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2/2005 AINEISTOPÄIVÄ 18.04. ILMESTYY VKOLLA 24 
3/2005 AINEISTOPÄIVÄ 15.08. ILMESTYY VKOLLA 40 
4/2005 AINEISTOPÄIVÄ 17.10. ILMESTYY VKOLLA 50 
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... ilmestyy viikolla 24. 
Pääteemana on miinantorjuntamme kehittäminen. 
Lisäksi selvitetään puolustuspoliittista selontekoa. 
Lehden aineistopäivä on 18.04.2005 mennessä. Tekstit 
sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina 
(muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. 
Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (diaikuvat tiff-, 
eps- tai jpg). uigikuvien minimiresoluutio on 3 0 0 dpi. 
Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä on sovit-
tava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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PÄÄKIRJOITUS 1 /2005 

Haasteet edessämme -
merivoimat on 
valmistautunut 

Merivoimilla on edessään haasteelliset vuo-
det. Ensimmäisen, nyt jo alkaneen vuo-
den tärkeimpänä tehtävänä on valmistel-
la Valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-

lustuspoliittisen selonteon toteuttamista. 
Tämän vuoden aikana myös aloitetaan selon-

teon linjaamat ensimmäiset toimenpiteet. Optinen 
tähystys pääosalla linnakkeista lopetetaan, kun 
vuoden ensimmäisen saapumiserän 270 vuoro-
kautta palvelevat merivalvontamiehet kotiutuvat. 
Tämä ei toki tarkoita sitä, että merivalvonnasta 
luovuttaisiin. Se ei tarkoita edes tason laskua. Tek-
niikka mahdollistaa nykyisin monella tapaa vä-
hintään saman suorituskyvyn kuin aikaisemmin 
miesvoimin toteutettu tähystys. Sensorit sijoitetaan 
saaristoon ja ulkomeren partaalle, näyttölaitteet ja 
järjestelmän käyttäjät kolmeen merivalvontakes-
kukseen. Näin saadaan ammattitaitoinen henkilö-
kunta keskitetyksi ja heidän osaamistaan mahdol-
lisimman paljon hyödynnetyksi. 

Merivalvontaa suorittavat varusmiehet ovat 
muutaman viime vuoden aikana olleet vahvin syy 
säilyttää monet l innakkeistamme miehitettyinä. 
Rannikkotykeillä suoritettavalle alueloukkausten 
torjunnan minuutti- tai korkeintaan tuntiluokkaa 
oleville valmiusvaatimuksille ei ole enää löytynyt 
todellisia perusteita. Vuoden loppuun mennessä 
Saaristomeren ja läntisen Suomenlahden valvonta-
linnakkeet muutetaankin vartiolinnakkeiksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että säännöllinen koulutus näillä 
linnakkeilla lopetetaan ja henkilöstö siirretään lä-
hemmäksi manteretta tai mantereelle. Linnakkeilla 
tullaan jatkossakin suorittamaan tykistöammunto-
ja ja rannikkopuolustuksen muita toimintoja va-
rusmiesten koulutukseen ja kertausharjoituksiin 
liittyen. 

Uusilla kevyillä rannikkovalvontatutkilla va-
rustetut koulutusosastot, joissa varusmiehiä tuote-
taan meritiedustelukomppanioihin, muodostavat 
liikkuvan merivalvonnan suorituskyvyn. Näin voi-
daan rauhankin aikana muodostaa merivalvonnan 
alueellinen painopiste mihin tahansa rannikon 
osaan, vaikkapa meriammuntojen ajaksi. 

Maavoimien osallistuminen erilaisiin kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin on arkipäivää. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi jo 50 vuotta siitä, kun 
Suomi lähetti pataljoonan rauhanturvatehtäviin 
Suezille. Myös merivoimat on jo jonkin vuoden 
ajan valmistautunut kansainvälisiä tehtäviä varten. 

Olemme valmiit asettamaan yhden miinalaivan 
pienen osaston johtoalukseksi. Samoin olemme 
valmistelleet yhdessä Ruotsin merivoimien kans-
sa yhteistä rannikkojääkäripataljoonaa tavoitteena 
olla valmiina kansainvälisiin kriisinhallintatehtä-
viin vuodesta 2006 alkaen. Sukeltajien erikoisosaa-
misen varaan rakennettu erikoistoimintaryhmä on 
vuodesta 2007 alkaen valmis osaksi EU:n taistelu-
osastoa. 

Valmistautuminen ja harjoittelu monikansalli-
sissa laivastoharjoituksissa on tuottanut miinalai-
voillemme erinomaiset valmiudet. Osallistuminen 
kansainväliseen operaatioon yhtäältä mittaisi taso-
amme ja toisaalta toisi myös Suomen merivoimien 
kontribuution Suomen valtion hyväksymiin krii-
sinhallintatehtäviin. Merivoimat on tähän valmis. 

Hanno Strang 
Lippueamiraali 
Merivoimien Esikunnan esikuntapäällikkö 
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Puolustuksesta 
pelastukseen 

jlW^WWWIMIBIiPW»')'1 w f 

Siirryin vuoden alussa Merivoimien Esi-
kunnasta Suomen Meripelastusseuran 

tiedottajaksi. Samalla luovuin myös Ranni-
kon Puolustajan toimituspäällikön tehtävästä 
- haikein mielin. 

Oli kuitenkin selvää, etten olisi merivoi-
mien ulkopuolelta pystynyt tehtävää kunnialla 
hoitamaan. 

Harppaus meripuolustuksesta meripelas-
tukseen ei ollut pitkä. Moni entinen työkaveri 
merivoimista on myös vapaaehtoinen meri-
pelastaja. Asialleen omistautuneisiin vapaaeh-
toisiin olin tutustunut jo vapaaehtoisen maan-
puolustustoiminnan aktiivien kanssa työsken-
nellessäni. Uusi tehtävä ja toimintaympäristö 
tuntuivat heti omilta. 

Työpaikan vaihtoni sujui sotilaallisen ri-
peästi. Ratkaisun jälkeen kaksi viikkoa töis-
sä, kolme lomalla ja sitten Seuran viestinnän 
puikkoihin. En juuri ehtinyt opastaa seuraa-
jaani, mutta onneksi hommaan löytyi sekä 
merivoimat että viestinnän väylät ja karikot 
tunteva ammatti-ihminen. Lähtöni tapahtui 
niin nopeasti, että sata asiaa jäi tekemättä ja 
sata kiitosta lausumatta. Omaatuntoani keven-
tämään päätoimittaja antoi käyttööni tämän 
palstatilan, joka nyt välittää kiitokseni. 

Kiitos Rannikon Puolustajan kustantajalle 
ja toimitusneuvostolle, että sain olla muka-
na tekemässä laadukasta meripuolustuksen 
ammatti- ja jäsenlehteä. Kiitos kannustavalle, 
sympaattiselle ja pitkämieliselle päätoimitta-
jalle Kai Masalinille. Kiitos loistavalle taitta-

jalle Kari Merilälle, joka teki ja tekee lehden 
hyväksi paljon enemmän kuin taittajan tehtä-
viin kuuluu. Kiitos toimituskunnalle, kirjoit-
tajille ja valokuvaajille. Kiitos tilaajayhdistys-
ten edustajille ja koko vapaaehtoisen meri-
puolustuksen kentälle. 

Kiitos hyville työtovereille merivoimissa 
- ammattilaisille, joilta ei tiukassakaan pai-
kassa huumori hukkunut. Kiitos yhteistyö-
kumppaneille puolustusvoimissa ja sen ulko-
puolella. Kiitos kaikille, joita tässä ei erikseen 
mainita. Te kaikki teitte ajastani merivoimien 
tiedottajana ja Rannikon Puolustajan toimi-
tuspäällikkönä ikimuistoisen. 

Osan kanssa yhteistyömme jatkuu, toisia 
tapaan ehkä harvemmin. Varmasti kuiten-
kin tavataan! Ei siis jäähyväisiä, vaan vanhan 
laulun sanoin: We'll meet again Don't know 
where Don't know when But I know we'll 
meet again some sunny day... 

Sadri 

Yhteystiedot: 
Tiedottaja Sadri VVirzenius 
Suomen Meripelastusseura 
Kalliolinnantie 4 
00100 Helsinki 
Puh. (09) 680 30 118 
E.mail: wirzenius@meripelastus.fi 

Kuvassa Sadri salaatissa. 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
1/2005 

Merivoimat kehittää 
miinantorjunta kykyä 
uudella alusluokalla 
• Merivoimien miinantorjuntakykyä kehitetään 
hankkimalla uusi miinantorjunta-alusluokka vuo-
sikymmenen loppuun mennessä. Hankinnan tar-
jouskilpailuun tuli seitsemän Prime Contractor 
-tarjousta (kokonaistoimittajatarjousta). Tarjous-
kilpailu oli suunnat tu EU:n alueelle ja siinä oli 
mukana useita kotimaisia ja ulkomaisia yrityk-
siä. Tarjoukset saatiin seitsemältä eurooppalaisel-
ta yritykseltä: Abeking&Rasmussen (Saksa), Aker 
Finnyards (Suomi), Armaris (Ranska), Intermari-
ne (Italia), IZAR (Espanja), Kockums (Ruotsi) ja 
Liirssen (Saksa). 

Merivoimat on aloittanut kymmeniä tuhan-
sia sivuja sisältävän tarjousmateriaalin vertailu- ja 
arviointityön, jonka on määrä valmistua vuoden 
2005 loppuun mennessä. Alusten hankintaa var-
ten esitetään tilausvaltuutta valtion vuoden 2006 
talousarvioon. Tarjouskilpailun on suunniteltu 
päättyvän sopimuksen allekirjoittamiseen vuon-
na 2006. Merivoimien miinantorjunta-alusluokan 
kaupalla tulee olemaan kotimaiseen teollisuuteen 
työllistävä vaikutus, jonka määrä selviää lopullises-
ti vasta tarjouskilpailun sopimusvaiheessa vuonna 
2006. Hankintaan kuuluu 100% vastakauppavel-
voite. 

Miinantorjunta-alusluokan vaatimusmäärit-
telyä ja tarjouspyyntöjen lähettämistä edelsi laa-
ja esiselvitys- ja evaluointityö. Hankkeeseen täh-
täävä kotimainen tutkimus aloitettiin 1990-luvun 
puolessa välissä. Vuonna 2001 aloitettuun evalu-
ointiprosessiin on kuulunut mm. eri alustyyppien 
ja järjestelmäkokonaisuuksien testaus todellisessa 
toimintaympäristössä. 

Merivoimien miinantorjunnan kehittämisoh-
jelman tavoitteena on hankkia merivoimille ope-
ratiivista miinantorjuntakykyä valtakunnallisesti 
tärkeiden meriyhteyksin suojaamiseksi kriisiaika -
na ja kykyä osallistua kansainväliseen kriisinhal-
lintatoimintaan. Suunnitelmissa on hankkia vuo-
teen 2012 mennessä kolme miinantorjunta-alusta, 
raivaajasukeltajakalustoa sekä mi inantor junnan 
johtamiseen tarvittava tietojärjestelmä. Miinantor-
junta-alukset kykenevät sekä miinanetsintään että 
-raivaukseen. Ensimmäinen alus valmistuu suun-
nitelmien mukaan vuosikymmenen lopulla. Uu-
det alukset korvaavat vuonna 1975 valmistuneet ja 
1990 luvulla peruskorjatut Kuha-luokan miinan-
raivaajat. 

Suomen ulkomaankaupasta yli 80 prosenttia 
kulkee meritse. Miinantorjunnan päätehtävänä on 
meriyhteyksien suojaaminen. 

Uusiin tehtäviin 
• Komentaja Sakari Mar t imo on määrätty Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen esikuntapäälliköksi 1.4. alkaen 
• Komentaja Kenneth Nyholm on määrätty Merivoimien Esi-
kuntaan valvontapäälliköksi operatiiviseen osastoon 1.5. alkaen. 
• Komentaja Jarmo Pennala on määrätty Saaristomeren Meri-
puolustusalueen Esikuntaan operatiivisen osaston osastopäälli-
köksi 1.10. alkaen 

Reserviin 
• Komentaja Vesa Ennevaara (MerivE) 1.7. lukien. 
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Patria 

Luotettavaa yhteistyötä 
Yhteistyömme Merivoimien kanssa on jatkunut lähes 20 vuoden ajan 
mm. seuraavilla alueilla: 

V e d e n a l a i n e n v a l v o n t a 

Kiinteät, siirrettävät ja hinattavat vedenalaiset valvontajärjestelmät. 

M e r i m i i n a s o d a n k ä y n t i Miinantorjuntaan ja miina-aseeseen liittyvät teknologiat ja järjestelmät. 

V e d e n a l a i s e t s e n s o r i t j a ä ä n i l ä h t e e t 
Sensoreita ja äänilähteitä koulutus- ja testauskäyttöön. 

O p t r o n i i k k a 

Valonvahvistin- ja IR-teknologiaa erilaisiin sovelluksiin ja olosuhteisiin. 

J o h t a m i s j ä r j e s t e l m ä t Taktisen tietoliikenteen ja johtamisen järjestelmät. 

J ä r j e s t e l m ä i n t e g r o i n n i t 
Kokonaisratkaisuja puolustusvoimille. 

K o k o e l i n kaa ren a i k a i n e n t u k i t o i m i t e t u i l l e j ä r j es te lm i l l e . 

Palvelemme asiakkaitamme Patrian arvoihin nojautuen. Haluamme menestyä 
ja asiakkaamme menestyvän. Yhteistyö luo onnistumisen edellytykset. 

IM 
Advanced Solutions 

www.patria.fi 

Patria Advanced Solutions Oy 
Defence Solutions 

Naulakatu 3, 33100 Tampere 
Puh. 020 4691 

Fax: 020 469 2691 
defence.solutions@patria.fi 
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PÄÄTOIMITTAJA 

jauksia, vapaaehtoisen maanpuolustuksen tu-
levaisuus ja sen toimintaedellytykset pitkälle 
eteenpäin. Sotilasläänit ovat järjestäneet lu-
kuisia tilaisuuksia, joissa on kerrottu läänien 
suunnitelmista mm. maakuntajoukkojen osalta. 
Itse sain kutsun kahteen Helsingin sotilaslää-
nin komentajan johdolla pidettyyn tilaisuuteen, 
joissa vaikutuksen tekivät avoimuus , linjausten 
selkeys ja toimijoiden kuuleminen. Ja vastuun 
antaminen! Edessä on varsin selkeä tulevaisuus 
edellyttäen tietysti, että poliittinen päättäjä kan-
taa vastuunsa. Ja siihen yritän uskoa. 

Uskon myös siihen, että päätösten synnyttyä 
vastaava vuoropuhelu ja tulevaisuuden linjaa-
minen kehittyvät kaikissa puolustushaaroissa ja 
kaikilla tasoilla. Nykyisyyden ja tulevaisuuden 
vapaaehtoiset toimijat ovat sen ansainneet. Jos 
ei Roomaakaan rakennettu päivässä, ei tämä-
kään tulevaisuus ole valmis. Merellä on tunne-
tusti myötä- ja vastatuulta. "Carpe diem", tartu 
hetkeen, sanoivat samat roomalaiset. Se sopii 
vapaaehtoisen meripuolustuksenkin kehittäjil-
le. Toivottavasti osapuolista tulee joskus oikeita 
partnereita, myös arkipäivän tiimellyksessä. Sii-
hen maakuntajoukot tarjoavat mahdollisuuden. 
Kun se oikein käytetään. 

* 

Vannoin sotilasvalani 40 vuotta sitten. Sota-
veteraani-isäni täyttää tänä vuonna 90 vuotta. 
Vuonna 2006 on edessäni nostoväki. Jos Jumala 
suo. Siihen asti, Carpe diem! 

Kai Masalin 
Vm -46 

PS 1. Jääkäriliikkeen "perustamiskokous oli 
20.11.1914, laki suojeluskuntajärjestön lakkaut-
tamisesta säädettiin 3.11.1944, Lotta Svärd-jär-
jestö lakkautettiin 23.11. 1944 ja Aseveljien Liit-
to 25.1.1945. Tässä eräitä vapaaehtoisen maan-
puolustuksen perinnepäiviä. 

PS 2. Loistava ja lojaali toimituspäällikköni 
Sadri Wirzenius tarttui tilaisuuteen ja siirtyi 
Suomen Meripelastusseuran tiedottajaksi. Kii-
tos Sadri hienosta yhteistyöstä ja kumppanuu-
desta Rannikon Puolustajan hyväksi! Soitel-
laan!! 

Carpe diem! 

Vuodenvaihteen 2004-2005 Aasian maanjä-
ristys ja hyökyaalto merkitsivät yli neljän-

nesmiljoonalle ihmiselle elämän äkillistä päät-
tymistä, osalle keskellä onnellista loma-aikaa. 
Vähintään yli miljoonan ihmisen tulevaisuus 
muuttui peruuttamattomasti. Kun joukossa oli 
myös suuri joukko suomalaisia, järkytys koette-
li perusturvallisuutemme tunnetta ja sai aikaan 
poikkeuksellisen suuren auttamisen halun. Ka-
tastrofi oli tullut lähelle. Se pysäytti meidätkin 
suremaan. 

* 

Viime ja tänä vuonna on vietettyjä tullaan viet-
tämään lukuisia suomalaisten ja muiden maail-
mamme ihmisten, lähimmäistemme, kohtaloon 
vaikuttaneiden tapahtumien 60-vuotismuisto-
juhlia. Toinen maailmansota päättyi riistetty-
ään hengen kymmeniltä miljoonilta ihmisiltä 
ja muuttaen satojen miljoonien tulevaisuuden, 
joukossa kymmenet- ja sadattuhannet suoma-
laiset. Meidän omat kaatuneemme, Suomen 
puolesta kaatuneet aseveljemme ja maamme 
jälleenrakennuksen taakan kantaneet vanhem-
pamme antoivat meille mahdollisuudet tehdä 
Suomesta rikas maa, jossa vallitsee arkiongel-
mista huolimatta ennen kokemattoman korkea 
elintaso. Muistakaamme kiittää siitä, muista-
kaamme vuorostamme auttaa muita. Vielä sil-
loinkin, kun tsunami on poistunut otsikoista ja 
Suomen menestys Euroviisuissa on tullut tilalle. 

Tämän kevään ja tämän vuoden aikana linja-
taan, pienenä osana puolustuspoliittisia Iin-



Kylmän sodan päätyttyä, Varsovan lii-

ton hajottua sekä Euroopan unionin ja 

Naton laajentumisen jälkeen tilanne 

Itämerellä on oleellisesti muuttunut. Ve-

näjän Itämeren Laivasto on vain var-

jo entisestään ja Suomeen tai Ruotsiin 

suuntautuvan maihinnousun välitön 

uhka on tosiasiallisesti hävinnyt. 

JUHA-ANTERO PUISTOLA 

f v ' 
Kirjoittaja on komen-
tajakapteeni ja toimii 
opettajana Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Strate-
gian Laitoksella. 

Ieri on Suomen elinehto. 
Valtiomme meripuolus-
tus on vuosikymmenten 
kuluessa rakennettu tur-

vaamaan Suomen merelliset int-
ressit ja vastaamaan merellisiin 
uhkakuviin. Intressit ovat pysy-
neet tietyllä tavalla muuttumat-
tomina, mutta merelliset uhka-
kuvat ovat muuttuneet. Muutos 
on kytköksissä Itämeren merki-
tykseen Euroopan ja Venäjän vä-
lisen kaupankäynnin ja diploma-
tian näyttämönä. Itämeren histo-
ria vaikuttaa päättäjien ja sotilai-
den mielikuviin paljon voimak-
kaammin kuin uskommekaan. 

5 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 5 



Pohtiessamme Itämerta ja me-
ripuolustusta on vaikea välttää 
kylmän sodan aikaisen itä-länsi 
-vastakkainasettelun painolas-
tia. Neuvostoliiton dominoima 
Varsovan liitto hallitsi Itämeren 
etelärantaa ja Euroopassa mah-
dollisesti käytävän suursodan 
pohjoiseen uhkakuvaan kuului 
oleellisena osana Itämeri. 1990-
luvun alussa Neuvostoliiton Itä-
meren Laivasto oli suurin laivas-
tojoukko alueella. Sen kokoon-
panoon kuului 232 sota-alusta, 
joista 32 oli sukellusvenettä, 328 
sotilaskonetta, 70 helikopteria, 

16 mer i to r jun taoh juspa t t e r i a , 
rannikkopuolustusjoukkoja sekä 
merijalkaväkeä. Puolan tehtävä-
nä oli tuottaa maihinnousualus-
kalustoa Varsovan liiton tarpei-
siin. Mahdollinen hyökkäys olisi 
suuntautunut kohti Tanskan sal-
mia ja Ahvenanmaata olisi saa-
tettu käyttää ponnahduslautana 
kohti Ruotsia. Tanskan salmia 
kohti suuntautuvan hyökkäyk-
sen merellistä potentiaalia yllä-
pidettiin Kaliningradissa, jonka 
lasketti in 1990-luvulla olevan 
Euroopan militarisoiduin alue 

Varsovan liiton massiivinen 
m a i h i n n o u s u v o i m a muovas i 
Suomen ja Ruotsin meripuolus-

tusta. Suomen ratkaisuksi muo-
dostui mittavan merimiinoitus-
kyvyn ja siihen liittyvän laivas-
totaktiikan luominen sekä kau-
askantoiseen tykistö- ja ohjustu-
lenkäyttöön valmistautuminen. 
Suomen valmisteluja voidaan 
kuvata puolustukseen keskitty-
viksi ja vastustajan provosoimis-
ta pyritti in väl t tämään kaikin 
tavoin. Ruotsi kehitti hyökkäyk-
sellisemmän voiman ja valmis-
tautui alueensa puolustamiseen 
kaukaa rajojensa ulkopuolelta. 
Sukellusveneet ja lentokoneet 
muodostivat Ruotsin puolustuk-
sen ulot tuvimman osa-alueen. 
Merellisten komponenttien osal-

Vapaa 
pääsy 

tämerelle 

1 1 

T T ^ 
KYLMÄN SODAN JÄLKEEN 

NATOlla on vapaa 
pääsy Itämerelle. 
Kriisitilanteessa Venäjä 
on merenkulun vapau-
den suhteen samassa 
tilanteessa kuin 
Neuvostoliitto oli 
vuosina 1941-1945 



ta pienet alukset ja matalan ve-
den taktiikka olivat puolustajan 
valinta. 

Kylmän sodan pää ty t tyä , 
Varsovan liiton ha jo t tua sekä 
Euroopan unionin ja Naton laa-
jentumisen jälkeen tilanne Itä-
merellä on oleellisesti muut tu-
nut. Venäjän Itämeren Laivasto 
on vain varjo entisestään ja Suo-
meen tai Ruotsiin suuntautuvan 
maihinnousun välitön uhka on 
tosiasiallisesti hävinnyt. Venäjän 
Itämeren Laivastolla on kuiten-
kin käytössään pienempiä aluk-
sia ja lentokoneita, joilla voidaan 
tarvittaessa kuljettaa pieniä eri-
koisjoukkoja tai häiritä merilii-
kennettä. 

Venäjällä on monia etunäkö-
kohtia Itämerellä ja sen lähiym-
päris tössä. Alueen vär ikkään 
historian aikana monet Itäme-
ren alueen rantavaltioista ovat 
kuuluneet Venäjän alaisuuteen. 
Tämän seurauksena esimerkik-
si Baltian maissa on huomattava 
venäläinen vähemmistö, jonka 
etuja Venäjä jossain määrin ajaa. 
Tämä vähemmistö on kuitenkin 
hitaasti integroitumassa länteen 
ja Venäjä menettää diplomaattis-
ta valuuttaa. Kaliningrad on etu-
vartioasema ja Venäjän viimeisiä 
voi tonmerkkejä toisen maail-
mansodan perintönä. Naton ym-
päröimä Kaliningradin satama 
on ainoa ympärivuotisesti Itä-
meren Laivaston käytössä oleva 
tukikohta. 

Baltian maiden liittyminen 
Na toon oli Venäjän kanna l ta 
huolestuttavaa. Jo maiden itse-
näistyttyä Venäjä menetti pitkän 
rannikon lisäksi tärkeitä laivas-
totukikohtia, mutta Baltian maat 
eivät heikkoine asevoimineen 
muodostaneet sille sotilaallista 

uhkaa. Nyt Naton operointimah-
dollisuuksien ja -aktiivisuuden 
lisäännyttyä, kokee ainakin osa 
Venäjän sot i lasjohdosta myös 
suoranaisen sotilaallisen uhan 
läsnäolon. Uhan tunne on vaih-
tunut lännestä itään. 

Naton tiedustelu- ja valvon-
takyky ulottuu pitkälle Venäjän 
sydänmaalle ja Itämeri on lähes-
tulkoon Naton sisämeri venäläi-
sin silmin tarkasteluna. Suomen 
ja Ruotsin kuulumattomuus soti-
lasliittoon ei tätä ajattelua välttä-
mättä vaimenna. Venäjän mah-
dollisesti kokemaa uhkaa voi 
lieventää se, että Saksa on suun-
nannut ajatuksensa pois Itäme-
reltä. Saksan merivoimat operoi-
vat globaalisti, eikä Itämeri ole 
sen painopisteessä. Puola seuraa 
tulevaisuudessa Saksan esimerk-
kiä. Näiden muutosten jälkeen 
Ruotsi saattaakin olla pitkän tau-
on jälkeen Itämeren merimah-
ti, mutta sekin on suuntaamassa 
katsettaan sinisille vesille. 

Qto33 ®i? (Mjnnmte t&CD 

Venäjän ja lännen kannalta Itä-
meren tärkein merkitys on kui-
tenkin kaupankäynnissä. Huo-
mattava prosenttiosuus Venäjän 
öljynviennistä suuntautuu Itä-
meren kautta. Vuonna 2010 Itä-
merellä arvioidaan liikutettavan 
150 mil joonaa tonnia öljytuot-
teita. Vuonna 2015 Venäjän öl-
jysatamista lähtee viisi tankkeria 
vuorokaudessa kohti länsimark-
kinoita. Itämeri on Venäjän tär-
kein merireitti länteen ja talou-
den elinehto. 

Ei olekaan ihme, että Itäme-
rellä meripuolustuksen ja eri-
tyisesti alusten käyttöajatus on 
muut tunut maih innousun tor-
junnasta meriyhteyksien suojaa-
miseen. Elintärkeät kauppareitit 
halutaan pitää avoinna kaikissa 

olosuhteissa. Aivan uuden lisä-
sävyn yhteyksien suojaamiseen 
on tuonut taistelu terrorismia ja 
asymmetristä uhkaa vastaan. Sa-
tamien turvallisuutta on lisätty, 
meriliikenteen valvontaa tehos-
tettu ja rantavaltioiden yhteis-
toimintaa tiivistetty. Tähän ti-
lanteeseen peilaten merivoimien 
päätös ilmatyynyalushankkeesta 
luopumisesta oli oikea. 

Muutos ta pohdi t taessa on 
muistettava, että Itämeri ja Suo-
menlahti ulottuvat aivan Venäjän 
strategisten avainalueiden tuntu-
maan. Venäjä ei tule jät tämään 
Pietarin ja Moskovan aluet ta 
suojatta ja reagoi aivan varmas-
ti, mikäli kokee uhan lännestä 
konkreettiseksi. Tämä ei tarkoi-
ta Itämeren Laivaston paisutta-
mista kylmän sodan aikaiseksi 
järkäleeksi, vaan tiedustelu- ja 
valvontakyvyn ylläpitämistä ja 
mahdolliseen uhkaan vastaamis-
ta jopa ydinasein. On kuitenkin 
todennäköistä, että molemmin-
puolinen taloudellinen ri ippu-
vuus ja varautumisen läpinäky-
vyys ennaltaehkäisee sapelinka-
listelua Itämerellä. 

(JMsG i M i M t e n i s i i k G 

Aiemmin mainittu Kaliningrad 
pysyy pitkään eurooppalaisena 
ja venäläisenä ongelmana. Joi-
denkin arvioiden mukaan Ve-
näjän hall into pyrkii muovaa-
maan Kaliningradista sillanpään 
Venä jän ja E u r o o p a n vä l i in . 
Eräänlaisen liikenteen ja talou-
den solmukohdan, jonka avulla 
riippuvuutta erityisesti Liettuan 
satamista vähennetään. Alueelle 
suunnat tujen investointien vä-
hyys ei kuitenkaan tue tätä kehi-
tysnäkymää. 

Euroopalle Kaliningrad vai-
kuttaakin olevan uusimuotoisten 
turvallisuusuhkien generaatto-
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ri. Köyhyys ja huumerikollisuus 
yhdistettynä korkeisiin HlV-tar-
tuntalukuihin ja jopa tuberku-
loosin yleistymiseen lisää huolta 
siitä, että Kaliningradissa hautu-
vat terveysongelmat ryöpsähtä-
vät yli laidan. Vuonna 2002 alu-
eella oli virallisten lukujen mu-
kaan 3000 HIV positiivista hen-
kilöä. Epäviralliset luvut olivat 
kaksinkertaiset. I tämeren ym-
päristön kannalta Kaliningrad 
on ollut Pietarin jälkeen mitta-
vin saastuttaja. Kemikaalien lait-
tomat upotukset ovat saattaneet 
olla alueen arkipäivää. Euroopan 
unioni haluaakin viedä vakaut-
ta ja turvallisuutta lähialueilleen 
tuomatta omalle alueelleen ri-
kollisuutta ja sairauksia. Julki-
suudessa tämä on näkynyt mm. 
keskusteluna viisumivapaudesta 
ja Kaliningradin alueen asukkai-
den matkustusmahdollisuuksis-
ta. 

ffilaGlMin^ 

Ahvenanmaa kuuluu eittämättä 
Suomen meripuolustuksen haas-
tavimpiin osa-alueisiin. Vaikka 
Ahvenanmaan merkitys onkin 
eurooppalaisessa mittakaavassa 
vähentynyt, ei sen merkitys ole 
Suomelle oleellisesti muuttunut. 
Samalla, kun olemme valmistau-
tuneet puolustamaan Ahvenan-
maata konventionaalista uhkaa 
vastaan, olemme kuin huomaa-
matta kehittäneet merivoimille 
kyvyn osallistua tarvittaessa vaa-
tivaan kansainväliseen kriisin-
hallintaan. Voimme kenties tu-
levaisuudessa tarjota nopeisiin 
operaatioihin vaikeissa olosuh-
teissa toimimaan kykeneviä ran-
nikkojääkäreitä. Kyseessä ei ole 
lainkaan vähäpätöinen ominai-
suus eurooppalaista kriisinhal-
lintakykyä kokonaisuutena tar-
kasteltaessa. 

Viranomaisten välinen yh-
teistyö tulee olemaan aiheena 
lukuisissa keskusteluissa. Maail-
malla koetut suuronnet tomuu-
det ja Suomeak in koete l lee t 
luonnonolosuhteet ovat osoit-
taneet yhte iskunnan varautu-
mis tarpeen. Päätöksenteon ja 
toiminnan nopeus on nostettu 
arvoon arvaamat tomaan. Me-
rivoimilla on vuosikymmenten 
kokemus jatkuvasta ja jousta-
vasta toimintavalmiudesta, jossa 
materiaalinen valmius on yhdis-
tettynä pätevään henkilöstöön. 
Tätä toimintavalmiutta voidaan 
tarpeen mukaan käyttää alueen 
puolustamiseen tai toisten viran-
omaisten toiminnan tukemiseen. 
Pelkästään reaaliaikaisen meriti-
lannekuvan varmentaminen ja 
välittäminen suuronnettomuus-
tilanteessa voi olla korvaamatto-
man arvokas lisä päätöksenteki-
jöille. 

M f t q j M M S 

Itämeri on Suomea ja Euroop-
paa yhdistävä ja erottava tekijä. 
Se on rikkauksien lähde ja toi-
saalta uhkakuvien synnyt tä jä . 
Se edustaa monille suomalaisil-
le luonnonkauneu t t a , korvaa-
mattomia arvoja ja liikkumisen 
vapautta. Sen mahdoll isuuksia 
ovat hyödyntäneet niin kauppi-
aat, diplomaat i t kuin sotilaat-
kin. Ympäris töakt ivis t i t eivät 
ole enää ainoat Itämeren tilasta 
huolestuneet ihmiset, vaan huoli 
on tarttunut tavallisiin kansalai-
siin ja päättäjiin. Toivottavasti se 
tarttuu myös merenkulkijoihin. 
Juuri julkaistujen tilastojen mu-
kaan vuonna 2004 öljypäästöjen 
määrä Itämereen on hieman vä-
hentynyt. 

Uhkakuvista puhuminen ja 
kir joi t taminen herättää monia 
tuntoja. Tämäkin lyhyt artikke-

li on voinut olla joidenkin luki-
joiden mielestä aivan hakoteillä. 
Pahimmillaan muuttuvia uhka-
kuvia voidaan käyttää sotilaalli-
sen maanpuolustuksen resurssi-
en uusjaon perusteena ottamatta 
huomioon sitä, että puolustus-
kyvyn luominen, ylläpitäminen 
ja kehittäminen on pitkäjänteis-
tä työtä, jossa päätöksien vaiku-
tukset tuntuvat vielä vuosikym-
menten jälkeen. Tällä hetkellä 
voimme epäilemättä todeta, että 
uhkakuvat Itämerellä ovat vaih-
tuneet kovista sotilaallisista mal-
leista ympäristöä ja elinkeinoelä-
mää korostaviksi. Meripuolus-
tuksemme on näihin muutok-
siin sopeutumassa. Joustavalla 
ja jatkuvassa valmiudessa ole-
valla johtamiskyvyllään merivoi-
mat vastaa paitsi päätehtävänsä 
haasteeseen myös yhteiskunnan 
tarpeeseen nopeasti käynnistet-
tävään pelastus- tai puhdistus-
operaatioon merialueellamme. 
Valvonta- ja miinantorjuntaky-
kymme pienentää asymmetristä 
uhkaa. Miinoi t tamiskykymme 
ylläpitäminen ja kehi t täminen 
on varautumista turvallisuusym-
päristömme mahdollisiin kieltei-
siin muutoksiin. Lyhyesti todet-
tuna mer ipuolus tuksemme on 
valmis kohtaamaan tulevaisuu-
den. 
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Meripuolustuksen 
tulevaisuuden 
haasteita ja 

Kirjoittaja on kom-
modori ja Merivoi-
mien Esikunnan 
materiaaliosaston 
päällikkö. 

JAAKKO SAVISAARI 

Viime vuonna kirjoi-

tin laivastoyksiköiden 

kehittämishankkeis-

ta. Katsaus ulottui 

2010-luvun alkuvuo-

siin. Tehtävä oli suh-

teellisen helppo, sillä 

hankkeet tai ainakin 

niiden tavoitteet ja 

aikataulut on määri-

tetty täsmällisesti eri 

suunnitelmissa. Kun 

nyt yritän kuvata me-

ripuolustuksen kehi-

tystä pidemmällä, yli 

20 vuoden perspek-

tiivillä, muuttuu kaik-

ki epävarmaksi, tai 

ainakin vähemmän 

täsmälliseksi. 

• Älmeks i laadittu puolus-
I ^r tusvoimien pitkän tähtäi-
l i men suunn i t e lma , joka 
wm määrit tää suorituskyky-

vaat imusten perusteella käyn-
nistettävät ja toteutettavat kehi -
tyshankkeet, ulottuu 12 vuoden 
päähän. Suunnitelmassa ei ole 
m e r i p u o l u s t u k s e n osal ta mi-
tään yllättävää. Pintatorjuntaky-
ky ylläpidetään modernisoimal-
la MTO-85-ohjusjärjestelmä (ml 
M TO-pa t t e r i t ) , r aken tamal l a 
Laivue 2000 (4 Hamina-luokan 
ohjusvenettä) ja peruskorjaamal-
la Rauma-luokan ohjusveneet. 
Helsinki-luokasta luovutaan lä-
hiaikoina, jotta kehittämishank-
keisiin saadaan irrotettua resurs-
seja. Miinoituskyky ylläpidetään 
mode rn i so ima l l a mi inala iva t 
Hämeenmaa ja Uusimaa, 1990-
luvun lopulla peruskor ja tus ta 
miinalaiva Pohjanmaas ta luo-
vutaan sen tullessa elinjaksonsa 
päähän. Tärkeimpänä suoritus-
kyvyn kehityshankkeena on me-
r iyhteyksiemme suojaaminen. 
Tähän kuuluvat Laivue 2000, 
Hämeenmaa-luokan miinalaivo-
jen peruskorjaus sekä uusi mii-
nantorjuntalaivue (3 miinantor-
junta-alusta kauko-ohjattavine 
miinanetsintä- ja raivausjärjes-

telmineen). Rannikkojoukkojen 
liikkuvuutta ja tulivoimaa paran-
netaan varustamalla ja koulutta-
malla rannikkojääkäriyksiköitä, 
rannikko-ohjusyksiköi tä , me-
ritiedusteluyksiköitä sekä ran-
nikkopioneeriyksiköitä. Saman-
aikaisesti luovutaan asteittain 
kiinteistä rannikkotykistöyksi-
köistä sekä liikkuvasta rannikko-
tykistöstä. 

Pitkän tähtäimen suunnitel-
ma päivitetään neljän vuoden 
välein, siis samassa tahdissa kuin 
tänä päivänä hyväksi havaitut 
valtioneuvoston turvallisuus- ja 
puolustuspolii t t iset selonteot. 
Suunnitelma pohjautuu huolel-
lisesti laadittuun analyysiin toi-
mintaympäristön muutoksista, 
tekniikan mahdollisuuksista ja 
tulevaisuuden haasteista sekä 
näistä johdetuista suorituskyky-
vaatimuksista. 

Toimintaympäristömme 
on muuttunut 
ja muuttuu edelleen 

Pitkään jatkunut kylmän sodan 
kausi tuuditt i j ä r jes te lmämme 
siihen, että toimintaympäristö ei 
muutu, tekniikka suo vain uusia 
mahdoll isuuksia toteuttaa pe-
rinteisiä tehtäviä. Kehitys, myös 
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taktiikan kehitys oli tekniikka-
vetoista. Kun i täblokki katosi 
ja Neuvostoliitto hajosi, muut-
tuikin ympäristö. Myöhemmin 
Baltian maat liittyivät NATOon. 
Professori Tuomas Forsberg on 
kriittisesti analysoinut tuon ajan 
reaktioita; virallinen Suomi piti 
kaikkia muutoksia lähtökohtai-
sesti negatiivisina. Jälkeenpäin 
on kuitenkin todettu niiden vai-
kuttaneen positiivisesti Suomen-
kin asemaan. 

Neuvostoliiton hajoaminen 
ja Varsovan Liiton häviäminen 
vähensivät asteittain meripuo-
lustuksemme aiempaa ykkösuh-
kaa, konkreettista laajamittaisen 
maihinnousun mahdoll isuutta 
Itämeren piirissä. Hetken elet-
tiin neuvotonta aikaa, kun uutta 
uhkaa ei kyetty identifioimaan. 
Eikä kyetä tarkasti vieläkään, 
vaikka uusien uhkien olemassa-
olo tiedostetaankin paremmin. 
Uusia uhkia eivät ole niin help-
poja käsitellä ja konkretisoida 
kuin oli maihinnousu Suomen 
rannikolle. 

Kansainvälinen terrorismi ja 
muut epäsymmetriset uhkat ovat 
nousseet asioiksi, joita vastaan 
ympäri maailmaa määri tetään 
uusia suor i tuskyky vaa t imuk-

sia. Tehtävä on vaikea, koska 
epäsymmetrinen uhka toteutuu 
useimmiten yllätyksenä. Ruot-
salainen kollegani Emil Svens-
son määritteli epäsymmetrisen 
uhkan; jos vastustaja arvioi, että 
ei pääse tavoitteeseensa perintei-
sin sotilaallisin keinoin, etsii hän 
täysin poikkeava keinon, jolla saa 
halutun vaikutuksen aikaiseksi. 
Vastustaja voi tässä olla valtio, 
ter ror is t i ryhmit tymä tai mikä 
tahansa muu toimija. Eräs esi-
merkki oli yhdysvaltalaisen USS 
Colen 'venepommitus' Jemenis-
sä. Terrorismin eräs erityispiirre, 
joka erottaa sen tämänhetkisistä 
tun temis tamme puolustusvoi-
mista, on täysi piittaamattomuus 
omasta hengestä. Tämän syvä 
tajuaminen vaatii meiltäkin pal-
jon, vaikka tällaista terrorismia 
ei ole esiintynyt lähialueillam-
me. Sen mahdollisuutta ei voida 
poissulkea. Myös säteily-, kemi-
allisen ja biologisen aseen käyttö 
on kylmän sodan kuumimman 
vaiheen jälkeisen lievän unoh-
duksen jälkeen noussut mahdol 
lisuudeksi, joka tulee ottaa huo-
mioon eräänä epäsymmetrisenä 
uhkana. Kun ajatellaan Suomea, 
mikä voisi olla epäsymmetr i -
sen uhkan kohde? Luonnollises-

ti mieleen tulevat energianjake-
lumme ja laajat tietoverkot sekä 
vesi ja elintarvikkeet. Yhtä luon-
nollisesti meille meripuolustuk-
sesta huolehtiville tulee mieleen 
r i ippuvuutemme säännöllises-
tä merili ikenteestä Suomen ja 
muun Euroopan välillä. Katkos 
meriyhteyksissämme näkyisi hy-
vin nopeasti teollisessa tuotan-
nossa ja kansalaisten jokapäiväi-
sessä elämässä. Suomi olisi muu-
tamassa päivässä 'polvillaan'. Esi-
merkin kehit täminen epäsym-
metriseksi teoksi tai toiminnaksi 
Suomessa on vaikeaa ja se voisi 
johtaa ajatuksia harhaan. Täytyy 
muistaa, että se tulee yllätyksenä 
kuin luonnonkatastrofit. 

Samanaikaisesti uhkien muut-
tumisen kanssa meille avautui ovi 
Euroopan unioniin. Unioniin lii-
tyttiin osittain turvallisuussyistä. 
Kehitettiin malli kolmen kehän 
puolustuspol i t i ikasta; sisin ja 
tärkein kehä on kansallinen puo-
lustus, seuraava kehä on etujen 
puolustaminen (EU:n puitteissa) 
ja uloin kehä on arvojen puolus-
taminen (YK:n puitteissa). Nyt, 
muuttuneessa maailmassa, Eu-
roopan Unioni on Secure Euro-
pe (turvallinen Eurooppa) -oh-
jelman kautta luomassa hyvin 
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entistä enemmän kaksoiskäyt-
tömateriaalia; sama materiaali 
ja kalusto on käytössä niin puo-
lustuksessa kuin muillakin aloil-
la. Esimerkiksi puolustusvoimis-
sa ja siviilimaailmassa käytetään 
johtamisessa samanlaisia tieto-
koneita, ohjelmistoja ja toimin-
tamalleja. 

Rakennettavan uuden mii 
nantorjuntalaivueen järjestelmiä 
voidaan käyttää useiden eri vi-
ranomaisten tehtävissä, ympä-
ristö- ja kartoitustehtävistä pe-
lastus- ja rikostutkintatehtäviin. 
Edellytys niiden Käytölle on pää-
tehtävän tinkimätön osaaminen 
ja sen rinnalla valmius mitä eri-
laisimpien tehtävien suorittami-
seen. 

Tekniikan kehittyminen 
Yhdysvaltain Network Centric 
Warfare ja Ruotsin Nätbaserad 
Försvar olivat vielä vähän aikaa 
sitten uusia asioita. Meillä ei heti 
ymmärretty, että meillä puolus-
tusvoimat ja etenkin merivoimat 
olivat toimineet verkkokeskei 
sesti jo pitkään. Olemme jo pit-
kään katselleet maailman paras-
ta' meritilannekuvaa ja rannikon 
sanomalaiteverkko, jossa yksit-
täinen sotilas maista saattoi lä-
hettää maalimerkin taistelualuk 
sen taktiselle näytölle, oli pitkään 
aikaansa edellä Euroopassa. Ke 
hitys jatkuu edelleen. Kaikkialla 
yhdistetään ja hyväksikäytetään 
verkkojen kautta tietoja eri läh-
teistä yli puolustushaararajojen. 
Kun tietoliikenne- ja tietojenkä-
sittelykapasiteetti edelleen kas-
vaa, t i lannetietoisuus paranee, 
suorituskyvyn käyttö tehostuu ja 
johtaminen (ehkä) helpottuu. 

Osana verkkokeskeistä toi-
mintaa kehitetään eri alueilla 
(vedessä, pinnalla, maissa ja il-
massa) toimivia kauko-ohjatta-
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monia turval l isuuden aloja ja 
asioita käsittäviä yhteisiä kehi-
tysohjelmia, joilla turvataan eu-
rooppalaisten turvallisuutta niin 
arkipäivänä kuin poikkeusolois-
sa. Sotilaallisella puolella vas-
taperustet tu European Defen-
ce Agency koordinoi Euroopan 
sotilaallisen kyvyn kehittämistä, 
puolustustarvikeyhteistyötä sekä 
yhteistyötä tutkimuksen ja kellit 
tämisen alalla. Kun yksittäisellä 
eurooppalaisella valtiolla ei enää 
ole resursseja yksinään riittäväs-
ti kehittää suorituskykyään, on 
turvauduttava yhteistyöhön ja 
työnjakoon. Yhteistoiminta taas 
ei ole mahdollista ilman NATOn 
standardeja, toimintatapamalleja 
ja joskus NATOn voimavaroja. 
Kaiken materiaalin ja toiminta-
tapojen 011 tulevaisuudessa olta-
va yhteentoimivia. Omalla sa-
rallaan Euroopan merivoimien 
komentajien säännöllisissä ko 
kouksissa kehitetään Euroopan 

merivoimakonseptia, jolla koros-
tetaan Euroopan merivoimien 
yhteistä suorituskykyä kriisin-
hallinnassa jopa kaukana Euroo-
pasta. Hyvin monet maailman 
kriisipesäkkeet sijaitsevat meren 
rannalla tai sen läheisyydessä. 

Kolmas muutostekijä on suo-
malainen. Meille niin itsestään 
selvä viranomaisyhteistyö 011 lä-
hes ainutlaatuista ja siitä ollaan 
kiinnostuneita muualla. Samalla, 
kun turvallisuuskäsite laajenee, 
ovat haasteet yhteistyölle kasva-
massa. Vaikka puolustusvoimat 
meillä varautuvat vain ulkois-
ten sotilaallisten uhkien torjun-
taan ja sisäisestä turvallisuudesta 
huolehtivat Sisäasiainministeriö 
ja muut ministeriöt, 011 entistä 
tiiviimpi yhteistyö välttämättö-
myys tulevaisuudessa. Puolus-
tusvoimissa olevaa ja kehittyvää 
osaamista ja järjestelmiä voidaan 
käyttää monenlaisissa tehtävis-
sä. Puolustusvoimissa käytetään 



via tai itsenäisesti toimivia järjes-
telmiä tiedusteluun, valvontaan, 
kohteiden tuhoamiseen sekä itse 
taisteluun. Merialueella miehit-
tämättöminä sensoreina erityi-
sesti vedenalaiset AUV:t (auto-
nomous underwater vehicle) ja 
lentävät UAV:t (unmanned aerial 
vehicle) tulevat yleistymään ja 
korvaamaan miehitettyjä järjes-
telmiä. 

Eräs tu levaisuuden t rendi 
on järjestelmien modulaarisuus. 
Tiedustelu-, valvonta- tai muu 
järjestelmä ei enää ole sidottu 
tiettyyn lavettiin, vaan sitä voi-
daan käyttää tilanteen mukaan 
erilaisilta laveteilta tai jopa ilman 
lavettia. Modulaariset osajärjes-
telmät voidaan taas tarvittaessa 
integroida laajemmiksi kokonai-
suuksiksi, jolloin kokonaisjärjes-
telmän teho kasvaa. 

Meripuolustuksen 
kehittäminen 

Nyt kehitettävien rannikkojouk-
kotyyppien ja laivastoyksiköiden 
suorituskyky on varmasti tar-
peen pitkälle nähtävissä olevaan 
tulevaisuuteen. Meillä 011 oltava 
valvonta- ja pintatorjunta- sekä 
saaristotaistelukykyä, sukellus-
veneenetsintä- ja torjuntakykyä, 
miinantorjuntakykyä sekä meri-
liikenteen suojaamiskykyä myös 
tulevaisuuden tehtävissä. Tehtä-
vissä edelleen painottuu kansalli-
nen puolustus, mutta myös kan-
sainvälisiin tehtäviin on oltava 
entistä parempi valmius osallis-
tua. Parempi valmius tarkoittaa 
niin yhteentoimivaa ja tarkoi-
tukseen sopivaa kalustoa, koulu-
tettua henkilöstöä kuin kansain-
välisen osallistumisen tukijärjes-
telmiä, muun muassa huoltoky-
kyä niin toiminta-alueella kuin 
kotimaasta. 

Meril i ikenteen suojaamis 

kyky ja osallistuminen kansain-
välisiin, lähinnä EU-johtoisiin 
laivasto-operaatioihin näyttäisi 
edellyttävän uuden, ohjusvenettä 
suuremman aluskaluston hank-
kimista. Tykkiveneistä luopumi 
sen jälkeen ja miinalaivojen van-
hetessa 2010-luvun loppua koh-
den kyky suojata meriliikennettä 
avomerellä kaikissa olosuhteissa 
ja osallistua operaatioihin Itäme-
ren ulkopuolella pienenee oleel-
lisesti. 

Vaikka sukellusvene täyttäi-
si monta suorituskykyvaatimus-
ta, en näe nykyisen tasoisilla re-
sursseilla mahdolliseksi raken-
taa uutta järjestelmää Suomeen. 
Sukellusvene toki lisäisi tiedus 
telun ja valvonnan ulottuvuutta 
ja muodostaisi piilotetun uhkan 
mitä tahansa vihamielistä toi-
mintaa vastaan. Sukellusvene-
ase lisäisi siis puolustuksemme 
uskottavuutta. Toisaalta voidaan 
todeta, että vieraan sukellusve-
neen esiintymismahdollisuus lä-
hivesillämme ylläpitää merkittä-
västi epävarmuutta, lisää uhkaa 
ja edellyttää meiltä sukellusve-
neentorjuntakykyä. Tämä vaa-
timus koskee erityisesti merilii-
kenteen suojaamista. 

Kiinteän ja moo t to ro idun 
rannikkotykistön elinkaaren lä-
hetessä loppuaan ei järjestelmien 
ylläpitoon enää panosteta, vaan 
painopis te siirtyy selvemmin 
liikkuvien yksiköiden kehittä-
miseen ja ylläpitoon. l iikkuvien 
ja tehokkaiden rannikkojoukko-
jen suorituskykyä tarvitaan niin 
kansallisen puolustuksen tehtä-
vissä kuin kansainvälisessä yh-
teistoiminnassa. Nykyään niin 
korostettu Littoral Warfare (ran-
nikonläheinen toiminta niin me-
rellä kuin maalla) 011 meille niin 
tut tua, että siitä voimme löy-
tää erikoisosaamisemme alueen 

kansainvälisessä yhteistyössä. 
Rannikkojoukkojemme (yhdes-
sä ruotsalaisten amfibiojoukko-
jen kanssa) osaaminen maan ja 
veden rajapinnassa on ainutlaa-
tuista. Sille on kysyntää monilla 
suunnilla. Samoin on laivasto-
yksiköidemme toiminta saaris-
to-olosuhteissa erikoisosaamis-
tamme. 

Johtamisjärjestelmien lyhyen 
aikavälin tavoite on integroida 
maa-, meri- ja ilmavoimien jär-
jestelmät yhtenäiseksi verkok-
si. Kaikki puolustushaarat kat-
tavan tiedustelun ja johtamisen 
järjestelmän kehittämistä jatke-
taan integroimalla se muiden vi-
ranomaisten verkkoihin. Viran-
omaisyhteistyö ja uudet uhkat 
vaativat myös muutoksia osaa-
misen ja johtamiseen; on ym-
märre t tävä eri v i ranomais ten 
toimivaltuudet, toimintatavat ja 
yhteistyömahdollisuudet. 

Edellä esitetyt ovat vain mah-
dollisia kehityspolkuja. Ratkai 
sevia kehityksen suunnan suh-
teen ovat to imintaympäris tön 
muutoksista ja muista tekijöis-
tä tehdyt perusteelliset analyysit 
säännöllisin väliajoin sekä niis-
tä vedetyt johtopäätökset, jotka 
muodostavat erään pohjan lo-
pullisille poliittisille linjauksille. 
Vaikka toimintaympäristömme 
muut tuu , eivät itsenäisen vai 
tion meripuolustuksen tehtävät: 
aluevalvonta, alueloukkauksien 
ja mereltä suuntautuvien uhki-
en to r jun ta ja meriyhteyksien 
suojaaminen muutu, vaan ne on 
aina tehokkaasti kyettävä suorit-
tamaan. 
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ISTO MATTILA Kirjoittaja on k ommodori ja palvelee raja-

vartiolaitoksen esikunnassa raja- ja meri-
osaston apulaisosastopäällikkönä vastuu-
alueenaan rajaturvallisuusasiat. 

Rajaturvallisuuden känsä 

Suomessa on Euroopan turvallisimmat1 

Rajavartiolaitos on yhteistyökyky 
-II: J - _ 

yhteiskunnalle välttämättömiä 
ja taloudellisesti. 

ÖIMIi? 
j i^ iMSäB 

Euroopan unionin yh-

teisen rajapoliti ikan ja 

lainsäädännön vahvis-

taminen edellyttää ny-

kyistä tehokkaamman 

rajavalvonnan järjes-

tämistä. Ylikansallisuu-

den korostuminen mah-

dollistaa tehokkaan ja 

integroidun r a ja tu r -
vallisuusjärjestel-
m ä n luomisen ja kehit-

tämisen koko unionin 

alueelle. Ylikansallisel-

la päätöksenteolla voi-

daan myös paremmin 

varautua ja reagoida 

tuleviin, nyt vielä mah-

dollisesti tuntemattomiin 

uhkiin. Operatiivista 

yhteistyötä koordinoi 

Euroopan unionin raja-

turvallisuusvirasto. 

Rajaturvallisuuden 
haasteet 
Rajavartiolaitoksen toimintaan 
merialueella vaikuttavat merkit-
tävimmin tilanne Suomen lähi-
alueilla: Venäjän ja Baltian tilan-
ne, Euroopan Unionin laajentu-
minen ja unionin yhteistyöme-
netelmien kehitys. Rajavalvon-
nan haasteena on myös erityi-
sesti laittoman maahantulon li-
sääntyminen Euroopan unionin 
alueelle. 

Suomen ja Venäjän rajalii-
kenteen kasvu on h idas tunut . 
Venäläisten määrä matkustajis-
ta kuitenkin lisääntyy edelleen. 
Venäjän rajavartiopalvelu on su-
pistanut ja supistaa jatkossakin 
toimintaansa Suomen vastaisel-
la rajalla. Varusmiesten käyttö 
rajavalvontaan lopetetaan. Hen-
kilöstön ja vartioasemien vähe-
neminen ja yhtenäisen valvon-

talinjan ylläpidosta luopuminen 
heikentävät rajavalvonnan tasoa 
ja nostavat laittoman maahantu-
lon riskiä. Venäjällä laittomasti 
oleskelevien ja länteen pyrkivien 
kolmansien maiden kansalaisten 
määrä lisääntyy. Pääsy länteen 
suoraan itäisen Euroopan kaut-
ta vaikeutuu, jolloin paine Suo-
men suuntaan kasvaa. Turvapai-
kanhakijoiden määrä lisääntyy. 
Tilanne edellyttää rajavartiolai-
toksen rajatarkastushenkilöstön 
lisäämistä. 

Baltian maat aloittavat Schen-
gen-säännös tön soveltamisen 
kuluvan vuos ikymmenen lop-
pupuolella. Tällöin myös sisära-
joilla rajatarkastuksista luovu-
taan. Laiton maahantulo kasvaa 
ja merkittävä osa siitä on kan-
sainvälisen järjestäytyneen ri-
kollisuuden järjestämää ihmis-
salakuljetusta. Itämeren ranta-
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Diesel -sähköinen + 2x azimuth + ohjailupotkuri 
•Rungon pituus+ 12 m 61,5m 
•100 m3 tankit jäteöljylle 
•Kiinteä öljynkeräysjärjestelmä 
•Komentosilta 

Pituus 61.45 m 
Leveys 10.2 m 
Syväys 4 2 m 
Uppouma 1284 tn 
Koneteho 3.2 M W 
Nopeus 14.0 solmua 

ULKO VARTIO LA IVAN PERUSKORJAUS 

Ulkovartiolai-
vat pidenne-
tään ja varuste-
taan öljynkerä-
yslaitteistolla 

valtioiden yhteistyö rajaturval-
l isuuden ylläpidossa lisääntyy. 
Tilanne edellyttää, että rajavar-
tiolaitoksessa siirrytään nykyistä 
enemmän riskianalyysiperustei-
seen toimintaan ja Suomen tur-
vallisuusviranomaisten väliseen 
t i iv i impään yhte i s to imin taan 
ulkomaalaisvalvonnassa. Riski-
analyysillä tarkastukset kohden-
netaan rajat ylittävän rikollisen 
toiminnan paljastamiseen. Raja-
vartiolaitos on mukana jakamas-
sa tietämystään ja osaamistaan 
PTR-viranomaisten ja merellis-
ten viranomaisten (METO) yh-
teistyömallin toiminnasta. Tämä 
Suomessa luonteva yhteistyö-
malli ei yleisesti ottaen ole Eu-
roopassa vielä kehittynyt. 

Meri- ja ympäristöonnetto-
muuksien vaara kasvaa. Suomen 
ja Viron välinen pika-alusliiken-
ne sekä risteily- ja matkustajalii-

kenne Pietariin lisääntyy. Suo-
menlahden öljynkuljetukset ovat 
kaksinkertaistuneet muutamassa 
vuodessa. Kasvu jatkuu, koska 
Venäjän satamahankkeet lisäävät 
toteutuessaan liikennettä vääjää-
mättä. Pohjanlahdella teollisuu-
den kemikaalikuljetukset lisään-
tyvät. Merialueella toimintaym-
päristön muutokset edellyttävät 
pelastustoimen järjestelyjen pa-
rantamista myös tulevaisuudes-
sa. Suomenlahdelle on perus-
tettu reitti jakojärjestelmä sekä 
Suomen, Viron ja Venäjän me-
renkulkuviranomaisten yhteinen 
merili ikenteen ohjausjärjestel-
mä. Tähän järjestelmään liitty-
vät myös kyseisten maiden ra-
javiranomaiset. Rajavartiolaitos 
lisää osallistumistaan myös me-
renkulkuun kohdistuvan terro-
rismin torjuntatoimien valmis-
telussa ja toteuttamisessa. Talo-

usvyöhykkeen valvontaa lisätään 
ja aktiivisiin toimenpiteisiin val-
mis taudutaan . Tavoitteena on 
vähentää tahallisia öljypäästöjä 
ottamalla käyttöön seuraamus-
maksumenettely. Rajavartiolai-
toksen vartiolaivojen öljyntor-
juntakykyä lisätään asentamalla 
kaikkiin ulkovartiolaivoihin öl-
jynkeräysjärjestelmät. 

Rajavartiolaitos osallistuu ra-
jaturvallisuuden alalla siviilikrii-
sinhallintaan sekä turvallisuus-
viranomaisten yhteistyön kehit-
tämiseen Euroopan Unionissa ja 
muiden kansainvälisten järjestö-
jen kanssa. Tällä kyetään vaikut-
tamaan eurooppalaiseen rajatur-
vallisuuteen ja turvallisuusviran-
omaisten rakenteiden kehittymi-
seen. 

Lähitulevaisuudessa euroop-
palaiset rajaviranomaiset luo-
vat perustuslaillisen sopimuk-
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Rahaviranomaiset toimivat hajautetun ylikansallisen mallin mukaisesti 

sen mukaisesti yhdennetyn ra-
jaturvallisuusjärjestelmän. EU: 
n ylikansallinen päätöksenteko 
lisääntyy. Operatiivista yhteis-
työtä koordinoi EU:n rajatur-
vallisuusvirasto. Asteittain edet-
täneen yhteisten operaatioiden 
kautta tiivistyvään yhteistyöhön. 
Ei ole poissuljettu, että jossain 
vaiheessa peruste taan yhteiset 
rajaturvall isuusjoukot rajatur-
vallisuusviraston johdolla "Rapid 
Response Team" - periaatteen 
mukaisesti käytettäväksi riski-
analyysin perusteella esimerkik-
si lentoasemilla ja satamissa eri-
tyistilanteissa. Joukkoihin kuu-
luisi myös ilma-aluksia ja laivo-
ja. Kukin jäsenvaltio ratkaisee 
kansallisen lainsäädäntönsä pe-
rusteella tarkemmin sen, millai-
sesta yhteistoiminnasta on kyse 
ja millaisen toimivallan perus-

teella yhteisiä operaatioita kysei-
sen jäsenvaltion alueella järjeste-
tään. Sisäisen turvallisuuden vi-
ranomaisten yhteistyö tehostuu. 
Kansalliset rajavalvontajärjestel-
mät säilyvät edelleen ulkoraja-
valvonnan perustana. Yhteistyö 
edellyttää Suomen rajavartiolai-
tokselta tarkkaa tilanteen seu-
rantaa ja kykyä vaikuttaa nope-
asti muuttuviin tilanteisiin. 

Rajaturvallisuus ja 
meripuolustus 
Rajavart iolai tos kehit tää raja-
joukkojen käyttöperiaatteita ja 
kokoonpanoja puolustusvoimi-
en PTS-suunnitelman mukaises-
ti vastaamaan arvioituihin uhka-
malleihin. Maanpuolustustehtä-
väänsä Rajavartiolaitos toteuttaa 
osallistumalla puolustusvalmis-
teluihin sekä antamalla varus-

mies- ja reservi lä iskoulutusta 
keskeisimmille joukoilleen. Si-
särajojen rajavalvonta ja alueel-
lisen koskema t tomuuden tur-
vaaminen hoidetaan kansallisten 
tarpeiden mukaisesti. 

Rajavart iolai toksen asema 
valtakunnan sisäisen turvallisuu-
den järjestelmässä vahvistuu ra-
jaturvallisuuskonseptin johdos-
ta. Toiminnan keskeisiä lähiajan 
merellisiä haasteita ovat kaikissa 
uhkatilanteissa laittoman maa-
hantulon ja ihmissalakuljetuk-
sen torjunta, meripelastustoimi 
ja siihen liittyvä merellisten on-
net tomuuksien vähentäminen. 
Keinona tässä on aktiivinen kan-
sainvälinen osall istuminen eri 
turva l l i suus jär jes te lmi in sekä 
kansallisesti vahvan METO ja 
PTR -yhteistyön edelleen kehit-
täminen. Sisäisen turvallisuuden 
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Teknillinen tarkkailu 

Partiointi aluksin ja ilma-aluksin 

Talousvyöhykkeen 
laajeneminen Merenkulun terrorismin torjunta 

yhteistyössä poliisin, tullin ja 
merenkulkuviranomaisen kanssa 

Salakuljetus ja ihmissalakuljetus 

VTMIS 

IA f . — S 
UUDET MERELLISET TEHTÄVÄT 

JA N I I H I N VASTAAMINEN 

Jatkuva kiinteä valvonta 

• Merivartioasema 

Toimintasäde 
C Z 5 ' tunnissa asemalta 

avovesiaikana 
, , Toimintasäde 
^ 1 tunnissa asemalta 

kelirikko talviaikana 

O Toimintasäde 
1 tunnissa 
ilmatyynyalus/uusi JK 

Kauppa-alusten rajat; 

Takaa-ajoja 
tarkkailu 

Merelliset tehtävät edellyttävät viranomaisten yhteistoimintaa 

uhkatekijöiden monimuotoisuu-
den takia keskeiset kansalliset 
turvallisuusviranomaiset - po-
liisi, rajavartiolaitos, tullilaitos, 
merenkulkulaitos, puolustusvoi-
mat, pelastusviranomaiset - tu-
levat l isäämään yhteistoimin-
taa. Rajavartiolaitos tutkii myös 
mahdollisuutta vahvistaa vapaa-
ehtoisen meripelastuspalvelun 
vastuuta etsintä- ja pelastustoi-
minnassa. 

Rajavartiolaitoksella on hyvä 
valmius ja nopea to imeenpa-
nokyky kaikissa merellisissä tur-
vallisuustilanteissa. Voimavaroja 
pystytään nopeasti si ir tämään 
painopistealueille rajatilanteen 
tai yleisen turvallisuustilanteen 
muuttuessa. Sotilaallinen joh-
tamisjärjestelmä takaa nopean 
toimeenpanokyvyn. Vahvuutena 
on myös erinomainen paikallis-

tuntemus. Meripelastustehtävät 
kyetään johtamaan ja käynnistä-
mään omalla kalustolla kaikissa 
olosuhteissa ja turvallisuustilan-
teissa. Operatiivinen, koulutuk-
sellinen ja kalustollinen yhteis-
toimintakyky on sekä poliisin 
että puolustusvoimien kanssa. 
Rajavart iolai tos on ainoa py-
syvä, fyysisesti jatkuvasti läsnä 
oleva turvallisuusviranomainen 
valtakunnan merellisillä reuna-
alueilla ja on ainoa sisäisen tur-
vallisuuden viranomainen, joka 
toimii maalla, merellä ja ilmassa. 
Terrorismin tor juntaan ja mui-
hin erityisoperaatioihin merialu-
eella osallistutaan yhdessä polii-
sin kanssa. Apuna tässä tehtäväs-
sä käytetään valmiusjoukkueita. 
Vaativammissa ti lanteissa pe-
rustetaan merelliset rajajoukot, 
jotka koulutetaan ja varustetaan 

erikoisjoukkotoimintaan valta-
kunnan puolustamiseksi. 

Rajaturvallisuuden haastei-
den liittäminen meripuolustuk-
sen päämäär i in on todel l inen 
tulevaisuuden haaste ja voimain-
ponnistus. Tämä voidaan toteut-
taa vain päättäväisellä ja avoi-
mella yhteistyöllä eri merellisten 
viranomaisten kesken. Tämä työ 
on hyvässä vauhdissa! 
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OLLI KUNNALA 

ML 
Kirjoittaja on komentaja 
evp (rajavartiolaitos) työs-
kentelee Helsingin Sataman 
meriliikenne- ja turvalli-
suusosastolla turvallisuus-
asiantuntijana 

outo kirjainyhdistelmä 
toi satamille uudet haasteet 

Alkaa tuntua jo kuluneelta aloittaa artik-
kelia viittaamalla vuoden 2001 syyskuun 
1 1. päivän tapahtumiin ja todeta, että 
sen jälkeen maailma ei enää ole ollut 
entisensä. Mutta näin se vaan on. Tuos-
ta hetkestä voidaan katsoa alkaneen uu-
denlaisen sodankäynnin. 

Yhdysvaltain johdolla, 
ja osin vaatimuksesta, 
kaikki sivistyneet oi-
keusvaltiot ovat, mikä 

enemmän mikä vähemmän, si-
toutuneet taisteluun uudentyyp-
pistä vihollista vastaan, vihollis-
ta, jolla ei ole kotimaata, kansa-
laisuutta eikä kasvoja. Vihollisen 
nimi on terrorismi. 

Perinteisten sotien todellinen 
ja lopullinen voittaminen on jo 
pitkään ollut hyvin vaikeaa. Tä-
män ovat kokeneet niin Yhdys-
vallat aikanaan Vietnamissa kuin 
en t inen Neuvostol i i t to Afga-
nistanissa ja Yhdysvallat jälleen 
Irakissa. Terrorismin vastaisen 
sodan voittaminen tuntuu vielä-
kin vaikeammalta. Tähän sotaan 

kuuluu erottamattomana osana 
taktiikka, johon ei aikaisemmissa 
sodissa ole totuttu, itsemurhais-
kut, joiden estäminen on äärim-
mäisen vaikeaa. Tätä taktiikkaa 
käytettiin 11. syyskuuta vuonna 
2001 ja aseena olivat matkustaja-
lentokoneet. 

Maailma muuttui todella 
Terror ismin vastaiseen sotaan 
on ryhdytty erittäin laajalla rin-
tamalla, ei siis pelkästään soti-
laallisessa mielessä. Kulissien 
takana tapahtui varmasti paljon 
New Yorkin t a p a h t u m i e n jäl-
keen ja tapahtuu edelleen. En-
simmäiset näkyvät rauhanomai-
set to imenpi tee t kohdis tu ivat 
lentoliikenteeseen heti syksyllä 

2001, mikä oli tietysti odotettu-
akin. Lentomatkustajien turva-
tarkastuksia tehostettiin etenkin 
Yhdysvaltoihin suuntautuvil la 
lennoilla. Uusia toimintatapoja 
otettiin käyttöön. Eräänä eniten 
EU-maita puhuttavana seikka-
na oli Yhdysvaltojen vaat imus 
matkustajatietojen keräämisestä 
ennakkoon ja niiden lähettämi-
nen Yhdysvaltain viranomaisil-
le. Tämä niin sanottu API-tieto 
(Advanced Passenger Informati-
on) seulotaan ja käsitellään mah-
dollisten epäilyttävien henki -
löiden löytämiseksi ennen kuin 
he ovat päässeet Yhdysvaltojen 
maaperälle. 

Meriliikenteessäkin alkoi ta-
pahtua. Marraskuussa 2001 kan-
sainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) kahdeskymmenestoinen 
täysistunto päätti yksimielises-
ti alusten ja satamien turvatoi-
mien parantamiseen tähtäävien 
uusien, jäsenmaita velvoittavien, 
toimenpiteiden kehittämisestä. 
Tehtävä annettiin IMO:n meri-
turvallisuuskomitealle (MSC) ja 
aikaa annettiin yksi vuosi. 

Vuoden 2002 syyskuussa jär-
jestettiin suuri diplomaattikon-
ferenssi, joka hyväksyi niin sa-
not tuun SOLAS- sopimukseen 
(Safety of Life at Sea) tietyt muu-
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tokset ja lisäykset. Keskeisimpä-
nä asiana oli uuden ISPS-sään-
nöstön liittäminen tähän sopi-
mukseen. 

Merenkulun turvatoimissa-
kin alkoi uudenlainen kausi. 

Mikä on ISPS-säännöstö ? 
Lyhenne tulee englanninkiel i-
sistä sanoista International Ship 
and Port Facilily Security. Usein 
lyhenteen perään lisätään sana 
Code, joka sopii ehkä englan-
ninkieleen, mutta Suomessa tuli-
si käyttää sanaa säännöstö. Suo-
menkielen sana "koodi" tuo mie-
leen esimerkiksi numerokoodin, 
jolla aukeaa kerrostalon ulko-ovi 
tai puhelimen PIN-koodin. 

ISPS-säännöstö tuo oikeas-
taan ensimmäistä kertaa uuden 
ulottuvuuden merenkulun tur-
vallisuutta käsittelevään sään-
nöskokoelmaan, sillä aikaisem-
min ei ole varsinaisesti satama-
turvallisuutta käsitelty lainkaan. 
Tässä yhteydessä otettiin käyt-
töön käytännön elämälle hiu-
kan vieras käsite, satamaraken-
ne (port facility). Tällä tarkoi-
tetaan vain sitä osaa satamasta 
tai satamanosasta, jossa aluksen 
ja sataman välitön vuorovaiku-
tus tapahtuu. Näitä alueita ovat 
alusten lastaus- ja purkausalueet 

sekä alueet, joita käytetään mat-
kustajien kulkemiseen alukseen 
ja aluksesta. Kukin satama saa 
itse määritellä satamarakentei-
densa määrän ja rajat. Helsingin 
satamassa tavoitteena oli raja-
ta satamarakenteet niin lastaus-
alueilla kuin terminaaleissakin 
mahdollisimman pieniksi. Jois-
sain paikoissa onnistuttiin kun 
taas esimerkiksi Sörnäisten sata-
manosassa tämä ei ollut mahdol-
lista. Satamarakenteiden määrä 
Helsingissä on 15. 

Merialueella sa tamaraken-
ne voi käsittää sisääntuloväylät 
ja ankkurointipaikat ja näiden 
ympärillä olevat vesialueet. Hel-
singin Sataman satamarakenteet 
eivät ulotu lainkaan meria lu-
eelle, sillä tällöin olisi jouduttu 
esimerkiksi Eteläsataman alu-
eella mahdottomien ratkaisujen 
eteen. Olisi ollut täysin mahdo-
tonta kuvata satamarakenteeseen 
pääsyn valvontaa ja tarkastuksia 
eri turvatasoilla. 

ISPS-säännöstö koostuu kah-
desta eri osasta. Säännöstön osa 
A on tarkoitettu noudatettavaksi 
ja IMO:n jäsenvaltioita velvoitta-
vaksi. Osa B kertoo miten osan 
A vaatimuksia tulisi panna täy-
täntöön. 

Euroopan unioni antoi ke-

väällä 2004 asetuksen, jolla oli 
tarkoitus edelleen jalostaa ISPS-
säännöstöä ja yhdenmukaistaa 
käytänteitä unionin jäsenmaiden 
välillä. Asetuksen päätarkoitus 
oli kuitenkin integroida ISPS-
säännöstö osaksi EU-lainsää-
däntöä. Lisäksi joitakin ohjeelli-
sen B-osan kohtia määrättiin pa-
kollisiksi. 

EU-asetus sinällään on suo-
raan sovellettavaa lainsäädäntöä, 
mutta Suomessa oli tarpeen an-
taa kansallinen laki, jossa mm. 
täsmennetään eri viranomaisten 
tehtäviä ja toimivaltuuksia. Vas-
tuuviranomainen Suomessa on 
Merenkulkulaitos ja muita val-
vontaviranomaisia ovat PTR-vi-
ranomaiset (poliisi-, tulli- ja ra-
javartioviranomaiset). Muutok-
sia tehtiin myös lakiin rajavartio-
laitoksesta ja alusrekisterilakiin. 

ISPS-säännöstö perustuu kol-
miportaiseen valmiuden kohot-
tamismalliin. Taso 1 on normaa-
li toiminnan taso, jolla todennä-
köisesti toimitaan suur imman 
osan aikaa. Taso 2 tarkoittaa tur-
vatoimitasoa, jolla toimitaan ra-
joitettu aika silloin kun turvavä-
likohtauksen riski on kohonnut. 
Tasolle 3 noustaan kun turvavä-
likohtauksen uhka on ilmeinen. 
Satamia ja niiden satamaraken-
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teitä koskevista turvatasoista ja 
niiden kohottamisesta, samoin 
laskemisesta, vastaa poliisi. Käy-
tännössä päätöksen tekee Sisä-
as ianminis ter iön poliisiosasto 
kiinteässä yhteistyössä suojelu-
poliisin kanssa. Laajimmillaan 
turvatason kohot taminen voisi 
koskea kaikkia Suomen satamia 
ja vähimmillään vain yhtä sata-
marakennetta. 

Jokaisella satamarakenteella, 
joka palvelee kansainvälistä me-
riliikennettä ja jokaisella aluksel-
la, jota käytetään tietyin ehdoin 
kansainväliseen liikenteeseen, 
tulee olla jatkuvasti ajan tasal-
la oleva turva-arvio ja sen poh-
jalta laadittu turvasuunnitelma. 
Satamarakenteiden turvasuun-
nitelmat tarkastaa ja hyväksyy 
Merenkulkulaitos, joka myös an-
taa hyväksytystä tarkastuksesta 
todistuksen, sertifikaatin. Alus-
ten turvasuunnitelmat hyväksyy 
kunkin aluksen lippuvaltion vi-
ranomainen. Helsingin Sataman 
satamarakenteiden auditoinnit 
ovat tätä kirjoitettaessa suori-
tettu loppuun ja meneillään on 
suunnitelmien päivitys. 

Turva-arvion ja turvasuunni-
telman lisäksi jokaisella satama-
rakenteella tulee olla määrättynä 
oma ISPS-turvapäällikkö. Hän 
on vastuussa satamarakenteensa 
turvatoimista ja niiden valvon-
nasta sekä asiakir javalmiuden 
ylläpitämisestä. Hänen vastuul-
laan on myös erilaisten pakollis-
ten harjoitusten toteuttaminen. 
Sama henkilö voi toimia useam-
man satamarakenteen ISPS-tur-
vapäällikkönä. 

Mikä muuttui 
Helsingin satamassa ? 
Turva-arvioita laadittaessa to-
dettiin varsinaisen terrori-iskun 
uhka varsin vähäiseksi, mut ta 

mahdolliseksi. ISPS-säännöstön 
vaatimukset on kuitenkin tarkoi-
tuksenmukaista nähdä laajem-
min. Kaikilla niillä toimenpiteil-
lä, joilla tor jutaan terrorismia, 
voidaan myös lisätä jokapäiväis-
tä turvallisuutta, työturvallisuus 
mukaan lukien. 

Näkyvin muutos on varmas-
ti eri satamanosien aitaaminen. 
Uutta aitaa on rakennettu noin 
kolme kilometriä ja vanhoja on 
korjattu. ISPS-säännöstö ei si-
nänsä vaadi aitaamaan alueita, 
puhumat takaan siitä, että sii-
nä sanottaisiin kuinka korkeita 
aitojen tulisi olla. Käytännössä 
on kuitenkin mahdotonta rajata 
turvattavia alueita muulla taval-
la. Varsinkin keskellä kaupunkia 
sijaitsevien satamanosien aitaa-
minen on ollut, ja on myös tu-
levaisuudessa, erittäin herkkä ja 
haasteellinen kaupunkikuvalli-
nen seikka. Tähän mennessä on 
jo ollut muutamia kirjoituksia 
lehtien yleisöpalstoilla, joissa ku-
vataan Helsingin Satama vanki-
lamaiseksi ja valitetaan kaupun-
kilaisia uhkaavista piikkilangois-
ta. 

Uusi t tu jen ja koro te t tu jen 
aitojen lisäksi ollaan ottamas-
sa käyttöön uuttaa tekniikkaa. 
Länsisatamassa on tällä hetkel-
lä valmistumassa rekisterikilven 
tunnistamiseen perustuva ku-
lunvalvontajärjestelmä. Järjes-
telmää käytetään lastiliikenteen 
sujuvoittamiseen siten, että las-
tiyksikkö, joka on buukattu läh-
tevään laivaan, tunnistetaan jo 
satamarakenteen portilla. Järjes-
telmällä voidaan tunnistaa myös 
kaikki ne henkilö- ja pakettiajo-
neuvot, joilla on sellainen sata-
mapysäköintilupa, joka oikeut-
taa pääsyyn Länsisataman ISPS-
alueelle. Tunnistustekniikka on 
sama, joka t u n n e t a a n v i ran-

omaispiireissä paremmin tullin 
LIPRE-projektista (Licence Plate 
Recognition). Kulunvalvontajär-
jestelmään on liitetty myös mah-
dollisuus käyttää RFID-tunnistei-
ta eli "tageja", joita käytetään esi-
merkiksi erilaisissa työjoneissa. 

Eri satamanosissa asioi päi-
vittäin suuri joukko ihmisiä eri-
laisilla asioilla. Kuka tulee korjaa-
maan laivan merenkulkututkaa, 
kuka tulee hakemaan tuontiau-
toa, syitä on lukemattomia. Kai-
kista käytännön hankaluuksis-
ta huolimatta kaikkien sataman 
porttien valvontaa on tehostettu. 
Vartijoiden tulee tiedustella alu-
eelle pyrkiviltä asiointiin liitty-
vää syytä, tarkastaa ajoneuvojen 
ja henkilöiden kulkulupia entistä 
tarkemmin. Satamaan pyrkivän 
rahdin osalta tarkastetaan, että 
se löytyy terminaalikirjanpidos-
ta ja, että lastiyksikölle on paikka 
lähtevään laivaan. Satama-alueil-
la ei saa olla sinne kuulumaton-
ta lastia eikä niitä ole tarkoitus 
käyttää pysäköintialueina tai yö-
pymispaikkoina. 

Helsingin satamassa vieraili 
kuluneena kesän yli 200 ristei-
lyalusta, joiden kohdalla osattiin 
jo ennakkoon odottaa tiukko-
ja turvallisuusodotuksia. IMO:n 
ISPS-säännöstö ei sinänsä ase-
ta mitään alusryhmää toista pa-
rempaan asemaan, mutta Euroo-
pan unioni antaessaan asiaa kos-
kevan asetuksen on asetuksen 
johdannossa erityisesti korosta-
nut risteilyaluksien erityisase-
maa. Tästä syystä myös Helsin-
gin Satama on turvallisuusajatte-
lussaan huomioinut korostetusti 
risteilyalukset. Normaalilla tur-
vatasolla yksi kaikki risteilyaluk-
set ovat kiinnittyneinä aidattu-
jen alueiden sisäpuolelle, joiden 
sisäänkäyntejä ovat vartioineet 
yksityisen vartiointiliikkeen var-
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tijat. Heidän tehtäviinsä on kuu-
lunut mm. kaikkien risteilyaluk-
selle palaavien henkilöiden tun-
nistaminen. 

ISPS-säännöstön päämäärä 
on ensisijaisesti aluksen, mat-
kustajien ja sen lastin suojaami-
nen. Tästä syystä kuuluu erot-
tamattomana osana säännöstön 
soveltamiseen matkustaj ien ja 
rahdin turvatarkastukset. Asia 
on uusi ja ennen kokematon ja 
kaiken lisäksi melko pyöreästi 
säädelty. Meriliikenteessä tehtä-
vien turvatarkastusten päämää-
rä on ihan sama kuin lentolii-
kenteessäkin. Pyritään estämään 
sellaisten vaarallisten esineiden 
ja aineiden alukseen pääsy, joilla 
voitaisiin vahingoittaa alusta ja 
sen matkustajia sekä lastia. Me-
riliikenteessä turvatarkastuksia 
ei ole mahdollista tehdä samalla 
tehokkuudella kuin mitä lentolii-
kenteessä tehdään ilman, että ai-
heutettaisiin merkittävää haittaa 
laivaliikenteelle. Turvatarkastuk-
sia tehdään ennalta kuukaudek-
si kerrallaan laaditun suunni-
telman mukaisesti satunnaisesti 
pistokokein. Turvatarkastuksia 
Helsingin Sataman toimeksian-
nosta suorittaa pääosin ilmailu-
liikenteen parissa toimiva Aipro 
Oy -niminen yhtiö. Matkustajil-
ta saatu palaute on ollut hyvin 
myönteistä. 

Käytännön ongelmat 
Aivan ongelmatonta ei tällaisen 
maai lmanlaajuisen turvasään-
nöstön käyttöönotto ole. Sään-
nöstö on hyvin nopealla aika-
taululla valmisteltu ja on siihen 
n ä h d e n hyvin laaja. Tämä on 
varmast i osasyynä siihen, että 
monet asiat on sanottu hyvinkin 
pyöreästi ja ovat näin ollen tul-
kittavissa monella tavalla. Lisäksi 
on aivan selvää, että turvallisuus-
tilanteet ja uhkakuvat maailman 
eri maissa vaihtelevat melkoises-
ti. Helsingin sataman uhkakuvat 
ja turvallisuusriskit ovat varmas-
ti aivan eri luokkaan kuin Haifan 
satamassa Israelissa. 

Maailmassa ei ole, eikä voi 
edes olla, yhteistä tietokantaa, 
josta voisi käydä lukemassa alus-
ten ja satamarakenteiden turva-
suunnitelmia. Saatavilla on sata-
mien osalta vain luettelo niistä 
satamarakenteista, joilla on kan-
sallisen viranomaisen hyväksy-
mät turvasuunnitelmat. Helsin-
gin satamaan saapuva alus tietää 
vain sen, että kaikilla satamara-
kenteilla on hyväksytyt turva-
suunnitelmat , mut ta ei niiden 
sisältöä. Sellaisessa tapauksessa, 
jossa aluksen päällikkö haluaa 
selvittää satamarakenteen kans-
sa esimerkiksi vastuut tietyissä 
tapauksissa, hän tai laivan tur-
vapäällikkö pyytää satamaraken-

teen turvapäällikköä saapumaan 
alukselle keskustelemaan näistä 
asioista. Näiden keskustelujen 
tuloksena laaditaan määrämuo-
toinen yhteis toimintasopimus 
(DoS, Declarat ion of Securi-
ty). Kokemus on osoittanut, että 
kysymyksessä on usein pelkkä 
muodollisuus eikä pikkutarkka 
sopimus. 

ISPSja tulevaisuus 
Kenenkään ei kannata kuvitella, 
että ISPS-säännöstö on ohi me-
nevää humpuukia. Asiat tulevat 
olemaan paremminkin juuri toi-
sin päin. Euroopan Unioni val-
mistelee uutta direktiiviä, joka 
ulottaa tämän kaltaisen turvalli-
suusajattelun kattamaan kaikkia 
sataman alueita ja laajimmillaan 
myös satamien lähellä olevia lo-
gistiikka-alueita, jopa koko logis-
tiikkaketjusta on ollut puhetta. 

Haastetta siis riittää enem-
män kuin tarpeeksi. Kolmipor-
tainen valmiuden kohottamis-
malli vaatii nyt ja tulevaisuudessa 
entistä tiiviimpää kanssakäymis-
tä viranomaisten ja satamanpitä-
jien välillä. Helsingin Satamalla 
on perinteisesti ollut erinomai-
set suhteet PTR-viranomaisiin ja 
merivoimiin ja tältä pohjalta on 
erittäin hyvä ponnistaa turvalli-
semman sataman puolesta. 

Paluuta entiseen ei todella-
kaan ole. • 
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PASI RANTAKARI 
Kirjoittaja on 
komentajakap-
teeni ja palvelee 
Merivoimien 
Esikunnan ma-
teriaaliosastolla. 

Olemme viime aikoina voineet lukea runsaasti 

artikkeleita meripuolustuksen liikkuvuuden ja 

tulivoiman kehittämisestä. Konkreettisin ilmen-

tymä joukkojen suorituskyvyn kehittämisessä 

on materiaalihankkeiden tuottama joukkojen 

sotavarustus. Tässä artikkelissa tarkastellaan 

käynnissä olevien merivoimien ohjushankkei-

den nykytilaa. 

5 O 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 5 



Merivoimien joukkojen 
suori tuskyvyn kehit-
tämisessä on jo vuosia 
korostunut liikkuvuu-

den ja tul ivoiman l isääminen, 
joista viimeksi maini tussa oh-
jusjärjestelmillä on merkittävä 
asema (ks. RP 3/04). Tulivoiman 
lisäämiseksi merivoimien viime 
vuosien tärkeimpinä ohjushank-
keina ovat olleet 
• meri torjuntaohjus 85:n mo-

dernisointihanke, 
• rannikko-ohjushanke sekä 
• Laivue 2000:n ilmatorjunta-

ohjushanke 

Meritorjuntaohjukset 
valmiudessa 
Meritorjuntaohjus 85:n moder-
nisoint ihankkeessa keskeisenä 
muutoksena on ohjuksen opera-
tiivisen suorituskyvyn merkittä-
vä lisääminen. Sen maksimikan-
tama kasvaa yli 100 kilometriin, 
lentoradan reittipisteiden mää-
rää lisätään ja esteiden ylityso-
minaisuuksia sekä hä i r innän-
väistöominaisuuksia paranne-
taan. Samalla kaikkien ohjusyk-
siköiden a m m u n n a n valmiste-
lu muuttuu otettaessa käyttöön 
uusi ammunnanhallintajärjestel-
mä MEPS (Missile Engagement 
Planning System). Ohjuspatte-
reiden a joneuvojen laitesuojat 
järjestelmineen modernisoidaan 
ja ohjusjärjestelmä asennetaan 
myös Hamina-luokan aluksille. 
Modernisoint ihanket ta on tar-
kemmin käsitelty aikaisemmas-
sa Rannikon puolustajassa (RP 
4/03). 

Otsikkokuva viereisellä sivulla: 
Ohjusvene Tornion IT02004-
järjestelmän ohjusalusta sekä 
mastoon sijoitetut komentolin-
kin antennit (valkoiset kupolit) 

Keskusupseeri operoi Rauma-luokan MEPS:lla 

Koko modern i so in t ihanke 
on hyvässä myötätuulessa mat-
kan varrella tapahtuneista mer-
kittävistä muutoksista huolimat-
ta. Kaikki meritorjuntaohjukset 
on jo modernisoitu. Itse työssä 
merkittävä osuus oli Merivoi-
mien Varikon Ohjushuol tolan 
henkilöstöllä, jonka panos mah-
dollisti projektin läpiviemisen 
kustannustehokkaast i tiiviissä 
yhteistyössä Saab Bofors Dyna-
mics AB:n kanssa. 

Rauma-luokan MEPS-asen-
nukset saatiin päätökseen ke-
vään 2004 aikana ja alusten uu-
delle järjestelmälle koulutetut 
operaattorit pääsivät tehokkaa-
seen har jo i t t e luun kuluneella 
valmiuskaudella. Tähänastiset 
järjestelmän käyttökokemukset 
ovat olleet erittäin myönteisiä. 
Varsinkin käyttöliittymä ja uu-
sien ominaisuuksien hyödynnet-
tävyys ovat saaneet kiitosta. Am-
munnanhallintajärjestelmän uu-
simista lukuun ottamatta muut 
Rauma-luokalla tehdyt muutos-
työt jäivät vähäisiksi alusluokan 

valmistautuessa peruskorjauk-
seen kuluvan vuosikymmenen 
loppupuolella. 

Ohjuspattereiden moderni-
sointi on vielä käynnissä. Ensim-
mäiset kaksi uudistettua patteria 
on tätä kirjoitusta luettaessa luo-
vutettu merivoimille ja kahden 
jäljellä olevan yksikön asennus-
työt saadaan päätökseen kesään 
mennessä. Pattereiden henkilös-
tö on jo koulutettu uudelle jär-
jestelmälle, mutta tehokkaaseen 
harjoitteluun kaikki yksiköt pää-
sevät kesän jälkeen. 

Hamina-luokalla meritorjun-
taohjusjärjestelmä on asennettu 
ohjusvene Torniolle ja asennus-
työt kolmannen Hamina-luokan 
aluksen osalta ovat käynnissä. 
Hamina- luokan häiveominai-
suuksien säilyttämiseksi ohjuk-
set asennett i in kansirakentei-
den sisäpuolelle. Aluksen neljä 
ohjusta on asennettu 90 asteen 
kulmaan aluksen kulkusuntaan 
nähden oikealle. Perusvalmiu-
dessa ohjukset ovat vaakatasossa 
ja ampumavalmiiksi saatettaessa 



• Modernisoitu ohjuspatterin laskentakeskus ulkoa • Ohjusammunnan valmistelu ohjuspatterissa 
on lähes samanlaista kuin ohjusveneillä 

ne kallistetaan hydraulisella oh-
jusalustalla haluttuun ampuma-
asentoon kuten ohjuspattereiden 
lavettiajoneuvoissa. Lähtömotto-
reiden ruutikaasut poistuvat säi-
liöiden takana sijaitsevien, kan-
sirakenteeseen tehtyjen luukku-
jen kautta ulkoilmaan. MEPS on 
integroitu laivueen taistelujoh-
tojärjestelmään siten, että ope-
raattorit voivat valmistella ohju-
sammunnan miltä tahansa tais-
telukeskuksen kuudelta MRC:ltä 
(Multi-Role Consol). Ohjusvene 
Tornion kaikkien järjestelmien 
asennusten jälkeiset merikokeet 
alkavat kesällä ja alus luovute-
taan merivoimille kesän kulues-
sa, jolloin järjestelmäkoulutuk-
sensa jo saaneen alushenkilöstön 
piinaava odotusaika päättyy. 

Rannikko-ohjuskoulutus 
voi alkaa 
Rannikko-ohjus on maavoimien 
p a n s s a r i n t o r j u n t a o h j u s 2000: 
n isoveli kuuluen samaan Spi-
ke-ohjusperheeseen . Kyseessä 
on kaksoishakupäällä varustettu 
ohjus, jonka maalin valinta to-
teutetaan lukitsemalla ohjuksen 
videotracker haluttuun maaliin 
e n n e n a m m u n t a a . O h j u s ha-

keutuu maaliin laukaisutapah-
tuman jälkeen trackerin avulla. 
Ohjuksen näkemä maali välite-
tään kuituoptiikalla ampujalle ja 
ampuja voi halutessaan joko päi-
vittää trackerin lukituskohtaa tai 
itse ohjata ohjuksen haluamaan-
sa osumakohtaan. Myös maalin 
vaihto kesken ohjuksen lennon 
on helposti toteutettavissa am-
pujan toimenpitein. Ohjuksen 
tuhovaikutus maalissa perustuu 
esis irpaloidun PBF-taistelula-

tauksen räjähtämiseen maaliin 
tunkeutumisen jälkeen (Penetra-
tion, Blast, Fragmentation). Itse 
asejärjestelmään kuuluu kolmi-
jalkajalustan päälle asennetta-
va ylälavetti, johon kiinnitetään 
laukaisuyksikkö lämpötähtäimi-
neen, itse ohjus sekä lisälaittei-
na virransyöttöyksikkö, ryhmän 
johtajan tallennusyksikkö ja oh-
juksen lämpöhakupään jäähdyt-
tämiseen tarvittavaa typpikaasua 
syöttävä kaasupullo. Rannikko-

R02006:n koulutusohjusjärjestelmä 
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Insltn Pauli Korhonen vastaanottamassa rannikko-ohjusjärjestelmän typpigeneraattoria 

ohjusjärjestelmän tarkempi ku-
vaus on julkaistu Rannikon puo-
lustajan numeroissa 1 ja 4/03. 

Valtioneuvoston selonteos-
sa 2004 on linjattu merivoimien 
joukkokokoonpanoon kuuluvak-
si kaksi rannikko-ohjuskomppa-
niaa, joista ensimmäisen jouk-
kotuotanto on jo käynnistet ty 
Uudenmaan Prikaatissa. Tämän 
mahdollistaa marraskuussa 2004 
toteutunut ensimmäisten ran-
nikko-ohjus- ja koulutusjärjes-
telmien vastaanotto. Samassa yh-
teydessä järjestettiin operaattori-
koulutus U u d P n n kouluttajille 
sekä huoltokoulutus järjestelmän 
ylläpidosta vastaavalle henkilös-
tölle. Joulukuussa merivoimat 
vastaanotti kotimaisen Lasergas 
Oy:n valmis taman typpigene-
raattorin, jonka avulla merivoi-
mat on omavarainen järjestel-
män kaasupullojen täytön suh-
teen. Ensimmäisen komppanian 
ohjusjärjestelmien materiaalitoi-
mitukset päättyvät vuoden 2005 
loppuun mennessä. 

Kevään 2005 aikana valmis-
tellaan rannikko-ohjusjärjestel-
mien optiotilaus toisen rannik-
ko-ohjuskomppanian varusta-
miseksi. 

Uuden rannikko-ohjus jä r -
jestelmän koulutuksen käynnis-
tymisestä kertoo Jani Högander 
omassa kir joi tuksessaan tässä 
lehdessä. 

"Keihään kärki" teroittuu 
Laivue 2000:n i lmatorjuntaoh-
jusjärjestelmäksi hankittu etelä-
afrikkalainen Umkhonto ("kei-
hään kärki") sai nimen IT02004 
merivoimien komenta jan esit-
t e lyssä m a r r a s k u u s s a 2003 . 
IT02004 on vertikaalisesti lau-
kaistava ja komentolinkkiohjat-
tu i lmatorjuntaohjus, joka len-
non loppuvaiheessa hakeu tuu 
maaliin IR-hakupäänsä avulla. 
IT02004-järjestelmän käytössä 
hyödynnetään Hamina- luokan 
taistelujohtojärjestelmän uhka-
analyysitoimintoa, jonka suosi-
tusten perusteella torjuntatehtä-
vä toteutetaan. Hamina-luokan 
aluksille asennetaan kahdeksan 
kappaletta ohjuksia, joilla voi-
daan vastata entistä pa remmin 
tulevaisuuden taistelukentän il-
mauhkat i lante is i in . Tarkempi 
kuvaus ohjusjär jes te lmästä on 
julkaistu Rannikon puolustajan 
numerossa 4/02 ja 4/03. 

I T 0 2 0 0 4 - j ä r j e s t e l m ä on 

asennettu hankeaikataulun mu-
kaisesti jo ohjusvene Torniolle. 
I lmatorjuntaohjushanke etenee 
meri torjuntaohjusten tapaan ja 
myös sen merikoevaihe käynnis-
tyy kesällä. Järjestelmäasennuk-
set kolmannel le Hamina- luo-
kan ohjusveneelle on jo aloitet-
tu. Helmikuun 2005 aikana on 
toteutettu järjestelmän operaat-
torikoulutus ja järjestelmän yl-
läpitoon liittyvä huoltohenkilös-
tön koulutus. Myös järjestelmi-
en huoltosopimusten valmistelu 
kotimaisen teollisuuden kanssa 
on aloitettu. Laivue 2000 -kon-
septin muuttumisen yhteydessä 
tehtiin päätös asentaa IT02004 
Hämeenmaa- luokan miinalai-
voille niiden peruskor jauksen 
yhteydessä. Suunnittelu perus-
korjauksen toteuttamiseksi on jo 
käynnistetty ja IT02004 hank-
keena jatkuu Laivue 2000:n rin-
nalla siten myös Hämeenmaa-
luokan ilmatorjuntakyvyn kehit-
tämiseksi. 

Hankkeeseen liittyen meri-
voimien komentaja, vara-ami-
raali Hans Holmström vieraili 
Umkhonton valmistajan, Denel 
Aerospace Ltd:n kutsumana Ete-
lä-Afrikassa tammikuussa 2005 
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Ohjusvene Tornio telakalla. Meritorjuntaohjukset ammutaan kulkusuunnassa 90 astetta oikealle. 

tutustuen ohjusjärjestelmään ja 
itse ohjusten tuotantoon. Samal-
la hänelle tarjoutui mahdollisuus 
seurata Etelä-Afrikan laivaston 
Umkhonto-ammuntaa. Järjestel-
mä on asennettu Etelä-Afrikan 
laivaston Valour-luokan (MEKO 
A-200) fregatille. 

Mistral ikääntyy 
Rauma- ja Hämeenmaa-luokalla 
nykyisin käytössä oleva IT091-
järjestelmän (Mistral) ohjusten 
eliniän ja tkaminen toteutet ta-
neen Rauma-luokan peruskor-

jaukseen liittyen. Asiaan liitty-
vät neuvottelut ohjusta valmista-
van MBDA Missilesn kanssa on 
aloitettu ja MBDA onkin esitel-
lyt varteenotettavia vaihtoehtoja 
mahdollisiksi jatkotoimenpiteik-
si. Tätä kirjoitettaessa merivoi-
mat odottaa MBDA:n budjetää-
ristä tarjousta jatkosuunnittelun 
perusteiksi. 

Käynnissä olevien oh jus -
hankkeiden johdosta merivoi-
mien iskukyky kehi t tyy huo-
mattavasti. Kyky ulottaa asevai-
kutus yhä tarkemmin ja entistä 

kauemmaksi lisää valmiuttam-
me vastata tulevaisuuden uhkiin. 
Ohjushankkeissa eletään kiivasta 
ja työntäyteistä aikaa materiaa-
livastaanottojen ja henkilöstön 
koulutuksen ollessa käynnissä. 
Tämän vaiheen jälkeen seuraava 
haaste onkin saada ohjusjärjes-
telmille koulutetut joukot toimi-
maan osana meripuolustuksen 
kokonaisuutta siten, että uusien 
ohjusjärjestelmien korkea tek-
ninen suorituskyky kyetään tar-
peen vaatiessa hyödyntämään 
täysipainoisesti. 

PIKAPAKETTI0HJUSTIET0A: 

RBS15SFIII ( M T 0 8 5 m ) 
Kantama: yli 100 km 
Hakupää: tutkahakupää 
Ohjuksen paino säiliössä 1500 kg 
Taistelulatauksen paino 90 kg 
Muuta: passiivinen matka-

lentovaihe 
hakeutuminen: 
puoliaktiivinen tutka 
ammu-ja-unohda 

U m k h o n t o ( I T 0 2 0 0 4 ) 
Kantama: yli 10 km 
Hakupää: infrapuna 
Ohjuksen paino: 125 kg 
Taistelulatauksen paino 25 kg 
Muuta: maalitiedon päivitys 

koko lennon ajan 
vaihtoehtona 
ammu-ja-unohda 
pystylaukaisu 

Eurospike ( R 0 2 0 0 6 ) 
Kantama: n 8 km 
Hakupää: CCD/IR 
Ohjuksen paino 33 kg 
Taistelulatauksen paino 5 kg 
Muuta: kuituohjattava 

ammu-ja-unohda 
ammu-ja-päivitä 
ohjaa 

Mis t ra l ( ITO-91) 
Kantama n 4,5 km 
Hakupää Infrapuna 
Ohjuksen paino 19 kg 
Taistelulatauksen paino n. 4 kg 
Muuta: Ammu ja unohda 

Käytössä Hämeenmaa-
ja Rauma-luokalla 
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R A N N I K K O - O H J U S -
K O U L U T U S 
KÄYNNISTYY 
UUDENMAAN PRIKAATISSA 
JANI HÖGANDER 

Uuden rannikko-ohjusjärjestelmän koulutus alkoi 

Uudenmaan Prikaatissa tammikuussa 2005. En-

simmäisestä saapumiserästä on tarkoitus koulut-

taa johtajat yhdelle rannikko-ohjusjoukkueelle, 

kaiken kaikkiaan 10-14 varusmiestä. Saapumi-

serästä 2 / 0 5 eteenpäin koulutettavan joukon suu-

rus on noin 40 miestä saapumiserää kohden. 

Artikkelin kirjoittaja kapteeniluut-
nantti Jani Högander palvelee Uu-
denmaan Prikaatissa 1. Rannikko-
komppanian päällikkönä. 

^ ^ akennettaessa uutta 
D 1)yksikköä on siinäpy-

H ^ P ritty mahdollisimman 
^ B l M k p i e n e e n , muihin tu-

keutumaan pyrkivään ratkaisuun. 
Rannikko-ohjuskomppaniassa ei 
esimerkiksi ole lääkintäryhmää 
tai - miehiä, eikä myöskään nor-
maalisti mukana olevaa talous-
ryhmää. Nämä "puuttuvat" virtu-
oosit pyritään korvaamaan kou-
lutuksella, jossa esimerkiksi osa 
veneenkuljettajista on tarkoitus 
kouluttaa myös lääkintämiehik-
si, ja ryhmät ovat kykeneviä val-
mistamaan oman ruokansa ei-
neksistä. 

Johtajien koulutuksessa tu-
keudutaan jo valmiina oleviin 
ratkaisuihin. Kaikki joukkueen 
johtajat koulutetaan Haminassa 
maavoimien panssarintorjunta-
reserviupseerikurssilla. Syykin 
tähän on varsin selkeä, järjes-
telmien ja taktiikan samankal-
taisuus, sekä resurssien talou-
dellinen ja tehokas käyttö. Ryh-
mänjohtajien koulutus tapahtuu 
Tammisaaressa Amfibiokoulus-
sa. 

Kuuden kuukauden ohjus-
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miesten koulutus on varsin help-
poa ja määrätietoista. Järjestelmä 
on helppo, nopea ja yksinkertai-
nen kouluttaa. Johtamis- ja toi-
mintatapamallien kouluttamien 
onkin sitten se asia, joka koulu-
tuksessa vie aikaa, aikaa ja aikaa. 

Fyysisen kunnon 
merkitys lisääntyy 
Järjestelmä osakomponent t ien 
painot ja muodot asettavat koh-
tuull iset fyysiset vaa t imukse t 
koulutet tavi l le varusmiehi l le . 
Vaikka joukkueen suoritusvaa-
t imuksena on l i ikkuminen ja-
lan vain yhden kilometrin mat-
ka ohjusvarustuksessa, on se sil-
ti haasteellinen. Kaikki kompo-
nentit on tarkoitus kantaa hen-
kilöstön selässä. Painavimman 
komponentin, ohjuslaukauksen 
paino on yli 30 kiloa ja pituutta 
sillä on 170 senttimetriä. Toisek-
si painavimman osan, ylälavetin 
paino on 29 kg. 

Nämä seikat on huomioitava, 
kun varusmiehiä valitaan ohjus-
koulutukseen ja sijoitetaan jouk-
kotuotettavaan yksikköön. Fyy-
sinen kunto ja koko vaikuttavat 
tehtävään ryhmässä. 

Monipuolinen 
koulutusjärjestelmä 

Hankittu asejärjestelmä mahdol-
listaa erittäin monipuolisen jär-
jestelmäkoulutuksen koko oh-
jusryhmälle. Käsittelyasejärjes-
telmällä (Mechanical Trainer) 
joukolle voidaan kouluttaa jär-

jestelmän turvallinen käsittely. 
Käsittelyasejärjestelmän avulla 
koulutuksen alkuvaiheissa voi-
daan harjoitella kaikki yksittäi-
sen miehen mekaaniset toimin-
not ilman vaaraa huomattavista 
kalustotappioista. 

Koulutusohjusjärjestelmällä 
ryhmä voi suorittaa ja harjoitella 
kaikki ohjusammuntaan liittyvät 
osakokonaisuudet aina ohjuksen 
laukaisuun asti. Koulutusohjus 
sisältää kaikki samat komponen-
tit kuin kova ohjus, pois lukien 
räjähteet ja pyromateriaalin. 

Luokkasimulaat torin avul-
la kouluttaja voi harjaannuttaa 
ohjusampujia kaikkiin ammun-
nan valmisteluihin ja laukaisuta-
pahtuman liittyviin tilanteisiin. 
Kouluttaja kykenee asettamaan 
ampujalle kaikki ilmoitukset ja 
sanomat, jotka järjestelmä voi 
tuottaa ennen laukaisua ja lau-
kaisutapahtuman aikana. Myös 
ampujan toimintoihin ohjuksen 
lennon aikana voidaan vaikut-
taa. Ennen laukaisua järjestelmä 
ilmoittaa esimerkiksi ohjuslau-
kauksen, laukaisuyksikön ja läm-
pötähtäimen kunnon. Jännitteen 
laskiessa jär jestelmä informoi 
myös ampujaa pariston vaihdon 
tarpeellisuudesta, mikäli hän ai-
koo jatkaa toimintaa. Laukaisu-
tapahtuman aikana järjestelmä 
opastaa ja varoittaa ampujaa ja 
näin ollen estää tarvittaessa lau-
kaisun, joka ei ole mahdollinen. 
Lennon aikana kouluttajalla on 
mahdollista irrottaa lukitus koh-

teesta ja pakottaa koulutettava 
lukitsemaan uudelleen tai oh-
j aamaan oh jus manuaal ises t i 
maaliin, toiminto, joka on täysin 
mahdoll inen myös todellisessa 
tilanteessa. Kouluttaja voi myös 
tarvittaessa muuttaa näkyvyyso-
losuhteita muuntamalla sumun 
tai valoisuuden määrää. 

Maal iki r jas to ja simulaat-
torissa oleva paikkatietokanta 
kar t t apohj ineen mahdol l is taa 
erityyppisten harjoitusten luo-
misen koko Suomen alueelle. 
Kouluttaja voi esimerkiksi ennen 
leiriä ottaa koulutettavan joukon 
simulaattoriin, jossa maalitilan-
teet on luotu samalle alueelle 
kuin tuleva leirikin on tarkoitus 
pitää. Oppilasrekisterin ja nau-
hoituksen avulla harjoitus voi-
daan purkaa jälkikäteen ja kou-
lutettavan on mahdollista nähdä 
tekemänsä oikeat suoritukset ja 
virheet välittömästi simulaatto-
riammunnan jälkeen. 

Ensimmäinen 
kova ohjus 
Koulu tuksen h u i p e n t u m a on 
varmasti kovan ohjuksen laukai-
su. Ensimmäisen rannikko-oh-
juksen laukaisu tapahtunee toi-
vottavasti vuoden 2006 kuluessa 
ja ensimmäisen rannikko-ohjus-
järjestelmällä ammutun pst-oh-
juksen jo joulukuussa 2005. Tä-
män jälkeen tavoitteena on, että 
j oka inen saapumise rä pääsee 
ampumaan yhden tai useamman 
ohjuksen. 

P I 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 
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Suomenlahden ja pääkaupungin merellinen turva 

SUOMENLAHDEN 
MERIPUOLUSTUSALUE 
vuonna 2005 

Kirjoittaja on kapteeni-
luutnantti ja palvelee 
SIMepan esikunnan 
henkilöstöosastolla 

tekst 

u o m e n l a h d e n M e r i p u o -
lustusalueen tehtävät py-
syvät pääosin nykyisellään 
vuonna 2005. Valvonta ja 

valmius ovat edelleen ne kak-
si kulmakiveä, jonka ympärille 
henkilöstömääräl tään Suomen 
suurimman joukko-osaston toi-
minta vi imekädessä keskittyy. 
Viime vuoden pääsotaharjoituk-
sen, Aallon, myötä saimme tode-
ta, että sotatilaa alempiasteisten 
kriisien hallinta sekä yhteistyön 
ha r jo i t t e lu eri v i r anomai s t en 
kanssa on yhä keskeisemmässä 
asemassa tulevia suunnitelmia ja 
harjoituksia laadittaessa. 

Nyt alkanut vuosi on suunni-
teltujen tapahtumien määrältään 
rauhallisempi edeltäjäänsä ver-
rattuna. Viime vuoden suurpon-
nistuksen, Aallon jälkimainin-
geissa Upinniemessä vietettiin 
merivoimien vuosipäivää ja tätä 
ennen varuskunnan 45-vuotis-
juhlia. 5.Miinalaivue vietti juh-
lahumussa lähes koko loppuvuo-
den, sillä miinalaiva Pyhärannal-
la vahvistunut laivue vietti omia 
10-vuotis juhl iaan, miinalaiva 
Pohjanmaa täytti 25 vuotta ja 
puolustusvoimien sukeltajakou-
lutus täytti 50 vuotta. 

SUKELTAJAKURSSI 
MEDIAKÄRKENÄ 

Sukel ta jakoulutuksen prof i -
loituminen SIMepan media-

kärjeksi on tapahtumassa pikku 
hiljaa. Tulevana syksynä julkais-
tava sukeltajadokumentti ja tais-
telusukeltajien tulevat kansain-
väliset tehtävät er ikoistoimin-
taosastossa tulevat herättämään 
median mielenkiintoa laajem-
minkin. Julkisuuden myötä toi-
votaan hakijamäärien vaativalle 

i PASI LESKINEN 

sukeltajakurssille nousevan kas-
vuun. Kova, erittäin monipuoli-
nen ja mielenkiintoinen koulu-
tus sai kersantti Jani Sjöbergin 
hakeutumaan sopimussotilaak-
si sukeltajakurssille vuoden ko-
tiutumisensa jälkeen. "Tiiviissä 
ryhmässä on hyvä henki. Työ-
päivät kuluvat uuden Viper SC 
seoskaasulaitteiston käytön har-
joittelussa ja sukeltajakurssilais-
ten harjoitusten valvonnassa ja 
toteuttamisessa" Jani tiivistää. 

Kersantti Jani Sjöberg esitteli uutta Viper SC seoskaasulaitteistoa 
emäalus Mursulla. 
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Varuskunnan 
asuntojen jul-
kisivuremontin 
myötä syntyi 
myös Jorma 
Parkkarin työ 
Porkkalan ma-
jakka ja Suo-
men Joutsen 

"Harjoituslaite-
keskus on muut-
tunut toimivaksi 
keskusvarastok-
si" kertoo Ari 
Niemelä 

Tammikuun alussa SIMepa: 
11a palveluksen aloitti reilut 800 
uutta alokasta, josta sukeltajia 
oli ainoastaan 7. Sukeltajilla on-
kin käynnissä rekrytointikierros 
kaikissa varuskunnissa, jotta 20 
kurssilaisen tavoitevahvuus tulisi 
täytettyä. Ylimääräinen pääsykoe 
järjestetään helmikuun alussa. 

JOUKKOYKSIKÖIDEM 
KUULUMISET 
Merivoimien koulutuskeskuk-
sessa palveluksen aloittanut saa-
pumiserä 1/05 oli suunniteltua 
tavoitevahvuutta noin 100 mies-
tä suurempi ja tämä aiheutti uu-
delleen organisoitumista alokas-
komppanio iden joukkuejaossa 
ja ryhmien koossa. "Koulutuk-
sen tasosta ei kuitenkaan tulla 
tinkimään", kertoo merivoimien 
koulutuskeskuksen johtaja ko-
mentajakapteeni Juha Savisaari. 
Seuraava saapumiserä astuu pal-
velukseen 11. heinäkuuta 

Koulutuskeskuksen esikunta 
sai uudet remontoidut tilat ka-
sarmi Saukosta juhlakentän lai-
dalta. Rakennusbuumi Upinnie-
messä on ollut mittaavaa. Vii-
meinenkin vanha puukasarmi, 
Iku-Turso, on remontoi tu nyt 
moderniksi luokkataloksi. Seu-
raava suuri remontti alkaa hel-
mikuussa, kun koko kuntotalo 
remontoidaan. Urakan toivotaan 
valmistuvan meri-5-ottelun PM-
kisoihin 2006, jotka toimivat 
kenraa l inhar jo i tuksena vuon-

na 2007 SIMepan isännöimille 
MM-kisoille. 

Kruunuasunnot on remon-
toinut myös Upinniemessä ole-
vaa asuntokantaansa. Julkisivu-
remonttien jälkeen on tarkoitus 
jatkaa asuntojen perusparannuk-
silla. Pilotointijakso, jossa kunta-
laiset saivat muuttaa varuskun-
taan asumaan, on päättynyt ja 
yli 100 siviiliä asuu varuskunnan 
port t ien sisäpuolella. Turvalli-
nen ja luonnonläheinen ympä-
ristö tullee houkuttelemaan uu-
sia asukkaita puoleensa myös tu-
levaisuudessa. 

Mar r a skuussa 2003 pala-
nut keskusvarasto odottaa edel-
leen korjausta . Palolle ei löy-
detty luonnollista syttymissyy-
tä. "Keskusvaraston toiminnat 
saatiin hajautettua tilapäisiin ti-
loihin helmikuuhun 2004 men-
nessä, nyt näitä varastoja on 17 
kpl ympäri varuskuntaa", kertoo 

varastopääll ikkö Ari Niemelä 
Huoltokeskuksesta. Uuden kes-
kusvaraston odotetaan valmis-
tuvan joulukuussa 2006. Huolto-
keskuksen alaista varuskuntasai-
raalaa työllistää myös Sukellus-
ja laivastolääketieteen keskuksen 
toiminnan käynnistäminen vuo-
den lopulla. 

7.0hjuslaivuetta on työllistä-
nyt ja tulee työllistämään myös 
kuluvana vuonna Laivue 2000 
hanke, joka saavutti erään merk-
kipaalun kun ohjusvene Tornion 
varustelu pääsi alkamaan. Rau-
malla pidettiin juhlallinen mas-
tonnostotilaisuus, jossa metalli-
lieriöön tallennettiin m m päivän 
sanomalehti ja kolikoita. "Laivu-
een kolmas alus valmistuu tule-
vana syksynä. Neljännen aluk-
sen tilaus allekirjoitetaan talven 
aikana", kertoo 7,Ohjuslaivueen 
komentaja Erkki Mikkola. Meri-
vartioston entisiä aluksia Kiislaa 
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ja Kurkea käytetään erityisesti 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaamisen aluksina (AKT-1 ) 
ja ne muodostavat nyt Vartio-
viirikön kaluston. Ilmatyynyalus 
Tuuli odottaa edelleen ostajaansa 
platallaan, jonka jatkokäyttöä on 
suunniteltu veneluokan kaluston 
huoltoalueeksi. 

Suomenlahden Meripatal -
joonan tehtävänä on edelleen 
erilaisten tukipalveluiden tuot-
taminen Suomenlahden Meri-
puolustusalueelle. Eduskuntakä-
sittelyssä olevan puolustuspoliit-
tisen selonteon vaikutukset kos-
kettavat toteutuessaan erityisesti 
Suomenlahden Meripataljoonaa, 
kertoo pataljoonan komentaja, 
komentajakapteeni Ismo Korho-
nen. 

5. Miinalaivueen tehtävät kä-
sittävät miinoitusvalmiuden yl-
läpidon ja taistelukelpoisuuden 
kehittämisen lisäksi tavoitteen, 

jossa pyritään yhtenäistämään 
Miinaviir ikön uuden aluksen, 
miinalautta Pyhärannan ja mii-
nalautta Porkkalan toimintatavat 
yhtenäisiksi. "Kuluvan vuoden 
yksi keskeisimmistä harjoituksis-
tamme on valtakunnallinen mii-
noitusharjoitus VALMIINA 05, 
joka on järjestelyvastuullamme 
tänä vuonna", kertoo 5.Miina-
laivueen komentaja, komentaja 
Timo Hirvonen. Merivoimien 
lippulaiva, miinalaiva Pohjamaa, 
toteuttaa myös tänä vuotena pit-
kän koulutuspurjehduksen yh-
teistoiminnassa Merisotakoulun 
kanssa. Tämän vuoden matkan 
reittiä ei ole vielä julkistettu. 

Uuden valvontajärjestelmän 
kehittäminen ja asennukset tu-
levat työllistämään operatiivista 
osastoa alkaneena vuotena. Me-
rivalvonnan multisensorit ote-
taan käyt töön ja kamero iden 
yhteiskäyttöä laajennetaan me-

Ohjusvene Tornio varustel-
tiin Rauman telakalla. Aluksen 
mastoon hitsattiin aikakapseli 
rakennusten peruskiven mal-
liin 

rivartioston kanssa. Kamerajär-
jestelmien käyttöönoton myötä 
24 h/vrk miehitetyistä tähystys-
asemista tultaneen luopumaan 
k i iva imman huv ivenekauden 
jälkeen. Poistuva tähystysmeri-
valvonta tullaan korvaamaan te-
hostamalla alusyksiköiden käyt-
töä tunnistustehtäviin ja suoja-
aluevalvontaan. 

S u o m e n l i n n a n Rannikko-
rykmentti toteuttaa valvontateh-
täväänsä ollen pääkaupunkimme 
eteläinen etuvartio. Isosaaressa 
koulutetaan joukkotuotantovel-
voitteiden mukaiset varusmies 
ja reserviläisjoukot. "Tänä vuon-
na ohjuspatterin yhtenä tärkeänä 
tehtävänä on olla mukana me-
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r i t o r j u n t ao h ju k sen mod i f io in -
tityössä", ker too Suomenl innan 
Rannikkorykment in komentaja, 
komentaja Heikki Rauhala. 

SLMEPAN 
TOIMINNAN PAINOPISTEET 
VUONNA 2005 

Suomenlahden Meripuolustus-
a lueen k o m e n t a j a k o m m o d o r i 
A n t e r o K a r u m a a on l i n j a n n u t 
Meripuolustusalueen toiminnan 
painopisteet kuluvalle vuodelle 
kahdeksaan teemaan. 

1) Tärkeimpänä on valtioneu-
voston tuoreen selonteon 
vaikutusten ja siitä johtuvien 
rakennemuutosten suunnit-
telu ja toimeenpano. 

SLMEPAN 
ORGANISAATIOKAAVIO 
1.1.2005 

2) Valmiusasiat: Kertaushar- 4) 
joitusvuorokaudet laskevat 
vuoden 2004 tasosta noin 
1500 vuorokaudella noin 
5300 vuorokauteen. Vapaa- 5) 
ehtoisten harjoitusten mää-
rä palautetaan vuoden 2003 • 
tasolle vajaaseen 1500 vuo-
rokauteen. Alustoiminnan • 
valmiusvuorokaudet säilyvät 
vuoden 2004 tasolla. Alukset 
ovat merellä sadan vuoro-
kauden molemmin puolin. 

3) Uusi suunnittelukierros 
käynnistyy vuotta 2008 sil- • 
mälläpitäen. Tässä suunnit-
telussa keskitytään edelleen 
strategisen iskun ennalta-
ehkäisyn- ja torjuntakyvyn 
kehittämiseen. 6) 

Varusmiehet viettävät maas-
tossa vähintään 40 vuoro-
kautta ja kärkimiehet vähin-
tään 50 vuorokautta. 
Toteutetaan Merivoimien ke-
hittämisohj elmat 
Erikoistoimintaosasto hank-
keen toteuttaminen 
Merivoimien uudistamisen 
tilausvaltuuksien hankin-
tojen ja uuden materiaalin 
käyttöönotto: esimerkkinä 
Laivue 2000 järjestelmäkou-
lutus ja -asennukset 
Tuen antaminen tulenjohto-
ja valvontajärjestelmä hank-
keille: esimerkkinä rannik-
kotutka ja monivalvontasen-
sorit. 

Jatketaan Upinniemen ra-

Komentaja 

T 
7-OhjLvue H 5.MiinaLvue 

nffff 

EP 
Esikunta 

Suomenlahden 
Meripataljoona 

Ohjusviirikkö Miinaviirikkö 

Sukeltajakurssi 

Kurssiosasto 

Huoltokeskus 

Tukikohta-
komppania 

Kuljetusviirikkö 

Mäkiluodon 
linnake 

Russarön 
valvontalinnake 

Upinniemen 
MeVaKe 

Materiaali-
keskus 

Upinniemen 
Korjaamo 

Kuljetuskeskus 

Muonitus-
keskus 

flcSK® 
Upseereita 89 
Sotatieteen kandidaat i t 15 
Määräaikaiset reservin upseerit 2 
Erikoisupseerit 36 
Opistoupseerit 204 
Sot i lasammatt ihenki löt 132 
Sivii l i t 173 
Yhteensä 651 
Varusmiehiä 1134 

Vastuualue/ 
valvontavastuualue 
Määrärahat 
Pol t toaineki int iö 
Asunnot 
Varuskunnassa asuvat 

230 k m / 
280 km 

n 41 000 000 euroa 
3 0 0 0 0 0 0 litraa 

357 kpl 
n 630 henkilöä 
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Suomenlahden Meripuolustus-
alueen komentaja kommodori 
Antero Karumaa 

kennusprojekteja: esimerk-
keinä eri johtoportaiden 
johtamistilat, sotasataman 
laiturit, kuntotalo ja keskus-
varasto. 

7) Upinniemen varuskunnan 
kehittämistä jatketaan, m m 
uuden visuaalisen ilmeen 
toisen vaiheen toteuttami-

sena ja turvallisuusasioiden 
kehittämisellä. 

8) Erityisteemoina ovat mate-
riaalinhallintaan, työhyvin-
vointiin, uusien tietojärjes-
telmien ja ulkoistamispro-
jektien toteuttamiseen liitty-
vät tehtävät. 
Tärkeimmät harjoitukset tu-

levat olemaan Siiri- meripuo-
lus tushar jo i tus kesäkuussa ja 
Anni -har jo i tus marraskuussa. 
Kansainvälistä yhteistyökykyä 
ja kriisinhallintavalmiutta kehi-
tetään varustamalla ja koulut-
tamalla joukkoja sekä osallistu-
malla kansainvälisiin kokouksiin 
ja harjoituksiin. Toiminnan pai-
nopiste on eurooppalaisen krii-
sinhallintakyvyn kehittämisessä. 

Mielenkiintoisia yleisötapah-
tumia perinnepäivien, vuosipäi-
vien ja valatilaisuuksien lisäksi 
on tänä vuotena muun muassa 
10.4. jolloin Merikappeli täyttää 
40 vuotta ja 2.6. kirkkonumme-

laisille järjestettävä Meripuolus-
tuspäivä liittyen Kirkkonummen 
kunnan 675-vuotisjuhlallisuuk-
siin. 

Alkanut vuosi on haasteel-
linen. Määrärahojen supistami-
nen ja henkilöstövoimavarojen 
käyttö ovat ehkä olennaisimmat 
to imintaan vaikuttavat seikat. 
Henkilöstöltä vaaditaan entistä 
enemmän sitoutumista työhön 
ja yhä enemmän eri valmiuk-
sia ja yhteystyökykyä. Rakenne-
muutos, suurten hankkeiden to-
teuttaminen ja uusien valmistelu 
työllistävät muiden lakisääteisten 
tehtävien lisäksi. Suomenlahden 
Meripuolustusalueen henkilös-
tö on erittäin motivoitunutta ja 
ammattitaitoista joukkoa, joten 
voimme kohdata yhdessä tulevat 
haasteet rauhallisin mielin. Suo-
menlahden Meripuolustusalue 
on edelleen vahva merelle. 

Alla on vuoden 2005 keskeisiä tapahtumia, jotka pide-
tään Upinniemessä tai joihin Suomenlahden Meripuo-
lustusalue osallistuu. 

Tammikuu 
7.1. 1/04 erän 362 vrk ja 2/04erän 180 vrk palvelleiden ko-

tiutus 
10.1. 1/05 palvelukseen astuminen 
Helmikuu 
12.-20.2. Vene 05 Bät-messut Helsingin Messukeskuksessa 
25.2. 1 /04 vala- ja omaistenpäivä Upinniemessä 
26.2. Sotasataman omaistenpäivä 
Maaliskuu 
13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä 
Huhtikuu 
7.4. 2/04 erän 270 vrk palvelleiden kotiutus 
10.4. Merikappeli 40 vuotta; jumalanpalvelus ja päiväjuhla 

kuntalaisille 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä 
Toukokuu 
12.5. Suomenlinnan Rannikkorykmentin (S1RR) perinnepäi-

vä 
15.5. Kaatuneitten muistopäivä 
Kesäkuu 
1.6. 7,Ohjuslaivueen (7.0hjLv) perinnepäivä 
2.6. "Meripuolutuspäivä" Upinniemessä (avoimet ovet kun-

talaisille. Laivaston soittokunnan ilmaiskonsertti, esitte 
lyjä) 

4.6. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä 
20.-23.6. Merivoimien mestaruuskilpailut Upinniemessä 
22.6. 1/05 Aliupseerikurssin (AUK) päättäjäiset Upinniemes-

sä 
Miinalaiva Pohjanmaan koulutuspurjehdus Atlantin yli 

Heinäkuu 
9.7. Merivoimien vuosipäivän juhlallisuudet Haminassa 
8.7. 2/04 erän 362 vrk ja 1 /05 erän 180 vrk palvelleiden 

kotiutus 
12.7. 2/05 palvelukseen astuminen 
Elokuu 
23.8. 5. Miinalaivueen (S.MiLv) perinnepäivä 
27.8. 2/04 vala- ja omaistenpäivä Upinniemessä 
28.8. Sotasataman omaistenpäivä 
30.8. Upinniemen varuskunnan perinnepävä 

Kirkkonummi-päivät 
Syyskuu 

Kolmannen Hamina-luokan ohjusveneen luovutus 
merivoimille 

2.9. Merivoimien Koulutuskeskuksen (MerivKoulKesk) 
perinnepäivä (virallinen 1.9.) 

6.9. Suomenlahden Meripataljoonan (SlMeriP) perinne-
päivä 

9.-11.9. Puolustus- ja turvallisuus 2005 -messut Tampereella 
Lokakuu 
7.10. 1/05 erän 270 vrk palvelleiden kotiutus 
Marraskuu 
Joulukuu 
6.12. Itsenäisyyspäivä 
22.12. 2/05 erän Aliupseerikurssin (AUK) päättäjäiset 

Upinniemessä 

Lisätietoja: Suomenlahden Meripuolustusalue 
Tiedottaja Sari Salmi 
puh 09 181 67072 
matkapuh 040 705 4806 
sari.salmi@mil.fi 

mailto:sari.salmi@mil.fi


juhlivat Upinniemessä Sukeltajat toimivat kaikissa Itä-
meren olosuhteissa 

Puolustusvoimien sukeltaja-
koulutus juhli 50-vuotistai-

va l taan Up inn iemessä 27.11. 
2004. Kutsuttuina olivat kaikki 
reservin sukeltajat omaisineen, 
ja sukeltajapäivää tuli viettämään 
yli 350 henkilöä. Vuosien saatos-
sa vaativan sukeltajakurssin on 

läpäissyt noin 1500 miestä, yksi-
kään nainen ei ole toistaiseksi lä-
päissyt edes pääsykoetta. 

Merivoimien komentaja kont-
ra-amiraal i Hans H o l m s t r ö m 
tarkasti sukeltajapäivän ohjel-
man ja kertoi omassa terveh-
dyksessään sukeltaja-alan elävän 

voimakasta noususuhdannet ta . 
Esimerkkinä hän mainitsi vast-
ikään hanki tun Viper-seoskaa-
sujär jes te lmän, joka päivittää 
sukeltajien päätyökalun nykyai-
kaan. Uusi seoskaasujärjestelmä 
parantaa merkittävästi sukellus-
turvallisuutta ja toimii tehokkaa-

Sukeltajien elä-
mää ja varus-

teita historian 
varrelta 
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na työvälineenä miinanraivaus-
tehtävissä tulevissa etsintäviiri-
köissä ja tulevassa uudessa mii-
nantorjuntalaivueessa. 

Jo yli viisikymmentä vuotta 
sitten Merivoimissa tiedostettiin 
tarve sukeltajakoulutuksen aloit-
tamiseen. Raskaat miinanraiva-
uksen vuode t olivat osaltaan 
vaikuttaneet miinantor juntaan 
liittyvän raivaajasukeltajakoulu-
tuksen aloittamiseen Pansiossa 
vuonna 1954. Tätä oli edeltänyt 
yliluutnantti Ant t i Näsin kah-
den kuukauden koulutusjakson 
läpikäyminen Ruotsissa. Häntä 
voidaankin pitää alan pioneeri-
na puolustusvoimissa. Vuonna 
1962 koulutus siirrettiin Upin-
niemeen, kun tarvittavat koulu-
tustilat oli saatu valmiiksi. Upin-
niemi onkin vuosien kuluessa 
profi loi tunut vaativimpien su-
keltaja-ammattilaisen koulutus-
paikaksi. 

Mielenkiintoinen osa laivas-
tohistoriaa ovat myös sukeltaji-
en käyttöön asetetut tukialukset. 
Emäaluksina ovat vuosien mit-
taan toimineet asuntoproomu 

Musta Nuoli, raivaaja Katanpää, 
miinalaiva Ruotsinsalmi, emälai-
va Porkkala, öljyntorjunta-alus 
Hylje ja vihdoin erityisesti su-
keltajakäyttöön varsinaisesti ra-
kennettu tukialus Mursu vuon-
na 1980, joka toimii edelleen sa-
massa tehtävässä ja on yhä hy-
vässä iskussa. 

Sukeltajapäivänä vieraille oli 
valmisteltu mielenkiintoinen oh-
jelma. Esitelmien jälkeen yleisö 
sai ennakkonäytöksen uudes-
ta sukeltajadokumentista, joka 
nähdään televisiosta ensi kevää-
nä useampaan kertaan. Tämän 
jälkeen uimahallilla nähtiin toi-
mintanäytökset, jossa esiteltiin 
sukeltajakurssilla annettavaa kou-
lutusta: 
• raivaajasukeltajia merimii-

nojen etsintään, tunnistami-
seen ja tuhoamiseen, 

• taistelusukeltajia tiedustelu-, 
taistelu- ja tuhoamistehtäviin 
rannikkoalueilla ja 

• työsukeltajia vedenalaisiin 
tarkastus- ja korjaustehtä-
viin. 
Lisäksi Upinniemessä koulu-

tetaan sopimussotilaita ja sotilas-
ammattihenkilöitä erikoisjouk-
kosotilaan - tarvittaessa myös 
kansainvälisiin - tehtäviin. 

Vierailla oli mahdollisuus tu-
tustua emäalus Mursuun ja erit-
täin kattavaan kalustoesittelyyn. 
Esillä oli kaikki erikoismateriaa-
li, mitä sukeltajakurssilla on käy-
tettävissään, mm uusi tarkkuus-
kivääri 2000, TRG 42 , jota käy-
tetään taistelusukeltajien koulu-
tuksessa. Mielenkiintoisena li-
sänä oli historiapöytä, johon oli 
kerätty valokuvia vuosien varrel-
ta. Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentaja kommodo-
ri Antero Karumaa antoikin pu-
heenvuorossaan lähtölaukauksen 
sukeltajahistoriikin kokoamiselle 
yksiin kansiin. 

5.Miinalaivueeeseen kuulu-
van Sukeltajakurssin päällikkö 
kapteeniluutnantti Patr ik Säilä 
oli erittäin tyytyväinen sukelta-
japäivään ja runsaaseen osallis-
tujamäärään. "Sukeltajako ulu-
tus on erittäin mielenkiinoista ja 
monipuolista ja siihen hakeutuu 
vapaaehtoisia varusmiehiä ym-
päri valtakuntaa. Kurssilla saa 
myös siviilipätevyyksiin oike-
uttavia tutkintoja, joita voi hyö-
dyntää myöhemmin elämässään. 
Mutta ennen kaikkea sieltä saa 
elinikäisiä ystäviä kuten tämäkin 
päivä osoitti", totesi kapteeni-
luutnantti Säilä. Sukeltajien juh-
lapäivä huipentui juhlaillallisiin 
Merisotakoululla. 

Teksti: Pasi Leskinen 
Kuvat: Puolustusvoimat 

Taistelusukeltajat 
esittelivät toimin-
taansa Upinnie-



Reservin sotilassukeltajien 
KURSSITOIMINTA 
Puo lus tusvo imien ker taus-

harjoitusten lisäksi on reser-
vin sotilassukeltajilla ollut viime 
vuosina mahdollisuus ylläpitää 
sukellusrutiiniaan ja valmiuttaan 
sa-tehtäviin osallistumalla Me-
ripuolustuspiirin sukeltajakurs-
seille. 

Vuosina 2000-2004 on Uu-
denmaan Prikaatin ja Suomen-
lahden Meripuolustusalueen tu-
kemana Jussarössä sekä Hästö 
Busössä järjestetty kaikkiaan 11 
kurssia, joiden aikana sukelta-
jia on harjoitettu yhteensä noin 

420 MPK-vuorokautta. Tulevana 
vuonna vapaaehtoinen sotilassu-
keltajatoiminta laajenee Kotkan 
Rannikkoalueen ja Satakunnan 
Lennoston tukemana myös itäi-
selle Suomenlahdelle sekä Tam-
pereelle. Näin pyrimme palvele-
maan koko valtakunnallista su-
keltajareserviä. 

Kurss ien o p e t u s t e e m o i n a 
ovat olleet etsintä, dokumentoin-
ti, syväsukellus, sukeltajan käyttö 
viistokaikuetsinnässä sekä räjäh-
dysainekoulutus. 

Tänä v u o n n a j ä r j e s t e t ään 

seu raava t s o t i l a s s u k e l t a j i e n 
MPK-kurssit ja uutena teemana 
on työsukeltajan tehtävät: 

• Sukeltajakurssi 1 (suunnit-
telu) 12.-13.2.2005 Upinnie-
mi ja Dragsvik, Juhani Tuo-
minen 
(0400-489 963) 

• Sukeltajakurssi 3 (viisto-
kaikuetsintä), 29.-31.7.2005 
Hästö Busö, 
Petri Härmä (040-868 4012) 

• Sukeltajakurssi 2 (viisto-
kaikuetsintä), 26.-28.8.2005 
Kirkonmaa, 
Petri Härmä (040-868 4012) 

• Sukeltajakurssi 4 (työsukel-
taja), 10.-11.9.2005 Tampe-
re, Pertti Koivuaho (0400-
238 632) 

• Sukeltajakouluttajakurssi 
5 (palaute), 15.-16.10.2005 
Suomenlinna, Petri Härmä 
(040-868 4012) 

Kursseille voi i lmoit tautua 
internetin välityksellä osoitteessa 
www.mpkry.fi tai yllä mainituille 
kurssien johtajille. 

Toivotan kaikki sotilassukel-
tajat tervetulleeksi mukaan toi-
min taamme sekä kiitän jouk-
ko-osastoja ja niiden henkilös-
töä saamastamme tuesta ja erin-
omaisesti sujuneesta yhteistyös-
tä. 
Petri Härmä 
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Suomenlahden Meripuolustusosasto, 
SIMeripOs - rannikon vapaaehtoinen puolustaja 

REIJO TELARANTA 

Maanpuolustuskoulutus ry: 
n M e r i p u o l u s t u s p i i r i n 

suurin osasto, SIMeripOs toimii 
Hangosta Loviisaan ulottuvalla 
alueella toteuttaen mm Suomen-
lahden Meripuolustusalueen (Sl-
Mepa) tukemana vapaaehtois-
ta maanpuolus tus työtä . Osas-
to, joka koostuu monipuolisesti 
toimivista, Meripuolustusalueen 
yksiköiden kanssa yhteistyötä te-
kevistä osastoista, on saanut pe-
rinteensä ja toimintaperiaatteen-
sa mer ivoimien yhdis tymisen 
myötä yhdistyneistä Rannikon 
Paikallisosastosta ja Suomenlah-
den Laivueesta. Tästä periytyvät 
myös hyvät yhteistyösuhteet Hel-
singin ja Uudenmaan sotilaslää-
neihin. Osaston visiona on olla 
korkeatasoinen partneri omalle 
joukko-osastolle etevänä ja luo-
tettavana koulutuksen ja harjoi-
tusten tuottajana ja toteuttajana. 

Meripuolustusosaston puit-
teissa toimii kahdeksan koulu-
tusalakohtaista osastoa, jotka an-
tavat yhdessä osastolle sen mah-
dollisuudet tehtävänsä toteut-
tamiseen. Hangon Meriosasto, 
Porkkalan Paikallisosasto, ja Suo-
menlinnan Rannikkorykmenttiin 

tukeutuva Paikallisosasto Rika-
ma toimivat hyvässä koordinaa-
tiossa SlMeripOs:n kanssa. Kou-
lulaivaviirikkö, Miinaviirikkö, 
Sukeltajaviirikkö ja osasto Vasa-
ma antavat laivastojoukkokoulu-
tusta, Rt-, It, Rannj-osastot ran-
nikkojoukkokoulutusta. Huollon 
koulutusta antaa ja harjoitusten 
huoltovastuuta kantaa SlMeri-
pOs:n Huolto-osasto. 

Jo usean vuoden ajan on so-
dan ajan joukkoihin kuuluville 
reserviläisille annettu koulutusta 
puolustusvoimain vapaaehtoisis-
sa harjoituksissa (pvVEH), joissa 
järjestelyvastuussa ja koulutus-
tehtävissä ovat vapaaehtoiset re-
serviläiset. Varsinaisia kertaus-
harjoituksia nämä harjoitukset 
eivät ole voineet korvata, mutta 
ovat kuitenkin kertausharjoi t-
tamattomien joukkojen pahim-
pia koulutusvajeita paikanneet. 
Samalla ne ovat luoneet tärkeän 
kouluttajareservin, jota ei saisi 
unohtaa. 

SIMeripOs SIMepan tukena -
VEH-harjoitukset 
Puolustusvoimien kohdistettua 
niukkoja kertausharjoitusmäärä-

rahojaan sodan ajan joukkojen 
"terävimpään kärkeen", jää tär-
keitäkin joukkoja edelleenkin 
puolustusvoimien vapaaehtoisten 
harjoitusten piiriin. Suomenlah-
den Meripuolustusalueella toteu-
tettavat vapaaehtoiset harjoituk-
set ovat Puolustusvoimien joh-
tamia, ja asetettujen tavoitteiden 
mukaan, Suomenlahden Meri-
puolustusosaston reserviläisten 
toteuttamia. 

Vuoden 2005 osalta Suomen-
lahden Mer ipuolus tusosas ton 
vastuulla olevat VEH-harjoituk-
set kohdistuvat sekä rannikko-, 
että laivastojoukkoihin paino-
pisteen ollessa henkilökohtaisten 
taitojen harjoi t tamisessa. Pe-
rinteinen Talvi 2005 -harjoitus 
Upinniemessä oli vartiojoukko-
jen harjoitus, jossa harjoiteltiin 
tyypillisiä vartio-osaston tehtä-
viä. 

Tor junta 2005 jär jes te tään 
toukokuussa Upinniemessä. Ky-
seessä on rannikkotykistön, il-
mator junnan ja krh:n harjoitus, 
jossa hiotaan jälleen ampumateh-
tävien oikeaa, tarkkaa ja nopeaa 
suorittamista. Samalla osaston 
1. Koululaivaviirikön KL Röyt-
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tä huolehtii erityisesti maalinhi-
nauksesta, ja SIMepan linnake-
veneet antavat sijoitetuille vene-
miehistöille merenkulkukoulu-
tusta. Raivaajamiehistöt jatkavat 
nousujohteista koulutustaan. 

Syksyyn s i jo i t tuva Ruska 
2005 on myös Torjunta 2005:n 
kaltainen yhteistoimintaharjoi-
tus. Mito 2005:n koulutus keskit-
tyy miinantorjuntaan. 

Kaikki VEH-harjoitukset tar-
vitsevat runsaasti vapaaehtoisia 
reserviläisiä. Tehtäviä on kaikilla 
vaativuustasoilla. Kokeneemmat 
voivat toimia harjoituksen joh-
dossa, pääkouluttajina, vääpeli-
nä ja muissa joukkojen perusta-
misen ja huollon johtotehtävissä. 
Vähemmän mukana olleet voivat 
toimia esimerkiksi toimistoup-
seereina har jo i tuses ikunnassa 
tai huollon käytännön tehtävissä. 
Nuorille vasta muutaman vuo-
den reservissä olleille upseereille 
ja aliupseereille on luontevin teh-
tävä toimia kouluttajana. 

Merikul je tukset ho ide taan 
pääasiassa reservi lä isvoimin, 
vaikka osittain Merivoimien ka-
lustolla. Koululaiva Röyttä toimii 
kuljetustehtävien lisäksi maa-
linhinaajana. Näin siis myös lai-
vastotehtävissä löytyy runsaasti 
haasteita matruusista komentaja-
kapteeniin. 

MPK kurssit -
henkilökohtaisten 
taitojen kasvamista 

Vaikka puolustusvoimain har-
joitus - "jämät päällä" - monen 
osallistujan mielessä on kutsu-
vampi ku in MPK ry:n kurssi , 
muodostavat kurssit useimpien 
paikallisosastojen toiminnassa 
sen keskeisen toiminnan selkä-
rangan. Osa kursseista on "tilaus-
kursseja", jotka edeltävät pvVEH 
harjoituksia. Useimmat kurssit 

ovat kuitenkin avoimia kaikil-
le yli 15-vuotiaille suomalaisille. 
Sotilasaseiden käyttö edellyttää 
kuitenkin suoritettua asevelvol-
lisuutta. VEH-harjoituksen ja so-
tilaallisen kurssin ero osallistujan 
näkökulmasta on usein varsin 
vähäinen. Kurssilla ollaan siviile-
jä, VEH-harjoituksessa sotilaita. 
Pienenä erona on harjoituspäi-
viltä maksettava päiväraha! 

Tehtäväkohtaisilla kursseilla 
annetaan mm. merenkulun jat-
ko-ja täydennyskoulutusta, elekt-
ronisten merenkulkulait teiden 
avulla navigoimista, pimeäajoa 
sekä opetellaan meripelastusta 
ja merivartiotoimintaa. Erittäin 
merkittävää on osaston sukelta-
javiirikön järjestelmällinen me-
rivoimien sukeltajakoulutuksen 
suorittaneille antama koulutus, 
joka suurelta osin tapahtuu su-
kellusleireillä Jussarössä mm. 
Uudenmaan Prikaatin tukema-
na. Osaston Miinaviirikkö on 
kehittänyt yhteistyötä SIMepan 
Miinalaivueen kanssa. 

VEH-harjoitusten yhteydessä 
osaston jäsenillä, myös asevelvol-
lisuutta suorittamattomilla, kuten 
naiset ja nuoret, on mahdollisuus 
osallistua SlMeripOs:n tukemien 
pvVEH-harjoitusten toteuttami-
seen toimimalla paikallisosaston 
tukitehtävissä kuten perustami-
nen, muonahuolto, kuljetukset 
ja lääkintähuolto. Ilman näitä ää-
rimmäisen tärkeitä perustamisen 
ja huollon tukitoimintoja ei yh-
tään harjoitusta voitaisi tehok-
kaasti toteuttaa. 

Meripuolustuspiirin kurssi-
tarjonta löytyy osoitteesta www. 
mpkry.fi 

Työ, jolla on tarkoitus 
SlMeripOs:n aktiivien määrä on 
toista sataa, VEH-vuorokausien 
määrä toista tuhatta ja kurssien 

vuorokausimäärä saman verran. 
I lman osas tomme uhrautuvaa 
porukkaa ei edellä kerrottu olisi 
mahdollista. Maakuntajoukkoja-
konseptiin liittyen paikallisosas-
to voi muodostaa kaavaillun tu-
kiosaston. SlMeripOs:lla on sii-
hen kaikki valmiudet! 

Yhteistä kaikille on reipas 
tekeminen, hyvä yhteishenki ja 
työ, jolla on tarkoitus. 

Kai Masalin, komkapt res 
SIMeripOs, päällikkö 
kai.masalin@plusterveys.fi  
040 5111 851 

REIJO TELARANTA 
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Nykymuoto inen Merisotakoulu peruste t t i in noin 200. 

vuonna 1930 ja sen si jaint ipaikaksi määrät t i in 

lun muassa Me-

Suomenlinna. Silloin tällöin esille tulleista koulun Ennakkotilaukset 

siirtämissuunnitelmista huolimatta se on yhä Suo- ' '- 'Merisotakoulu 75 vuotta" -k i r jan ennakkot i la-
menlinnassa, historiallisesti arvokkaassa ympäris-

tössä, joka on vuonna 1991 nimetty maailmanpe-

rintökohteeksi. 

Merisotakoulun perustamisesta tulee vuonna 

2005 kuluneeksi 75 vuotta. Koulu viettää juhla-

vuottaan julkaisemalla vuo-

sipäivällään 18.10.2005 his-

toriateoksen. Teoksessa on 

lyhennelmät vuonna 1985 

ju lka i s tus ta suoma la i s en 

meripuolustuskoulutuksen 

historiasta "Sotakoulu Saa-

rella" sekä Rannikkotykis-

tökoulun historiasta ajalta 

1963-1998 kertovasta teok- m s m 

sesta "Rannikkotykistökou 1 i 

lu". , ; y l : £ * & • ' • • " ' 

Teoksen painopis te on 

Merisotakoulun toiminnan 

viimeisissä vuosikymmenissä. Keskeisenä aiheena 

on koulutuksen järjestely koulun tiloissa ja laivoil-

la sekä koulutusjärjestelmän kehit tyminen muun 

muassa vastaamaan yliopistoissa annettavaa ope-

tusta. Mukana on myös vuosi vuodelta yhä enem-

män koulun henkilökuntaa työllistävä kansainvä-

linen yhteistyö eri maiden sotakoulujen ja laivas-

tojen kanssa. 

Erikoisuutena kirjassa on Merisotakoulun en-

t isten opet taj ien, oppi la iden ja henk i lökun taan 

kuuluneiden kertomuksia opiskelusta ja tapahtu-

mista koululla. Historiateoksen olennaisena osa-

na ovat henkilökunta- ja oppilasluettelot vuosilta 

1985-2005. 

"Merisotakoulu 75 vuotta" -kirjan toimituskun-

nan puheenjohtaja on ye-komentaja Jukka Tarjan-

ukset voi soittaa 30.6.2005 mennessä Merisota-

koulun huoltotoimistoon Kari Anttilalle, puhelin 

09 18] 46165 tai Merisotakoulun johtajan sihtee-

rille, puhelin 09 181 46103. Ennakkotilauksen yh-

teydessä tilaaja saa Merisotakoulun Tukisäätiön ti 

l inumeron, jolle maksetaan 30.6.2005 men 

nessä 15 euroa (+ 6 euroa postituskulut, jos 

haluaa kirjan postissa ha luamaansa osoit-

teeseen). 

Ennakkoon tilatun ja makse tun kir jan 

saa mukaansa 18.10.2005 juhla t i la isuuk-

sissa (juhlatilaisuuksiin osallistujat) tai kir-

jan voi hakea Mer iso takoulun pääraken-

nuksen (Dl4 ) alakerran päivystäjältä 19. -

21.10.2005 kello 8.30-15.30 välisenä aikana 

maksutosi tet ta vastaan. Muut ennakkoon 

tilatut kirjat postitetaan tilaajille viikolla 43, 

" jos kirja ja postimaksu on maksettu ja osoi-

te on selvä. 

Jälkitilaukset 

Jälkitilauksena kir jan voi myös hankkia soittamal-

la edellä mainit tuihin numeroih in 18.10.2005 jäl-

keen. Merisotakoulun Tukisäätiölle mahdollisesti 

jäävät kirjat myydään vuosipäivän jälkeen 20 eu-

ron hintaan (+ 8 euroa postituskulut; post imaksu 

on suurempi, koska on kyse yksittäisestä postituk-

sesta) tilausjärjestyksessä niin kauan kuin kir joja 

riittää. Kirjoja voi myös erikseen sovittaessa käydä 

noutamassa 20 euron maksutositetta vastaan Me-

risotakoulun Esikunnasta. 

Merisotakoulun vuosipäivän vietosta kerrom-

me tarkemmin seuraavassa Rannikon Puolustajas-

sa (2/2005). 

M e r i s o t a k o u l u 
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INSTRUMENTOINTI OY 

Insta 
Defence & Security 
Avionics & Logistic Support (ALS) 
Weapon & Reconnaissance Systems (WRS)  
C3i Systems (C3i) 
Instasec Oy 

Tuotteemme, palvelumme ja ratkaisumme: 

• Laajojen ase- ja elektroniikkajärjestelmien integrointi-, 
modernisointi- ja ylläpitopalvelut 

• Mallinnus-, koulutus- ja simulointijärjestelmät 
• Puolustusvoimien ja siviili-ilmailun elinkaaren huoltopalvelut 
• Integroidut tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä-

ratkaisut (ITVJ) 
• Operatiivisten verkkojen ja hallinnollisten verkkojen salaus-

ratkaisut ja -tuotteet 
• Tietoturvallisuuden hallinnointiratkaisut ja -palvelut 
• Siviilikriisinhallinnan johtamisjärjestelmäpalvelut (ITCM) 
• TETRA-verkkojen salausratkaisut 
• Liiketoimintaprosesseja tukevien portaaliratkaisujen 

toteutus ja verkottautumisratkaisut palveluna 
• Insta Certifier -tuotteet varmenteiden hallinnointiin 

Ciïntennit m a a f f e j a m e r e f f e 

Maxisat Networks Oy 
Valuraudantie 19 00700 Helsinki 
puh. 09-3508 260 
e-mail: raimo.karjalainen@maxisat.fi 
www.maxisat.f i<http://www.maxisat.f i> 

CONTROL EXPRESS 
www.controlexpress.f i 
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Aktiivisia palkittiin rannikonpuolustajamitalilla - kaikki tuttuja 

Rannikkotykistösäätiö 25 vuotta 
Valtuuskunnan puheenjohta-

ja Keijo Tapiovaaran ja hal-
lituksen puheenjohta ja Hanno 
Strangin allekirjoittamalla kut-
sulla pyydett i in osall istumaan 
säätiön 25-vuotisjuhlaillalliselle 
12. marraskuuta 2004 Suomen-
linnan upseerikerholla. Monet 
olivatkin kutsua noudattaneet . 
Illallisella nautit t i in talon par-
haat pippuriset häränpihvit jalo-
viinakastikkeessa sekä kirsikka-
uunijäätelöt. Säätiön johto pal-
kitsi 25 vuotta sitten mukana ol-
leet taustavaikuttajat ja hallituk-
senjäsenet. 

Rannikkotykistöä lähellä ole-
vissa piireissä syntyi 1970-luvun 
lopulla ajatus säätiön perusta-
misesta tukemaan rannikkoty-
kistön kehittämistyötä. Perus-
tamisessa kokoavana voimana 
oli silloinen rannikkotykistön 
tarkastaja eversti, myöhemmin 
kenraaliluutnantti, Alpo Kanto-
la. Hänen innostamanaan perus-
tettiin ensin Rannikkotykistön 
Perinneyhdistys ry kokoamaan 
säätiölainsäädännön edellyttä-

mä 100000 markan peruspää-
oma. Muina niminä tulevat esiin 
Pentti Huhanantti ja Kari Ignati-
us. He ovat jo keskuudestamme 
poistuneet. Säätiö halusi erityi-
sesti juhlaillallisella kunnioi t -
taa palkitsemalla Rt-säätiön val-
tuuskunnan ensimmäisiä jäse-
niä, joista paikalla olivat kenraa-
li Jaakko Valtanen, rouva Marja 
Rahikainen ja vuorineuvos Ta-
pio Koski. 

Keijo Tapiovaaran avaussa-
nojen mukaan "Perinneyhdistys 
päätti 10. syyskuuta 1979 perus-
taa Rannikkotykistösäätiön. Kes-
kustelujen tuloksena oli neljässä 
kuukaudessa luotu edellytykset 
Rannikkotykistösäätiön perusta-
miselle. - Viikkoa myöhemmin 
säätiö oli rekisteröity." Rannik-
kotykistösäätiö hyväksyttiin oi-
keusministeriön kirjaamalla il-
moituksella säätiörekisteriin 17. 
lokakuuta 1979. 

Säätiön tarkoituksena on ol-
lut ja on edelleen rannikkotykis-
tön per inteiden vaal iminen ja 
merivoimien piirissä tapahtuvan 

rannikkopuolustukseen liittyvän 
kehitystyön edistäminen. Säätiö 
palkitsee ja tukee taloudellisesti 
rannikkopuolustukseen liittyvää 
tutkimus- ja kehitystyötä sekä 
opiskelua. Lisäksi se tukee talo-
udellisesti merivoimien piirissä 
tapahtuvaa rannikkopuolustuk-
seen liittyvää julkaisu-, valistus-
ja viihdytystoimintaa. 

Säätiön talous on vakaalla 
pohjalla ja se kykenee vuosittain 
jakamaan peruspääomasta saa-
duilla korko- ja osinkotuloilla 
jopa 15 000 euroa erilaisina pal-
kintoina ja apurahoina. 

Illan huipentuma oli kenraali 
Jaakko Valtasen juhlapuhe, joka 
on julkaistu seuraavalla sivulla. 

Teksti: Pentti Jänkälä 
Kuva: Eero Sivunen 
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Kenraali Jaakko Valtasen puhe 
Rannikkotykistösäätiön 
juhlaillallisella Suomenlinnassa 1 2 .1 .2004 

Suostut tuani pyyntöön pitää 
puhe tällä Rannikkotykistö-

säätiön juhlaillallisella, jouduin 
tietysti miet t imään suhdettani 
sekä säätiöön että aselajiini ran-
nikkotykistöön. Säätiön valtuus-
kunnan jäseneksi lupauduin sää-
tiön perustamisvaiheessa halul-
la antaa tukeni valtuuskunnan, 
ehkäpä myös halulla tunnustaa 
aselajivärini. Osallistumiseni val-
tuuskunnan kokouksiin jäi työ-
tehtävien vuoksi kuitenkin var-
sin vähäiseksi. Olen aina hyvällä 
itsetunnolla ellen sanoisi ylpey-
dellä tahtonut olla perusteilta-
ni ja "näkemyksiltäni" rannik-
kotykkimies, vaikka virkaurani 
on - sen a lkuvuos ikymmentä 
lukuun ottamatta - ollut aselaji-
palvelun näkökulmasta puutteel-
linen. aselajiperustaani ja näke-
myksiini on monia syitä - aina 
alkaen isästäni ja kokemuksista-
ni lapsen elämästä Russarön ja 
Ravansaaren linnakkeilla - syi-
tä, joita voidaan hyvällä syyllä 
kutsua perinnöksi tai perinteek-
si, joitakin niistä voidaan kutsua 
ehkä vain tavoiksi tai tottumuk-
siksi. Ne ovat kuitenkin vaikut-
taneet elämääni monin tavoin. 

Parhaillaan elämme puolus-
tusvoimissa ja koko turvallisuus-
politiikassamme tilanteessa, jos-
sa on paljon asioita miettiä ase-
lajimme asemaa ja tulevaisuutta, 
sen perinteitä ja kukaties perin-
töjäkin. Perinteellä ja perinnöllä 
on suuri ero. Perintö on mieles-
täni jo poismenneiltä jäänyt ai-
neellinen tai henkinen jäämistö, 
joka jää seuraajille käytettäväksi 
heidän tahtonsa mukaan, ja jon-

ka arvo määräytyy sen käyttökel-
poisuudesta. Perinne puolestaan 
on pääasiassa henkistä laatua, 
vaikka siihen liittyy usein nou-
datettavia muotomenoja. Perin-
teet ovat useimmiten luonteel-
taan yhteisöllisiä. Ne ovat yh-
teisön menneitten aikojen työn 
saavutusten, merkkihenkilöiden 
ja merkkitapahtumien sekä yh-
teisön eräänlaisen kulttuurin si-
sältämien tapojen ja tottumusten 
muodos tamien arvojen tai ai-
nakin arvostusten kokonaisuus. 
Perinteet poikkeavat perinnöstä 
myös siinä mielessä, että kun pe-
rinnön merkitys määräytyy sen 
saajien tarpeiden ja yleensä ajan-
kohtaisten arvostusten mukaan, 
perinteillä on mielestäni erään-
lainen elävä itseisarvo, joilla on 
juuri arvosisältönsä takia pysy-
vä tai jatkuva vaikutus, ja joita 
ei voida jättää huomiotta suur-
tenkaan muutosten pyörteissä. 
Tämä määrittelyni ei varmaan-
kaan ole kovin kattava, mutta so-
pii aselajimme tähän päivään. 

Kuten kaikki tiedämme, ran-
nikkotykistö ammentaa perin-
teensä kaukaa menneisyydestä. 
Historiaa oikaisten voidaan teh-
dä lähes katkeamaton sotilaalli-
nen retki rannikkojemme mui-
naislinnojen suojaamien Suuren 
idäntien viikinkimatkojen sekä 
keskiaikais ten ja 1700-luvun 
rannikkolinnoitusten kautta tän-
ne Viaporiin ja täältä edelleen 
Pietari Suuren merilinnoituksen 
pattereiden kautta pian 90-vuo-
tisen itsenäisyysaikamme ran-
nikkotykistöön. Aina on ranni-
kon linnoitusten puolustajille ol-

lut välttämätöntä tottua sekä elä-
mään että liikkumaan merellisen 
luonnon usein ankarissa olosuh-
teissa ja niillä on ollut välttämä-
tön läheinen yhteiselämä omien 
laivastovoimien kanssa. Sotilas-
poliittisten tilanteiden vaihtelut 
ovat tietysti vaikuttaneet myös 
rannikon puolustajien ratkaisui-
hin. Viime sotien kokemukset 
moniaselajisista rannikkoprikaa-
teista sekä muuttunut sotilaspo-
liittinen tilanne johtivat rannik-
kotykistömme puoleksi vuosisa-
daksi maavoimien osaksi. Ja nyt 
ovat tekninen kehitys yhdessä 
jälleen muut tuneen sotilaspo-
liittisen tilanteen kanssa palaut-
taneet aselajin yhteisten meri-
voimien osaksi. Perinteidemme 
pitkäikäisyydessä ja monipuoli-
suudessa ei ole valittamisen si-
jaa, mutta ei myöskään niiden 
laadussa. Rannikkojemme puo-
lustajat ovat aina suojanneet ja 
turvanneet valtakunnan strate-
gisesti tärkeimpiä alueita, kuten 
hallinnon, teollisuuden, kaupan 
ja liikenteen keskuksia sekä vä-
estön keskittymiä. Oman ran-
nikkotykistömme historiaa aja-
tellen tämä tehtävä on myös 
hoidettu kiistattomalla menes-
tyksellä ja ansaitulla kunnialla. 
Perinteet ovat ankkuroineet ase-
lajimme lujasti rannikkomme ja 
saaristomme olosuhteisiin ja ih-
misten elämään siellä. Itsenäi-
sen Suomen rannikkotykistölle 
syntyi itse asiassa vasta 1930-lu-
vulla oma aselaji-identiteetti. Se 
oli selvästi havaittavissa ja siihen 
oli henkilöstön hyvä samaistua. 
Aselaji-identiteetti vaati ja in-
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• Yksi perustajajäsenistä, vuorineuvos Tapio Koski (MeriSK ru-kurssi 11) • Illallinen maistui juhla-
yleisölle 

nosti rannikkotykis tön upsee-
ristoa monipuoliseen tekniseen 
ja taktilliseen kehitystyöhön, se 
edellytti sisäistä yhteistyötä ja 
aikaansai tuloksellista järjestö-
toimintaa. Erittäin merkittävää 
aselajin kannalta on ollut tiivis ja 
hedelmällinen yhteistyö ja vuo-
rovaikutus aselajimme reservin 
upseeriston kanssa. Johtorengas 
on ollut monessa asiassa sekä 
henkinen että aineellinen tuki. 
Kaikki tämä on helposti löydet-
tävissä vanhoista Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen vuosi-
kirjoista sekä muista julkaisuis-
ta, mutta myös viimeisten vuosi-
kymmenien Rannikon Puolusta-
ja -lehdistä. 

A lkaneen v u o s i t u h a n n e n 
muutokset, paluu merivoimien 
osaksi, merkittävät organisaatio-
muutokset, joukko-osastojen su-
pistukset, kiinteän rannikkoty-
kistön "jäädyttäminen" ja moot-
toroidun tykistön alasajo, ovat 
sivustakatsojan havaintojen mu-
kaan hämmentänee t erityises-
ti vanhemman polven mieliä ja 
nostaneet esille kysymyksiä, joi-
hin ei ole ollut helppo saada hy-

viä vastauksia. Orgaanisen yhte-
yden palauttaminen laivastoom-
me ja yhteisten mer ivoimien 
muodostaminen on ollut selväs-
ti sotilaspoliittisen uudelleenar-
vioinnin tulos. Muutosvaiheen 
eräät "kauneusvirheet" on help-
po sivuuttaa ja unohtaa. Linnoi-
tetun tykistön merkityksen uu-
delleenarviointi on puolestaan 
teknisen kehityksen, mutta myös 
sotilaspoliittisen tilanteen muut-
tumisen johdosta sekin hyvin 
ymmärrettävissä. Varsinkin kun 
vanhenevan kiinteän rannikko-
tykistön tilalle on jo kauan ol-
lut meillä olemassa nykyaikaista 
ohjusaseistusta. Moot toroidun 
rannikkotykistön pois taminen 
asejärjestelmästämme sen sijaan 
on vaikeammin ymmärrettävis-
sä. Tykistöaseiden tulinopeuden, 
kantaman, l i ikkuvuuden sekä 
mittaus- ja tulenjohtojärjestelmi-
en suorastaan uskomaton kehitys 
olisi mahdollistanut niiden säi-
lyttämisen myös rannikon puo-
lustuksen asejärjestelmänä. Ei 
ole helppoa arvioida, miten esi-
merkiksi rannikkojemme ja me-
riliikenteemme turvaksi suunni-

teltujen tärkeiden miinoitteiden 
valvomisesta ja suojaamisesta 
selvitään lukumääräisesti sitten-
kin niukaksi muodostuvalla alus-
lavettisella tykistöllä tai monis-
ta syistä määrällisesti vähäiseksi 
jäävillä ohjusyksiköillä. Saamani 
informaation mukaan tykit eri-
koisampumatarvikkeineenkin 
ovat edelleen hyvin kustannuste-
hokas kaukotorjuntavoima myös 
saaristo-olosuhteissa. Tietämäni 
mukaan kenttätykistömme, jota 
kehitetään jatkuvasti, ei ole kui-
tenkaan saanut uusia koulutus-
tehtäviä poistuvien moottoroi-
tujen rannikkotykistöyksiköiden 
korvaamiseksi. Tässä on mie-
lestäni myös kyse rannikkopuo-
lustuksemme uskottavuudesta. 
Sama logiikka tehtävistä, joilla 
maavoimien tykistöä kehitetään, 
pätee myös rannikko-olosuhtei-
siin, sillä tuskin kukaan meistä-
kään uskoo, että maatamme ja 
rannikkojamme lähitulevaisuu-
dessa uhkaisi sotilaallinen selk-
kaus. Juuri tykistöaseistuksen 
häviäminen koettelee ehkä ki-
peimmin aselaji-identiteettiäm-
me, koska se on ollut omin ta 
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Kunniavierai-
ta, isäntiä ja 
palkittuja 

alaamme ja siinä olemme olleet 
todella osaavia ja vahvoja. 

Arvoisat juhlavieraat. Vaik-
ka näin sivustakatsojan mielessä 
ovatkin aika ajoin pyörineet vas-
tausta saamattomat kysymykset, 
ne eivät kuitenkaan voi uhmata 
aselajimme perinteiden jatkuvaa 
merkitystä, eivät aselajimme luo-
maa vahvaa omaleimaista iden-
titeettiä eivätkä myöskään tule-
vaisuuden uskoamme. Niiden 
kaikkien takeena on hyvin yk-
sinkertainen tosiasia - maamme 
muut tumaton ja pysyvä maan-
tieteellinen sijainti. Pysyvä on 
sen tähden meriemme ja saaris-
to jemme säi lyminen valt iom-
me rajamaastoina. Tätä korostaa 
vielä se, että maamme eteläisten 
ja lounaisten seutujen valtakun-
nallinen merkitys on jatkuvasti 
kasvava. Niin kauan kuin itse-
näisen Suomen puolustuksesta 
huolehditaan, sitä suunnitellaan 
ja toteutetaan, kaikkien toimien 
suorastaan keskeisenä osana tu-
levat välttämättä olemaan meri-
alueittemme ja rannikkojemme 
puolustussuunnitelmat ja - jär-
jestelmät. Ja yhtä kauan tarvi-
taan niihin tehtäviin koulutet-
tuja sotilaita ja niihin hankitta-
via aseita ja muita välineitä. Tätä 

tosiasiaa eivät muuta maamme 
sotilaallinen liittoutumattomuus 
tai liittoutuminen, eivät mitkään 
tekniset edistysaskeleet eivätkä 
mitkään organisaatiotarkistukset 
virkapukuvaihdoksineen. Tämän 
päivän rannikkopuolustusjoukot 
ovat suoraan sen historiallisen 
kehityksen luonteva ja rakentava 
jatko, joka alkoi rannikkojemme 
muinaislinnoista ja muuntui eri-
laisten tarpeiden mukana aina 
tähän päivään saakka. Rannikon 
puolustajien identiteetti, oman-
arvontunto, työinto ja työmo-
raali saavat nyt ja tulevaisuudes-
sakin voimansa i sänmaanrak-
kaudestamme ja puolustustah-
dostamme, meriemme ja saaris-
tomme ankarista, mutta syvästi 
puhuttelevista olosuhteista sekä 
kunniakkaan rannikkotykistöm-
me arvokkaista perinteistä. Näin 
on ollut tähänkin saakka. Ase-
laj imme ja me rannikkotykki-
miehet emme ole tapahtuneissa 
muutoksissa menettäneet mitään 
olennaisen tärkeää identiteetis-
tämme. On vain huolehdittava 
siitä, että tulevat rannikkojem-
me puolustajat saavat ajoissa ja 
oikealla tavalla henkiseksi pää-
omakseen ja tuekseen edellisten 
sukupolvien näkemykset, koke-

mukset ja arvokkaat perinteet. 
Tiedän, että mer ivo imiemme 
nykyinen johto tuntee tässä suh-
teessa tehtäviensä vastuun. Us-
kon myös, että tätä työtä tekevät 
yhteisin voimin nykyisten me-
rivoimiemme koko henkilöstö. 
Olen myös varma siitä, että ran-
nikkotykistön ja laivaston hyvin 
järjestäytyneet aktiiviset reservit 
ovat edelleen mukana rakenta-
massa i sänmaamme merira jo-
jen ja rannikon puolustusta. Täs-
sä työssä on aktiivisesti mukana 
myös tänään neljännesvuosisa-
taista työtään juhliva Rannikko-
tykistösäätiö. 

Hyvät naiset ja herrat! Eh-
dotan, että kohotamme yhteisen 
maljan rannikkojemme puolus-
tajien kunniakkaille perinteille ja 
samalla Rannikkotykistösäätiön 
työn menestykselle. Kiitämme 
samalla säätiötä tänä iltana ko-
kemastamme erinomaisesta vie-
raanvaraisuudesta. 

Kuvat Eero Sivunen 

Illan musiikkista vastasivat so-
tilassoittajat 
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130 mm:n 55 kaliiperin merikanuuna 
mailia Vickers 

mm:n tykkejä pidet-
tiin 1900-luvun alus-

sa ballistisilta ominaisuuksiltaan 
ja ulkoisilta mitoiltaan optimaa-
lisina taistelussa hävittäjiä ja ke-
vyitä risteilijöitä vastaan. Kesä-
kuussa 1911 Obuhovia pyydet-
tiin mukaan hankkeeseen, jonka 
tarkoituksena oli kehittää 130/60 
tykki. Pituuskali iperi muute t -
tiin myöhemmin 55:ksi.Melkein 
500 kpl 130/55 V-tykkiä tilattiin 
Obuhovilta vuosina 1913-1917. 
Lisäksi tilattiin Vickersiltä 100 
tykkiä. Vuodesta 1917 alkaen 
tykkejä käytettiin rannikkotyk-
keinä. 

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana vanhentuneet 6-tuu-
maiset tykit korvattiin monissa 
panssariristeilijöissä ja tykkive-
neissäl30/55 V-tykeillä. Neuvos-
toliitto hankki muutama kym-
menen tykkiä vielä toisen maa-

ilmansodan aikana Vickersiltä. 
Tykit olivat B-mallia, kun taas 
alkuperäinen venäläinen malli 
oli A. Myös Englantilaiset har-
kitsivat tykkimallin käyttöönot-
toa kauppalaivojen aseistukseksi, 
mutta siitä luovuttiin, koska se 
olisi lisännyt kaliiperien määrän. 

Suomeen hanki t t i in 1939-
1940 Obuhovin 12" tykkejä, jot-
ka olivat kuuluneet venäläiseen 
taistelulaiva Imperator Alexan-
der III:een. Samaan kauppaan 
kuului 18 kpl 130/55 V-tykkiä. 
Saksalaiset kuitenkin ottivat ty-
kit haltuunsa huhtikuussa 1940 
niitä kuljettaneen aluksen olles-
sa Nor jan Bergenissä matkalla 
Petsamoon. Tykeistä rakennet-
tiin kuusi kolmitykkistä patteria 
Norjaan 

Suomi sai sotien aikana kui-
tenkin ostaa kaksi huonokun-
toista 130/55 V-sotasaalistykkiä 

saksalaisilta Virosta. Toinen put-
ki oli suupuoleltaan laajentunut 
ja toisestakin todettiin sen ole-
van "huono". Suomalaiset pyy-
sivät kuitenkin saksalaisilta 130 
m m m tykkejä niiden 18 tilalle, 
jotka saksalaiset olivat ottaneet 
ha l tuunsa Nor jassa . Saksalai-
set lupasivat toimittaa 20 tykkiä, 
mutta niitä ei koskaan toimitettu. 
Suomen kahta 130/55 V-tykkiä 
ei tiettävästi koskaan asennettu 
mihinkään. Jatkosodan lopussa 
ne olivat edelleen tilastojen mu-
kaan varastoituna Helsingin Lai-
vastoasemalle. 

Ove Enqvist 
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IN MEMORIAM 

PENTTI SILVAST 
YE-EVERSTI, JÄRJESTÖNEUVOS 

28.7.1923 -2.12.2004 

Yleisesikuntaeversti, järjestöneuvos Pentti Silvast 
kuoli pitkällisen sairauden mur t amana 2. jou-
lukuuta 2004 Sotainvalidien veljeskodissa Tam-
pereella. Pent t i Silvast oli syntynyt Kotkassa 
28.7.1923. Hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa 
Lauritsalassa ja kävi koulua Lappeenrannan lyse-
ossa, josta valmistui sotilasylioppilaaksi vuonna 
1945. Pentti Silvast avioitui Marita Karttusen kans-
sa 31.8.1946. Avioliitossa syntyi neljä lasta. 

Talvisodan aikana Lauritsalan suojeluskuntaan 
kuulunut Pentti Silvast toimi Lauritsalassa vartio-
tehtävissä. Pentti Silvastin varsinainen sotilasura 
alkoi kesällä 1941, jolloin hän karkasi 17-vuoti-
aana vapaaehtoisena jatkosotaan Linnoituspatte-
risto 3 mukana Syvärille. Sen jälkeen hän palveli 
Rannikkotykistörykmentti 4 Äänisellä, josta hänet 
komennettiin kevättalvella 1944 Merisotakouluun 
reserviupseerikurssille. Kesällä 1944 Pentti Silvast 
osallistui vänrikkinä Viipurinlahden taisteluihin 
Vilajoen suussa RT 2 patterinpäällikkönä. 

Sodan jälkeen Pentti Silvast kävi 18. merikadet-
tikurssin 1944-46. Kadettikurssin päätteeksi hän 
sai vastaanottaa ensimmäisen merikadettikurssilla 
jaetun kunniamiekan. Pentti Silvast osallistui Suo-
menlahden merialueen miinanraivaukseen V Rai-
vaajaosastossa Hangossa. Sen jälkeen Pentti Silvas-
tin sotilasura jatkui Merisotakoulun opettajana ja 
kadettikurssin johtajana sekä Rannikkotykistöryk-
mentti 1 Isosaaren linnakkeen päällikkönä ja ran-
nikkotykistön aliupseerikoulun johtajana. Pent-
ti Silvast kävi sotakorkeakoulun 12. aseteknillisen 
linjan ja 26. merisotilaallisen linjan kurssin 1958— 
1962. Pentti Silvast opiskeli vuonna 1969 Ziirichin 
teknisessä korkeakoulussa Mannerheim-stipendi-
aattina. 

Sotakorkeakoulun jälkeen Pentti Silvast palveli 
yleisesikuntaupseerina pääesikunnassa ja Pohjois-
suomen sotilasläänin huoltopäällikkönä. Vuonna 

1970 Pentti Silvastista tuli Hangon Rannikkopat-
teriston komentaja. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 
vuonna 1971 ja siirtyi Tampellan aseosaston apu-
laispäälliköksi. 1976-1983 hän toimi Tampellan 
aseosaston päällikkönä. Tampellassa Pentti Silvas-
tin vastuulla oli erityisesti suomalaisen 130 milli-
metrin tornikanuunan kehittäminen Suomen ran-
nikkotykistön käyttöön. Tykkimalli on maailman 
nykyaikaisin tornikanuuna, joka on edelleen pal-
veluskäytössä merivoimissa ainakin 15-20 vuot-
ta eteenpäin. Pentti Silvast ylennettiin everstiksi 
1979. 

Sotaveteraanityö oli lähellä Pentti Silvastin sy-
däntä. Hän toimi vuodesta 1976 lähtien Tampereen 
sotaveteraanien huoltoyhdistyksen puheenjohtaja-
na yli kaksikymmentä vuotta. Hänen puheenjoh-
tajakaudellaan rakennettiin Tampereen Kaupin-
mäelle useita tammenlehvätaloja, joissa veteraanit 
voivat viettää turvallisesti elämänsä iltapuolen päi-
viä. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että veteraanien 
asiat ovat hyvin Tampereella. Myös Pentti Silvast 
sai viettää viimeiset vuotensa tässä yhteisössä. 

Pentti Silvast oli rannikkotykkimies henkeen 
ja vereen. Hän oli keskeisiä henkilöitä, kun Ran-
nikonpuolustajien kilta perustettiin 1950-luvul-
la. Hän toimi myös Rannikkotykistön upseeriyh-
distyksen julkaiseman Rannikonpuolustaja-leh-
den ensimmäisenä toimitussihteerinä. Muutenkin 
Pentti Silvast oli aktiivinen kirjoittaja, jonka kir-
joituksia on julkaistu lukuisissa tiedotusvälineis-
sä. Pentti Silvast on saanut vastaanottaa lukuisia 
kunniamerkkejä ja huomionosoituksia pitkästä ja 
kunniakkaasta elämäntyöstään. Pentti Silvastia jää-
vät lähinnä kaipaamaan hänen neljä lastaan ja kah-
deksan lastenlastaan. 

Kirjoittaja on Pentti Silvastin vanhin poika rannik-
kotykistön reservin kapteeni Pekka Silvast. 
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4.4.1925 -2.1.2005 
VEIJO ERAVUO 
Kunniapuheenjohtaja 

Rt-kerho Johtorenkaan kunniapuheenjohta ja , sotaveteraani, luutnant t i 
Veijo Eravuo, joka oli syntynyt 4.4.1925 Helsingissä, poistui keskuudes-
tamme Helsingissä 2.1.2005. 

Veijo Eravuo kävi koulunsa Helsingissä, mutta joutui keskeyttämään 
opintonsa Ressun lukion VII luokalta saadessaan kutsuntakäskyn maalis-
kuussa 1943 vain 17-vuotiaana vuoden 1925 ikäluokkaan kuuluvana. Alo-
kasaika, aliupseerikoulu ja myöhemmin Merisotakoulun reserviupseeri-
kurssi 16 alkusyksyllä 1944 toivat Veijo Eravuon rannikkotykistöaselajiin. 
Lukuloma VIII luokan suorittamiseen ja vuoden 1945 sotilasylioppilaskir-
joitukset takasivat Veijo Eravuolle myöhemmin mahdoll isuuden akatee-
misiin opintoihin mm. fysiikassa ja työelämään teollisuudenkaupan pal-
veluksessa. 

Eravuo liittyi reserviupseereihin kokelaana 1.11.45 kohta siviiliin pääs-
tyään. Hänellä oli lähes 60 vuoden jäsenyys kerhossamme. Hän oli Rt-ker-
ho Johtorenkaan arvostettu ja pidetty puheenjohtaja 1974-1980 ja vuo-
desta 2000 lähtien kunniapuheenjohtaja . Johtorenkaan hallituksessa hän 
oli jo 1951-58 ja sitten 1964-1985. Hän oli mukana Rannikkotykistösää-
tiön perustamisessa ja oli mm. sen hallituksen jäsenenä alusta alkaen yli 
kymmenen vuotta. Veijo Eravuo oli myös RtUy:n, SIRt-killan ja Rannik-
kotykistön Perinneyhdistyksen pitkäaikainen jäsen. Veijo toimi asuinalu-
eensa väestösuojelupäällikkönä aina eläkeikäänsä asti. 

Meri ja navigointi, puutyöaskartelu, maanpuolustustyö sekä erityisesti 
rannikkotykistö oli hänelle ja hänen perheelleen monissa muodoissaan lä-
hellä sydäntä. Näistä hänelle oli myönnetty useita kunniamitaleja. 

Veijon Eravuon siunaamistilaisuus pidettiin 14.1.2005 Munkkivuoren 
kirkossa ja muistotilaisuus Munkkivuoren seurakuntasalissa. 

Veijoa jäi lähinnä kaipaamaan hänen puolisonsa Kristina, sotaveteraa-
ni hänkin. 

Rt-kerho Johtorengas muistaa kaipauksella kunniapuheenjohtajaansa 
Veijo Eravuota. Hänen henkilönsä elää pitkään meidän muistoissamme. 

Pertti E. K. Aalto 
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HAMINASTA MANKO» 
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Toitnittanut Antero Uitto 

• • • Antero Uitto, toim. 
Punalaivaston Väyläoppaat Ha-
minasta Hankoon 1954-1988 
180 sivua. Kustannus Oy Suo-
men Mies, 2004 

Punalaivaston väyläoppaat 
on suora suomennos Neu-

vostoliiton sotilasviranomais-
ten laatimista Suomen rannikon 
väyläkuvauksista, jotka tekijä on 
vuosien mittaa onnistunut ke-
räämään. Tiedot ovat pääosin 
vuosilta 1954, 1968 ja 1979, tuo-
reimmat niinkin myöhään kuin 
1988. 

Ohjeet ja väyläselostukset 
sekä satama- ja laituritiedot ovat 
varsin yksikohtaiset, eivätkä taa-
tusti ole voineet syntyä vain jul-
kisista lähteistä. On siinä mui-
takin mittauksia tarvittu. Ohjei-
siin liittyy runsaasti maisemaa 
kuvaavia siluettipiirroksia, jotka 
auttavat hahmottamaan paikat ja 
lähestymisväylät. Näillä sitä olisi 
tarkasti luotsattu ilman Suomen 
Luotsilaitoksen (Merenkulkulai-
toksen) palveluksiakin. 

Vaikka kirjaa ei luonnollises-
tikaan voi käyttää turvallisena 
navigointiohjeena, tarjoaa se oi-
kein käytettynä apuja ja mielen-
kiintoisia vertailuja purjehdus-
kauden merimatkoilla. Siten se 
on oiva kumppani rannikon ve-
neilijälle. 
KM 

• • • J. Kaufmann ja Clayton 
Donnell 
Modern European Military Forti-
fications, 1870-1950: A Selective 
Annotated Bibliography 
Praeger Publishers, Greenwood 
Publishing Group, 2004 

Noin 20 SITEO -yhdistyk-
sen jäsentä on osallistu-

nut tämän linnoitusbibliogra-
fian kokoamiseen. Hanke alkoi 
jo vuonna 1999, ja 288-sivuinen 
teos julkaistiin vihdoin syksyllä 
2004. Bibliografia sisältää tiedot 
Euroopan maiden ja Venäjän 
linnoituskirjallisuudesta, hake-
miston sekä tiedot kirjoittajista 
ja eri maiden arkistoista. Vuo-
det 1870-1950 ovat ainoastaan 
suuntaa antavia ja tarkoittavat 
kuvattuja kohteita, ei kuvatun 
kirjallisuuden julkaisuajankoh-
taa. Jokaisesta luetellusta teok-
sesta kerrotaan nimi, julkaisi-
ja, julkaisuvuosi ja sivumäärä. 
Lisäksi teoksista on muutaman 
lauseen kuvaus, joka antaa tiedot 
teoksen sisällöstä, kuvituksesta, 
kielestä ja muista yksityiskohdis-
ta. Suomen rannikkotykistöstä 
on hieman yli 50 teosta lueteltu, 
ja muista linnoitteista on luetel-
tu noin 10 teosta. Suomalaiset 
tiedot ovat toimittaneet Markku 

Airila ja Ove Enqvist. 
Koska kyseessä on erikois-

alan bibliografia, painos on pieni 
ja hinta sen mukaan korkea, jopa 
noin 95 dollaria. Kirja onkin lä-
hinnä tarkoitettu hakuteokseksi 
kirjastoihin ja tutkimuslaitok-
siin. Jos on erityisen kiinnostu-
nut eri Euroopan maiden lin-
noituksista ja linnoituslaitteista, 
bibliografian hankkiminen yksi-
tyiskäyttöön voi olla mielekästä. 
Tilaustiedot: 
Puh. 800-225-5800, 
fax 603-431-2214 
Osoite: P.O. Box 6926, Ports-
mouth, NH 03802-6926, USA. 
http://www.greenwood.com/  
http://www.heinemann. com 
Ove Enqvist 

• • • Graham Robins, Jerker 
Örjans ja Hakan Skogsjö 
Bomarsund - Det ryskä impe-
riets utpost i väster 
Skogsjö Media 2004 

Vuonna 2004 tuli kuluneek-
si 150 vuotta Bomarsun-

din linnoituksen tuhosta. Linnoi-
tukseen on kuitenkin kiinnitetty 
suhteellisen vähän huomiota vii-
me vuosiin saakka, jolloin kiin-
nostus linnoituksen historiaan ja 
tutkimiseen on hieman lisään-
tynyt. Bomarsund on kuitenkin 
vielä suhteellisen tuntematon, 
joka pääosin j oh tuu siitä, et-
tei Ahvenanmaan maakunta oli 
kiinnittänyt linnoitukseen tar-
peeksi huomiota , mut ta myös 
osittain siitä, ettei linnoitukses-
ta ole ollut olemassa kirjallisuut-
ta. Kirja Bomarsund. Det ryskä 
imperiets utpost i väster korjaa 
osittain tämän puutteen. 

Kovakantisen, 120-sivuisen 
kirjan on kirjoittanut kolme Ah-
venanmaan historiaan perehty-
nyttä henkilöä, joista arkeologi 
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DMARSU] Puhelin 018-17979, 
fax 018 17377, 

Det ryska imperiets Utpost ^hköpos t i jr.orjans@aland.net 
J i I Ove Enqvist 

• • • Harry Halen 
Venäläisten toimista Degerön 
saarella 1577-1917 
52 sivua, omakustanne (Unho-
lan Aitta) 2004 

Venäläisten toimista Dege-
rön saarella 1577-1917 on 

jo viides Harry Halenin julkaisu 
vuonna 2004. Myös tämä tutki-
mus sivuaa rannikkopuolustusta. 
Se käsittelee venäläisen sotaväen 
toimintaa Degerössä eli Helsin-
gin Laajasalossa, joka ei suoraan 
ollut osa rannikkopuolustusta , 
mut ta jolla oli suur i merki tys 
Helsingin meripuolustuksel le . 
Vaikka tutkimus esittelee venä-
läisen sotaväen toimintaa saarel-
la vuodesta 1577, pääpaino on 
Krimin sodan jälkeisessä ajassa, 
jolloin Laajasalon merkitys Vi-
aporille oli kasvamassa. Viapo-
rin laajentamisesta tai jopa siir-

Graham Robins viime vuosina 
on johtanut linnoituksen tutki-
musta. Aikaisemmat kirjat Bo-
marsundis ta ovat useimmiten 
keskittyneet l innoitukseen tu-
hoon kesällä 1854, mutta nyt jul-
kaistu kirja käsittelee linnoitusta 
kokonaisuutena. Kirjassa käsitel-
lään linnoituksen suunnittelua, 
rakentamista, vaikutusta Ahve-
n a n m a a n yhte i skuntaan sekä 
luonnollisesti "Öölannin sotaa" 
ja sen seurauksia. Teoksessa tuo-
daan myös ensimmäistä kertaa 
kunnolla esille Bomarsund-tutki-
muksen viimeaikaiset löydöt. 
Kirja on runsaasti kuvitettu ne-
livärivalokuvin, piirroksin, kar-
toin ja maalauksin. 

Voin lämpimästi suositella 
kirjaa kaikille linnoituksista ja 
Ahvenmaan historiasta kiinnos-
tuneille. On vain toivottavaa, että 
kirja ilmestyisi myös suomeksi 
kesällä 2005 niin kuin alustavas-
ti on suunniteltu, ja ehkä myös 
englanniksi. Kirjan hinta on 49 
euroa ja se on tiettävästi tulossa 
myynti in Akateemiseen kirja-
kauppaan. Lisäksi sen voi tilata 
suoraan kustantajalta. 
SkogsjöMedia 
Tordmulegränd 6 
AX-22100 Mariehamn 
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Venäläisten toimist 
Degerön saarella 

1577-1917 

Koonnut 
Harry Hiilen 

tämisestä kokonaan Laajasaloon 
suunniteltiin pitkään, koska pe-
lättiin vihollisen pystyvän val-
loittamaan Viaporin mantereen 
puolelta nimenomaan Laajasalon 
suunnasta. Laajasalon linnoit-
taminen ei koskaan toteutunut, 
mut ta Venäjän sotaväki käytti 
kuitenkin Laajasaloa muun mu-
assa sotaharjoituksiin. 

Julkaisu koostuu kuten Hale-
nin muutkin julkaisut lähinnä 
eri lähteistä suoraan kopioidus-
ta kokonaisuuksista. Menettely-
tavalla on sekä hyvät että huonot 
puolensa. Julkaisut eivät muo-
dosta varsinaisia tutkimuksia, 
joten esimerkiksi johtopäätösten 
tekeminen jää lukijalle. Toisaalta 
Halen on muun muassa löytänyt 
ja kääntänyt Valtionarkiston ve-
näläisiä asiakirjoja, jotka muu-
ten todennäköisesti jäisivät tun-
temattomiksi . Henki lökohtai -
sesti pidän Halenin menettelyta-
paa ainakin tutkijoiden kannalta 
suositeltavana. 

Kirjan painos on suhteellisen 
pieni, vain muutamia kymmeniä 
kappaleita, joten kiinnostunei-
den kannattaa hankkia se mah-
dollisimman pian. Teoksen voi 
ostaa suoraan tekijältä, osoite 
Harry Halen c/o AAKKL, JP59 
(Unioninkatu 38), 00014 Helsin-
gin Yliopisto, puh. 09 191 22224, 
sähköposti harry.halen@helsinki. 
ti 
Ove Enqvist 

• • • Altti Holmroos 
Sata Salaisuutta 
Ulkosaariyhdistys ry. 2004 

Altti H o l m r o o s ja tkaa täl-
lä uudella kirjallaan aikai-

sempien kirjojensa viitoittamal-
la tiellä. Sata Salaisuutta esittelee 
hieman yli 200 sivulla itse asias-
sa yli sata mielenkiintoista saa-
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riston kohdetta sekä Venäjän, 
Viron että Suomen rannikol-
la. Ulkomaisia kohteita on vain 
muutamia. Jokaisesta kohteesta 
on sivun verran tekstiä ja saman 
verran valokuvia. Valokuvia on 
yleensä yksi, joskus kaksi tai kol-
me sivulla. Kohteet on esitelty 
alueittain. Kirjan koko on A5 
poikittain, jonka takia se kulkee 
helposti mukana saaristoretkellä 

vaikkapa taskussa. 
Holmroos esittelee sellaisia 

paikkoja, joista monella ei ole 
ollut ehkä minkälaista tietoa. Jo-
kaisen kohteen tärkeimmät tie-
dot on esitetty lyhyesti ja värik-
käästi. Kirjan koosta johtuen ei 
yhdelle sivulle kuitenkaan mah-
du kovin paljon tietoa, joten jos-
kus tekisi mieli tietää enemmän 
kohteista. Niiden esitysjärjestys 

Altti 
Holmroos , 

i P f i 

SALAISUUTTA 

jää myös hieman epäselväksi, 
esimerkiksi ens immäinen si-
jaitsee Suomenlahden itäosassa, 
seuraava länsiosassa, sitä seu-
raava taas keskellä Suomenlah-
tea jne. Yksinkertaisesta kartasta 
kohteiden sijainnista olisi ollut 
paljon apua. 

Kirja muodostaa tiiviin ja 
mielenkiintoisen paketin, ja on 
toivottavaa että Holmroos pal-
jastaa näitä salaisuuksia jatkos-
sakin. Kirjaa myy ainakin Aka-
teeminen kir jakauppa Helsin-
gissä ja useat Turun kirjakaupat. 
Lisäksi sitä ja Holmroosin aikai-
sempia kirjoja voi tilata Ulko-
saariyhdistys ry:ltä, sähköposti 
sakari.lindstrom@alfaristeilyt.fi, 
altti.holmroos@luukku.com tai 
puhelimitse 0400-824437 sekä 
0400-826522. 

Merivoimien koetoiminta 
kautta aikojen kirjaksi 

Merivoimien ja rannikkotykistön 
teknisen tutkimus- ja koetoimin-
nan histori ikin kir joi t tamisen 
toimitussopimus allekirjoitettiin 
asianmukaisin juhlallisuuksin 
Suomen Joutsenella 16.12.2004 
Turussa. Historiikin toimittaa 
ILS Oy ja sen kirjoittaa turku-
lainen historioitsija FM Kristian 
Lehtonen. Teos pyritään saamaan 
valmiiksi vuoden 2005 aikana. 

Arkistolähteiden ja valokuvi-
en lisäksi työssä käytetään lähde-
aineistona erityisen paljon haas-
tatteluita. Teoksessa tarkastel-
tavaa kehitystä on vienyt eteen-
päin ehkä jopa poikkeuksellisen 
voimakkaiden persoonallisuuk-
sien joukko, ja näiden ihmisten 
muistojen ja näkemysten kirjaa-
mista muistiin pidetään tärkeänä 
nyt kun se vielä on mahdollista. 
Tekniikan historia on aina myös 
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ihmisen historiaa; näiltä osin, 
samalla kun kyse on oleellises-
ta osasta Suomen Merivoimien 
historiaa, on samalla kyse myös 
kunnianosoituksesta toiminnas-
sa mukana olleiden osaavien ih-
misten ja sukupolvien elämän-
työlle. 

Valmiina kirja tulee olemaan 
edustava ja monitasoinen histo-
riateos. Kuvauskohteen erityis-
laatu on omiaan tekemään teok-
sesta kiinnostavan myös laajem-
man lukevan yleisön piirissä. 

Valokuvien käytön ja muun tait-
totyön rytmissä pyritään selkey-
teen ja arvokkuuteen, joka tekee 
kirjasta myös esineenä kiehtovan 
ja kauniin. 

Hankeen tukemisesta kiin-
nostuneiden kannatta ottaa yh-
teyttä Merivoimien Tutkimuslai-
toksen perinneyhdistyksen pu-
heenjohtajaan Erkki Laurilaan, 
Inkerintie 10, 01400 VANTAA, 
puh. (k) 09 8748142, matkapu-
helin: 0500 431334, sähköposti 
erkki.laurila@kolumbus.fi. 
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REIJOTELARANTA 

Mitä, missä, milloin? 
Kadet t ikunta vietti suoma-

laisen upseerikoulutuksen 
225-vuotisjuhlaa Rantasalmel-
la 31.7.-01.8.2004. Tilaisuus oli 
juhlava ja henki hyvä. Upseeri-
koulutuksen syntyhistoria esi-
tetään perinteiseen tapaan mm. 
Timo Lienen kirjassa 'Käsi kal-
van kahvassa ja Seppo Kankaan 
artikkelissa kirjassa 'Suunta py-
syy'. 

Sprengtporten ehdotti 20.3. 
1779 päivätyssä kirjeessä kunin-
kaalle, että upseereille perustet-
taisiin sotakoulu Rantasalmen 
Haapaniemeen. Kuningas hyväk-
syi esityksen 23.7.1779. Sotakou-
lu aloitti toimintansa tilapäisesti 
Kuopiossa 1.8.1779 ja Haapanie-
messä 1.5.1881 koulurakennus-
ten valmistuttua. Näitä vaiheita 
edelsi tunnetusti Sprengtporte-
nin omilla varoillaan Brahelin-
nan virkatalossa 1777 aloittama 
sotakoulu. 

Kirjassa 'Sotakoulu saarella' 
kerrotaan, että Augustin Yxtot-
tinen Ehrensvärd tutustui 1735-
37 Ranskassa, Alankomaissa ja 
Englannissa tykis tökoulutuk-
seen. Ehrensvärdin johtama ty-
kistön kadettikoulu aloitti toi-
m i n t a n s a Tukholmassa 1739 
ja edelleen hänen aloitteestaan 
vastaava koulu Viaporissa 1748. 
Koulu tukseen osall istui m m . 
1751 par ikymmentä tykistöka-
dettia. 

Suomen saar is to la ivas ton 
kuninkaallinen perustamisasia-
kirja päivättiin 18.10.1756. Tämä 

määräys on ankkuroinut tuon 
päivän nykyisen Merisotakoulun 
vuosipäiväksi. Edelleen Ehrens-
värdin esityksestä kuningas mää-
räsi käskykirjeellään 27.9.1757, 
mitä tykistöupseeriksi nimitet-
tävän tulee hallita. Tykistökou-
lutuksen johtajan virka Suomes-
sa muutettiin Tukholman tavoin 
1758 professorin viraksi. Kou-
lutus koski sekä linnoitus- että 
kenttätykistöä. 

Yxtottisen poika, sittemmin 
Ruotsinsalmen häviäjä 1789, kui-
tenkin yliamiraali Carl August 
Ehrensvärd oli aloittanut uransa 
täällä 1753 kahdeksan vuoden 
ikäisenä. Sittemmin Ruotsinsal-
men sankari 1790 ja Viaporin 
antautuja 1808 Carl Olof Cron-
stedt oli suor i t tanut koulussa 
loppututkintonsa 1772 viisitois-
tavuot iaana. Arvosanat olivat 
loistavat ja poika sai Viaporin 
Tykistökomppanian aliluutnan-
tin valtakirjan. 

Toiminta oli varsin mit ta-
vaa. Järjestettiin linnoitustykis-
tön, saaristolaivaston ja jalkavä-
en yhteissotaharjoituksia kova-
panosammuntoineen. Koulussa 
palveli sotavuotena 1789 kuu-
s ikymmentä upseeriksi ja lä-
hes sata aliupseereiksi opiskele-
vaa. Ruotsinsalmen voitto 1790 
oli suuren luokan voitto. Suo-
men sota 1808-09 muutti sitten 
upseerikoulutuksen perustei ta 
myöten. 

Suur i ruht inaskunnan maa-
voimien kadeteille tar joutui ti-

laisuus opiskella Haminassa ja 
Venäjän kadettikouluissa. Lai-
vastoon haluavien oli mentävä 
keisarikunnan kouluihin. Tilan-
netta kuvannee C.G.E. Manner-
heimin kirje enolleen Albert Ju-
lmille 7.5.1886, jos jollakin ta-
voin pääsisin meriväkeen, olisi 
se minusta paljon edullisempaa 
kuin mennä Nikolain ratsuvä-
enkouluun. Ehkä Yxtottisen esi-
merkki elähdytti. Käytösarvosa-
na ei riittänyt. 

Mielestäni olisi hyvä, jos joku 
kirjoittaisi kattavan artikkelin 
siitä miten suomalainen upsee-
rikoulutus oikein sai alkunsa ja 
miten asia perustellaan. Sekä Eh-
rensvärdin että Sprengtportenin 
alkuunsaattamat upseerikoulu-
tusperinteet olivat lakkautettui-
na eri vaiheissa, Viaporin osalta 
yli suuriruhtinaskunta-ajan. 

Myös Cronstedt in motiivit 
1808 olisi hyvä tuoda tutkitusti 
julkisuuteen. Hänet tuomitaan 
yleensä yksioikoisesti petturiksi 
ruotsalaisen näkökulman mu-
kaisesti. Sprengtporten puoles-
taan saa paljon monipuolisem-
man tarkastelun, nyt jopa Ruot-
sinkin suunnasta . Toiminnan 
tarkastelussahan pitäisi itse teon 
lisäksi ottaa huomioon sen tar-
koitus ja seuraukset sekä vallin-
neet olosuhteet. 

Pertti Huhtanen 
Kehittämiskonsultti 
pertti.huhtanen@finnpeter.fi 
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Veijo Eravuo 
Muokkaus ja kuva 
Ove Enqvist 

Muistelmia armeija-ajalta vuosina 1943 -1945 
Veijo Eravuon muistelmien kak-
si ensimmäistä osaa on julkaistu 
Rann ikon Puolus ta jan nume-
roissa 1 ja 3/2004. 

Merisotakoulussa 
tykkilinjalla 

Ku r s s i m m e a l k u p u o l i su-
jui Miessaaressa. Minä olin 

luonnollisesti Tykkilinjalla. Tyk-
kilinja ja Laivalinja majoi t tui-
vat parakkeihinsa Torjunta- ja 
Viestilinjojen majoittuessa hu-
vilamaiseen vanhaan kasarmiin. 
Samassa rakennuksessa olivat 
myös keittiö ja ruokala. Ensim-
mäisiä toimenpiteitä saarelle tul-
taessa oli henkilökohtaisten po-
terojen kaivaminen. Koulutus oli 
muistaakseni fyysisen kunnon 
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kohot tamis ta , tykkihar jo i tuk-
sia ja erilaisiin jalkaväkiaseisiin 
perehtymistä. Mielenkiintoisek-
si tämä aseisiin t u tu s tuminen 
tuli, kun meille opetettiin salais-
ten saksalaisten panssariaseiden 
käyttöä. Kyseessä olivat panssari-
nyrkki ja panssarikauhu. Lopuk-
si a m m u i m m e kauhulla yhden 
laukauksen kallioon. Riensimme 
tutustumaan aseen tehoon ja to-
tesimme, että ammus oli tehnyt 
kallioon noin 30 cm:n syvyisen 
reiän. Kurssiohjelmaan kuului 
myös "kuntomarssi", jonka reitti 
selostettiin meille. Lähtöpaikka 
oli Nokkala ja kääntöpiste jos-
sakin Mankkaalla tai sen takana 
paikassa, jonka tarkkaa sijaintia 
en enää muista. Kun saavuimme 
selostettuun kääntöpisteeseen, ei 
siellä ollutkaan koulutusal iup-
seeriamme, jonka piti olla valvo-
jana. Hetken mietittyämme pää-
t imme palata Nokkalaan. Seu-
raavana päivänä saimme kuulla, 
että mainittu aliupseeri oli ollut 
toista kilometriä kauempana se-
lostetusta kääntöpisteestä. Olisi-
kohan hän osannut suunnistaa 
paremmin merellä kuin maalla. 

Olihan siellä kerran yöllinen 
herätys ja jalkojen pesu meres-
sä järjestäjinä kaksi Tykkilinjan 
ja Laival in jan kan tape ikkoa . 
Tapahtuipa Miessaaressa yksi 

"ylentäminenkin". Intsi oli jo-
tenkin töpännyt ja kurssimme 
vääpeli sotilasmestari Valtonen 
ylensi hänet käskynjaossa katon-
lakaisijaksi. 

Välirauha 

Sitten kuulimme, että Suomi oli 
tehnyt välirauhan Neuvostoliiton 
kanssa. Porkkala oli luovutetta-
va. Seuraavana yönä virolainen 
oppilastoverimme herätettiin ja 
kouraan annettiin littera Torni-
oon. Hänestä emme ole kuulleet 
sen jälkeen. Meidän l injamme 
komennett i in kahdeksi päiväk-
si auttamaan Abrahamsby Gård 
-nimisen tilan kauran puintia. 
Kaura oli seipäillä ja puimakone 
pellolla. Kauroja ajoi vain yksi 
tilan henki lökuntaan kuuluva. 
Lounaalla isäntä tiedusteli, osa-
siko kukaan meistä ajaa hevosta. 
Tuli hiljaisuus. Lopuksi päätin 
pelastaa kurssin maineen ja ker-
roin olleeni yhden kesän maata-
lon töissä. Isännän seuraava lau-
se sai minut kohta katumaan, sil-
lä hän käski ottaa kirkkohevosen 
ja ajaa sillä kauroja. Kun lounaan 
jälkeen menin tallille, oli renki jo 
valjastanut hevosen heinähäkin 
eteen ja luovutti ohjakset minul-
le. Kun sain jalkani aisalle, lähti 
hevonen heti juoksuun. Samoin 
se juoksi jokaisen kauraseipään 
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välin. Onneksi se totteli hyvin 
ohjausta, joten kunnialla selvit-
tiin siitäkin tehtävästä. 

Kurssin loppuosa suoritet-
tiin Suomenlinnassa, joten sii-
tä tuli teoreettisesti painottunut. 
Koulun ruokala oli Länsi-Musta-
saarella kentän oikealla puolella 
olevan rakennuksen länsipäässä 
pohjakerroksessa. Muu osa ra-
kennuksesta oli ilmatorjuntapat-
terin käytössä. Ruokailu tapahtui 
yksitoista miehisissä pöydissä, 
joissa kadetti piti komentoa pöy-
dän päässä. 

Ennen iltalomalle pääsyä piti 
päivystävä kadetti asujemme tar-
kastuksen, jota jatkui kunnes 
kadetin suusta kuuluivat sanat: 
"Laivan lähtöön viisi minuuttia". 
Tulipa kiire! Eräältä iltalomal-
ta palatessamme näin todellisen 
urotyön. Laiva oli jo puolentois-
ta metr in päässä rannasta, kun 
kovaa vauhtia juokseva kadet-
ti loikkasi laivan reelingin ulko-
puolelle. Hän sai onneksi otteen 
laivan kaiteesta ja hilasi itsensä 
laivaan. 

Pioneerikoulutuksen saimme 
Pirttisaaressa, jossa rakensimme 
saaren poikki menevää estelin-
jaa. Muisti ini on jäänyt myös 
koulun ampumaha r jo i t u s Sö-
derskärillä, jossa kurssitoverini 
toimivat tykkimiehistönä ja ka-
detit tulenjohtajina. Minä olin 

Katvokeri 
Brunnskir 
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Skyttcnslcär / Linholmen 

/ 
/ 

O." / 
/ 

• /?* sLi 
/ Bodö 

/ <1 
/ - ^ V l M 

fSr«Ma Pirttisaari 

etäisyyden mittajana Tässä oli 
hyvä mahdollisuus havaita am-
musten iskemät maalilautan lä-
heisyydessä. Välirauhan sopi-
muksen mukaan v a n h e m m a t 
ikäluokat piti kotiuttaa armei-
jasta marraskuun loppuun 1944 
mennessä. Siksi kurssimmekin 
päättyi tuohon aikaan ja meidät 
ylennettiin kokelaiksi. Iäkkääm-
mät kurssi toverimme pääsivät 
kotiin, mutta me vuonna 1925 
syntyneet jatkoimme vielä opin-
toja jouluun saakka, jolloin pää-
simme kurssilomalle. 

Vuosi 1945 ja Barösund 

Vuoden 1945 alussa ilmoittau-
duin sitten Turun Rannikko-
tykis törykment in esikunnassa 
"Pikku Berlinissä". Täältä sain 
komennuksen Inkoon Barösun-
din rannalle Akerholm -nimisel-
le saarelle, jossa sijaitsi merivar-
tioasema. Suomenlahti oli vielä 
vahvasti miinoitettu, joten laiva-
liikenne kulki saaristoväylää pit-
kin. Oli mielenkiintoista katsella 
venäläisiä sukellusveneitä, kun 
ne pintakulussa matkalla Itäme-
relle ohittivat vartiopaikkamme. 
Tehtävämme oli etupäässä me-
rivartiointi, mutta jouduin ker-
ran erikoiseen tehtävään. Jou-
lukuun alussa vuonna 1944 oli 
saksalainen hävittäjälaivue aja-
nut miinakenttään Viron saari-

desviten 

"arfaxudden 

en edustalla ja tuhoutunut. Osa 
miehistöstä selvisi hengissä ete-
lätuulen kuljet tamana Suomen 
saaristoon, josta heidät koottiin 
ja luovutettiin Neuvostoliittoon 
sotavankeina. Heistä vain pieni 
osa palasi Saksaan. Eräänä alku-
kevään päivänä tuli VMV moot-
t o r i v e n e s a a r e m m e la i tu r i in 
mukanaan saaristosta löytyneet 
kymmenkunta hukkunutta sak-
salaista. Sain määräyksen lähteä 
valvomaan näiden hautaamista 
joukkohau taan Inkoon seura-
kunnan omistamalle Fagerö ni-
miselle saarelle. Käydessäni hau-
tapaikalla kolmisenkymmentä 
vuotta myöhemmin oli paikalla 
vain loiva syvennys. Myöhem-
min sain tietää, että vainajat oli 
siirretty Saksalaiselle Sotilashau-
tausmaalle, joka sijaitsee Honka-
nummen hautausmaan kohdalla, 
mut ta Lahden tien itäpuolella. 
Kymmenkunta vuotta sitten sain 
puhelinsoiton, jossa soittaja ky-
syi saksalaisen ystävänsä puoles-
ta, oliko miinakenttään ajaneen 
laivueen komentaja haudattu Fa-
gerön saarelle. Vastasin, että hau-
dattujen joukossa oli isokokoi-
nen roteva mies arvoltaan esiup-
seeri, mutta tarkkaa sotilasarvoa 
en enää muistanut. Soittaja kiitti 
ja sanoi vastaukseni vahvistavan 
ystävällään olevat tiedot omai-
sestaan. Toivottavasti he saivat 
mielelleen rauhan. Inkoon ko-
mennukseni loppupuolella sain 
vielä tehtäväksi perustaa meri-
vartioasema Själön saarelle, sil-
lä suunnitelmiin kuului raivata 
Suomenlahden pohjoisosa mii-
noista merenkulkua varten. 
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Keltaisen Rykmentin 
veteraanit Suomenlinnassa Kutsuvieraat isäntineen, kes-

kellä lippueamiraali ja rouva 
Hanno Strang 

Keltaisen Rykmentin veteraanien juhlatilaisuus 
järjestettiin Suomenlinnassa 18.11.2004. Pa-

laamalla menneisyyteen voin todeta, että vastaa-
vanlainen, ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 
Hangossa helatorstaina 23.5.1968. Silloin puhut-
tiin vielä aseveli-illasta, olihan mukana lotat ja so-
tilaskotisisaretkin. RT-kilta, HanRPsto ja VaaRPsto 
olivat tykistöammunnoillaan mukana veteraanien 
vanhoja aikoja verestämässä. 

Rykmentin perinnetoiminnassa ovat erilaiset 
juhla-yms. tilaisuudet olleet eräs edellytys ja tae 
veteraanihengen säilymiseen. On saatu omaiset-
kin mukaan ja luotu mahdollisuudet mm. melko 
runsaan julkaisutoiminnan tekemiseen. Riviemme 
harvetessa, nuoremmalle polvelle ja omaisille on 
muutakin tietoa kuin pelkkää sanaa vanhempien 
sota-ajoilta. 

Tapaamistemme osanottajamäärät ovat laske-
neet. Syksyllä -94, jolloin jääkärikenraali Väinö 
Valve oli kunniavieraanamme, Karjalatalon juhla-
sali oli täynnä. Kolme vuotta myöhemmin 80-vuo-
tista itsenäisyyttä juhlittaessa oli osanottajamäärä 
hieman alle sadan. Tämänkertaiseen tilaisuuteem-
me odotettiin nelisenkymmentä veteraanisisarta 
ja -veljeä, osa ilmoittautuneista ei voinut sairauden 
yms. syyn vuoksi tulla. Edellä kuvattu kehitys on 
väistämätön. Keltaisen Rykmentin kohdalla mer-
kitsevät myönteiseen suuntaan hyvät suhteet RT-
kiltaan. Merkille pantavaa on myös työmme tuke-
minen mm. Suomenlinnan Rannikkorykmentissä 
ja Merivoimisssa yleensä. Huomattavaa on myös, 
että rykment in veteraaneissa on v. 1925:n ja v. 

1926:n ikäluokkien toimintavoimia. 
Tämän juh lamme ohjelmasta maini t takoon 

käynti muistolaatallamme, Suomenlinnan kirkon 
äärellä. Seppelettä oli laskemassa puheenjohta-
jamme Kaarlo Martikainen. Tätä kunnianosoitus-
ta edelsi Verner Torvisen puhe. Hän palautti mie-
liin rykmenttimme raskaat menetykset, varsinkin 
vuonna 1944, samoin myös sen, miten muistolaa-
tan sanoma koruttomalla tavallaan kertoo tulevil-
le sukupolville siitä, että isiltä perittyä maata on 
puolustettu ja vapautta vartioitu, vaikka se on vaa-
tinut suuret lunnaat. Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin asettama kunniavartio lippuineen juhlisti 
käyntiämme muistolaatallamme. Koleassa säässä 
noudat imme perinteitä laulamalla lopuksi virren 
Jumala ompi linnamme. 

Suomenlinnan Upseerikerholla pidetyn juhla-
tilaisuuden ohjelma noudatti aikaisempia perin-
teitämme. Puheenjohtajamme K. Martikainen toi-
votti läsnäolijat, erityisesti kutsuvieraamme terve-
tulleiksi. Hän muisteli myös jatkosodan loppuvai-
heita, jolloin juhannuksen tienoilla -44 rykmentin 
väki siirrettiin laivastomme ja saksalaisten avusta-
mina ja tukemina mantereelle. Nuoremmat ikäluo-
kat olivat Saarenpäässä taisteluissa mukana. Heidät 
kotiutettiin, mutta kutsuttiin uudelleen palveluk-
seen, osa rt-tehtäviin, osa raivaamaan. Tervehdyk-
siä esitettiin, muisteltiin vanhoja ja laulaakin jak-
settiin. Juhlapäivällisemme nautittiin pöytiin tar-
joiltuna, jonka jälkeen kuuntelimme eversti Torsti 
Lahden juhlapuheen. Mielenkiintoisessa puhees-
saan Lahti kävi läpi Keltaisen Rykmentin histori-
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aa organisaation, asemasodan ja vuoden 1944 tais-
telujen osalta. Hänen ajatukseensa siitä, että näis-
tä asioista yleensä tiedetään liian vähän, voitaneen 
yhtyä. Sotahistoriakirjat saavuttavat vain tietyn lu-
kijakuntansa. Pääsääntöisesti pääkaupunkiseudul-
ta ja etelä-Suomesta sekä muilta rannikkoalueilta 
koottu yhteisö, Keltainen Rykmentti, eli ja taiste-
li tarvittavan aikansa Kannaksen, Viipurinlahden 
saarten ja erityisesti Teikarin saaren omistamisen 
puolesta. Puhumme kuuden vuosikymmenen ta-
kaisista asioista, jotka kuitenkin kiinnostavat niin 
vanhempia kuin nuorempiakin sukupolvia. 

Perinnetoimikunnan puolesta kii tämme juh-
laamme saapuneita veteraanisisaria ja -veljiä osal-
listumisestanne. Lämmin kiitos myös kutsuvierail-
lemme ja Suomenlinnan Rannikkorykmentille an-
tamastanne tuesta juhlamme järjestelyissä. 

V.J. Torvinen 
Valokuvaaja K.E.Koskivuori 

MATTI KURJEN PURJEHTIJAT 
Odotettuja kyselty KL Matti Kurjen veteraanien risteily tehdään toukokuussa Tukholmaan. 

Ohjelma 
Lähtö Helsingistä Katajanokalta maanantaina 16.5.2005 kello 17.30 Vikingillä ja paluu 
keskiviikkona 18.5.2005 kello 9. Tiistaina käymme Tukholman merimuseossa. Lähtö 
Tukholmasta kello 16.50. 

Liput ja matkaohjelma jaetaan Katajanokalla 16.5. kello 16.30-16.45. 
Matkalla tarvitaan voimassa oleva henkilötodistus. 

Matkan hinta on 116 euroa hengeltä A-luokan 2 hengen hytissä ja 
157 euroa 1 hengen hytissä; siihen sisältyy 2 illallista ja 2 aamiaista sekä 
kokoustilat ma kello 17-19 ja ti kello 14-18. A la carte illallinen ma klo 
21 ja buffet-illallinen ti klo 18; erityisruokavaliotoivomukset pyydetään 
ilmoittamaan. 

Ilmoittautuminen 
Maksa 116 (tai 157) euroa hengeltä Matti Kurjen purjehtijoiden tilille 
Nordea 101535-123539 7.4.2005 mennessä. 
Merkitse viesti-kohtaan osallistujien nimet ja syntymävuodet sekä 
osoitteesi. 

Laivastokiltaväki on matkalle tervetullut eikä vaimojakaan tarvitse 
jättää rannalle ruikuttamaan. 

Pane sana kiertämään. Matti Kurki -albumit ja valokuvat mukaan! 

Lisätietoja 
Hannu Kajanne 040 533 5141, hannu.kajanne@surfeu.fi  
Tapani Talari 0400 506 321, tapani.talari@kolumbus.fi 

Muistolaattatilaisuus päättymässä, edustalla 
kunniavartio lippuineen 

Haluatko 
klubi-takkiisi 
"Matiaksen" merkin. 
Hinta riippuu 
tilausmäärästä; 
merkin hinta 
enintään 15 euroa 
postituskuluineen. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYKSEN KUULUMISIA 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys Ry piti sään-
tömääräisen vuosikokouksen Suomenlinnan 

Upseerikerholla 30.11.2004, jossa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi kuluvalle toimintakaudelle valittiin 
yksimielisesti komentaja Hans-Peter Rekola. 

Toimintasuunnitelman pääkohdat tiivistettynä 
kuluvalle toimintavuodelle ovat seuraavat: 
1. Vaalitaan perinteitä ja kohotetaan rannikko-

joukkojen identiteettiä 
2. Kohotetaan ammatillista osaamista 
3. Järjestetään tutustumismatkoja meripuolustuk-

sen kohteisiin 
4. Jatketaan perinteistä yhteistoimintaa eri yhteis-

työkumppaneiden kesken 
Julkaistaan Rannikon Puolustaja -lehteä. Yllä-
pidetään ja kehitetään Rannikon Puolustajan 
internet-sivuja. 
Tuetaan rannikkopuolustuksen tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa 

7. Osallistutaan rannikkotykistön perinnetoimin-
taan 

8. Terävöitetään yhdistyksen näkyvyyttä 
Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon 

yhdistyksen suorit taman jäsenkyselyn tulokset. 
Uusi hallitus on huomioinut kyselyssä esille tullei-
ta epäkohtia ja parannusesityksiä. 

Tässä on lyhyesti tuotu esille kyselyssä esille 
nousseita keskeisiä asioita. Yhdistyksen toiminnan 

5. 

6. 
Yhdistyksen puheenjohtaja komentaja Hans-
Peter Rekola. Kuva otettu yhdistyksen 70-vuo-
tisjuhlassa. 

toivotaan tulevaisuudessakin painottuvan perintei-
tä vaalivaksi ja ammattitaidolliseksi yhdistykseksi 
kuten oheinen kaavio myös osoittaa. 

Internetsivuilla www.rannikonpuolustaja.fi oli 
vieraillut noin 70 % vastanneista. Kaikki siellä vie-
railleet olivat sitä mieltä, että internet sivuja tulisi 
jatkossa edelleen kehittää. Tähän tehtävään on nyt 
nimetty sivujen uudeksi ylläpitäjäksi kaptl Heikki 

5. RtUY:n pitäisi profiloitua tulevaisuudessa 

YHT/ 

YHT/vakituisess 

YHT/evp- henkii 

YHT/evp- henkii 

YHT/reservinups 

| aatteelliseksi 
yhdistykse 

am m atti tai dol 1 i seksi 
j a -

perinteitä vaalivaksi 
yhd 

| rannikkojoukkojen 
identit 
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Mattila, joka on aloittanut sivujen ylläpidon. Hä-
nelle voi lähettää RP-lehden nettisivulle tarkoi-
tettua materiaalia internet osoitteeseen Heikki. 
Mattila@mil.fi. 

Vuosittaisten "RT-päivien" järjestäminen sai 
myös laajaa kannatusta (yli 90% vastanneista), jo-

ten hallitus on ottanut tarkasteluun päivän erilaisia 
toteuttamisvaihtoehtoja, perästä kuuluu. 

Lopuksi voidaan todeta että yhdistyksen va-
rapuheenjohtajana jatkaa edelleen ev evp Juhani 
Haapala, sihteerinä kaptl Kari Salin sekä talouden-
hoitajana kom Auvo Viita-aho. 

RTUY:n evp-upseerilounaat 
järjestetään kevätkaudella 2005 edelleen Katajanokan Kasinolla seuraavasti: 

23.3.2005 klo 12.00 Kapt Timo Liene: "Stella Polaris" 
21.4.2005 klo 12.00 Kom Tapio Maijala: "Selonteon vaikutuksista merivoimiin" 
19.5.2005 klo 12.00 Krov Seppo Kangas: "Arvot kulttuurin kulmakivinä" 

Yhdistys toivoo runsasta osanottoa. Myös reservin upseerit ovat tervetulleita. 
Ilmoittautumiset suoraan Kasinolle, puh. 09-6222722. 
Tietoja evp-lounaista ilmoitetaan myös jäsentiedotteen yhteydessä. 

Suojavarusteet 
ammattikayttoon 

tL^.. 

Suojavarusteet ja -välineet 
ballistiset suojamateriaalit 
E0D/IEDD puvut, varusteet 
ja robottiajoneuvot 
Hesco Bastion suojaseinäkkeet 
ladattavat käsivalaisimet ja työvalot 
lasersuojalasit 
läpivalaisulaitteet 
metallinilmaisimet 
miinanraivaustuotteet 
NBC-puvut 

• natolankatuotteet 
• pommipeitteet ja suojasäiliöt 
• suojalasit ja-visiirit 
• taktiset tikkaat 
• tarkastuspeilit ja -välineet 
• tukimatot 
• tähystimet 
• valotikut 
• sekä paljon muuta 

FinnProtec Oy 
Maahantuoja 
puh (09) 554 334 
www.finnprotec. fi 
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RUOTSI SAASTAA JA 
SUPISTAA PUOLUSTUSTAAN RANKASTI 
Rannikkotykistöupseerien (RtUy) ja Meriup-

seerien (MY) jäsenistön yhteinen esitelmä-
tilaisuus pidetti in keskiviikkoiltana 17.11.2004 
Suomenlinnan upseerikerholla lähes 60 jäsenen ja 
vieraan läsnä ollessa. Esitelmöijäksi oli saatu Hel-
singissä olevan Ruotsin suurlähetystön sotilasasia-
mies, eversti Ossi Koukkula. Hän oli valinnut tee-
makseen "Ruotsin puolustuspoliittiset ratkaisut tu-
levaisuudessa". 

Koukkulan mukaan Ruotsin puolustusvoimis-
sa on meneillään nykyajan suurin uudistus. Uu-
distuksen taustalla on jo vuonna 1998 valmisteltu 
ja keväällä 1999 eduskunnan käsittelyyn jätet tyjä 
myöhemmin hyväksytty esitys. Aikaisemmat esi-
tykset pohjasivat modernin, joustavan ja liikkuvan 
kokonaispuolustusjärjestelmän. Taistelujoukot uu-
distetaan vastaamaan uusia olevia ja tulevia haas-
teita. Tämä merkitsee kaikilla tasoilla käytävää uu-
distusta käsityksissä ja rakenteissa. Perusyksiköi-
den määrä ja suuruus, henkilöstön tarve, asevel-
vollisten lukumäärä sekä koulutus - nämä kaikki 
joutuvat uudelleen arviointiin. 

Sotilaallinen johtojärjestelmä tulee pohjautu-
maan nykyaikaiseen kommunikaatio- ja informaa-
tiotekniikkaan ja verkostoon niin rauhan kuin so-
dan uhkankin aikana. 

Koukkulan mukaan uudelleen arvioinnissa 
korostuu kansainvälisyys ja kriisien hallinta. Le-
vottomuuspesäkkeet tulisi hoitaa jo maan rajo-
jen ulkopuolella. Joukkojen nopeus mahdollistaa 
alueellisen puolustuksen supistamisen ja joukko-
osastojen sijoituksen keskittämisen. Samalla ha-
jasijoitettuja sotilaskoulutuslaitoksia keskitetään. 
Vähentäminen kohdistuu myös kalustoon. Samalla 
palvelukseen otettavien varusmiesten sekä kanta-
henkilökunnan määrää vähennetään. Päätös mer-
kitsee muutaman tuhannen vakinaisen henkilön 

siirtymistä pois puolustusvoimien palveluksesta. 
Upseerikoulutus keskeytetään ja myöhempi tar-
ve arvioidaan uudelleen. Tavoitteena on kouluttaa 
vuosittain vain 10.000 varusmiestä sekä erityises-
ti ns. sopimussotilaita, jotka olisivat myöhemmin 
vapaaehtoisina käytettävissä mm. kansainvälisissä 
joukoissa. 

Edellä kerrottu esitys "Försvar för en ny tid" jä-
tettiin 1. kesäkuuta 2004. Ruotsin valtiopäivät sai-
vat esityksen 29. syyskuuta ja sen päätöstä odote-
taan joulukuun puolivälissä 2004. Koukkulan mu-
kaan päätökseen tarvitaan hallitusrintaman lisäksi 
muidenkin puolueiden tukea. Koukkula oli hyvin 
tietoinen myös maassamme käytävästä puolustus-
poliittisesta keskustelusta ja selonteon eduskunta-
käsittelystä, koska hän kertoi olleensa eduskunnan 
puolustuspoliittisessa valiokunnassa kuultavana 
Ruotsin uudistuksista. 

Suomeksi pidetty esitelmä kirvoitti joukon ky-
symyksiä. Tyytyväiset kuulijat kysyivät yleisen 
mielipiteen muuttumista tulevaa rekrytointia aja-
tellen, kodinturvajoukkojen roolia sekä ruotsalais-
ten käsitystä Venäjän ja erityisesti Itämeren soti-
laspoliittisesta tilanteesta. Jälkikeskustelu illan tee-
masta käytiin yhdistysten tarjoaman iltapalan yh-
teydessä. 
Pentti Jänkälä 

P.S. Vähemmistöhallituksella oli vaikeuksia saada 
tukea esityksille muista kuin hallituspuolueista, 
mutta turvaamalla pohjoisen Arvidsjaurin osittai-
nen sotilaallinen toiminta ja hakemalla työllisyys-
ratkaisuja tuki tuli, ja valtiopäivien joulukuun pää-
tös oli muuten esityksen mukainen. 
Pentti Jänkälä 
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RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

MUISTELOIDEN KIRJOITUSKILPAILU 

Tammikuun viimeisenä päivänä päättyi kirjoi-
tusten jättöaika. Älköön se kui tenkaan estä-

kö muis te lo idenne tal teenmerki tsemistä . Kaikki 
tekstit palvelevat sitä päämäärää, että tapahtumat 
ja sattumukset jäävät jälkipolville talteen. Lämmin 
kiitos jo nyt kaikille osallistujille! Prikaatikenraali 
Asko Kilpinen on lupautunut valitsemaan palkitta-
vat muistelot. Palkinnot jaetaan yhdistyksen vuo-
sikokouksessa 20.4.2005 Santahaminassa. 

MUISTOKILVET RANNIKKOTYKISTÖN 
ENTISILLE TOIMIPAIKOILLE 

Kuten perinneyhdistysten ja muiden keskeisten 
yhteistoimintayhteisöjen vastuuhenkilöt ovat 

yhdis tyksemme lähettämästä kirjeestä liitteineen 
huomanneet , niin nyt aloitetaan uusi aktio: 

Rannikkotykistön entisten toimipaikkojen ja -
alueiden merkitseminen muistokilvin. 

Hanke, jossa Rannikkotykistösäätiö r.s. rahoit-
taa kilpien hankinnan, yhdistyksemme toimii han-
kevastaavan Ove Enqvistin johdolla koordinaatto-
rina. Erityisesti perinneyhdistysten panosta ja ak-
tiviteettia kaivataan hankkeen edistämiseksi. Esi-
tykset voidaan lähettää osoitteeseen 

Tiedottaja Anu Vuorinen 
S1RR 
P15 
00861 Helsinki 

Yhdistys ha luaa esittää parhaa t ki i toksensa 
Rannikkotykistösäätiölle ja hankkeeseen ripeästi 
tarttuneille muille yhteisöille ja yksityisille. Näin 
ohikulkija voi paikalleen laitetusta kilvestä tode-

ta, että myös täällä rannikkotykistö ja -joukot ovat 
valvoneet r ann ikkomme alueellista koskematto-
muutta , tor juneet sen loukkaukset sekä puolusta-
neet saaristomme ja rantojemme vapautta. 

ISOSAAREN HISTORIIKKI-HANKE 

Anu Vuor inen ot taa e n e m m ä n ku in mielel-
lään vastaan lisää muisteloita, jotta mukavas-

ti edistyneestä historiikista muodostuisi mahdolli-
s imman kattava. Kiitos teille, jotka jo olette ehti-
neet osuutenne toimittamaan! 

JÄSENEKSI JA PERINNETYÖN TUEN (= JÄSEN-
MAKSUN) SUORITTAMINEN 

Yhdis tyksemme toivottaa jokaisen perinnetie-
toisen ja perinnetyöstä ki innostuneen henki-

lön tervetulleeksi jäseneksi. Uudet ja "vanhat" jä-
senet: Se käy helpoimmin maksamalla 20 € tilille: 
157230-379024. Mukaan aina nimi ja yhteystiedot, 
ml. sähköposti. Kiitos! 

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen varsinainen sääntömääräinen vuo-
sikokous pidetään 20.4.2005 kello 17.00 alka-

en Santahaminan Sotilaskodin kokoustilassa, mikä 
täten sydämellisenä kutsuna ilmoitetaan. Toimitta-
kaa mahdolliset ehdotuksenne ja aloitteenne tule-
vaksi toiminnaksi Anu Vuoriselle! 

HALLITUS TOIVOTTAA 
MENESTYKSELLISTÄ LOPPUVUOTTA 
KAIKILLE PERINNETYÖN YSTÄVILLE! 

Merisotakoulun reserviupseerikurssi 38 
08.04.-09.07.1960 

' •>> % , j " Merisotakoulun reserviupseerikurssi 38 juhli kurssin päättymisen 40-vuotisjuhlaa 12.5.2000. Silloin 
j J ^ päätettiin pitää 45-vuotisjuhla keväällä 2005 laivaristeilynä. Kurssiristeilymme (avec) Helsinki—Tallinn-

, , na—Helsinki on 10.-11. toukokuuta 2005. Lähtö 10.5. klo 18. Ennen risteilyä on tarkoitus vierailla Suo-
i * m e n l ' n n a s s a - Lähestymme Sinua kirjeellä helmikuussa. Varmista osoitteesi kurssin sihteerille osoitteel-
% t l p ® ^ la: Pentti Jänkälä, Teinintie 18 C, 00640 HELSINKI tai sähköpostilla pentti.jankala@apr.inet.fi. 

MeriSK:n reserviupseerikurssi 38 

Risto Rydman Pentti Jänkälä 
puheenjohtaja sihteeri 

63 

mailto:pentti.jankala@apr.inet.fi


^ f p 

Meriupseeriyhdistyksen 
^ S r i jäsentiedote 2 / 2 0 0 5 

Vuoden 2005 teemaksi hallitus tulee esittämään 
vuosikokouksessa seuraavaa:" MERENTUT-

KIMUS JA ITÄMEREN SUOJELU" joten vuoden 
ohjelma on suunniteltu tätä teemaa mukaillen. 

Vuoden ensimmäinen kuukausikokous järjes-
tettiin keskiviikkona 19.1. vierailuna Merenkulku-
laitokselle. Aiheena oli "Merenmittauksesta säh-
köiseksi merikartaksi". Kokous oli varsin onnistu-
nut, sillä paikalle oli saapunut 30 jäsentä seuraa-
maan mielenkiintoista ohjelmaa. Parhaat kiitokset 
isännillemme! 

Jäsenmäärämme on lisääntynyt vuoden alusta, 
sillä 72. Merikadettikurssille pidetyn infotilaisuu-
den jälkeen yli 30 kadettia ilmoitti halukkuudes-
taan liittyä yhdistyksemme jäseneksi. Toivotamme 
heidän lämpimästi tervetulleiksi. 

VUODEN 2005 JÄSENTOIMINTAA 
• HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
Lehden ilmestyessä on pidetty jo seuraava kuukau-
sikokous vierailuna Ilmatieteen laitokselle maa-
nantaina 14.2. Vierailun aikana tutustuimme mm. 
Ilmatieteenlaitoksen tutkimustoimintaa sekä sen 
tarjoamiin sääpalveluihin Merivoimille. 

• KUUKAUSIKOKOUS TURUSSA 
Maaliskuun kuukausikokous on perinteisesti jär-
jestetty Turussa. Vierailukohteenamme on Meri-
voimien Varikko ja kokoonnumme sen hallinto-
osastolla keskiviikkona 9.3. klo 18.00. Kokouksem-
me on osoitteessa Pansiontie 45. Helsingistä järjes-
tetään kuljetus, joten ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoittakaa kuljetustarpeesta, niin kuljetuksen yk-
sityiskohdat selviävät myöhemmin. Ilmoittautumi-
set sihteerille ke 2.3. mennessä. 

• MERIUPSEERIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 6.4. 
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pi-
detään Suomenlinnan Upseerikerholla keskiviik-
kona 6.4.2004 klo 18.15 alkaen. Ilmoittautumiset 
sihteerille to 31.3. mennessä. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 

12 §:n mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. 
Lautat Kauppatori l ta lähtevät klo 16.40 ja 

17.40. Tervetuloa! 

KURSSIEN PALKITSEMISIA 
72. Merikadettikurssin sotatieteiden kandidaatit 
valmistuivat tammikuun lopussa. Yhdistys on pal-
kinnut kadettialikersantti Kalle Järven Merenkul-
kijan Barometrillä tunnustuksena parhaista käy-
tännön merenkulun taidoista kandidaatin tutkin-
non suorittaneiden keskuudesta. 

MAJA-ASIAA 
Kesäkauden (viikot 22-39) majavuorojen varauk-
set tulee tehdä sihteerille to 31.3. mennessä. Hal-
litus jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden kesken 
vuosikokouksen jälkeen pidettävässä uuden halli-
tuksen järjestäytymiskokouksen huhtikuun 6. päi-
vänä. Hakeneille ilmoitetaan päätöksestä. 

Talvi- ja kevätkauden vuorot ovat vapaasti 
haettavissa. Tilaa on vielä runsaasti, mutta kevään 
viikonloput ovat olleet suosittuja, joten tee varauk-
sesi pikaisesti. Majamaksut jäsenkäytössä ovat 100 
€ / viikko, 60 € / viikonloppu ja 25 € / vuorokausi. 
Majavuoroja voi varata sihteeriltä. 

Majalla pidetään talkoot ennen kesäkauden al-
kua. Osallistumishalukkuuden voi ilmoittaa suo-
raan majajaoston uudelle vetäjälle, kaptl Pasi Puos-
karille. Häneltä saa myös talkoiden aikataulun. 
Soita 02-181 42111 tai 050-373 8909. 

JÄSENREKISTERI 
Jäsenrekisterimme pyritään pitämään jatkuvasti ajan 
tasalla. Mikäli sait RP-lehden virheellisellä osoitteel-
la, niin ole ystävällinen ja ilmoita muuttuneet / oikeat 
yhteystiedot sihteerille. Sihteerin kautta tieto välite-
tään myös RP:n osoiterekisteriin. Jäsenrekisteriin ke-
rätään myös sähköposti-osoitteet, joten lähetä sihtee-
rille sähköpostia (jyrki.myllyperkio@tapiola.fi), niin 
saamme myös sähköpostiosoitteesi yhdistyksen tie-
toihin. 

Sähköpostin avulla on mahdollista tavoittaa jäse-
nistömme melko laajasti ja nopeasti, sillä useinkaan 
ei ole mahdollista lähettää erillistä kirjettä. Nyt jäsen-
tiedotteemme tulee lehden mukana 4 kertaa vuodes-
sa, joten usein tapahtumista tiedottaminen tapahtuu 
jopa kolmekin kuukautta ennen tapahtumaa, jolloin 
se saattaa unohtua. Sähköpostitse voimme muistut-
taa jäsentapahtumista pari viikkoa aikaisemmin ja 
näin palvella jäseniämme entistä paremmin. 
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JÄSENTUOTTEITA 
• 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 € 

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

Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
• Muut tuotteet, kankaat brodeeratulla MY:n 
merkillä 
- pikee-paita, tumman sininen, 30 € 
- t-paita, tumman sininen, 23 € 
- lippalakki, tumman sininen, 17 € 
- klubitakkimerkki, mustaa huopaa, 8 € 
- jäsenmerkki, 5 €, kullattu 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
KIRJAT JA VIDEOT MYÖS YHDISTYKSEEN 
KUULUMATTOMIEN OSTETTAVISSA! 

MERIVAIHTEET 

2-nopeuksiset ZF-vaihteistot 
tehoalueelle 300 - 7 500 hv 

Maahantuoja: 

r i t r i t | Lauttasaarentie 54, 00200 Helsinki, 
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäse-
nilleen aurinkoista kevättä! 

YHTEYSHENKILÖT 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri ylil Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 

sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi  

I Turku: 
Kaptl Mika Mäkilevo 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111 
sähköposti: mika.makilevo@mil.fi 
• Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, 
majan kehitysesitykset jne. 
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111,050-373 8909 

KOKONAISVALTAISTA 

KOMPOSIITTIOSAAMISTA 

F Y - C O M POSITES ~ 
www.fy-composites.com 

JA KOTKAN A KAUPUNGIN 
TEATTERI 

(05) 234 4199, 234 4170 
www.kotka.fi/teatteri 
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Sinisen Reservin 
JOULUILLALLISELLA 
Suomenlinnan Upseerikerholla 

Joulukuun 17. päivä, jolloin Si-
nisen Reservin Jouluillallista oli 

määrä viettää Suomenl innan Up-
seerikerholla, jää varmasti osallis-
tujien mieleen. Dramatiikkaa laut-
tamatkailijoille ennenkin aiheutta-
nut Suomenlinna II tuli vauhdilla 
Kauppatorin laituria päin, ja saa-
relle meno viivästyi niin illastajien 
kuin keittiöhenkilökunnankin osal-
ta. Perille kuitenkin päästiin tuu-
lisesta säästä huolimatta, onneksi 
tämä joukko ei pieniä havereita ja 
säätä säikähtänyt. Tunnelma ker-
holla lämpeni sitä mukaa kun tuok-
suvat glögit saatiin tarjolle ja tuulen 
tuivertamat kampaukset järjestykseen. 

Sinisen Reservin puheenjohtajan, Matti Kas-
kealan toivotettua läsnäolijat tervetulleiksi, jatket-
tiin juhlavasti palkitsemisilla. Meripuolustuspiirin 
piiripäällikkö Matti Mäkinen luovutti kommodo-
ri evp Aarno Koivistolle Meripuolustuspiirin stan-
daarin hänen uraa uurtavasta työstään vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen parissa. Rannik-
kotykistösäätiön hallituksen puheenjohtaja, lip-
pueamiraali Hanno Strang, muisti komentaja Juha 
Pallaspuroa hyvin toteutetusta Aalto2004 -harjoi-
tuksesta. Koululaiva Röyttä puolestaan vastaanotti 
pääesikunnan asevelvollisuusosaston luovuttaman 
muistoesineen kiitoksena hyvästä yhteistyöstä. Lo-
puksi luovutettiin Sinisen Reservin ansiomitali Ta-
pio Björklundille. 

Ruokailu sujui tiiviin puheensorinan vallitessa, 
ja erinomaisesti onnistuneet kalat ja laatikot asi-
aankuuluvine lisukkeineen hävisivät illallisvierai-
den suihin. Joulunalusaikahan on tunnetusti täyn-
nä menoja ja ohjelmaa joten kaikki mukana olleet 
nauttivat s i lminnähden mahdollisuudesta istua 
hetken paikallaan hyvässä seurassa nautiskellen 
ruoasta ja juomasta. 

Illan tunnelmallisesta taustamusiikista alusta 
alkaen vastasi kaartinjääkäri Juha Toro. 

Vuoden aikaan sopivia säveliä kuultiin ruokai-
lun jälkeen lisää No Name Girlsien heläyttäessä 
kuulijoiden iloksi sikermän joululauluja. Jännitystä 
iltaan saatiin myös arpajaisten muodossa. Vaikka 
kaikkia arpaonni ei tainnutkaan suosia, otettiin ar-
pajaisten voitot riemukiljahduksin vastaan. Taisipa 
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jollain ratketa joululahjapulmatkin kertaheitolla, 
niin lukuisia palkintoja oli jaossa. 

Jouluillallisväki sai mahdollisuuden myös lau-
laa itse, joskin tätä puolta tämän muuten kovaääni-
sen joukon olisi kenties vielä syytä harjoitella. Vii-
meisten värssyjen kaikuessa Kulkusista kiirehtivät 
ensimmäiset jo lautalle. Kuten tunnettua, Suomen-
linnasta poistuessa pitää olla tarkkana, sillä 'men-

nään seuraavalla lautalla lausahdus saattaa sekin 
osoittautua kohtalokkaaksi. 

Ilta jatkui kahvin ja seurustelun ja ilonpidon 
merkeissä. Lämpimät kiitokset järjestelyistä illan 
puuhanaisille ja -miehille onnistuneista järjeste-
lyistä sekä tilanteen mukaisesta toiminnasta. Jou-
luillallisella tavattaneen tänäkin vuonna! 
Tuuli Kuutti 



Merivoimien rannikkoraivaajasta 
Sinisen Reservin Koululaivaksi 
KL RÖYTTÄ 45-VUOTTA 

teili - f l g ^ r i t ^ 

Röyttä uutuuttaan kiiltävänä Laivastolippueen ran-
nikkor aivaaj ana 

Raivaaja Röyttä laskettiin vesille Turun Laivate-
ollisuuden telakalta 2.7.1959 ja sen kastoi tor-
niolainen koulutyttö Anja-Leena Koponen. 
Aluksen kummikaupungiksi tuli Tornio. Me-

rivoimien käyttöön alus luovutettiin 29.10. 1959. 
Aluksen päämitat olivat: pituus 35,0 m, leveys 

6.5 m ja syväys 2.0 m. Nopeus oli n. 19 solmua ja 
henkilöstön kokonaisvahvuus oli 22 henkilöä. 

Miinalaivueen aika 
Valmistumisestaan lähtien Röytän kylkinume-

ro oli 5, joka muuttui 70-luvun puolivälin jälkeen 
55 :ksi kun alukset saivat taktiset kylkinumerot. 

Röyttä, kuten sisaraluksensa Ruissalo, kyl-
kinumero 3 ja Raisio, kylkinumero 4, sekä myös 
"pikku ärrät", Rihtniemi, 1, ja Rymättylä, 2, oli alun 
perin suunniteltu toimimaan rannikkoravaajina. 

Röyttä sisaraluksiensa kanssa kuului aluksi 
Laivastolippueen Miinalaivueeseen, jonka kotitu-
kikohta oli Pansio. 

Aseistuksena oli keulakannella 40 m m käsi-
suunnattava Bofors tykki ja välikannella oli var-
talosuunnattava 20 m m Madsen konetykki. Perä-
kannella olivat raivaukseen tarvittavat varusteet 
vinttureilleen. 

Vuonna 1962 alusta muutettiin asentamalla sii-
hen englantilainen 163A kaikumittain- ja laskin-
järjestelmä sekä Squid-syvyysammusheitin. Lisäk-
si asennettiin kaksi syvyyspommin pudotinta. Täl-
löin alettiin puhua "suto-ärristä". Heitin oli sijoitet-
tu aluksen peräkannelle ja se ampui noin 90 kilon 
syvyysammukset maston yli, joskus jopa mastoja 
hipoen, kun tiivistysrenkaat unohtuivat. 

Röyttä "suto-ärränä". Ilmassa oleva murikka on lähtenyt kolmiputkisesta peräkannen Squid-
syvyysammusheittimestä noin 350 metrin lentomatkalleen ja ylittää juuri vesitornia. 
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Vartiolaivueen aika 
Kun kesäkuun 1. päivänä 1969 perustettiin Lai-
vastolippueen (1.1.1980 alkaen Rannikkolaivasto) 
alainen Vartiolaivue, jonka tukikohdaksi tuli silloi-
nen Helsingin Laivastoasema, siirtyi Röyttä sisar-
aluksensa Raision kanssa Upinniemeen. Aluksesta 
tuli nyt vartiovene ja pääaseistuksensa mukaises-
ti harjoitustoiminnat keskittyivät sukellusveneen 
torjuntaan. 

1970-luvun puolivälissä alkoi Merivoimien 
Esikunta suunnitella R-luokan aluksille uutta ase-
järjestelmää. Alukset päätettiin modifioida sukel-
lusveneentorjuntakykyisiksi vartioveneiksi. Varti-
ovene Röytän peruskorjaus ja modifiointi saatiin 
päätökseen vuoden 1980 purjehduskaudeksi. 

Aluksen ulkomuoto muut tui huomattavas-
ti, kun keulakannelle tuli umpinainen keulakaide. 
Alkuperäisessä asussaan ei aluksen keulakannella 
ollut vielä umpinaista reelinkiä, joten voi kuvitel-
la "veivi-suunnattavan" Boforsin tykkimiehistön 
olosuhteita syysmyöhäisten ammuntojen aikana 
Lisäksi uuden asejärjestelmän vaatimat ampuma-
tarvikkeiden päiväsäiliöt muuttivat aluksen ulko-
muotoa niin perässä kuin keulassakin. Myös aluk-
sen sisätiloissa tehtiin muutoksia. Aluksen enti-
nen alipäällystömessi muutettiin kantahuoneeksi 
ja pursimiehen hytistä tuli mittainhuone. Entinen 
päällystömessi ja radiohytti muutettiin yhtenäisek-
si messiksi. Sekä keulaan että perän miehistö-osas-
toon tuli erilliset käymälä- ja suihkutilat. Tämän 

mahdollisti pommivarastoon rakennettu uusi kuu-
den kuution vesitankki 

Sukellusveneentorjunta aseeksi tuli aluksen 
keulakannen molemmille puolille viisiputkinen 
sukellusveneentorjuntaraketinheitin. Sukellusve-
neen etsintää, paikallistamista ja ampuma-arvojen 
määrittämistä varten asennettiin alukseen kiinteä 
kaikumittainjärjestelmä MG-11, jonka alkuperä-
maa oli Neuvostoliitto. Myös tykkivene Karjalalla 
ja Turunmaalla oli sama järjestelmä. Syvyyspom-
min pudottimet kuulivat myös edelleen kalustoon. 

Tykeiksi keula- ja peräkannelle tulivat 23 m m 
"Sergeit", kaksiputkiset ilmatorjuntatykit, joiden la-
vetti ja suuntausjärjestelmä kehitettiin kotimaassa. 

1990 luvun alussa Röyttää, kuten sen sisaraluk-
sia kehitettiin edelleen. Uudet tutkat (ARPA) asen-
nettiin talvella 1991 sekä myös Syledis-paikannus-
laiteet asennettiin. Kesällä 1991 aloitettiin uuden 
kotimaisen vedenalaiseen valvontaan tarkoitetun 
hydrofonikaapelijärjestelmän prototyyppikokeet 
ja lopullinen järjestelmän asennus tapahtui 1993. 
Röytällä toteutettiin tykkisuuntainprojekti, joka 
asennettiin myös Raisiolle. Röyttä sisaraluksineen 
palveli merivoimia 1900-luvun loppuun. Tämän 
jälkeen Rihtniemi ja Rymättylä siirtyivät Viron 
merivoimien palvelukseen, Ruissalo romutettiin ja 
Raisio myytiin täysin riisuttuna. 

Sinisen Reservin aika 

Vuoden 2000 keväällä Röyttä siirtyi Siniselle Re-

Vartiovene Röyttä kolmannessa elämässään laukoo syvyysraket-
teja jossakin Porkkalan selällä? Kymmenen raketin sarja humah-
taa 0,2 sekunnin rytmillä runsaan kilometrin päähän. Meidän 
vesioloissamme se on matka, jonka taakse harvoin tuohon aikaan 
ulotuttiin kaikumittaimilla. Oik. ollaan jo Sinisessä Reservissä. 



serville koululaivaksi. Aluksen ulkomuoto muut-
tui jälleen kerran, kun siitä riisuttiin kaikki aseis-
tus. Aluksen perätykin paikalle asennettiin nostu-
ri helpottamaan huoltotöitä ja kumiveneen laskua. 
Myös sisätilat muuttuivat, kun riisuttuun mittain-
huoneeseen rakennettiin yksi hytti lisää. Aluksella 
on nykyisin 23 vuodepaikkaa. 

Nimityksensä, koululaiva, mukaan aluksella 
annetaan koulutusta ja harjoitellaan mm.: meren-
kulku-, tutka-, laivapäiväkirjanpito-, viesti-, kansi-
mies-, palo ja vauriontorjunta-, jne asioissa. Kone-
puoli kouluttaa myös koneistoon liittyvissä asiois-
sa. 

Laivatöihin, kuten aluksen maalausten ja kun-
non ylläpitoon perehdytään keväisin talkoiden, yl-
läpitotöiden ja telakointien yhteydessä valmistelta-
essa alusta purjehduskuntoon. 

Alus on tähän mennessä Sinisen Reservin ai-
kana ajanut 16363 meripeninkulmaa ja kulkuaika 
on 1560 tuntia. 
Heikki Saari 
Lähteet: 

Kari Merilä, Vartiolaivue 1.6.1969-1.6.1994 

Alusesitteet 

Suomen laivasto 1918-1968 

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

Suuntautumisvaihtoehdot: 
* merikapteeni AMK (270 op) 
* merenkulkualan insinööri (270 op) 
* aikuiskoulutuksena vahtikonemestarista 

merenkulkualan insinööriksi (153 op) 

T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U S 

ISPS - turvapäällikkökoulutus 3 pv 
Varustamoiden, satamien ja alusten turvajärjestel-
män suunnittelijoille ja järjestelmän toiminnasta 
vastaaville. Täyttää IMO:n ISPS mallikurssien vaati-
mukset US Coast Guardin edellyttämällä tavalla. 

Lisätiedot koulutusohjelmasta SAMK/ Merenkulku 
Rauma puh. (02) 620 3670 ja täydennyskoulutuksesta 
SAMK/Täydennyskoulutuskeskus p. (02) 620 3141 

w w w . s a m k . f i 

KOULULAIVA ROYTAN 
PURJEHDUSKAUSI 2004 

Kun purjehduskausi 2004 päättyi lokakuun 30 päi-
vänä, päättyi samalla aluksemme 45. purjehdus-
kausi. 

1. Koululaivaviirikön vuoden 2004 toiminta 
aloitettiin jo 20 maaliskuuta koulutustilaisuudella, 
jonka aiheena oli aluksen vakavuus ja osastointi. 
Tilaisuuteen osallistui lähes kolmekymmentä hen-
kilöä. Kurssin aluksi kommodori Hannu Luukko-
nen toi Merivoimien tervehdyksen ja kertoi me-
rivoimien tämä hetken kuulumisia. Tilaisuus oli 
MPK-kurssi kuten pääsääntöisesti kaikki 1. KoulV-
kö:n harjoitukset ja koulutustilaisuudet. 

KL Röytän kunnostustyöt aloitettiin hyvissä 
ajoin l.KoulVkö:n toimesta jo huhtikuun puolessa 
välissä hyvän talkoohengen vallitessa. Alus saatet-
tiin toukokuun alkupäivinä merikelpoiseksi ja kat-
sastuskuntoon ja varsinainen merikelpoisuus- ja 
konekatsastus oli 8. toukokuuta. 

Toukokuun puolivälissä alus osallistui ILMA 
2004 vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen, jossa 
suoritimme maalin hinausta harjoituksen tuliyk-
siköille. Valitettavasti sumuinen sää esti varsinai-
set ammunnat. Suoritimme myös kuljetustehtäviä 
Mäkiluotoon. 

Toukokuun 21-22 päivinä suorit imme viime 
vuonna poisjääneen Päijät-Hämeen " Pro Fem-
me" valmiusryhmänkoulutus- ja harjoi tusajon. 
Harjoitukseen osallistui 13 aktiivista valmiusryh-
män naista ja he saivat kuvan laivapalveluksen kai-
kista toiminnoista kuten irrotukset, kiinnitykset 
sekä ankkurointi. Kävimme myös harjoituksin läpi 
palo-, vauriontorjunta ja mies-meressä hälytykset. 

Uusi nuorisopurjehdus ja muuta koulutusta 

Nuorisopurjehdus järjestettiin 4-6. kesäkuuta. Oh-
jelmassa oli laivapalvelunja merenkulun koulutus-
ta. Helsingin pelastuslaitoksen kouluttajat johtivat 
ja organisoivat alkusammutusvälineiden koulu-
tuksen ja käyttöharjoitukset. Lisäksi nuoret sai-
vat tiukan ensiapukoulutuspaketin. Ankkurivah-
ti harjoiteltiin Porvoon lähistöllä Kalvon pohjois-
puolella ankkurissa vietetyn yön aikana. 

Touko-kesäkuun aikana suoritimme neljä yh-
teistoiminta-ajoa, jolloin aluksella vieraili yhteensä 
noin 100 henkilöä. 

Kesäkuussa Vaasan meriosasto suoritti väylä-
ajoharjoituksia ja muita aluksen toimintaan liitty-
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viä harjoituksia Suomenlahden alueella. 

Saaristo 2004 

Saaristo 2004, 1. Koululaivaviirikön oma pitkä 
koulutuspurjehdus, alkoi 29 kesäkuuta. Aluksella 
oli heti alusta lähtien täysi miehistö, jonka kanssa 
aloitettiin välittömästi eri harjoitukset. Ensimmäi-
nen kohde oli Glosholmin merivartio-asema, jon-
ka toiminnasta saimme esityksen. Myöskin saim-
me saunoa isäntiemme lämpimässä saunassa. Seu-
raavaksi harjoittelimme Kotkan alueen väylästöä 
ja myöhemmin tutustuimme museojäänmurtaja 
Tarmoon sekä merimuseoon. 

Kotkasta siirryimme Haapasaareen. Täällä kä-
vimme ensin laskemassa kukkalaitteen merellä 
miinanraivauksessa menehtyneiden merimiesten 
muistomerkille. Myös täällä pääsimme ohjatusti 
tutustumaan merivartioaseman toimintaan. 

Haminasta ajoimme vielä itään tutustumaan 
Meri-Karja lan osaston harjoi tusalueisi in aina 
Mustamaalle saakka, josta väyläajoharjoitteluna 
Loviisan Valkoon. Valkossa, 2.7 illalla, Röytän ve-
sillelaskun 2.7.1959 kunniaksi, piti aluksen pääl-
likkö Heikki Saari, esityksen Röytän eri vaiheista 
sen palvelusuran aikana. Myös aluksemme miehis-
tön jäsen Juhani Hannuksela, piti kaksi esitelmää. 
Toisen aiheena oli hänen oma lähtönsä messikal-
le-iässä merille juuri Valkosta. Toinen esitys kos-
ki miinalaiva Riilahden uppoamista Orrengrundin 
edustalla 23.8 1943 noin viisi meripeninkulmaa 

Tiiskeristä kaakkoon. Esitelmän jälkeen kohotim-
me maljan aluksemme 45-vuotispäivän kunniaksi. 

Seuraavana päivänä, 3.7, kävimme laskemassa 
kukkalaitteen ja viettämässä hiljaisen hetken mii 
Riilahden uppoamispaikalla. Matka jatkui ulko-
kautta Hangon ohi Kasnäsiin. Kasnäsissa huolsim-
me alusta ja siirryimme seuraavana päivänä Naan-
taliin. Naantalin jälkeen oli vierailuvuorossa Pan-
sio. Siellä tutustuimme ja harjoittelimme vuotojen 
tukkimista SmMepan vauriontorjuntasimulaat-to-
rissa. Pansiosta siirryimme vielä samana päivänä 
Aurajokeen tutustuaksemme Forum Marinumiin. 

Turun jälkeen jatkoimme ensin Pärnäisiin, jos-
sa pääsimme tutustumaan Archipelago VTS:n toi-
mintaan ja saimme oivallisen esityksen nykyaikai-
sesta alusliikenteen ohjaamisesta. Pärnäisista siir-
tymisen aikana harjoittelimme väyläajoa saariston 
sokkeloissa ja saavuimme illaksi Skinnarvikin poh-
joispuolelle ankkuriin. 

Skinnarvikissa tapahtuneet tankkauksen jäl-
keen si irryimme Lappohjaan, jossa oli aluksen 
huolto merivoimien vuosipäivän viettoa ja aluksen 
luovutusta varten. 8.7. siirryimme Upinniemeen. 

Tornioon ja takaisin 
Alus luovutettiin Perämeren osaston käyttöön ja se 
vieraili perämeren eri satamissa aina kummi-kau-
punki Torniota myöten. Perämeren osasto luovutti 
aluksen Meri-Karjalan osaston käyttöön 21.7. har-
joitus- ja yhteistoiminta-ajoja varten. 

A 
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l .Koulula ivavi i r ikkö haki a luksen jäl leen 
omaan käyttöönsä ja harjoituksiinsa Kotkasta 3.9. 
ja jo "kotimatkalla" osallistuimme Valmiuskurssin 
harjoitukseen Helsinki-Pirttisaari välisellä meri-
alueella. Syksyn harjoituksia olivat 10.-12.9 TOR-
JUNTA 2004 (pvVEH), sekä viirikön omat harjoi-
tukset KYTÖ 2004 pelastusharjoitus ja ETSINTÄ 
2004. SIMepan pvVEH harjoituksessa suoritimme 
kuljetustehtäviä sekä maalin hinausta. Pelastushar-
joitus Kytö 2004 suoritettiin yhteistyössä Längvi-
kin ja Soukan vapaapalokuntien kanssa ja aiheena 
oli palon sammutus ja aluksen tyhjennys vedestä. 
Etsintäharjoituksessa harjoittelimme kansainvä-
lisiä virallisia etsintäkuvioita sekä alusten liikete-
kijöiden määrittämistä ja tilannekuvan luomista 
Syksyn aikana oli myös pari yhteistoiminta-ajoa, 
joista toiseen osallistui Pääesikunnan asevelvolli-
suusosaston ja MPK ry:n johtoa ja henkilöstöä. 

Ahkera purjehduskausi 
Purjehduskausi 2004 kaiken kaikkiaan muodostui 
jo perinteiseksi. Alus purjehti 72 käyttöpäivän ai-
kana 3838 mpk ja 379 tuntia. Aluksella palveli 180 
miehistöön kuuluvaa henkilöä, josta kertyi 1027 
meripalvelupäivää. Alus suoritti tehtäviä kahdessa 
puolustusvoimien vapaaehtoisessa harjoituksessa 
ja toteutti kymmenkunta MPK ry:n Meripuolus-
tuspiirin kurssia. 

Ilahduttavaa oli se, että joukkoon tuli uusia jä-
seniä ja erityisesti nuoria. Uusi Nuorisopurjedus 
osoittautui onnistuneeksi, tieto toiminnastamme 

leviää ja uskon, että nuorten joukko kasvaa vielä li-
sää. Haluan kiittää "runkomiehistöä", koska heidän 
avullaan ja työpanoksellaan alus pysyy kunnossa. 

Lopuksi kiitän merivoimien eri joukko-osas-
toja sekä kaikkia muitakin yhteistyökumppaneita 
tuesta, jonka koululaivamme on saanut. Pienenä 
kiitoksen osoituksena on Suomenlahden Meri-
puolustusalueelle joukko-osaston perinnepäivänä 
luovutettu KL Röytän muistolaatta. 
Heikki Saari 
Koululaiva Röytän lippupäällikkö 

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

REICHHOLD 
A D I G GROUP COMPANY 
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Turun Rannik-
kotykistökillan 
puheenjohtaja ja 
sihteeri luovutta-
vat Maanpuolus-
tuskiltojen Liiton 
hopeisen mitalin 
taloudenhoitaja 
Jorma Virtaselle. 

Rannikon Puolustajain kilta ry 

Kiltamme toimintavuoden 2004 viimeinen ti-
laisuus järjestettiin perinteikkäällä Heikkilän 

kasarmilla Turussa joulukuun alkupuolella. Tu-
run Rannikkotykistökilta vastasi käytännön järjes-
telyistä, kun yhdistetyssä glögi- ja esitelmäillassa 
kuultiin Saaristomeren Meripuolustusalueen esi-
kuntapäällikön Dan Wilenin esitys meripuolus-
tuksen tulevista näkymistä. 

Iltamme alkoi, kun Turun killan pitkäaikaiselle 
jäsenelle ja taloudenhoitaja Jorma Virtaselle luo-
vutettiin Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n hopei-
nen ansioristi. 

Ilta päättyi sotilaskotisisarten järjestämään glö-
gi ja kahvitarjoiluun. 

Killan tulevaa toimintaa: 
- kevätesitelmä huhtikuussa Kotkassa 

- kesäretki Riikaan ja Latviaan toukokuussa 
- tutustuminen Tukholman rannikkopuolustuk-

seen elokuussa 

Korjaus ja anteeksipyyntö 

Lehdessä 3/2004 julkaistussa jutussa "Riianlahden 
taistelusta 290 vuotta" oli sivulla 82 virheellinen 
kuvateksti. Tekstin tulisi olla seuraava: "Helsingin 
Suomalaisen Klubin johtokunnan jäsen Leif Eklöf 
luovuttaa amiraalille Marsalkka Mannerheimista 
kertovan CD-levyn". 
Tekstin kirjoittajana pyydän Hangon Suomalaisen 
Kerhon puheenjohtaja Veikko Eroselta ja Leif Ek-
löfiltä anteeksi tekemääni virhettä. 
Kai Brandstack 

Esitelmätilaisuuden yleisöä ja vasemmalla komentaja Dan Wilen 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

t i e d x y t t c u x s 

RT-KILLAN VUOSIKOKOUS 10.3.2005 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuosikoko-
us pidetään torstaina 10.03. klo 18.00 Suomenlin-
nan Upseerikerholla. Lautta Suomenlinnaan lähtee 
Kauppatorilta klo 17.40. Kaikki kiltalaiset ovat ter-
vetulleita! 

KUIVASAAREN YLEISÖRETKET 
KESÄLLÄ 2005 
Suomenlinnan RT-Killan järjestämät "Suljetut saa-
ret" -yleisöretket Kuivasaareen jatkuvat kesällä 
2005. Suosittujen ja kysyttyjen yleisöretkien päivä-
määriä muutettiin hieman edelliskesien kokemus-
ten perusteella. Kesällä 2005 järjestettävien yleisö-
retkien päivämäärät ovat: 18.06. ja 19.06., 16.07. ja 
17.07., 06.08. ja 07.08. sekä 20.08 ja 21.08. Retki-
päivät ovat entiseen tapaan lauantai ja sunnuntai. 
Kuljetus Kuivasaareen lähtee Merisatamasta ravin-
tola Caruselin rannasta kolmesti päivässä klo 10, 
12 ja 14. Elokuun viimeisenä viikonloppuna on 
pääsy saareen myös muillakin kuin Suomen kan-
salaisilla. Ulkomaalaiset vieraat toivotetaan terve-
tulleeksi yleisöretkille sunnuntaina 21.08. 

Kuivasaaren yleisöviikonloppujen menestyk-
sen takaamiseksi tulevanakin kesänä tarvitaan jäl-
leen reippaita kiltalaisia talkooavuksi opastus-, en-
siapu- ja valvontatehtäviin. Ilmoittautuminen ret-
kiviikonloppujen miehistöön Kimmo Ylitalolle: 
kimmo.ylitalo@ray.fi 

SÄHKÖINEN TAPAHTUMAKALENTERI 
OTETTU KÄYTTÖÖN 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tulevat ta-
pahtumat julkaistaan jatkossa myös sähköisessä ta-
pahtumakalenterissa. Sininen Reservi Ry:n julkai-
semaa tapahtumakalenteria voi selata internetissä 
osoitteessa: http://www.sininenreservi.fi/sr/index/ 
html. Tapahtumakalenterissa on myös hakutoi-
minto jolla pystyy tarkentamaan hakuehdot koske-
maan vain Suomenlinnan Rannikkotyksitökilta ry: 
n tapahtumia. 

RT-KILLAN HIHAMERKKI 
MAASTOPUKUUN m/91 
Killan jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen kiltam-

me ikioma hihamerkki, jota käytetään ohjesään-
nön mukaisesti maastopuvussa m/91 killan mustan 
baretin kera. Komeasti brodeerattu kangasmerkki 
tunnustaa rannikkotykistön värejä, jossa merkkiä 
kiertää punainen reunus ja mustalla pohjalla on 
kultainen (keltainen) Ehrensvärdin kypärä, kuten 
barettikokardissa, ristissä olevat tykinputket, sekä 
teksti: "Suomenlinnan RT-Kilta". Merkki on tarra-
pohjainen ja mitoitettu maastopuvun m/91hihaan. 
Merkin hinta on 5 euroa ja sen saa tilattua osoit-
teesta: Matti Hiltunen, gsm 0400 507 990, matti. 
hiltunen7@luukku.com. 

BARETTIMERKKI 
Kaikilla kiltamme jäsenillä on oikeus käyttää mus-
taa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan merk-
kiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tämän tie-
dotteen alussa). Merkin mukana tulee myös pik-
kutakin kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa on 
sama kuvio. Ansioituneille killan jäsenille voidaan 
myöntää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan baretti-
merkkiä ja vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja voi 
ostaa Maanpuolustusyhtiön MP-myymälästä. Ba-
rettimerkkejä (3. lk) ja pinssejä voi tilata Kristiina 
Slottelta yhteishintaan 8 euroa. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet per-
heineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 eu-
ron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jättää 
paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat en-
nen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin pi-
tää 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. Perhe tarkoittaa 
tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seitse-
män jäsentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkave-
reita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anotta-
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va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta vara-
taan kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

MUUT KILTA-ASIAT 
Killan www-sivut 
RT-Killan kotisivut löytyvät osoitteessa: http:// 
www.rt-kilta.net/. Killalla on sivusto myös osoit-
teessa Maanpuolustuskiltojen Liiton portaalissa 
osoitteessa: http://www.mpkl.fi. Valitse vaihtoeh-
to "Jäsenyhdistykset ja kiltapiirit" ja yhdistyksen 
nimi. Sivuston sisältö koostuu lähinnä uutis- ja yh-
teystieto-osioista. 

Kirjallisuutta 
Ove Enqvistin Mäkiluoto-kirjasta on julkaistus vii-
des täydennetty painos. Kirja sisältää 64 sivua ku-
vineen ja sitä saa tilattua Kristiina Slottelta hintaan 
3,50 euroa + postituskulut. 

Kristiina Slottelta voi tilata myös neljää Ove 
Enqvistin kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuiva-

saari, Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Val-
lisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin hinta on 3,50 
euroa + postikulut. Muutama kappale Isosaari-
Kuivasaari -historiikkiakin vielä löytyy. Hinta on 
sama kuin edellä. 

Lisäksi myydään Ove Enqvistin kirjaa Itsenäi-
sen Suomen Rannikkotykit 1918-1998 ja Markus 
Mannisen teosta Viapori, Merilinnoitus ensimmäi-
sessä maailmansodassa 1914-1918. Kummankin 
hinta on 12 euroa + postikulut. 

Rannikkotykistövideo 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama it-
senäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 
40 minuuttia pitkä video kertoo rannikkotykistön 
historiaa vuodesta 1918 alkaen aina aselajin lak-
kauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina on käy-
tetty muun muassa harvinaisia TK-filmejä, asian-
tuntijoiden haastatteluja sekä jonkin verran varta 
vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. 
Videota voi tilata Kristiina Slottelta hintaan 20 eu-
roa + postituskulut puh: 050 525 0022, sähköposti: 
kristiina_slotte@yahoo. corn 

Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 
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RANNIKONPOOLOSTAJIEN 
KILLAN MATKA 
LATVIAAN 18.-22.5.2005 
Rannikonpuolustajien Kilta järjestää kevät -

retken Latviaan, jossa tutustutaan Riikaan 
ja Libauhun. 
• Tutustumiskohteet Riiassa: 

Riian sotamuseo, 
Latvian miehityksen museo, 
Ust-Dvinskin (Väinäjoensuun linnoitus) ja 
Riian ilmailumuseo. 

• Libaun retkellä tutustutaan jääkärien muis-
toihin sekä Libaun ja Riianlahden ranni-
konpuolustukseen. 

• Oppaana Riiassa toimii Latvian tulevai-
suusministeriön sihteeri, historian tutkija 
ja Riian vapaustaistelujen 1991 veteraani 
Eriks Leitis. 

• Opastuskielenä on englanti, joka käänne-
tään suomeksi. 
Matka tehdään lentäen Helsingistä Riikaan 

ja takaisin. Latviassa liikutaan tilausajobussil-
la. Majoitukset tapahtuvat kolmen tähden ho-
telleissa kahden hengen huoneissa aamiaisella. 
Matkan alustava hinta on sitoumuksetta noin 
400-500 euroa. 

Lisätietoja matkasta antavat: 
Kai Brandstack 050 407 4904 ja 
Pekka Silvast 041 492 1250 

HANKONIEMEN KILTA ry 
HANGÖUDDS GILLE rf 

Hankoniemen Killan Hangöudds Gille ry:n vuosi-
päivä 27.7.2004 valkeni aurinkoisena ja lämpimä-
nä. Killan jäsenistö lähti Itäsatamasta kohti Riilah-
den muistomerkkiä uudenmaan Prikaatin järjestä-
mällä kuljetuksella. 

Muistomerkillä oli jo lähiseudun kesäasukkaat 
vallanneet omilla veneillään kaikki rannat ja muis-
tomerkkitasanteella seisoi lähes sata ihmistä. Kil-
lan kymmenkunta jäsentä mahtui kuitenkin hyvin 
mukaan. Varttitunnin odotuksen jälkeen saapuivat 
myös Riilahden taistelun 290-vuotisjuhlaseminaa-
rin osanottajat paikalle ja muistotilaisuus saattoi 
alkaa. Muistomerillä oli killan lippu ja Prikaatin 
asettama kunniavartio. 

Sotilaspastori Markus Weckström piti kenttä-
hartauksen ja Riilahden muistomerkkiyhdistyk-
sen varapuheenjohtaja juhlapuheen. Kukkalaitteita 
ja seppeleitä laski tänä juhlavuonna ainakin Ruot-
sin puolustusvoimat, Pietarin meriakatemia, Uu-
denmaan prikaati, Bromarvin seurakunta, Hanko-
niemen kilta Hangöudds gille ry, sotaveteraanit ja 
Kunnan edustajat. 

Tilaisuutta myötäseurasi lukuisena paikalla ole-
van katsojamäärän lisäksi kaunis kesäinen ilma. 

Tilaisuuden järjestivät Rannikon puolustajien 
kilta, Hankoniemen Kilta Hangöudds gille, Rii-
lahden muistomerkkiyhdistys ja Bromarvin seura-
kunta. Kuljetuksista huolehtivat Uudenmaan Pri-
kaatin autot ja uiskot. 

m f ^ l f TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 020 775 2200 
www.ekenas.fi  
www.tammisaari.fi 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Killan toiminta jatkui syksyllä perinteiseen ta-
paan matkoja tehden. Lauantaina 19.6. kilta 

oli kesäretkellä Rauman suunnalla, kohteina oli 
Narvi Oy.n kiuastehdas Lapissa, Vanha Rauma 
(1991 Unescon hyväksymä maailmanperintökoh-
de, ensimmäinen hyväksyntä Suomessa Suomen-
linnan ohella) ja Pyhän Ristin Kirkko, joka on en-
tinen fransiskaaniluostarin kirkko. 

Elokuussa olikin vuorossa pidempi ulkomaan 
matka, matka vanhan Venäjän sydänmaille. En-
simmäinen etappi oli Pietari (loistelias kaupun-
ki, Pohjolan Venetsiaksikin kutsuttu). Sitten tuli 
vuoroon Novgorod, jossa väki tutustui niin ikään 
Unescon maailmanperintökohteeseen, Sofian tuo-
miokirkkoon, joka on vanhin kivirakennus koko 
Venäjällä. Myös Novgorodin Kreml oli mielen-
kiintoinen paikka, jossa kävijän tunsi palanneensa 
1000 vuotta historiassa taaksepäin. Pihkova, joka 
täytti pari vuotta sitten 1100 vuotta, oli seuraava 
määränpää. Vierailukohteena oli Petserin munkki-
luostari, jonka perustamisen jälkeen munkit asui-
vat hiekkaluolissa. Niiden maanalaiset kirkot ovat 
säilyneet nykypäivään asti. Muut rakennukset ovat 
1400-luvulta ja sitä myöhemmältä ajalta. Viimei-
senä etappina oli Tarton vireä ja nuorekas yliopis-

tokaupunki. Täysi bussilastillinen väkeä oli saanut 
kokea suurenmoisen matkan! 

Kiltalaisia osallistui Rannikon Puolustajain 
päivään Haminassa, ja olivat hyvin tyytyväisiä ko-
kemaansa. 

Pyhärannan Reila sai jo ties kuinka monet-
ta kertaa antaa metsän satoa jäsenistöllemme, oli 
perinteisen syksyisen sieni- ja marjamatkan aika. 
Puolukat ja tyrnimarjat löysivät tiensä ämpäreihin, 
sieniäkin kyllä oli, mutta siinä määrin matoisia, et-
tei kotiin vietävä saalis ollut kovinkaan iso. 

Perinteinen syysjuhla vietettiin yhdessä Saaris-
tomeren Merivartioston Kilta ry:n kanssa 12.11. 
Ravintola Turun Kasarmissa, joka entisenä Pääl-
lystökerhona tarjosikin kaikin puolin miellyttävät 
puitteet hyvin onnistuneelle juhlalle. 

Itsenäisyyspäivän sekä Joulunaika noudat t i 
vanhaa hyvää tapaa killan osalta, killan lippu oli 
lippulinnassa ja kunniavartio Sankariristillä sekä 
Vapaussodan muistomerkillä. 

Tämän julkaisun ilmestymisen aikaan on kil-
lan vuosikokous jo pidetty ja kilta jatkaa totuttua 
toimintaa toivottaen Rannikon Puolustajille hyvää 
ja toiminnallista kevättä! 

MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

Mastsystem Int '1 Oy 
tel. (013) 717 790 + 4 6 (S) 8 6 0 4 4 6 . f ax (013) 7 1 7 7 8 9 , + 4 6 (8) 8 6 0 4 4 7 

• •• 
AUTROSAFE Oy 

Siriuksenpolku 1 
01450 VANTAA 
www.autrosafe.fi 

Western 
Shipyard Oy LTD 

Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 

http://www.autrosafe.fi


RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA 

Terveiset Torniosta ja Turusta! 

Jälleen on vuosi vaihtunut. - Hyvää loppuvuot-
ta vaan kaikille. Näin voinemme jo sanoa silloin 

kun tämä lehtemme ilmestyy luettavaksenne. 
Rannikkojääkärikillalle vuosi 2005 tulee ole-

maan juhlavuosi, sillä kuluvana vuotena tulee ku-
luneeksi 40 vuotta siitä, kun kaukokatseiset mie-
het perustivat Rannikkojääkärikillan. Kuten jo 
aiemminkin olen kirjoittanut, juhlavuotta viete-
tään näkyvästi. Virallinen juhlapäiväkin on jo lyö-
ty lukkoon. Se on lauantai, marraskuun 12. päivä. 
Laittakaa, hyvät ystävät, kyseinen päivä jo allakoi-
hinne. Tarkka ohjelma ja paikka ilmoitetaan myö-
hemmin. 

Tänä vuonna olemme toimintasuunnitelman 
mukaan menossa myös Teikariin elikkä siis ihan 
nykyisille ulkomaille Viipurinlahdelle. Matkaa val-
mistellaan, mutta kuten kaikki tietävät, matkan jär-
jestäminen Venäjälle ja varsinkin sen sotilasalueel-
le ei ole helppoa. Jos matka saadaan järjestymään, 
niin se ajoittunee kesäkuulle, kesäkuun neljännen 
ja juhannuksen väliin. Kaikki matkasta kiinnos-
tuneet, olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen, jolta 
saa lisä- ja väliaikatietoja. 

Molemmat edellä mainitsemani tapahtumat 
sisältyvät killan toimintasuunnitelmaan, joka hy-
väksyttiin killan sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa Santahaminan maanpuolustuskerholla mar-
raskuun puolivälissä. Kokoukseen oli saapunut 25 
kiltalaista päättämään killan asioista sekä kuule-
maan komentaja Jukka Tuonosen mielenkiintoista 
esitelmää rannikkojääkärien yhteispohjoismaisesta 
toiminnasta. 

Syyskokouksessa tehtiin myös merkittäviä hen-
kilövalintoja. Lounais-Suomen edustajaksi hal-
litukseen valittiin Sami Kivilähde "jatkopestistä" 
kieltäytyneen Seppo Mäntymäen tilalle. Toivotan 
Samin tervetulleeksi hallitustyöskentelyyn kanta-
maan vastuuta yhteisestä toiminnastamme. 

Hallitukseen valittiin myös Antti Rautiainen, 
pitkän linjan "maanpuolustuskonkari". Sanon näin, 
koska Antti on toiminut kiltamme hallituksessa ai-
emmin vuosikausia ja oli aikanaan kiltalehtemme 
kantavia voimia. Vaikka Antti on ollut poissa kil-
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tamme "aktiivipalveluksesta" muutamia vuosia, on 
i hän silti pitänyt jatkuvasti yhteyttä killan hallituk-

seen ja sen jäseniin. Mukavaa, että Antti tuli takai-
sin ruotuun. Onnea ja menestystä hänellekin. 

Samalla haluan kiittää hallituksen nyt jättänei-
tä Tero Mäkistä ja Seppo Mäntymäkeä monivuo-

) tisesta toiminnasta kiltamme hallituksessa. Mo-
lemmat jättivät hallitustyöskentelyn muiden haas-
teiden edessä, mutta molemmat ovat ilmoittaneet 
olevansa valmiit toimimaan yhteistyössä hallituk-
sen kanssa, muiden muassa barettimarssin järjes-
telyissä. 

Käytän tässä tilaisuutta toivottaa terveisiä Tor-
i niosta. Olin siellä marraskuun puolivälissä juhli-
i massa vanhan kouluni, Tornion yhteislyseon 120-

vuotista taivalta. Joku voi tietysti kysyä, mitä van-
han oppikoulun juhlat liittyvät maanpuolustuk-
seen. Liittyy siksi, että koulumme juhlassa juhla-
salin seinälle paljastettiin teräksinen muistotaulu 
koulumme kahden entisen oppilaan, Mannerheim-
ristin ritarien Alpo Marttisen ja Tauno Viirin kun-
niaksi. Juhlatilaisuudessa puolestaan ensimmäisen 
kiinnikeruusukkeen asetti paikoilleen koulumme 
entinen oppilas, Tornion entinen kaupunginjohta-
ja ja Suomen Sotaveteraaniliiton nykyinen puheen-
johtaja Aarno Strömmer. Teräksinen muistotaulu 
oli saatu lahjotuksena Tornion terästehtaalta. 

Joulukuussa olimme Turussa viettämässä Tei-
karin muistojen iltapäivää, johon oli saapunut ai-
empaa enemmän osallistujia. Hienoa, että perin-
teet vetävät. Kiitokset tässäkin tilaisuuden järjes-
täjille. Tilaisuudesta on tässä lehdessä tarkemmin, 
joten ei tällä palstalla asiasta sen enempää. 

Kun tämä lehti ilmestyy olemmekin jo kevään 
ja miksei kohta kesän korvalla. Kevätkokouksem-
me on maaliskuun lopulla. Tervetuloa sinne. Leh-
dessä on myös kiltamajamme mainos. Olkaa ajois-
sa asialla varaamassa mökkiä, sillä helposti käy 
niin että joudumme myymään "ei oota". Viime ke-
sänä näin kävi. Mökki oli varattuna koko kesän. 

Hyvää kevättä ja alkukesää kaikille. 
Aarne Krogerus 
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Rannikko jääkär ik i l ta r.y:n s ä ä n t ö m ä ä r ä i n e n kevä tkokous p i d e t ä ä n t i istaina 2 9 . 3 . 2 0 0 5 

klo 18 .00 S a n t a h a m i n a n maanpuo lus tuskerho l la Helsingissä. 

Kokouksessa käsitel lään sääntömäärä ise t asiat. 

Virall isen kokouksen j ä lkeen a jankohta iseen a iheeseen l i i t tyvä esi te lmä. 

Kulku lup ien jär jestämiseksi kokoukseen on i l m o i t t a u d u t t a v a 2 3 . 3 . 2 0 0 5 mennessä kil-

lan sihteeri l le Jyrki Härki l le m ie lu i ten sähköpost i l la jyrki.harkki@teliasonera.com. Puhe-

l imitse G S M 0 4 0 - 5 5 0 0 0 8 2 . 

T e r v e t u l o a ! 

Rannikkojääkär ik i l ta r.y:n hall itus 
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R a n n i k k o j ä ä k ä r i -
ki l lassa O A A C 
t a p a h t u u Z U U O 

Maaliskuu 
Per jan ta i 11.3.2005: Viimeinen ilmoittautumis-
päivä toukokuiselle barettimarssille. Katso erilli-
nen ilmoitus tässä lehdessä. 
Tiistai 29.3.2005: Sääntömääräinen kevätkokous 
Santahaminan maanpuolustuskerholla Helsingissä. 
Katso erillinen ilmoitus tässä lehdessä. Rannikko-
jääkärikillan jäsenille tulee myös erillinen kokous-
kutsu. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava erikseen. 
Toukokuu 
Viikolla 18 perinteinen barettimarssi Dragsvikin 
ja Hankoniemen alueella. Katso erillinen ilmoitus 
tässä lehdessä. 
L a u a n t a i - S u n n u n t a i 21. -22.5 .2005: Perintei-
nen kanoottivaellus. Mukaan mahtuu max 8 osal-
listujaa. Kohde selviää myöhemmin, mutta lienee 
Upinniemen tai Dragsvikin ympäristössä. Ilmoit-
tautumiset Jyrki Härkille, mielellään sähköpostilla 
jyrki.harkki@teliasonera.com. 
Kesäkuu 
Kesäkuun alkupuolella Teikarin matka edellyttä-
en, että saadaan vierailulupa. Tarkempia tietoja ja 
ilmoittautumiset, Aarne Krogerus, sähköpostilla 
aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi tai puhelimitse 09-
412 6241 (koti) tai GSM 040-545 1426. 
Heinäkuu 
Tiistai 5.7.2005: Teikarin päivä ja VaaRannJP:n 
perinnepäivä. Tarkemmat tiedot myöhemmin. 
Syyskuu 
Vierailu Bengtskärin majakalla ja mahdollisuuksi-
en mukaan myös Örön linnakesaarella. Tarkempi 
ajankohta ja ohjelma täsmentyy myöhemmin. Il-
moittautumiset Jyrki Härkille, mieluiten sähkö-
postilla jyrki.harkki@teliasonera.com. 
Marraskuu 
Lauanta i 12.11.2005: Rannikkojääkärikillan 40-
vuotisvastaanotto ja -juhla. Tarkka ohjelma ilmoi-
tetaan myöhemmin. 
Pe r j an ta i 18.11.2005: Vierailu Utin Jääkäriryk-
mentissä. Osallistumme Utin Jääkärirykmentin 
toiminnan esittelyyn varusmieskoulutuksesta toi-
mintanäytöksiin. Lisäksi meillä on mahdollisuus 
tutustua ensimmäiseen uuteen NH-90 helikopte-
riin. Ohjelma täsmentyy myöhemmin. Ilmoittau-
tumiset Jyrki Härkille, mieluiten sähköpostilla jyr-
ki.harkki@teliasonera.com. 

Killan Maja 

Rannikkojääkärikillan Maja on killan jä-
senten ja heidän ystäviensä vapaa-ajanviet-
tokeskus. Majaa voidaan vuokrata myös ul-
kopuolisille Suomen kansalaisille ja yrityk-
sille. 
Maja varataan majan isännöitsijältä 
Juha Karvoselta, 
(09) 795 528, 040 501 0843 tai 
juha.karvonen@sanomamagazines.fi. 

Tilattaessa ilmoitetaan vuokraajan ryh-
män koko ja nimet sekä mahdollinen killan 
jäsenyys. Ulkomaalaisten tuonti alueelle vaa-
tii erikoisluvan varuskunnan päälliköltä. 

Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä vuok-
rauspäivänä klo 16 ja päättyy viimeisenä 
klo 14. Majan vuokra on kesä-elokuun ai-
kana 35 euroa/vrk, muina aikoina 30 eu-
roa/vrk. Maja on suljettuna 31.10.-31.4. vä-
lisenä aikana. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i e n 
BARETTIMARSSI 

• Perinteinen barettimarssi järjestetään 
Dragsvikin lähimaastossa toukokuussa vii-
kolla 18. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
kevään kuluessa. Tapahtuma on VEH eli 
vapaaehtoinen harjoitus. 

Barettimarssille voivat osallistua vain 
Rannikkojääkärikillan jäsenet ja osallistu-
jien määrä on rajoitettu. Mukaan otetaan 
myös muutamia henkilöitä rastitehtäviin. 
Yhteensä korkeintaan noin 20-30 henki-
löä. 

Ilmoittautumiset ehdottomasti perjan-
taihin 11.3.2005 mennessä killan sihteeril-
le Jyrki Härkille, mielellään sähköpostilla 
jyrki.harkki@teliasonera.com. 

BARETTIMARSSI 
BARETTIMARSSI 
BARETTIMARSSI 
BARETTIMARSSI 
BARETTIMARSSI 
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Syyskokous 
• Rannikkojääkärikillan sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin Santahaminan maanpuolustus-
kerholla keskiviikkona 17. marraskuuta 2004. Pai-
kalla oli 25 killan jäsentä. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Esa Pajunen ja sihteerinä Jyrki Härk-
ki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat 
ja suoritettiin henkilövalinnat. Killan puheenjoh-
tajana jatkaa Aarne Krogerus ja varapuheenjoh-
tajana Viljo Lehtonen. Killan hallituksen erovuo-
roisten ja jatkokaudesta kieltäytyneiden jäsenten, 
Tero Mäkisen ja Seppo Mäntymäen, tilalle halli-
tukseen valittiin Sami Kivilähde ja Antti Rautiai-
nen. Sittemmin hallituksen tehtävien jaossa Antti 
Rautiainen on ottanut vastuulleen killan action-

Killan hallituksen uusi 
jäsen Antti Rautiainen 
esittäytyy (seisomassa). 
Vasemmalta killan va-
rapuheenjohtaja Viljo 
Lehtonen, hallituksen 
jäsen Olli Ollila, Maan-
puolustuskiltojen liitto 
ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja Erkko Ka-
jander, Rautiainen ja 
hallituksen jäsen Juha 
Karvonen. 

tapahtumien koordinoinnin ohella lippu-upseerin 
tehtävät. Sami Kivilähde puolestaan edustaa halli-
tuksessa killan Lounais-Suomen osastoa. 

Kokouksessa vahvistettiin killan toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 2005 hallituksen 
esittämässä muodossa. Vuonna 2005 killan näky-
vimmät tapahtumat tulevat olemaan killan 40-vuo-
tisjuhla ja Teikarin matka. Jäsenmaksu on varsinai-
silta jäseniltä 30 € ja Teikarin veteraaneilta 10 €. 

Ennen virallista kokousta VaaRannJP:n ko-
mentaja, komentaja Jukka Tuononen piti erittäin 
mielenkiintoisen ja ajankohtaisen esitelmän ran-
nikkojääkärien pohjoismaisesta yhteistyöstä. 
Teksti ja kuva: Aarne Krogerus 

T u n n u k s i a 
Bare t t imerkk i 17 € 
So lmioneu la 17 € 
Jäsenmerkk i 8 ,5 € 

Ju lka i su ja 
Rannikkojääkär i t -h is tor i ikk i 17 € 
R a n n i k k o j ä ä k ä r i p a t a l j o o n a n 
histori ikki 7 € 
Veren k o s t u t t a m a t saaret 8 ,5 € 

A s u s t e i t a 
Lippis 12 € 
T-pa i ta 12 € 
Kassi 26 € 

Tuot te i ta vo i t ieduste l la Juha Karvoselta , pu-
hel in 0 4 0 - 5 0 1 0 8 4 3 ja sähköpost i tse 
j u h a . k a r v o n e n @ s a n o m a m a g a z i n e s . f i 
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Teikarin muistojen iltapäivä 

Teikarin taistelijoiden puheen-
johtaja Paavo Teikari toivottaa 
vieraat tervetulleiksi Teikarin 
muistojen iltapäivään. 

Teikarin taistelijoiden ja Rannikkojääkärikillan 
yhteistä joulunalus- ja itsenäisyyspäivän juh-

laa vietettiin perinteisin menoin lauantaina 4. jou-
lukuuta 2004 kylpylähotelli Holiday Club Caribian 
juhlatiloissa Turussa. Tähän Teikarin muistojen il-
tapäivä -n imen saaneeseen tilaisuuteen oli saapu-
nut seitsemisenkymmentä vierasta, enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Mukana oli kymmenkunta Tei-
karin veteraania. Lisäksi mukana oli veteraanien ja 
teikarsaarelaisten lapsia ja lapsenlapsia sekä tietysti 
kiltalaisia. 

Paavo Teikarin avaussanojen, hiljaisen hetken 
ja alkumaljojen jälkeen ohjelmassa oli eversti Ta-
pio Partasen esitelmä, joka käsitteli "Viipurin vii-
meistä päivää" vuonna 1944. Eversti Partanen oli 
erittäin mielenkiintoista esitelmäänsä varten tu-
tustunut laajasti aihetta koskevaan kirjallisuuteen 
ja perehtynyt alkuperäiseen arkistomateriaaliin. 
Hänen esitelmänsä loi tapahtumien kulusta kuvan, 
joka sisälsi sotahistoriallisesti paljon uutta tietoa. 
Olisikin toivottavaa, että esitelmä tulisi laajemman 
yleisön tietoisuuteen, vaikkapa Rannikon Puolus-
tajan lehdillä. 

Esitelmän jälkeen ohjelmassa oli Tuija Sauran 
esittämää laulua. Säestyksenään hänellä oli Karolii-
na Pirkkasen soittama kantele. 

Tilaisuudessa luovutettiin Teikarin taistelijoi-
den standaareja nyt toisen kerran. Teikarin stan-
daarejahan alettiin luovuttaa viime kesänä, Teika-
rin päivänä 5.7., kun Viipurinlahden kiivaista ran-
nikkotaisteluista tuli kuluneeksi 60 vuotta. Uudel-
la standaarilla haluttiin alkaa kunnioittaa Teikarin 
taisteluiden muistoa. Standaari voidaan luovuttaa 
paitsi Teikarin taistelijoille, myös henkilöille, jotka 
ovat toimineet ansiokkaasti Teikarin taisteluiden 
muiston vaalimiseksi. 

Teikarin muistojen iltapäivässä standaari luo-
vutettiin myös Rannikkojääkärikillan perustajajä-
senelle, Puolustusvoimain ja Rannikkojääkäripa-
taljoonan entiselle komentajalle, kenraali Jaakko 
Valtaselle. Hänelle standaari oli myönnetty jo päi-
vämäärällä 5.7.2004, mutta kesällä hän oli estynyt 
saapumasta sitä vastaanottamaan. Kiitospuhees-
saan kenraali Valtanen totesi mieliinpainuvasti ja 
rannikkojääkärien yhteishenkeä kohottavasti, että 
vaikka hänen virkakautensa RannJP:n komentaja-

Tuija Saura laulaa säestäjänään Karoliina Pirk-
kanen kanteleella. 
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Eversti Tapio Partanen esitel-
möi aiheenaan "Viipurin vii-
meinen päivä" vuonna 1944. 

Lauluesitystä kuuntelevat vasemmalta Teikarin taistelija Antti Lai-
takati, rouva Fransiska Laitakari, kenraali Jaakko Valtanen sekä 
Teikarin taistelijoiden aiemman puheenjohtajan, ratsumestari Dan 
von Weissenbergin puoliso Eeva von Weissenberg. 

na jäi lyhyeksi, "kerran rannikkojääkäri - aina ran-
nikkojääkäri"! 

Standaari luovutettiin myös toiselle kenraalille, 
VaaRannJP:n ensimmäiselle komentajalle, kenraa-
liluutnantti Heikki Tilanderille. Lisäksi standaarin 
sai usea Teikarin taistelija ja Teikarin muistojen il-
tapäivän monivuotinen organisaattori, RannJP:n 
entinen komentaja, eversti Martti Kuivala. 

Teikarin standaari myönnett i in tilaisuudes-
sa päivämäärällä 6.12.2004 seuraaville henkilöille: 
Eva von Weissenberg, Heikki Tilander, Martti Kui-
vala, Viljo Lehtonen, Sven-Erik Järvinen, Sakari 
Koskentalo, Esko Kurppa, Stig-Olof Lindfors, Ahti 
Matikainen, Rainer Matsson, Olavi Piironen ja 
Esko Rantala. Muistamisten ja jouluaterian jälkeen 
iltapäivän ohjelmassa oli yhteislaulua ja arpajaiset. 

Kiitokset jälleen kerran tapahtuman järjestäjil-
le ja erityisesti Martti Kuivalalle ja Antti Laitakaril-
le. Toivottavasti tapaamme vuoden kuluttua jälleen 
samoissa mukavissa merkeissä. 
Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Harri Kalaja ja Henrik Krogerus 

Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Tei-
kari (oik.) luovuttaa Teikarin taistelijoiden ase-
velimerkin VaaRannJP:n komentajalle, komenta-
ja Jukka Tuonoselle. 



LAIVASTON KILTA RY 

VUOSIKOKOUS 2005 
Laivaston Kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Vaasan Upseerikerholla, Korsholmanpuistikko 5, 
lauantaina 2. päivänä huhtikuuta 2005 alkaen klo 14.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 1 1. kohdan määräämät asi-
at sekä sääntöjen kohtien 9 ja 14 muuttamista koskevat esitykset 
(vuosikokouksen ajankohta ja tilinpäätöksen jättämisajankohta 
tilintarkastajille) sekä kunniajäsenen valinta. 

Ilmoittautumiset pyydetään tekemään paikal l is i l tojen sihteereille. 

Laivaston Kilta ry:n hallitus. 

KYMEN LAIVASTOKILTA RY 

KOKOUSKUTSU 

Kymen Laivastokilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
keskiviikkona 30 .3 .2005 klo 19.00 Haminan Varuskuntakerhol-
la. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 1 1 §:n mukai-
set asiat. 

Jäsenistön esitykset kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi tulee toimit-
taa hallitukselle 28 .2 .2005 mennessä osoitteella Timo Seppälä, 
Sahrankatu 5, 4 8 7 7 0 Karhula tai timo.seppala@kymp.net 

HALLITUS 

POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY 

KEVÄTKOKOUS 2005 
Pohjanlahden Laivastokillan sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään Vaasan Upseerikerholla, Korsholmanpuistikko 5 lauant. 2 huh-
tikuuta 2005 alkaen klo 13.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen yhteydessä pidetään esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. 

PLK:n hallitus 
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KYMEN LAIVASTOKILTA RY:n 

vuoden 2 0 0 5 toimintalinjoja 

Myrskyisästi vaihtunut vuosi aloitti Kymen 
Laivastokilta ry:n 41. toimintavuoden. Edel-

lisen vuoden myllerrysten sekä murheellisten että 
toki myös iloisten jälkeen on kiltalaisilla ajatus 
"seesteisestä" välivuodesta. Tätä heijastelee myös 
toimintasuunnitelma. 

Varsinaiseen lepäilyyn ei kuitenkaan ole mah-
dollisuutta. Suomalaisten laivastokiltojen yhteis-
toimintaelin, Laivaston Kilta, on jo jonkin aikaa 
ajanut matalalla profiililla, mutta vastapainoksi 
paikalliskillat ovat olleet sitäkin aktiivisempia. Ta-
sainen puurtaminen jatkuu myös itäisen Suomen-
lahden alueella. 

Toimintasuunnitelma 2005 toteaa Kymen Lai-
vastokillan olevan Sininen Reservi ry:n perustaja-
jäseniä ja osallistuvan edelleen aktiivisesti sen toi-
mintaan. Myös yhteys Maanpuolustuskoulutus ry: 
n ja erityisesti sen Meripuolustuspiirin kanssa on 
kiinteä. Kilta tukee monin tavoin piirin alueellisen 
koulutusorganisaation, Meri-Karjalan paikallis-
osaston toimintaa. Tuen merkitys tulee epäilemät-
tä kasvamaan lähivuosina vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen kehittyessä ja saadessa ehkä 
joitakin uusia muotoja. 

Kilta pitää tiivistä yhteyttä toimialueensa jouk-
ko-osastoihin. Erityinen paino on Kotkan Rannik-
koalueen ja Reserviupseerikoulun kanssa tapah-
tuvalla toiminnalla. Toki suhteet paikallisiin me-
rivartijoihinkin ovat kunnossa. Veljeskiltojen ja 
yhteistoiminta-alueen maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyöllä on jo vakiintuneet muodot. Pientä hie-
nosäätämisen tarvetta ilmenee aina silloin tällöin, 
mutta hyvin niissä on pärjätty tähänkin asti. Yh-
teistyö alueen kuntien kanssa sujuu mukavasti ja 
ymmärtäväisesti. Siltoja elinkeinoelämään raken-
nellaan ja entisiä huolletaan. 

Killan toiminnan ytimen muodostavat alka-
neenakin vuonna tutustumisretket ja osallistumi-

RAISION I-APTEEKKI 
p . 0 2 - 4 3 8 1 1 4 1 

set erilaisiin tapahtumiin. Merivoimista kotiutuvi-
en tai tietyn koulutusvaiheen läpäisseiden muista-
minen on kiltatyön arkea, mutta myös juhlaa. 

Kymen Laivastokillan virallinen äänenkannat-
taja on edelleen Rannikon Puolustaja-lehti, jonka 
kilta tilaa jäsenilleen. Lisäksi joudutaan välillä tur-
vautumaan paikallisiin tiedotusvälineisiin. 

Purjehduskauden epäilemättä merkittävin ta-
pahtuma on Merivoimien vuosipäivän vietto 9.7. 
ensimmäistä kertaa Haminassa. Kilta tulee yhteis-
työssä muun Sinisen Reservin kanssa tekemään 
kaikkensa, että päivän ja illan juhlallisuudet onnis-
tuvat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hallitus 2005: 
Pj. Tapio Riikonen 
050-5405417 
tapio.riikonen@surfeu.fi 

Vpj. Rauno Hollanti 
0440-937103 
rauno.holanti@haminetti.net 

Siht. Timo Seppälä 
0400-464922 
timo.seppala@kymp.net 

Jäsenet 
Kari Helonen 
Esko Kari 
Mauri Koskela 
Heikki Osola 
Jukka Suomalainen 
Paul Syvänne 
Erkki Tura 

Teksti Tapio Riikonen 

Varajäsenet 
Antero Pakkanen 
Hilkka Riiho 
Kyösti Suutari 
Juha Äyräväinen 

mm 

H Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY 

PUHEENJOHTAJA VAIHTUI 

Pohjanlahden Laivastokilta ry:n syyskokous pi-
dettiin Vaasan Upseerikerholla lauantaina 22 

jäsenen voimin. Killan ensimmäinen ja ainoa pu-
heenjohtaja, kauppaneuvos Tauno Rewell kutsut-
tiin killan kunniapuheenjohtajaksi ja pitkäaikaiset 
jäsenet Äke Thuren sekä Kaarlo Sohlo killan kun-
niajäseniksi. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Ro-
den Vaasasta. Roden on ollut killan jäsen vuodesta 
1982, hallituksessa vuodesta 1998 ja varapuheen-
johtaja vuodesta 2001. Roden on suorittanut va-
rusmiespalveluksensa Vaasan Rannikkopatteris-
tossa ja ollut sen jälkeen pitkään merivartioston 
reservissä ja viimeksi sijoitettuna lkp-organisaati-
oon. Siviiliammatiltaan hän on alueellisen kansan-
terveysjärjestön toimitusjohtaja. Mauno Hintsala 
valittiin killan varapuheenjohtajaksi ja muiksi hal-
lituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martti Laitala, 
Mikael Pasto, Tapio Porentola sekä Jorma Kuntsi. 
Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Ilmo Kilpi, 
Erkki Lehtimäki sekä Tuomo Kujala Oulun osas-
ton edustajana. Merivartioston edustajana halli-
tukseen valittiin kapteeniluutnantti Timo Hissa. 
Uusiksi varajäseniksi valittiin Juha Dahlbo ja Ilkka 
Aarnio Vaasasta. 

Killan toimintasuunnitelma vuodelle 2005 tu-
keutuu kuukausittain järjestettäviin tilaisuuksiin, 
tutustumismatkoihin ja luentoihin. Suunnitteilla 
on vierailu Dragsvikin varuskuntaan, jonka yhtey-
dessä käydään myös Hämeenlinnan kenttätykistö-
museossa. Matka järjestetään mahdollisesti Ranni-
kon Killan kanssa. Perinteinen kevätretki tehdään 
vartioston aluksella 28.5. Mii Pohjanmaa tekee pe-
rinteisen vierailunsa Vaasaan lokakuussa. Killan 
koulutusveneistä toinen on sijoitettuna Vaasaan, 
toinen Kristiinankaupunkiin. Oulun osaston toi-
minta perustuu niin ikään kuukausitapahtumiin, 
minkä lisäksi jäsenet kokoontuvat kuukauden en-
simmäinen torstai yhteiseen tilaisuuteen kuuntele-
maan esitelmiä. Teollisuusvierailuja tehdään suun-
nitelman mukaan useita, perheretki elokuussa teh-
dään Raaheen. 

Kokous hyväksyi myös yksimielisesti hallituk-

sen ehdotuksen vuoden 2005 talousarvioksi, jon-
ka loppusumma on 1.360 euroa. Killan jäsenmäärä 
on 170 henkeä. 

Kokousesitelmän piti Vaasan sotilasläänin ko-
mentaja, kommodori Hannu Luukkonen ja aihee-
na oli hallituksen puolustuspoliittinen selonteko. 

Yhteystiedot 1.1.2005 alkaen: 
Puheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3 65350 VAASA 
puh 0500-665 413, t. 06-3209 800, k. 06-3153 238 
e-mail: teuvo.roden@pohjanmaansyopayhdistys.fi 

Sihteeri Mikael Pasto 
Laippakatu 2 A 65320 VAASA 
puh. 0500-163752 
e-mail: mikael.pasto@luukku.com 

py 
Oulun osaston toimintaa 2 0 0 4 

Tammikuussa vietimme perinteiset Jäänsärki-
jäisemme, mikä on osastomme siirretty pik-

kujoulu. Toinen merkittävä vuotuinen tapahtuma 
on Oulun kiltapiirin kiltojen välinen kiltakilpailu, 
jossa kilpaillaan kolmimiehisin joukkuein. Siinä 
on lajeina yleensä ammuntaa, ongelmatehtäviä, ar-
viointitehtäviä jne. Olemme sijoittuneet lähes aina 
viiden parhaan joukkoon. Olemme mukana nor-
maalisti kahdella joukkueella. 

Normaalien kuukausikokousten lisäksi olem-
me tehneet laitosvierailuja mm.PKC-GROUP:iin. 
Toukosauna on aina toukokuussa merivartioase-
malla Virpiniemessä. Joulusauna on Toppilassa 
Laivanpäällystöyhdistyksen vieraana joulukuun 1. 
maanantaina. 

Loppukesällä teemme yleensä perheretken jon-
nekin mielenkiintoiseen kohteeseen. Viime elo-
kuussa se suuntautui Kemi-Tornio seudulle. Aa-
mulla 14.8. klo 8 aikaan lähdimme Oulusta bussil-
la kohti Kemiä. Kemin merivartioasemalla joimme 
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aamukahvit ja meille esiteltiin aseman toimintaa. 
Sen jälkeen siirryimme kolmeen vartioveneeseen, 
joilla meidät kuljetettiin Tornion Röyttään. Erit-
täin kaunis sää suosi mukavaa merimatkaa. Röyt-
tässä tutustuimme sodan aikaisen maihinnousun 

muistomerkkiin. Bussi vei sitten Tornion ja-
loterästehtaalle, jossa DI Markku Kasala esit-
teli jaloteräksen valmistusprosessia ja mark-
kinatilannetta. Tehtaalla nautimme makoi-
sat graavilohivoileivät kahvin kera ja saim-
me tutustua teräksen kuumavalssaukseen, 
mikä olikin vaikuttava kokemus. Ohjelmas-
sa oli vielä pieni ulkomaanmatka Haaparan-
taan. Enää ei rajakauppa tuntunut matkalai-
sia kiinnostavan yhtä paljon kuin muutama 
vuosikymmen sitten. Paluumatkalla nau-
timme illallisen omakustannushintaan Kui-
vaniemen Merihelmi-ravintolassa. Retki oli 

hyvin onnistunut. Näin ainakin vakuuttivat muka-
na olleet 24 retkeilijää. 

Osaston puolesta 
Esko Pekama 

Kuvassa retkeläiset Röyttän satamassa 

TO IM ITÄMME 
PUOLUSTUSVOIMILLEMME MM: 
• Naamio in t i ve rko t ja 

m a a s t o u t t a m i s j ä r j e s t e l m ä t ( yh te i s t yössä 
Saab Bar racuda A b : n kanssa) 

• Varas toha l l i t 
• Varas to jen s isäkat teet 
• Tel t tapat jat ja a m p u m a - a l u s t a t 
• Peite-, k u o m u - ja ha l l imater iaa l i t 
• Y m . PVC-kankaasta t e h d y t t uo t tee t 

KEHITETTY YHTEISTYÖSSÄ 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

SCANTARP 
Oy Scantarp Ab, PL 1766, 70421 Kuopio 
Puh. 017-288 1188, Fax 017-4651 762 
e-mail: sales@scantarp.fi  
www.scantarp.fi 

NAPA- ja 
•NBOARD-NAPA 

-ohjelmistot 
laivojen suunnitteluun 

ja operointiin 

Napa Oy • Onboard-Napa Oy 
PL 322, 00151 Helsinki 

Puh. [09) 22 813 1 
Internet: www.napa.fi 
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TURUN LAIVASTOKILTA RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2005 

Maanpuolustus- ja aselajihenkeä jäsenistön kes-
kuudessa kohottavaa toimintaa pyritään edel-

leen lisäämään. Yhteistyötä muiden reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjen, Saaristomeren Meripuo-
lustusalueen sekä Meripuolustuspiirin kanssa lisä-
tään 

Kevätkokous on 17.2. ja syyskokous 27.10. kulu-
vaa vuotta. Laivaston killan kokouksiin osallistum-
me. 

Tutustumiskäyntejä pyritään järjestämään jäse-
nistöä kiinnostaviin kohteisiin sekä kevät- että syys-
kaudella. Järjestämme vuoden aikana kaksi veljesil-
taa, joihin pyrimme järjestämään ajankohtaisen esi-
telmän. TLK:n jäsenillä on lisäksi oikeus osallistua 
kaikkiin Varsinais-Suomen kiltapiirin tapahtumiin. 

Harrastuskilpailutoimintaa kuntakorttia täyttäen 
jatketaan totuttuun tapaan. Tiedossa on kalastuskil-
pailuja myös pilkkikilpailun muodossa mikäli jäitä 
tänä talvena merialueillemme saadaan. Odotettavissa 
on myös "herrasmieskilpailu". Syksyllä on taas yhdis-
tyksen ampumamestaruuskilpailu. Rynnäkkökivääri-
ammunnassa osallistumme Meripuolustuspiirin mes-
taruuskilpailuun sekä perinneaseilla SM kilpailuun. 
Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailuun on 
tarkoitus osallistua ainakin yhdellä joukkueella. 

Meripuolustuspiirin eri kursseja järjestetään Tu-
run seudulla vuoden kuluessa runsaasti. Kouluttajik-
si tai oppilaiksi kursseille ylläpitämään merisotilaalli-
sia taitojaan ja valmiuksiaan kannattaa ehdottomasti 
osallistua. Kurssit kartuttavat myös kertausharjoitus-
vuorokausia. 

Talkootoimintaa on tiedossa ainakin sodanai-
kaisen moottoritorpedovene Taiston kunnostuksen 
merkeissä Forum Marinumissa yhteistyössä Saaristo-
meren Meripuolustusalueen kanssa. Kiltaveljet, joilla 
on vaikkapa henkilökohtaista kokemusta Taistosta 
tai muista merihistoriallisista esineistä kannatta olla 
mukana hyvin tärkeissä lähihistorian pelastusoperaa-
tioissa. 

Kilta tiedottaa vuoden kuluessa toiminnastaan 
Turun Sanomien Treffi-liitteen kiltapalstalla ja täs-
sä Rannikon Puolustaja-lehdessä. Myös netistä löy-
tyy tietoja toiminnastamme osoitteessa www.mpkl. 
fi Killan tiedottajana toimii Seppo Kaila, seppo. 
kaila@turunsanomat.fi. 
Aktiivista toimintavuotta 2005! 
Hallitus 

Eino Kostian ja ylil. Ville Vänskä tutkivat Einon 
taulua. 

Eino Kostian 
Turun Laivastokillan 
pistooliampumamestariksi 

Mpkry:n pistoolinkäsi t telykursi in Pansion 
pistooliampumaradalla lauantaina 30 loka-

kuuta osallistui ilahduttavan suuri joukko, 20 in-
nokasta ampujaa. Vaikka ampumapaikkoja radalla 
on runsaasti, oli ampujat laitettava kahteen kym-
menen hengen ryhmään. Ilma oli selvästi plussan 
puolella, eikä keli pahemmin ryppyillyt. Kylmä 
tuulenvire vain houkutteli käyttämään käsineitä. 
Ilmastolliset olosuhteet olivat siis melko kohtuul-
liset. 

A m m u t t a j a n a to iminut y l i luutnant t i Ville 

Turun Laivastokillan 
uudet jäsenet v. 2 0 0 4 

Veli-Pekka Nurmi, Janne Ruoho, Jorma Sa-
nevuori, Ari Björk, Kauko Luotolinna, Dan 
Wilén, Jouko Luoto, Erkki Helenius, Sakari 
Mäenpää, Pekka Raunio, Kari Pyykkö, Timo 
Sorsavirta. 
Tervetuloa mukaan merelliseen kiltatoimin-
taan. 
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Vänskä kertasi aluksi ammuntat i lanteen turvalli-
suusmääräyksiä ja kävi läpi ammunnassa käyttä-
m ä m m e FN-pistoolin osia ja ominaisuuksia. 

Ammuntana suoritettiin koelaukausten jälkeen 
10 paikallaan oleviin- ja 10 käänyviin tauluihin. 
Ampumamatka oli 25 metriä. Hajonta ampuj ien 
välillä osumatarkkuudessa oli tietysti melkoinen, 
olihan ampumakokemuksissakin melkoisia eroja, 
vaikka lähes kaikille ase oli entuudestaan tuttu. Itse 
olin kyllä viimeksi ampunut sotilaspistoolilla ker-
tausharjoituksissa monia vuosia sitten. Päätarkoi-
tus oli kuienkin sotilasaseen tuntemuksen lisäämi-
nen ja ampumati lanteen hyvin vaativien turvalli-
suusolosuhteiden päivittäminen osallistujille. 

Ampujahe lmet erottuivat kyllä aivan selvästi 
omaan luokkaansa. A m m u n n a n yhteydessä haet-
tiin myös mestaria. Turun Laivastokillan vuoden 
2004 pistooliampumamestaruuden ratkaiseminen 
011 kurssin yhtenä tarkoituksena. A m p u m a m e s -
taruus ratkesikin odotetulla tavalla. Lähinnä vain 
Juha Ovaska ja Eino Kostian kilpailivat keskenään 
mestaruudesta Einon viedessä voiton tällä kertaa 6 
pisteen erolla. - Ties monennenko kerran. 

Turun Laivastokillan kolme parasta ampujaa 
vuoden 2004 kilpailussa olivat 1. Eino Kostian 87p, 
2. Juha Ovaska 81p ja 3. Ulpu Honkasalo 68 pistet-
tä. Onnea voittajille! 
Teksti Seppo Kaila 

Turun Laivastokilta Olkiluodossa 

Li n j a - a u t o m m e lähti p i enen lähtöselvi t te lyn 
(odot te l imme matkal ta poisjääneitä) jälkeen 

marraskuun 18. Aurakatu 2:n bussien lähtötasan-
teelta perinteiseen tapaan - nyt kohti Rauman lie-
peellä olevaa Olkiluotoa. Matkalle osallistuivat lä-
hes kaikki ennal ta i lmoi t tautuneet - eli tus inan 
verran ydinvoimasta kiinnostuneita kiltalaisia oli 
mukana . Perille tu l tuamme vastassa oli ydinvoi-

ma-asiat hyvin tunteva henkilöstö. Kahvituksen 
lomassa saimme kuulla i sänt iemme meille suun-
nit teleman ohjelman - kahvin jälkeen on kierros 
info-rakennuksessa. Sitten noin tunn in ajaksi au-
ditorioon perehtymään lähinnä Olki luodon tule-
vaisuuden rakennusprojekteihin - viidennen ydin-
voimalan rakennusvaiheis i in ja ydinjä tehuol lon 
järjestelyihin. Teoriatietoiskujen tul is imme teke-
mään kierroksen maan alla 60-100 metr in syvyy-
dellä olevassa kallioperään louhitussa luolastossa, 
jonne varastoidaan ydinvoimalassa syntynyt vähä-
ja keskiaktiivinen jäte. 

Kaikki edellä suunnitel tu toteutet t i in , jonka 
jälkeen kiittelimme isäntämme ja siirryimme linja-
autokulljetuksella takaisin Turkuun. 

Mieleen jäi erityisesti se valtava luolasto, joka 
suunnitelmien mukaan tullaan rakentamaan kal-
lioperään käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus-
ta varten kapseleineen päivineen; yhteen kupari-
valurautaiseen kapseliin varastoidaan 12 kpl polt-
toainenippuja. Kapseli on lieriö, jonka halkaisija 
1 m ja pituus joko 4,8 m tai 5,2 m. Ne sijoitetaan 
muu taman metr in välein porat tuihin onkaloihin. 
Tunnelikenttä onkaloineen louhitaan 1,3 k m x 2,3 
k m suuruiselle alueelle 400-500 m:n syvyydelle 
maanpinnasta. Kaikkiaan sinne on suunniteltu voi-
tavan varastoida 6500 tonnia käytettyä ydinpoltto-
ainetta. Aikanaan vuonna 2070 viimeiset kapselit 
tulevat loppusijoitetuiksi. 
Olavi Niskanen 

UNIFERM OY 
Aleksanterinkatu 17, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uniferm.fi 

Aluminiumboats Kewatec AIu 
Indolantie 32,67600 KOKKOLA 

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

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

Erik Erwes, puhel in 0400-503 099 

89 

http://www.uniferm.fi
http://www.kewatec.fi


Keskustelua 

B h n p 
S R A Sovellettu reserviläisammunta 

AMPUJA 
Arvo-Kalle Kangashäkki 

SyntymMUi: 19.01.1967 
Ampu)»ID:J5222 MyOnootty: 20 05.2004 

SOVELLETUN 
RESERVILÄISAMMUniniAIU 
PUOLESTA 

Rannikon Puolustajan nu-
merossa 4 / 0 4 Suomen Am-
pumaurheiluliitto ry:n (SAL) 
Practical-jaoston sihteeri 
Pekka Karras esitti näkemyk-
siään sovelletun reserviläis-
ammunnan (SRA) nykytilasta 
ja toiveitaan lajin kehittämis-
suunnasta. 
Todettakoon, että Pekka Kar-
ras ei Reserviläisurheiluliiton 
(ResLJL) puitteissa ole ollut 
missään tekemisissä SRA-
ammunnan kanssa. Seuraa-
van kirjoituksen tavoitteena 
on valottaa SRA:ta ResULn 
ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen näkökulmasta. 

Vapaaehtoisessa maanpuolustustoimin-
nassa on aseenkäsittelyn ja ammunnan 
harjoittelulla luonnollisesti ollut kes-
keinen rooli. Viime sotien jälkeen aina 

90-luvun alkuun - Neuvostoliiton hajoamiseen 
ja Pariisin rauhansopimuksen uuteen tulkintaan 
- saakka aseellista maanpuolustuskoulutusta Suo-
messa sai antaa vain puolustusvoimat. Kaiken re-
servijärjestöissä tapahtuvan ammunnan oli oltava 
urheiluammunnaksi luokiteltavaa, ml. maastoam-

munnat (esim. 22 cal pistoolilla: 10-50 m syöksy, 
aseen lataaminen, 5-15 laukausta lippaanvaihdolla 
ja kahden käden otteella yhdeksään rajatussa sek-
torissa 10-70 m etäisyydelle sijoitettuun pahvitau-
luun/-kuvioon). Muuttuneessa tilanteessa ja reser-
viläiskentän toiveesta lähti ResUL hakemaan uusia, 
paremmin myös nuorempia ikäluokkia kiinnosta-
via ammunnan muotoja. 

Pääkaupunkiseudulla oli jo aiemmin Sissiker-
hon piirissä kehitetty omia nk. sissiammuntoja. 
80-luvun aikana myös kv. Practical-ammunta oli 
rantautunut Suomeen. ResUL:n hallitus päätti an-
taa silloisille aktiivisille reserviläisampujille Tomi 
Kalliolle, Dan Ahlstedille ja Ilkka Juutilaiselle teh-
täväksi kehittää mm. näiden ammuntojen parhai-
ta ja käyttökelpoisimpia piirteitä soveltaen liitolle 
uusi laji, SRA. Edellä mainitut henkilöt tekivätkin 
mittavan työn alkuvuosien ohjeistuksen laadinnas-
sa ja kenttäkoulutuksen käynnistämisessä. 

Suomen liityttyä Europan Unioniin alkoi lain-
säädännössä Suomen lakien harmonisointi kohti 
yhteisön kollektiivista tahtotilaa, sisältäen ymmär-
rettävästi aselakien harmonisoinnin ja uudistami-
sen. Näinä vuosina ResUL:n ja erityisesti silloisen 
liiton puheenjohtajan Matti Kuulan työllä ja joh-
dolla saatiin aselain molemmissa vaiheissa mer-
kittävä torjuntavoitto tulkinnasta, jonka mukaan 
esimerkiksi itselataavaa kertatulta ampuva 9 m m 
pistooli saatikka 7,62 x 39 m m patruunaa ampuva 
reserviläiskivääri oli siviileiltä kiellettävä ja näihin 
aiemmin myönnetyt luvat peruttava. Sittemmin 
on ResUL:n toimesta Sisäministeriön aselautakun-
nassa esitelty mm. SRA:n koulutus- ja korttijärjes-
telmä, mikä osaltaan on selkeyttänyt ja yhdenmu-
kaistanut aselupien myöntämisperusteita viran-
omaistaholla. 

SRA:N JA PRACTICALIN VERTAILUA 
SRA on ensisijaisesti kehitetty suomalaisen maan-
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puolustajan aseenkäsittelyn ja ampumataidon har-
joittelumuodoksi, jossa voidaan järjestää myös pai-
kallisia tai kansallisia kilpailuja, eikä sitä koskaan 
ole edes aiottu kv. kilpailumuodoksi. SRA-säännöt 
ja tekninen ohjeistus päätetään Suomessa. Practi-
cal on kansainvälinen laji, jonka säännöt päättää 
alan kansainvälinen liitto, jossa suomalaisilla on 
toki edustus. SRA:ssa komennot annetaan suo-
meksi, Practicalissa englanniksi. 

SRAdla on oma, kansallisten tarpeiden pohjal-
ta kehitetty, nousujohteinen ampuja-, kouluttaja-
ja tuomarijärjestelmä. Practicalissa puolestaan on 
nykyisin voimassa NROI (National Range Officers 
Institute) tuomarijärjestelmä. 

Suomessa Practicalia ammutaan pääsääntöi-
sesti eri luokkiin viritetyillä ja varustelluilla pis-
tooleilla. SRA:ssa pääpaino on maanpuolustajan 
päätyökalun eli palveluskiväärin käytössä. Pis-
toolihan jaetaan vain hyvin marginaaliselle osal-
le sa-joukkoa vara-aseeksi. SRA:ssa voidaan myös 
käyttää useampaa asetta samalla rastilla, esimer-
kiksi pistoolia tai haulikkoa palveluskiväärin li-
säksi. SRA:ssa pistooliluokkia on vain yksi, teh-
dasvalmiste inen min . 9 m m palveluspistooli . 
Practicalin sääntöjen mukaan osanottajilla on ol-
tava riittävästi aikaa tutustua rastiin (stageen), tau-
lulaitteisiin ja muihin yksityiskohtiin käyskentele-
mällä tulevassa ampumasektorissa etukäteen. SRA: 
ssa puolestaan pyri tään siihen, 
että tilanne tulee eteen yllätykse-
nä - nopea tilannearvio, toiminta-
suunnitelma ja toimeenpano - ku-
ten nk. tositilanteessakin. 

Karraksen kriittiset kommen-
tit ammunnan epärealistisuudesta 
perustunevat viimeisimpien SRA-
SM-kilpailujen nettisivuilla nähtävissä olleisiin 
tehtäväkuvauksiin ja periaatepiirroksiin. Puolen-
toistasadan ampujan ja yli kymmenen rastin kil-
pailu kahden päivän aikana on kompromissi, jos-
sa rastin läpimenoaika muodostaa pullonkaulan, ja 
rastitehtäviä on valitettavasti pakko pelkistää kil-
pailun läpiviennin ja sujuvuuden takia. Paikallis-
tasolla harjoitukset ja kilpailut voidaan suunnitella 
monipuolisemmiksi ja väljempään aikaraamiin. 

Karraksen väite siitä, että SRA:ssa ampujat ovat 
aina pukeutuneet maastoasuihin, ei ole aivan oi-
kea. Säännöt edellyttävät vain maastokelpoista va-
rustusta, mikä voi olla lippalakki, verkkarit ja ku-
misaappaat tai citylenkkarit - nykyajan malli Ca-

RaMftriUMaurfMHuHittD ry OttxHmnkotu 2 QOm Mrtiinkl 
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jander. Karraksen väite siitä, että ammunnan har-
joittaminen maastopuvussa antaa lajista kielteisen 
ja väärän mielikuvan nk. ramboiluna, on käsittä-
mätön. Maastopukuhan on maanpuolustajan työ-
ja suojavaate. John Rambo puolestaan on fiktiivi-
nen henkilö, joka elokuvissa ampuu paukkupat-
ruunoilla. SRA:ssa ammutaan kovilla, turvallisesti, 
lajisääntöjä sekä ampumaradan ohjesääntöjä nou-
dattaen. Joissain Puolustusvoimien joukko-osas-
toissa SRA on jo jonkin aikaa ollut osa varusmies-
ten ampumakoulutusohjelmaa, eikä sitä kielteisten 
ja väärien mielikuvien pelosta suinkaan ole harjoi-
teltu verkkareissa ja lenkkitossuissa. 

Alunperin amerikkalainen eversti Cooper ke-
hitti Practical-ammunnan sotilaiden ampumatai-
don kehittämiseksi, vakiinnuttaen mm. pistoolin 
palvelusammunnoissa kahden käden ampumaot-
teen. Practical kansainvälisenä lajina on kuitenkin 
vuosien saatossa kehittynyt puhtaaksi kilpaurhei-
luksi käytettävän kaluston ja varusteiden osalta. 
Tätä kehitystä on ilmeisesti ohjannut halu tehdä 
lajista "poliittisesti korrekti" ja mediakelpoinen. 
Omalta osaltaan asiaan lienevät vaikuttaneet myös 
USA:n aselait sekä kansainvälinen ase- ja ammun-
taharrastusvastainen kehitys. 

Tiettyjä yhteneväisyyksiä kummastakin lajis-
ta löytyy esim. pistelaskennan periaatteista, kuten 
myös tinkimättömistä turvallisuusvaatimuksista. 

Nämä piirteet tosin ovat tyypilli-
siä kaikille toiminnallisille ampu-
malajeille kuten IDPA, CAS, PPC 
1500 jne. 

Practicalista on vuosien mit-
taan kehittynyt uusi urheiluam-
muntalaji SAL:n siipien suojaan, 
SRA:sta puolestaan on kehittynyt 

maanpuolustusta tukeva ampumalaji koulutusjär-
jestelmineen. 

TULEVAISUUS 
Kärki joukko Suomen Pract ical-ampujis ta har-
rastaa myös SRA:ta, mikä on todella arvokas asia 
kaikille toiminnallisten lajien ampujille. SRA:lla 
on vankka maanpuolustuksellinen funktio ja sitä 
kehittävät maanpuolustuksen asiantuntijat. Täs-
tä syystä on hienoa todeta, että meillä Suomessa 
on aktiivinen ja aloitekykyinen molempien edellä 
mainittujen ampumalajien harrastajakunta. 

Rekisteröityjä SRA-ampujia on tällä hetkel-
lä vajaa tuhat, laskennallisesti tietysti vain murto-

SyntyrNMik« 19.01.1967 
MyÖnnatty: 20 057004 
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osa ResUL:n 70.000 jäsenestä. Ampujien keski-ikä 
on kuitenkin sellainen, että merkittävä osa heistä 
on jo nyt sijoitettu tai sijoitettavissa sa-joukkoihin. 
Parhaillaan rakennetaan vapaaehtoisen maanpuo-
lustusjärjestelmän ja viranomaista edustavan ta-
hon yhteisvoimin mallia siitä, miten SRA nivotaan 
osaksi uutta reservin ampumakoulutusjärjestel-
mää, täydentämään ja tukemaan omalta osaltaan 
Puolustusvoimien nykyistä ampumakoulutusoh-
jelmaa. 
Jukka Kemppi 
Kapt.res, rannikon puolustaja ja ammunnan har-
rastaja 

Kirjoittaja on ResUL:n hallituksen jäsen 

* * * 

Pekka Karraksen asiaa käsitellyt mielipidekirjoi-
tus oli otsikoitu: "Urheiluammunnan ja maan-

puolustuksen puolesta". Uskon, että SRAdlaja Prac-
ticalilla on toisilleen paljon annettavaa, ei vähiten 
niiden samankaltaisuuksien vuoksi. Itse pidän re-
serviläisten ampumataidon kehittämistä tärkeänä, 
myös maanpuolustuksen kouluttajapulan helpotta-
miseksi. 

Toivottavasti alan harrastajat, joista monet har-
rastavat molempia lajeja, löytävät yhteisen sävelen. 
Kun mm. ampumaradat alkavat olla kortilla ja nii-
den käyttö kallista, vaatii sekin ampujien yhteistyö-
tä. Tarpeettomiin reviiri- tai muihin taisteluihin ei 
voimia pidä tuhlata. Toimitus päättää tämän kes-
kustelun tässä vaiheessa tähän. 

"Maanpuolustuksen puolesta" 

j RciervtlaiturhelluHlttO r> 

Ш ^a 

S R A Sovellettu re: 

Arvo-Kalle Kangashäkki 
SyntymMIca: 19.01.1967 

AmpuJalD: 15222 Myönnetty: 20 05.2004 

Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 
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Rannikon Puolustajan 

aineisto-ohjeita 
Jutun tärkein anti on mielenki intoinen sisältö, ei 
ulkoasu, pituus tai tekniikka, jolla se on toimitettu. 
Monien tarjolla olevien mahdollisuuksien vallites-
sa lehden toimitus joutuu rajaamaan vaatimuksen-
sa aineistoille omien resurssiensa mukaan. Seuraa-
vassa hyvin tiivistetyt ohjeet, joihin lisäselvyyttä 
saa tarvittaessa mm. allekirjoittaneelta. 

TEKSTIT: 

Tekstisi voit toimittaa joko sähköisinä tai konekir-
joitettuina. Sähköisiä t iedostoja toimittaessasi ota 
huomioon seuraavat tekniset ohjeet: 
1) Kirjoita tekstisi mahdol l i s imman väh in muo-

toi luin , so. raaalla leipätekstillä, vasensuora-
linjauksella - mukaanlukien otsikot ja väliot-
sikot. Kytke pois hyperlinkit sähköposti- ja in-
ternet-osoitteista. Tallenna .rtf-muotoon. 

2) Kirjoita tekstisi i lman rivinvaihtoja tai pakko-
tavutuksia rivien päissä. Jätä kappaleiden ja vä-
liotsikoiden väliin tyhjä riviväli. 

3) ÄLÄ LIITÄ KUVIA tekstidokumentti in, vaan 
toimita ne erillisinä. Voit merki tä kuvan pai-
kat viitteellisesti takstiin, mutta kirjoita ehdot-
tomasti tekstin loppuun kuvien nimet ja kuva-
tekstit niille. 

4) Tallenna Lotus-teksturilla tehdyt tekstit Word. 
doc tai -.rtf -muotoon 

KUVAT: 

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu sähköisessä muo-
dossa toimitetuille kuville: 
1) Tallenna kuvasi yleisesti käytettyihin kuvafor-

maatteihin - jpg, tiff, eps, pdf tai ppt . Älä pa-
ketoi useita kuvia jo idenkin ohje lmien tar jo-
amiin albumeihin tai esim. PowerPoint-esityk-
siksi, vaan tallenna kuvat yksittäin. 

2) Kuvan resoluution tulee olla sävykuvissa (har-
maasävy- tai värikuva) 300 dp i siinä koossa, 
missä kuva painetaan. Viivakuva (mustavalko-
piirros i lman muita sävyjä) vaatii resoluution 

1000-1200 dpi. 
3) Kun kuvaat digkameralla, jonka maaginen lu-

kema on 3 megapixeliä tai niillä korvin, käy-
tä aina SUURINTA KUVAKOKOA JA SUU-
RINTA RESOLUUTIOTA. Osta sitä va r t en 
niin suuri kuvakortti, että tilaa ei tarvitse sääs-
tää. Maksimiarvoilla kuvaaminen turvaa noin 
kymppikokoisen painokelpoisen kuvan. Isom-
piin suurennoksiin tarvitaan lisää megapikse-
leitä. Kuvaruutukatseluun riittää vähäisempi-
kin teho, kuten alla näkyy, mutta älä lähetä nii-
tä kuvia meille. 

Kuvaparin vasen kuva on resoluutioltaan 72 dpi, oi-
kea 300 dpi. Vasen kuva näyttää kuvaruudul la tarkas-
teltaessa kelvolliselta lehden kanteen, mut ta totuus 
on toinen. Sama pätee alla oleviin viivakuviin, joista 
vasemman resoluutio on 72 dpi, oikean 600. 

7 / r . ^ t 

Autan mielelläni aihepiiriä koskevissa kysymyksis-
säsi. Soita tai mailaa niin jutellaan. 
Kari Merilä 
kari.merila@dnainternet.net  
0400 608 804 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4430 

Suomalaiset öljy- ja kaasupolttimet 
Valmistus ja tekninen neuvonta: 

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

Myynti: LVI- ja öljypoltinliikkeet 
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KON PUOLU 

RANNIKKOTYKISTÖN 
U PSEERIYH DISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Hasse Rekola 
Laurintie 6 
02180 ESPOO 
GSM 0400426099 
e-mail: hans-peter.rekola@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
HannoStrang 
GSM 0405570313 
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 
• Komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
(09) 181 24213 
e-mail: sadri.wirzenius@mil.fi 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 Helsinki 
Puh (09) 181 24430 
e-mail: jaakko.savisaari@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

• Puheenjohtaja Markku Kaukoranta 
Riukutie 10 M42 
00390 HELSINKI 
Puh 040-5509707 

umme 
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 050 300 9819 
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 050598 1271 
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 040545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILTA 
• Puheenjohtaja Kai Brandstack 
Niittomiehentie 7,02760 ESPOO 
GSM 0500 900 779 
e-mail: kai.brandstack@kolumbus.fi 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 0405578326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

MERENKURKUN KILTA 
• Puheenjohtaja Timo Koukku 
Hietalahdenkatu 29 as 15,65100 VAASA 
GSM 050 558 5987 

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 
Krrstianinkatu 8 B 32,00170 HELSINKI 
GSM 0405282819 
e-mail: tarjanne@nettil inja.fi 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 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 Revvell 
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 0500207815 
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 Ervves 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400 503099 
e-mail: erwes@erwes.com 
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2005 
9.3. MY:n kuukausikokous Merivoimien varikolla Turussa (sivu 64) 
10.3. Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuosikokous Suomen-

linnassa (sivu 74) 
11.3. Barettimarssin viimeinen i lmoittautumispäivä (sivu 80) 
23.3. RtUY:n evp upseerilounas Katajanokan Kasinolla (sivu 61) 
29.3. Rannikkojääkärikillan kevätkokous Santahaminassa (sivu 79) 
30.3. Kymen Laivastokillan kevätkokous Haminan varuskuntaker-

holla (sivu 84) 
2.4. Laivaston Killan vuosikokous Vaasan Upseerikerholla (sivu 84) 
2.4. Pohjanlahden Laivastokillan kevätkokous Vaasan Upseeriker-

holla (sivu 84) 
6.4. MY:n vuosikokous Suomenlinnassa (sivu 64) 
20.4. Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen vuosikokous Santaha-

minassa (sivu 63) 
21.4. RtUY:n evp upseerilounas Katajanokan Kasinolla (sivu 61) 
16.-18.5. Matt i Kurjen purjehti jat Tukholmassa (sivu 59) 
18.-22.5. Rannikonpuolustajien Killan matka Latviaan (sivu 76) 
19.5. RtUY:n evp-upseerilounas Katajanokan Kasinolla (sivu 61) 
5.7. Teikarin päivä (sivu 80) 
9.7. Merivoimien vuosipäivä ja Laivastotanssiaiset Haminassa 
12.11. Rannikkojääkärikilta 40 vuotta (sivu 80) 

Suomenlahden Meripuolustusalueen tapahtumakalenteri on sivulla 37. 
Kuivasaaren yleisöretket ovat sivulla 74. 
Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kk:n toinen tiistai (sivu 89) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien ia eri yhdistysten t iedotteita: 
www.rannikonpuolustaja.fi 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2005 
TEEMAT JA AIHEET VUONNA 
2/2005 Miinantorjunnan kehittäminen painopisteessä 
• miinantorjunta-alushanke • Miina 2000-hanke • vedenalainen valvonta 
Puolustuspoliittinen selonteko selväksi 
Esittelyssä: Saaristomeren Meripuolustusalue ja Merivoimien Varikko 
3/2005 Suomen puolustusteollisuus 
• vahvuudet ja erikoisosaaminen • yhteistyö merivoimien kanssa 
Merivoimien henkilöstön uudistuva koulutus 
Esittelyssä: Kotkan Rannikkoalue ja 75 vuotias Merisotakoulu 
4/2005 Suomenlahti -kiihkeä kauppaväylä 
• öljynkuljetukset ja öl jyntorjunta • liikenteenohjaus ja merivalvonta 
Esittelyssä: Rajavartiolaitos merirajan vartijana 
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