry 128 

Joukkueki lpa i lu Joukkueki lpa i lu 

1. MERIRESERVILÄISET ry 1. TURUN LAIVASTOKILTA ry 
(Korhonen, Soini, Kurjenniemi) 701 (Risteli, Salo, Vähäkylä) 789 

2. TURUN LAIVASTOKILTA ry 2. MERIRESERVILÄISET ry 
(Vähäkylä, Salo, Risteli) 622 (Luostarinen, Korhonen, Soini) 768 

3. HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 3. LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 
(Santala, Palokuja, Ojala) 406 (Häyrinen, Karimäki, Mäkinen) 637 

4. LAIVASTON SUKELTAJAKILTA ry 4. HELSINGIN LAIVASTOKILTA ry 
(Aspinen, Häyrinen, Karimäki) 230 (Santala, Kuokkanen, Ojala) 606 
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Sininen Reservi - Vapaaehtoista maan-
puolustustyötä merivoimien toiminta-alu-
eella 

Toimintaosapuol ina 
o Sinisen Reservin Säät iö - talou-

del l inen tuki 
o Rannikkotykistösäätiö - taloudel-

l inen tuki 
o Maanpuolustuskoulutus ry:n Me-

ripuolustuspiir i - koulutus 
o Sininen Reservi ry - järjestötoi-

minta 

Sininen Reservi ry 
^ 2 6 jäsenyhdistyksen akti ivinen yhteis-

työjär jestö 
^ toiminnassa mukana rannikko-, meri-

vartio- ja la ivastojoukkoja edustavia 
reserviläisyhdistyksiä koko rannikon 
mitalta sekä Rannikkosoti laskotiyhdis-

a, tys 
»jj» merkit tävimmät yhteistyökumppa-

nit Mer ivo imat , Rajavart iolai tos ja 
Maanpuolustuskoulutus ry:n Mer ipuo-
lustuspiiri 
Sininen Reservi ry on Maanpuolustus-
koulutus ry:n jäsen 

Sinisen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kas-
keala johtaa puhetta vuosikokouksessa Suomen-
lahden Merivartioston perinnetilassa. 

Kevät on 
vuosikokouksien aikaa 
Vuosikokous henkilövalintoineen on useassa yh-
distyksessä yksi kevään tunnusmerkeistä. Tämä 
koskee myös Sininen Reservi ry:tä, joka ry piti 
vuosikokouksensa 24.4.2003 Suomenlahden Meri-
vartioston perinnetilassa Katajanokalla. 

jatkuu 
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TILANNE RAJALLA: vara-amiraali Jaakko Smolander 

V a r a - a m i r a a l i Smolander: 
Ti lanne ra jo i l lamme 
19.4.2004 lukien virkaan nimitetty rajavartiolai-
toksen päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolan-
der, piti kokousväelle mielenkiintoisen esitelmän 
Suomen rajojen tilanteesta. Smolander kertoi, että 
tämän päivän rajavalvonnassakin yhteistyön mer-
kitys korostuu, vaikka esimerkiksi Suomi ja Ve-
näjä huolehtivat itse omien rajojensa valvonnas-
ta. Yhteistoimintamuotoja ovat mm raja-asemien 
päälliköiden ja vartiopäälliköiden kuukausittaiset 
tapaamiset. 

Euroopan Unioinin laajentuessa myös EU:n ul-
korajojen valvonta on haasteiden edessä. Suomes-
sa tilanne on Smolanderin mukaan kuitenkin hyvä 
juuri siksi että yksi laitos vastaa sekä maa- että me-
rirajojen vartionnista. 

Smolander kertoi myös, että Suomen Virolle 
lahjoittamat vartiolaivat muodostavat 75 % ja par-
tioveneet 50 % koko Viron merivartioston aluska-
lustosta. Osana annettua tukea on ollut Suomessa 
virolaisille annettu koulutus samoin kuin ulkomi-
nisteriön tuella Virossa toteutettu koulutus. 

Matti Kaskealan kysymykseen miten merivar-
tiointi toteutetaan, Smolander vastasi, että tärkeä 
osa merivartiontia on METO-yhteistyö. Se tarkoit-
taa yhteistyötä puolustusvoimien, merenkulkulai-
toksen ja rajavartiolaitoksen kesken. Kaikki val-

vontalaitteet keräävät tietoa merivoimille ja meri-
voimat jakaa sen edelleen tarvitsijoille. 

Palkitsemiset ja muistamiset 
Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kaskea-
la ja vara-amiraali Jaakko Smolander palkitsivat 
yhdistyksen aktiivisia toimijoita. Sinisen Reservin 
ansiomitali luovutettiin paikalla olleille Tatu Kor-
hoselle (Merireserviläiset ry) ja Esa Terviölle (Ky-
menlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry). Pet-
ri Härmälle ja Markku Saarikoskelle (molemmat 
Laivaston Sukeltajakilta ry) ja Hannu Walliukselle 
(Meripuolustuspiiri/Vaasan Meriosasto) myönne-
tyt mitalit luovutetaan myöhemmin. Lisäksi luo-
vutettiin Sinisen Reservin ansiomerkki yhdistyk-
sen hallituksen jäsenelle ja Helsingin Laivastokilta 
ry:n puheenjohtajalle Lars Eklundille. 

Kokouksessaan Sininen Reservi ry onnitteli 
16.4.2004 60-vuotta täyttänyttä kommodori evp 
Aslak Savirantaa Sinisen Reservin muistoplaketil-
la. MPK ry:n Meripuoluspiiri luovutti Savirannalle 
Meripuolustuspiirin standaarin. 

Saviranta on toiminut aikaisemmin Sinisen Re-
servin toiminnanjohtajana ja MPK ry:n Meripuo-
lustuspiirin piiripäällikkönä. 

5 O 
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PALKITTUJA: Esa Terviö ja Tatu Korhonen 

Kokous 
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Kaskealan avat-
tua tilaisuuden valittiin vuosikokouksen puheen-
johtajaksi Tapio Riikonen joka kutsui sihteeriksi 
Tiina Sloten. 

Kaskeala esitteli vuoden 2003 toimintaker-
tomuksen ja yhdistyksen taloudenhoitaja Tapio 
Björklund tilit ja taseen. 

Vuoden 2004 toimintasuunnitelmaa esitelles-
sään Matti Kaskeala toi esille Sininen Reservi ry: 
n toiminnan painopisteet vuonna 2004, jotka ovat 
1. sisäinen koulutus, 2. alueellinen yhteistyö, 3. tie-
dottaminen ja 4. talous. 

Näiden lisäksi Kaskeala toi esille seuraavia asi-
oita: 

Sininen Reservi ry:n tulisi järjestää jäsenyhdis-
tyksille enemmän tutustumiskäyntejä varus-
kuntiin ja muihin yhteistyötahoihin. 

- Sininen Reservi ry:n vuosipäivänä 17.5.2004 
tullaan luovuttamaan puolustusvoimain ko-
mentajalle, amiraali Juhani Kaskealalle, Sinisen 
Reservin ansioristi. 
Tämän jutun ilmestyessä Sininen Reservi on 
jo saanut käyttöönsä yhteisen, uusitun Sininen 
Reservi ry:tä ja MPK ry:n Meripuolustuspiiriä 

KOKOUS 
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palvelevan taskuesitteen. 
- Yhdistyksen www.sininenreservi.fi -sivusto on 

tärkeä tiedottamisen työkalu. Veppisivujen päi-
vittäminen ja ajantasalla pitäminen on erittäin 
tärkeää. 
Kokoukselle esitettiin, että Sininen Reservi ry: 

n jäsenyhdistyksiltä ei jatkossakaan perittäisi jä-
senmaksua ja kokous päätti tehdä näin. 

Kokouksessa todettiin myös, että yhdistyksen 
toiminnan kannalta Rannikkotykistösäätiön ja Si-
nisen Reservin Säätiön taloudellinen tuki on mer-
kittävä ja välttämätön. 

13 jäsenyhdistystä oli esittänyt puheenjohta-
jaksi Matti Kaskealaa. Kokous vahvisti Kaskealan 
(Rannikkojääkärikilta ry) valinnan. Kokous valitsi 
yhdistyksen hallitukseen esitetyt 13 jäsentä seuraa-
vasti: Jarmo Holm (Turun Laivastokilta ry), Kei-
jo Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta ry), Mauno 
Hintsala (Pohjanlahden Laivastokilta ry), Jukka 
Hanhiala (Naantalin Reservinaliupseerit ja Reser-
viupseerit), Tapio Riikonen (Kymen Laivastokilta 
ry), Esa Terviö (Kymenlaakson Rannikonpuolusta-
jainkilta ry), Hannu Saario (Helsingin Reservime-
riupseerit ry), Anja Räisänen (Rannikkosotilasko-
tiyhdistys ry), Mika Kuutti (Merireserviläiset ry), 
Lars Eklund (Helsingin Laivastokilta ry), Aarne 
Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry), Björn Weck-
ström (Nyland Brigads Gille rf) ja Kalevi Hiili 
(Suomenlinnan Rannikkotylcistökilta ry). 

Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouk-

Suomen Jääkärimuseo 
Jääkärintie 80, 62400 KORTESJÄRVI 

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00 
Muina aikoina arkipäivisin klo 10-15. 
Muulloin sopimuksen mukaan. 

Suomen Jääkäriliikkeen 
synnystä, toiminnasta Puh °6"483 2228-06 483 2221 • 
ja historiasta kertova 
näyttely. 

040-753 8136 
Email: 

Tellervo Suoranta@Kortesjarvi.fi 

f RUK-museo f 
Kadettikouiurkatu 8, 49400 HAMINA 

Puh (OS) 181 66498 
AVOINNA 
KesäaAfna 

tiistaista sunnuntaihin klo 10.00 - 16.00 
muuloin tilauksesta puh (06) 181 66291 

AVOINNA 
KesäaAfna 

tiistaista sunnuntaihin klo 10.00 - 16.00 
muuloin tilauksesta puh (06) 181 66291 

sissa on seuraavilla henkilöillä: Merivoimien edus-
tajana 30.8.2004 asti komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunnasta ja sen jälkeen komentaja 
Taisto Vanhamäki, MPK ry:n Meripuolustuspiirin 
piiripäällikkö Matti Mäkinen sekä Sinisen Reser-
vin Säätiö Kai Masalin. 

Tilintarkastajina jatkavat Markku Alho ja Heik-
ki Airaksinen. 

Sininen Reservi ry:n uudelleen valittu puheen-
johtaja Matti Kaskeala esitti lämpimät kiitokset 
edellisen hallituksen varapuheenjohtajille, jäse-
nille, sihteerille, taloudenhoitajalle ja tiedottajalle. 
Kaskealan sanojen mukaan hallitus on toiminut 
hyvässä hengessä. Erityisesti virkamiesten tuki oli 
ollut välttämätön uudelle puheenjohtajalle. 

Kohti kesää 
Sininen Reservi jatkaa eteenpäin kohti kesän ta-
pahtumia. Yhteistyö on tärkeä kantava voima kaik-
kien tapahtumien järjestämisessä. Avatkaa tapah-
tumanne muillekin jäsenyhdistyksille. Näin pää-
semme tutustumaan toisiimme. 
Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 

Tervetuloa Suomen 
Tykistömuseoon! 
Hämeenlinnassa sijaitseva Tykistömuseo tarjoaa kattavan 
sotahistoriallisen perusnäyttelynsä lisäksi runsaasti vaihtuvia 
erikoisnäyttelyitä kiinnostavista aiheista. Tänä vuonna mm. 
seuraavat näyttelyt: 

Filatelia 
Kenttätykistön ja yksittäisen taistelijan tuliasevarustuksen 
kehittyminen vuosisatojen saatossa 
Panssarisoittokunnan 85-vuotisnäyttely 
"putkesta putkeen" 
Tampellasta Patriaan 
70 vuotta suomalaista raskasta aseenrakentamista - ammuksen 
valmistusprosessinäyttely 
Tykistötiedustelu iskee 
Kuvatulkintaa ja -tiedustelua sodissamme 
Hevosvetoinen tykistö 
1950-60 luvulla, valokuvanäyttely 
Sotilakotinäyttely 
"Sode elää ajassa" 

Lisäksi vaikuttavat multimediaesiteykset kesän 1944 
taisteluista: Ihantalan ihme, Tali-lhantalan suurtaistelu sekä 
Korpisodan suurvoitto, Ilomantsin mottitaistelu. 

Avoinna: 2.5.-30.9. joka päivä 10-18 
2.1 .-30.4. ja 1.10.-31.12. joka päivä 12-17 

Cafe Katri (03) 1814 3447 

Tiedustelut: puh. (03) 682 4800, fax (03) 682 4801 
e-mail: tykistomuseo@virpi.net 

www.hameenlinna.fi/artillery 
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^ RESERVILÄISYHTEISTOIMIIUTAA 
^ Sinisen Reservin merkeissä 
• MERI-KARJALAN alueen yhdistykset Ky-
men Laivastokilta ry ja Kymenlaakson Ränni-
kö npuolustajain kilta ry ovat kumpikin omilta 
valtakunnallisilta veljeskilloiltaan saaneet toi-
meksiannon järjestää loppukesästä kaikille sopi-
va merihenkinen tapaaminen. 

Jo vakiintuneen alueellisen yhteistyön puit-
teissa on ollut helppo löytää luonteva ratkaisu 
kahden mittavan tilaisuuden junailemisesta. Ne 
pidetään samana päivänä, sopivasti samansi-
sältöisellä ohjelmalla ja sopivasti samoissa pai-
koissa. Ratkaisua on lisäksi vauhdittanut Kotkan 
Rannikkoalueen myönteinen tuki tälle uuden-
laiselle yhteistyömuodolle. 

Päivä, jolloin laivasto- ja rannikonpuolusta-
jakillat yhdistävät tapahtumapäivän merkeissä 
voimansa, on lauantai, 21. elokuuta. Toiminta-
alueena tulee olemaan Kotka-Hamina-Virolah-
ti. 

Tässä lehdessä on toisaalla tietoa rannikon-
puolustajien ohjelman yksityiskohdista. Alle on 
kirjattu hieman lisätietoja laivastokiltojen yhtei-
sestä ohjelmasta. 

Laivastokiltojen pääkillan, Laivaston Kilta 
ry:n kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasssa 
on mainittu uusi, valtakunnallinen tapahtuma, 

LAIVASTOKILTAPÄIVÄ. Päivän tarkoitukse-
na on koota veljeskillat ympäri Suomea kerran 
vuodessa tapaamiseen, joka vireillä olevan sään-
tömuutoksen astuttua voimaan korvannee pää-
killan nykyisen syyskokouksen. 

Kunnia ensimmäisen Laivastokiltapäivän 
järjestämisestä lankesi Kymen Laivastokillalle, 
jonka 40-vuotista taivalta tapahtuma sopivasti 
juhlistaa. 

Päivän ohjelma koostuu tutustumiskäyn-
neistä lähirannikon erilaisiin, kil tatoiminnan 
kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Laivasto-
kiltalaisten kokoontuminen tapahtuu Haminan 
Tervasaaressa noin klo 11, jonka jälkeen tilanne 

jatkuu yhteisellä kenttälounaalla rannikonpuo-
lustajien kanssa Klamilan kala- (ja sota- !)sa-
tamassa. Tämän jälkeen ohjelmat erkanevat-
kin siten, että laivastokiltalaiset siirtyvät takai-
sin Haminan Tervasaareen, jossa mm. kaikkien 
tunteman "Patu" Patasen majakka- ja loistolaiva 
Hyöky tarjoaa monenlaista virkistystä. Päivän 
virallisen osuuden päättää veljesillanvietto. 

Kotkan Rannikkoalue on luvannut avustaa 
erityisesti merikuljetusten järjestämisessä. To-
dennäköisesti myös Sinisen Reservin K1 Röyttä 
on käytettävissä. Reserviläismerenkulun huip-
pua on luvannut saapua esittelemään kaikkien 
tuntema Kilstar Helsingistä. 

Osanot ta j i l ta per i tään mahdo l l i s imman 
kohtuullinen osanottomaksu, 15 euroa. Veljes-
kiltojen sihteereitä pyydetään laatimaan omat 
osanottajalistansa ja toimittamaan ne Kymen 
Laivastokillan sihteerille, Juha Äyräväiselle, 040-
587 3546, email: juha.ayravainen@luukku.com. 
Ilmoittautumisia odotetaan 15.7. mennnessä. 
Tiedusteluihin vastaa myös varapuheenjohta-
ja Rauno Hollanti, 0400-937 103, email: rauno. 
hollanti@haminetti.net. Laivasto- ja rannikon-
puolustajakillat vastaavat omien alueittensa yh-
teiskuljetusten järjestelyistä Meri-Karjalaan. 

Mikäli kotimatka ei elokuun yössä maita, 
varataan pitkämatkalaisille mahdollisuus eri-
tyisen edulliseen yöpymiseen Tervasaaren alu-
eella. 

Kymen Laivastokilta uskoo Laivastokiltapäi-
vän tukevan paitsi arvokasta kiltatyötä, myös 
laajemminkin koko vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä, tuomalla sitä harrastavia ihmisiä yh-
teen eri puolilta Suomea. Tapahtumapäivä on 
myös oivallinen osoitus Sinisen Reservin ja me-
rivoimien siipien suojassa virinneestä uudenlai-
sesta yhteistyöstä. Meripuolustus on rautaa ! 
Teksti: Tapio Riikonen 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 

KOTIUTUSPÄIVÄN PERINNE -
MYÖTÄTUULESSA ETEENPÄIN MERISOTILAIDEN PALKITSEMINEN 

Tilaisuudessa palkittiin matruusi Joel Juva Kuljetusviiriköstä, matruusi Kristofer Brik Miinaviiriköstä ja 
matruusi Tomi Ylönen Mii Pohjanmaalta. Kommodori Antero Karumaa seuraa vierellään Sari Salmi. 

Helsingin laivastokilta aloitti vuoden 2004 uudel-
la hallituksella joka oli valittu jo syyskokouksessa, 
hallituksessa toimivat seuraavat kiltaveljet Seppo 
Eiho, Aimo Purola, Arto Snäll, Mikko Vartiainen 
Henry Siikander, Mika Kuutti sekä Jarmo Pinola. 
Taloudenhoitajana toimii Jukka Palm, sihteerinä 
Timo Vartiainen, varapuheenjohtajana Antti Ääri. 
Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Eklund. 

Hallitus aloitti tarmokkaasti toiminnan suun-
nittelun ja toteuttamisen. Hyvin tärkeänä uusi hal-
litus pitää killan perinteisten arvojen noudattami-
sen ja säilyttämisen, uusien jäsenten aktivoimisen 
ja yhteistyön parantamisen sekä ehdottomasti lai-
vastohengen ylläpitoa amiraalista matruusiin. Ke-
väällä saatiin jo Ankkurinappi-lehti jäsenille luet-
tavaksi ja lisää on tulossa, kuten kiltamme jäsenet 
ovat toivoneet. Laivatoimikunta on ahkeroinut 
Kilstarin kevätkunnostuksessa jotta alus saadaan 
toukokuussa ajokuntoon ja normaalin käyttöön. 
Myös muita tapahtumia ja projekteja on työn alla. 
Syksyllä juhlistetaan kiltamme 25-vuotistaivalta. 
Tästä ja kaikesta muusta tulemme tiedottamaan 
myöhemmin. 

Suomenlahden Meripuolustusalue järjesti 2/2003 
saapumiserän 270 vuorokautta palvelleille kotiu-
tuskahvi- ja palkitsemistilaisuuden Upinniemen 
muonituskeskuksessa 7.4.2004.Tilaisuudessa pal-
kittiin monin eri tavoin kunnostautuneita meri-
sotilaita. Myös Helsingin laivastokilta oli mukana 
palkiten killan muistoristillä ja kunniakirjalla par-
haiten palvelleita laivastojoukkojen varusmiehiä. 

"Meille laivaston veteraaneille on tärkeää pitää 
yllä merivoimien ja killan perinteitä, kuten tämä 
palkitsemistilaisuuskin on", aloitti puheenjohta-
ja Lasse Eklund. "Te siirrytte nyt siviiliin ja teistä 
tulee tärkeä osa arvokasta merireserviä. Reserviä, 
jossa osana toimii Helsingin laivastokilta, teidän 
kaikkien laivastomielisten kiltana. Tänä päivänä ei 
ehkä asia tunnu niin tärkeältä kun palvelus on ohi, 
mutta tulevaisuudessa kun muisto merivoimista ja 
palveluksesta laivastossa tuntuukin hyvältä silloin 
on hyvä olla mukana Helsingin laivastokillassa 
koska se tarjoaa oivan mahdollisuuden pitää yllä 
maanpuolustustahtoa ja vaalia laivaston perinnet-
ta . 
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TUTUSTUMINEN HELSINGIN 
VÄESTÖSUOJELUMUSEOON 

Ryhmä Killan jäseniä tutustui Helsingin väestö-
suojelumuseoon aurinkoisena huhtikuun iltana. 
Tähän killan tilaisuuteen oli myös kutsun saaneet 
Sinisen Reservin jäsenjärjestöjen jäsenet. Tilaisuus 
tuntui ajankohtaiselta, koska Helsingin ilmapom-
mituksen vuosipäivää muistettiin monin eri tavoin 
lehdissä ja julkisuudessa. Oppaanamme toimi so-
takamreeri Pentti Parvio, jonka esitys ei jättänyt 
ketään epätietoiseksi mistä silloin oli kyse. Miten 
Helsinkiä pommitettiin ja miten ilmatorjunta voit-
to oli mahdollista. Läsnäolijat saivat kokea, miltä 

tuntui istua pommisuojassa, kun yläpuolella pom-
mit ujelsivat ja räjähtelivät. Aito alkuperäinen ää-
nitys lisäsi uskottavuutta. Paljon kuvia ja esinei-
tä sisältävä näyttely kertoi monipuolisesti ja mie-
lenkiintoisesti, kuinka väestösuojelua hoidettiin 
ennen ja tänään. Erittäin kiinnostavan esitelmän 
ja käynnin jälkeen luovutti puheenjohtaja Lasse 
Eklund sotakamreeri Pentti Parviolle kiitokseksi 
Ruotsi-Suomen merivoimien perustamista ja tais-
teluita käsittelevän videon. 

OLETKO PIENOISMALLIEN TEKIJÄ? 
KIINNOSTAVATKO MERIVOIMIEN ALUKSET? 

Merivoimien alusten piirustuksia pienoismallien harrastajille. 
Voi tiedustella, minkä alusten piirustukset löytyvät. Hinta selviää tilatessa. 
Yhteydenotot kiltaveli Arto Tarvonen puh. 050-328 1634 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY 

TOIMINTAA VAASAN ALUEELLA 

• KILLAN KEVÄTOHJELMA jatkui 24.2. tutus-
tumiskäynnillä Vaasan Wärtsilän Runsorin tehtail-
le, jossa general manager Kimmo Kohtamäki sel-
vitti tehtaan toimintoja. Runsorin tehdasta voidaan 
luonnehtia valtavaksi insinööritoimistoksi, sillä 
varsinainen moottoreiden rakentaminen tapahtuu 
kantakaupungin tehtaalla. Toisen suuren yksikön 
muodostaa varasto ja lähettämö. Päivittäin tapah-
tuvan toiminnan, siis saapuvan ja lähtevien moot-
toreiden osien, arvo on miljoona euroa. Tutustu-
misvierailuun osallistui yli 20 kiltalaista. 

Pohjanlahden Killan kevätkokous pidettiin nyt 
vuorostaan Oulussa, Virpiniemen merivartioase-
malla lauantaina 20.3. Vaasalaisia osallistui koko-
ukseen neljä henkeä puheenjohtaja Rewell'in joh-
dolla. Kokouksessa oli läsnä 15 kiltalaista. Nor-
maalit sääntömääräiset asiat käytiin läpi i lman 
soraääniä. Lisäksi kevätkokous hyväksyi myös ää-
nestyksen jälkeen killan nimen muuttamisen Poh-
janlahden Laivasto- ja Merivartiokillaksi. Lopulli-
sen siunauksen antaa patentti- ja rekisterihallitus 
mikäli ei näe nimenmuutokseen estettä. 

Kuluva vuosi on monessa suhteessa juhlavuo-
si, mm. Turun Laivastokilta täyttää 40 vuotta. Va-
rapuheenjohtaja Teuvo Roden ja hallituksen jäsen 
Mauno Hintsala kävivät onnittelemassa juhlivia 
turkulaisia, joiden kilta on iältään peräti kaksinker-
tainen Pohjanlahden kiltaan verrattuna. Isänmaal-
lishenkinen juhla pidettiin Pansion Meriupseeri-
kerholla 27.3. He osallistuivat samalla pääkillan eli 
Laivaston Killan kevätkokoukseen, joka pidettiin 
ennen Turun Killan juhlallisuuksia. Kymen Laivas-
tokillan 20-vuotisjuhliin toukokuussa puolestaan 
matkusti puheenjohtajamme Tauno Rewell. 

Niin puolustusvoimissa kuin rajavartiostossa-
kin valitsee mullistus. Pohjanlahden Merivartios-
to lakkasi tosiasiallisesti kuluvana keväänä, ja näin 
myös esikunta lakkautettiin. Toki Pohjanlahdelle 
jää entiset valvonta-asemat sekä meripelastusorga-
nisaatiot, mutta ne siirtyvät tulevan Länsi-Suomen 
Merivartioston alaisuuteen. Vaasan kaupunginta-
lolle oli vartiosto järjestänyt lipun luovutusjuhlan 
laajalle kutsuvierasjoukolle. Vartioston viimeinen 
komentaja, kommodor i Matti Möttönen luovut-
ti juhlallisesti lipun Saaristomeren merivartioston 

komentajalle, kommodori Wärnhjelmille. Seura-
si lipun kääriminen ja sitominen, jonka jälkeen se 
siirretään Kotkan merivartiomuseoon. Tilaisuu-
dessa yhteydessä Pohjanlahden Killan puheenjoh-
taja Rewell kiitti kommodori Möttöstä kuluneesta 
yhteistyöstä sekä hallitustyöskentelystä, ja ojensi 
hänelle killan pöytäviirin. Lipunluovutustilaisuu-
teen osallistui kuusi kiltalaista. 

Huhtikuussa Vaasan Kiltapiiri vietti 10-vuotis-
juhlaa Vaasan Upseerikerholla. Juhlan pääpuhuja-
na oli evl. Heikki Lahtela Maanpuolustuskiltojen 
Liiton hallituksesta. Puheessaan hän käsitteli va-
paaehtoisen maanpuolustustyön tulevaisuutta ja 
maanpuolustuskoulutuksen suhdetta kaavailtuun 
armeijan organisaatiouudistukseen. Maanpuolus-
tusjuhlassa oli vajaa 30 osanottajaa. Pohjanlahden 
Laivastokillan edustus oli huomattavan runsas, pe-
räti 8 kiltaveljeä oli mukana juhlassa. 

Vuosien mit taan on havaittu, että aktiivis-
ten jäsenten määrässä olisi toivomisen varaa eikä 
nuorennusleikkauskaan olisi pahitteeksi. Pohjan-
lahden Laivastokillan yli 170 jäsenen määrästä 107 
asuu Vaasassa ja aivan lähiympäristössä. Kuitenkin 
ydinjoukon määrä on pysynyt 20 hengen paikkeil-
la. Määrä on niin loppujen lopuksi niin pieni, että 
toimintasuunnitelmassa vahvistettuja toiminto-
ja saatetaan joutua perumaan, kuten kävi maalis-
kuuksi suunnitellun Parolan matkan. Mutta pysyy-
hän Panssarimuseo edelleenkin Parolassa; uusitaan 
matkasuunnitelma esim. syksyllä. Hyvä olisi myös, 
jos jäsenkunta tulisi mukaan ideoimaan toimintaa. 
Hallitus kuuntelee herkistetyin korvin kaikkia eh-
dotuksia ja tutkii ne, yltiöpäisimmätkin. Joten roh-
keasti vain yhteydenottoa, esim. alla mainittuihin. 
Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10 65100 Vaasa, 
puh ja faxi 06-317 3135 
Varapuheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3 65350 Vaasa, 
puh 0500-665 413, e-mail teuvo.roden@ 
pohjanmaansyopayhdistys.fi 
Sihteeri Mikael Pasto 
Laippakatu 2 A 6 65320 Vaasa, 
puh 06-356 8334 tai 0500-163 752 
Teksti: Teuvo Roden 
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CATERPILLAR8 

Rolls-Royce 

YANMAR 
marine -

STEYRMDTOR5 | p 

alamarin je t 

DZJ1VZ.OF H 1 FLEX 

Mobil 

Eberspächer® 

Huolto- ja korjauspalvelut 24h vuorokaudessa 
viranomaisille sekä ammattiveneilijöille. 

MARINE ALUTECH, INC. SERVICE TELAKKATIE, FIN-25570 TEIJO 
TEL. 00 358 2 7288 115 FAX. 00 358 2 7288 129 
e-mail: mirko.karppala@marinealutech.com  

VATReg. No. FI08516140 Trade Reg. No. 522.061 Domicile Perniö, Finland 

LAATUMETALLI OY 
PL 38 
03100 Nummela 
Puh. 09-227 1199 
Fax 09-227 1954 

Tehdas 
Vaateritie 10 
03250 Ojakkala 

09-227 11991 

Teräsrunkojen ja teräsrunkorakenteisten tilojen suunnittelua, 
valmistusta ja asennusta. 

Postiosoite PL 38 
03101 NUMMELA 

Puhelin 
Fax 
Yhteyshenkilö 

09-227 1199 
09-227 1954 
040-545 8833 Leevi Pursiainen 

KOTIMAINEN KOM 
SIITTIOSAAJASI 

7 
Nokia 
9900 

fax. 03-342 9914 
.fy-composites.com 

Suomalaiset öljy- ja kaasupolttimet 
Valmistus ja tekninen neuvonta: 

Oiion Oy, PL 5, 15801 LAHTI 
puh. 03-85 761, fax 03-857 6239 

Myynti: LVI- ja öljypoltinliikkeet 

OY KREUTO AB 
Vattuniemenkatu 12, 00210 Helsinki 21 

puhelin 09-682 4940 

JALASJÄRVEN KUNTA 
PL 12, 61601 Jalasjärvi 
Puh. (06) 458 0111 
www.jalasjarvi.fi 

J & . 
MERENKULKUALAN KOULUTUS-
JA TUTKIMUSKESKUS 
WTC Building, Veistämönaukio 1 - 3 
20100 TURKU 
puh. (02) 281 3300 , fax (02) 281 3311 
http://mkk.utu.fi 
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LAIVASTON SUKELTAJAKILTA RY. 
TIEDOTTAA 

YLEISTÄ 
Merivoimien sukeltajakoulutus alkoi Pansiossa 50 
vuotta sitten. Sukeltajakurssi viettää juhlapäivään-
sä purjekauden päätyttyä myöhemmin syksyllä 
Upinniemessä. Laivaston sukeltajakillalla puoles-
taan tulee ensi vuonna täyteen 20 toimintakautta. 

Juhlapäivien vietosta ja ajankohdista tiedote-
taan erikseen. 

SOTILASSUKELTAJA 2 0 0 5 
Killassa on käynnissä jäsenkysely vuosikirjaan 
suunnitellun sukeltajamatrikkelin osalta. Ne so-
tilassukeltajat, jotka eivät ole saaneet kyselyloma-
ketta, voivat tiedustella sitä killasta puh n:o 0500-
207815. Samalla voi kätevästi tarkistaa jäsenyyten-
sä voimassaolon. 

Sotilassukeltajaksi voidaan kelpuuttaa myös 
siviilisukeltaja, joka on hyväksytysti suorittanut 
esim. sukeltajakertausharjoituksen valintakokeet. 
Toisin sanoen ne, joilta löytyy sotilaspassista mer-
kintä sukeltajakoulutuksesta, vaikka lyhyemmästä-
kin, ovat tervetulleita Laivaston Sukeltajakiltaan. 

KOULUTUS 2 0 0 4 
Myös kuluvana vuonna koulutus keskittyy Meri-
puolustuspiirin sukellusharjoituksiin pääasiassa 
Suomenlahdella. Saaristomerellä tarjotut tukitoi-
met eivät antaneet mahdollisuutta käytännön har-
joitteluun. Parhaillaan päättymässä olevan 5-vuo-
tisjakson aikana on killan koulutusohjelma muo-
toutunut säännöllisesti vuosittain toistuviksi ta-
pahtumiksi: 

- Sukeltaiapäivät keväällä 
- Sukeltajaleirit (2-3) kesällä 
- Sukelluskouluttajapäivät syksyllä ja 
- Sukelluslaitehuoltokurssi talvella. 
Edellä mainittuihin koulutustilaisuuksiin on 

tehty myös vakio runko-ohjelmat, joilla pyritään 
helpottamaan kurssinjohtajien valmistelutyötä. 

Killan järjestämillä sukeltajakursseilla on ollut 
kiitettävästi mukana sekä aktiivisesti sukeltavia jä-
seniä, että "seniorisammakoita" erilaisissa huolto-
ja järjestelytehtävissä. Samanlaisen suuntauksen 
toivotaan jatkuvan vastaisuudessakin. 

Lisätietoja kursseista osoitteesta: 
www.mpkry.fi > meripuolustuspiiri > sukelta-

jakurssi. 

KILTAKELLARI JUSSARÖSSÄ 
Laivaston sukeltajakilta ry sai hallintaansa n. 5 
vuotta sitten Uudenmaan Prikaatilta kellariraken-
nuksen Jussarön saaressa. Kellari sijaitsee Merivar-
tioaseman valvontatornin vieressä. Aiemmin se on 
toiminut niin perunakellarina kuin ammusvaras-
tonakin. 

Menneinä kesinä Jussarön sukellusleirien yh-
teydessä ovat "seniorisammakot" kunnostaneet 
kellaria työtuntejaan laskematta. 

Tänään kellarin varusteisiin kuuluu mm. jää-
kaappi, mikrouuni, kahvinkeitin ja pomminkestä-
vä pöytäkalusto. Myös seinille on jo ripustettu jon-
kinverran alaan kuuluvaa rekvisiittaa. 

Laivaston sukeltajakillan jäsenet voivat kellaril-
la vieraillessaan kuitata avaimen Merivartioaseman 
päivystäjältä todistettuaan henkilöllisyytensä. 

Killan jäsenyys tarkistetaan jäsenluettelosta. 
Saaressa vierailusta, laituripaikasta ja avai-

men noudosta on ilmoitettava etukäteen nroon 
0204106450. 

HARJOITUSKALUSTOT. 
Killan sukelluskalustoa säilytetään Jussarössä ran-
tavaraston häkissä. Avaimen saa kuitata Merivar-
tioasemalta. 
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Kompura, sukellus- ja hapenantolaitteet ovat 
Keijo Karimäen hallussa. Niiden käytöstä on so-
vittava Keijon kanssa erikseen, puh 0500-207815. 

HALLITUKSEN KESÄTERVEISET. 
Hallitus haluaa palauttaa jäsenistön mieliin jäsen-
maksujen merkityksen killan toiminnalle. Maksun 
laiminlyönti pysäyttää toiminnan lähes heti, koska 
nykyinen jäsenmaksu ei tuota minkäänlaista va-
rarahastoa. Jäsenet joiden maksu ei ole suoritettu 
30.6.04 mennessä joudutaan erottamaan Laivaston 
sukeltajakillan jäsenyydestä. 

Jäsenistöä kehoitetaan lähettämään kiltaan 
osoitettu posti puheenjohtajalle kotiin, koska loke-

rolla käydään hyvin harvoin. 
Markku Saarikoski 

Yhteystiedot: 
Puheenjohtaja: Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki 
keij okar@ saunalahti, fi 
0500-207815 

Sukellusharj oitukset: 
Petri Härmä 
040-8684012 
petri.harma@akerkvaerner.com 

Helsingin Miinanraivaajakilta kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai. 
Alkaa ruokailulla klo 12-12.30. Ruokailun hinta 5 euroa. Kokous alkaa 
kello 13.00. 
Helsingin Sotilaskohtiyhdistys 
Mechelininkatu 32, Helsinki 

Terveisin Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj, 0400-503 099 

Suomenl innan satama © Reijo Telaranta 2003 
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TIM/NE 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
GSM 0400 426 099 
e-mail: han5-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Hanno Strang 
GSM 040 557 0313 
e-mail: hanno.strang@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040 828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

MERIVOIMAT 
• Tiedottaja Sadri VVirzenius 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
GSM 0400720131 
e-mail : sadri.wirzenius@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Juha Rannikko 
Pääesikunta 
PL 919,00131 Helsinki 
Puh (09) 181 22 740 
e-mail : juha.rannikko@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Jari Andersson 
Santahamina C35C 
00860 HELSINKI 
Puh (09) 181 44811 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 4 D 27 
00160 HELSINKI 
GSM 050541 4949 
e-mail: eija.paananen@nordea.com 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 VANTAA 
GSM 050 388 0282 
e-mail: kimmo.kinos@scribona.com 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Matt i Kaskeala 
Klovinmäki 10 C 5,02180 ESPOO 
GSM 050 5981271 
e-mail : puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI 
GSM 040 503 0875 
e-mail : aslak.saviranta@srs.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Kai Brandstack 
Niit tomiehentie 7,02760 ESPOO 
GSM 0500 900 797 
e-mail: kai.brandstack@kolumbus.fi 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040 557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 as 15,65100 VAASA 
GSM 0505585987 

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 0405105547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTOKILTA 

• Puheenjohtaja Pekka Ahtola 
Merivirta 16 as 4,02320 ESPOO 
GSM 0400 468 380 
e-mail: pekka.ahtola@pp.inet.fi 

TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric Blom 
Venekuja 6 as 7,21160 MERIMASKU 
GSM 040 732 0137 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Juhani A. Niska 
Keijukaistenpolku 3 A, 00820 HELSINKI 
GSM 050 563 6124 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 040 824 8679 
Puh(019) 2481163 

LAIVASTON KILTA 
• 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 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 0505405417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00700 HELSINKI 
GSM 050552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
Puh(02)2391642 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Tauno Rewell 
Koulukatu 10,65100 VAASA 
Puh (06)3173135 

MERIRESERVILÄISET 
• Puheenjohtaja Seppo Vihersaari 
Pienenvillasaarentie 13 C11, 
00960 HELSINKI 
GSM 0400 253 380 
e-m:seppo.vihersaari@dfait-maeci.gc.ca 

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B, 00980 HELSINKI 
GSM 0500 207 815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

HELSINGIN 
M I I N A N R A I V A A J A L T A 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400 503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

RANNIKON 
/ PUOLUSTAJA« 

—^ T/IJTUIA TIMDA/uMÄ&RO 
2004 

12.6. Aalto 2004 pääsotaharjoituksen yleisöpäivä (sivu 40) 
28.6.-1.7. Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Järvön lastenleiri (sivu 

72) 
2.7. Rannikkojääkärikillan kanoottivaellus Tammisaaren saaris-

tossa (sivu 78) 
5.7. Teikarin päivä Dragsvikissä (sivu 78) 
9.7. Merivoimien vuosipäivä ja Laivastotanssiaiset Upinniemes-

sä (sivut 7 ja 62) 
27.7. Riilahden taistelun 290- vuotispäivän seminaari ja muisto-

juhla Hanko (sivu 42) 
1 - 8 . 8 . Hamina Tattoo (sivu 7 ja 35) 
2.8. Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivä (sivu 75) 
14.8. Suomenlinnan Rannikkotykistökillan retki Naissaareen 

(sivu 72) 
17.8. Rt-Golf Tuusula (sivu 61) 
21.8. Rannikonpuolustajain päivä Kotka (sivu 70) 
25.8. MY:n kuukausikokous, Meriturva, Lohja (sivu 64) 
10.-13.9. Rannikon Puolustajan lukijamatka Mantsinsaareen ja 

Aunukseen (sivu 50) 
17.-19.9. MY:n syysmatka Pietariin ja Kronstadtiin (sivu 64) 
23.9. RtUy:n evp-lounasja esitelmä Katajanokan Kasinolla (sivu 

57) 
29.9. MY:n kuukausikokous, merivartioston johtokeskus. Kataja-

nokka (sivu 64) 
26.10. MY:n vuosipäivän kokous, Merisotakoulu (sivu 64) 
3.-4.11. Rannikkojääkärien barettimarssi (sivu 79) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien ja eri yhdistysten t iedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi  

RANNIKON PUOLUSTAJA 2004 
i lmestyy 

3/2004 aineistopäivä 15.8. i lmestyy viikolla 39 
4/2004 aineistopäivä 24.10. ilmestyy viikolla 49 
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Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

A M inn tj nmmm 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

Puolustusjärjestelmien suunnittelua, 
valmistusta ja integrointia 
miinasodanKäynti-, tiedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjärjestelmiin 

Erityisosaamisen alueet: 
• Miinantorjunta 
• Herätteiden mittaaminen ja hallinta 
• Laitesuojatekniikka 
• Järjestelmäintegrointi 

Tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojausjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset ja optiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Yleiskäyttöiset työasemat laiva- ja 

johtokeskuskäyttöön 
• Laitesuojat ja niiden varusteet 

Elesco Oy 
www.elesco.fi 

Elescon yleiskäyttöinen työasema 20" litteillä 
nävtöillä taisteluniohto- ia valvontasovelluksiin. 

PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (09) 525 9060 
fax (09)525 90660 

http://www.elesco.fi

	2004_2

