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RANNIKON PUOLUSTAJA 
MERIPUOLUSTUKSEN 
A M M A T T I - JA JÄSENLEHTI 

Pää to imi t ta ja 
Kai Masalin 
puh 09-351 0 4 0 
f ax 09-351 0 4 4 0 0 
gsm 040-511 1851 
e-mail kai.masalin@plusterveys.fi 

Toimituksen osoite 
(posti tettavat aineistot) 

Kai Masalin 
Jollaksentie 30 
0 0 8 5 0 Helsinki 

Toimitusneuvosto 
Timo Kaukoranta, kommodori, pj. 
Hasse Rekola, komentaja 
Jaakko Savisaari, kommodori 
Pentti Villanen, komentaja 
Reijo Telaranta, majuri res 
Viljo Lehtonen, majuri res 
Eero Sivunen, majuri res 
Kimmo Kinos, yliluutnantti res 
Tatu Vartiainen, luutnantti 
Tapio Riikonen, Sininen Reservi ry 

Toimituskunta (k i r jeenvaihta ja t ) 
Komkapt Olavi Jantunen, KotRa 
Tiedottaja Marika Terä, KotRa 
Tiedottaja Lotta VVirmaneva, MeriSK 
Kom Ove Enqvist, MerivTL 
Kaptl Ilkka Siiri, MerivV 
Kaptl Keijo Karila, SmMepa 
Kaptl Pasi Leskinen, SlMepa 
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Tiedottaja Sari Salmi, SlMepa 
Ltn Leo Puhakka, UudPr 
Tiedottaja Mika Kuutti, Sininen 
Reservi ry 

Ti laushinnat vuode l le 2 0 0 5 
Yksittäiset kestotilaajat 18 euroa / 
vuosikerta. Yleishyödyllisten yhteisö-
jen jäsentilaukset 8 euroa/vuosikerta. 

Osoi t teenmuutokset ja 
t i laukset 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry 
Henry Siikander 
Döbelninkatu 2, 0 0 2 6 0 Helsinki 
puh 09 -477 89621 tai 

09 -477 8960 
G S M 0 4 0 - 5 5 4 8862 (työ) 
e-mail toimisto@mpkl.fi 

Lehden kotisivut 
www.rannikonpuolustaja.fi 

K i r j a p a i n o 
Primus Paino Oy, Huittinen 
Taitto Kari Meri lä 

I lmoitusmyynt i 
Ilpo Pitkänen O y 
puh 09-586 8 3 0 0 
fax 09-586 8 3 0 9 9 

Julkaisi ja 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 
Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat 
kirjoittajien 

Aikakaus leh t ien 
liiton jäsen 

ISSN 1 2 3 9 - 0 4 4 5 
H 

Kansi 
Boomeranger C-3500 vauhdissa 
(Suomen Meripelastusseura). 
Miinalaiva Uusimaa ja Göteborg 
yhteisharjoituksessa (SA-kuva). 
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3/2005 AINEISTOPÄIVÄ 15.08. ILMESTYY VKOLLA 40 
4/2005 AINEISTOPÄIVÄ 17.10. ILMESTYY VKOLLA 50 
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... ilmestyy viikolla 40. 
Pääteemana on Suomen puolustusteollisuus. Lisäksi 
selvitetään Merivoimien henkilöstön uudistuvaa koulu-
tusta. Esittelyssä KotRA ja Merisotakoulu. 
Lehden aineistopäivä on 15.08.2005 mennessä. Tekstit 
sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina 
(muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. 
Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (diaikuvat tiff-, 
eps- tai jpg). Digikuvien minimiresoluutio on 300 dpi. 
Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä on sovit-
tava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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PÄÄKIRJOITUS 2/2005 

Merivoimat ja rakennemuutos 
- puolustushaaramme on 

uuden ajan kynnyksellä 

Valtioneuvoston selonteko etenee parhaillaan 
sanoista kohti tekoja. Tulevien vuosien aika-
na Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kan keskeisenä haasteena on toimintakyvyn 

säilyttäminen ja vahvistaminen. Toimintaympäris-
tömme kehitykseen vaikuttavat keskeisesti maail-
malaajuinen kehitys, maailmalla käynnissä olevat 
alueelliset konfliktit ja uudet uhkat, joiden merki-
tys Suomen turvallisuudelle on kasvanut. Uudistu-
minen edellyttää valintoja ja luopumista vanhen-
tuvasta toimintakyvystä, sillä tarvittavat muutok-
set on kyettävä aikaansaamaan puolustushallinnol-
le osoitettujen resurssien puitteissa. 

Merivoimien toimintakykyä laajennetaan 
vastaamaan toimintaympäristön muutosta 
Vaikka joukko-osastojen lakkauttamiset ja toimin-
nan supistaminen ovat selonteon kaikkein eniten 
huomiota herättävä osa, sisältyy asiakirjaan myös 
vahvoja linjauksia tulevaisuudesta. Merivoimien 
rakennemuutoksen keskeisenä tavoitteena on uu-
distaa puolustushaaran toimintaa tukemaan koko-
naisuutena mahdollisimman hyvin valtakuntam-
me turvallisuus- ja puolustuspoliittisia päämääriä. 

Meripuolustusjärjestelmän kehittäminen edel-
lyttää nykyistä voimakkaampaa keskittymistä ydin-
toimintoihin ja merivoimien rakennemuutoksen 
jatkamista. Syinä ovat toimintaympäristön ja uhki-
en monimuotoistuminen, kansainvälisen yhteistoi-
minnan lisääntyminen, teknologian kehittyminen 
ja kallistuminen sekä väestömme ikääntyminen. 

Kansallisen puolustuksen kehittämisen kan-
nalta tarkasteltuna merivoimien ydintoiminta säi-
lyy nykyisen kaltaisena. Merivoimien tulee edel-
leen kyetä muodostamaan meritilannekuva, valvoa 
alueellista koskemattomuutta, torjua alueloukka-
ukset sekä suojata meriyhteydet ja torjua meritse 

tapahtuvat hyökkäykset yhteistoiminnassa muiden 
puolustushaarojen kanssa. Kansallista puolustusta 
kehitetään hyödyntämällä teknologisia ratkaisuja 
ja luomalla lukumääräisesti pienempiä, mutta suo-
rituskyvyltään entistä tehokkaampia merivoimien 
yksiköitä. 

Pelkästään kansallisen puolustuksen nimiin 
vannovan meripuolustusjärjestelmän avulla ei kye-
tä vastaamaan alueellisten kriisien, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin torjunnan sekä jouk-
kotuhoaseiden leviämisen kaltaisiin uusiin uhkiin. 
Tulevaisuuden meripuolustusjärjestelmältä edelly-
tetään monipuolista kykyä reagoida joustavasti ja 
nopeasti uuden tyyppisissä tilanteissa ja toiminnan 
ulottuvuuksissa. 

Tulevaisuuden merivoimien on kyettävä toi-
mimaan yhä moninaisemmissa kriisiskenaarioissa 
ja ulottamaan toimintansa tuttujen "kotivesien ja 
rantojen" lisäksi kohti Eurooppaa ja sen lähialueita. 
Kansainvälisiin kriiseihin ja maailman epävakaus-
tekijöihin on kyettävä vaikuttamaan jo niiden syn-
tysijoilla ennen kuin ne ehtivät levitä ja ulottaa vai-
kutuksensa kansalaisten jokapäiväiseen elämään. 

Taistelualusyksiköiden havainto-ja reagointi-
kyky sekä toiminnan ulottuvuus kehittyy 
Laivue 2000 muodostaa keskeisen osan meripuo-
lustuksen tulevaisuuden torjunta- ja meriyhteyksi-
en suojaamiskyvystä. Laivueeseen hankittavat neljä 
Hamina-luokan alusta varustetaan ajanmukaisilla 
sensoreilla ja johtamisjärjestelmällä. Alusten suo-
rituskyky perustuu kattavaan toimintaympäristön 
hallintaan, modernisoituun MTO-85 -meritorjun-
taohjusjärjestelmään sekä hyvään ilmatorjuntaky-
kyyn. 

Meriliikenteen suojaamiskyvyn ulottuvuutta ja 
Jatkuu sivulla 6 
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liikkuvuutta avomeriolosuhteis-
sa parannetaan peruskorjaamal-
la ja modernisoimalla Hämeen-
maa-luokan miinalaivat. Alukset 
varustetaan ajanmukaisilla sen-
soreilla, johtamisjärjestelmällä ja 
i lmatorjuntaohjuksil la. Alusten 
miinoituskyky säilyy. 

Miinantorjuntaan kehitetään 
kokonaan uudenlainen miinan-
tor junta la ivue. Laivueelle luo-
daan miinanetsintä ja torjuntaky-
ky, joiden avulla suojataan kaup-
pameriliikennettä ja merivoimien toimintavapaut-
ta kansalliseen puolustukseen liittyvissä tehtävissä 
sekä kansainvälisissä operaatioissa. 

Miinalaiva Pohjanmaata valmistaudutaan tar-
vittaessa käyttämään Euroopassa tai sen lähialu-
eella kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. 
Alus on merivoimien vanhempaa kalustoa ja saa-
vuttaa elinjaksonsa päätepisteen ensi vuosikym-
menen alkupuoliskolla. Haasteeksi jää, miten kan-
sainvälinen kriisinhallintakyky ja koululaiva kye-
tään korvaamaan ensi vuosikymmenen aikana? 

Rannikkojoukkojen liikkuvuus ja käytettä-
vyys monipuolistuu 
Rannikkojoukkojen suorituskyky rakentuu tu-
levaisuudessa entistä enemmän liikkuvuuteen ja 
monipuolisuuteen. Joukkojen toimintakykyä ke-
hitetään kansallisen puolustuksen, kansainvälisen 
kriisinhallinnan ja uusien, sotaa alempi asteisten 
uhkien edellyttämien suorituskykyvaatimusten pe-
rusteella. 

Merivoimien tykistöaseistusta supistetaan. 
Liikkuvasta rannikkotykistöstä ja kiinteästä 100 
TK-kalustosta luovutaan asteittain. Tulevaisuudes-
sa rannikkojoukkojen tulivoima ja iskukyky perus-
tuu entistä enemmän ohjusaseen ja liikkuvien ran-
nikkojoukkojen käyttöön. 

Rannikkojoukkojen tuliyksiköt koostuvat liik-
kuvista meritorjuntaohjuspattereista ja rannikko-
ohjuskomppanioista. Kiinteän tykistön tulivoima 
perustuu 130 mm:n tornikanuunaan, joka säilyy 
edelleen suurimpien satamiemme "portin vartija-
na". 

Rannikkojääkäriyksiköitä ja meritiedustelu-
komppanioita voidaan käyttää tulevaisuudessa en-
tistä moninaisempiin tehtäviin. Yksiköiden tiedus-
telu-, valvonta- ja johtamiskykyä, tulivoimaa, liik-
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kuvuutta sekä kykyä salata ja suojata oma toiminta 
parannetaan edelleen. 

Tilannekuvan tarkkuus ja alueellinen katta-
vuus kehittyy 
Merivoimien tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär-
jestelmää kehitetään integroimalla käytössä olevat 
järjestelmät puolustushaararajat ylittäväksi koko-
naisuudeksi. Tavoitteena on luoda verkostokes-
keisen sodankäynnin vaatimukset täyttävä, kaikki 
puolustushaarat kattava yhteinen tiedustelu-, val-
vonta- ja johtamisjärjestelmä. 

Merivalvontaa keskitetään ja järjestelmien kau-
kokäytön kehittämistä jatketaan. Merivalvonnan 
keskittämisen ansiosta voidaan tehostaa henkilös-
töresurssien käyttöä ja kohdentaa henkilöstöä lin-
nakkeilta muihin merivoimien rakenneuudistusta 
tukeviin tehtäviin. Painopistealueilla jatketaan ve-
denalaisen valvonnan ajantasaistamista ja samalla 
kehitetään siirrettävää valvontaa. 

Sensoreiden valvontakyvyn kehittämisen lisäk-
si merivalvonnan ulottuvuutta kasvatetaan tiivis-
tämällä edelleen kansallista METO-yhteistyötä ja 
laajentamalla kansainvälistä merivalvontayhteis-
työtä. Tunnistettua meritilannekuvaa kyetään luo-
maan Itämeren eteläosista saakka reaaliaikaisen 
meritilannetietojen vaihdon ansiosta jo nyt. 

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistoimin-
takyky syvenee 
Merellisten viranomaisten välinen yhteistoimin-
takyky on Suomessa mihin tahansa valtioon ver-
rattuna jo nykyisellään korkealla tasolla. Yhteis-
toiminnasta saadut positiiviset kokemukset kan-
nustavat kehit tämään toimintaa edelleen. Meri-
voimien uudistumisesta aiheutuvaa toimintakyvyn 
kehittymistä hyödynnetään tulevaisuudessa aiem-
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paa laajemmin viranomaisyhteistoimintaan liitty-
vissä tilanteissa ja yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisessa. 

Kansainvälistä toimintakykyä kehitetään me-
rivoimissa sotilaallisen kriisinhallinnan ja nopean 
toiminnan edellyttämien suorituskykyvaatimusten 
perusteella. Merivoimien kansainvälistä toiminta-
kykyä ylläpidetään osallistumalla kansainvälisiin 
merivoimaharjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin 
sekä lisäämällä yhteistyötä ja parantamalla toimin-
tatapamallien ja teknologisten ratkaisujen kansain-
välistä yhteensopivuutta. 

Osaava henkilöstö kehittää ja kehittyy 
Meripuolustuksen kehittäminen on katkeamaton 
prosessi, jossa yhdistyvät perinteet, hankittu tietä-
mys, ammattitaito ja yhteistyö. 

Merivoimien rakenteellinen uudistuminen on 
suuri haaste henkilöstölle ja koko merivoimien 
toiminnalle. Uuden tyyppiset toimintamallit ja vä-
lineistö sekä toimintaympäristön kansainvälisty-
minen edellyttää henkilöstöltä ennakkoluuloton-
ta uusien asioiden omaksumista ja hallintaa. Tu-
levaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän korke-

aa teknistä tietämystä sekä teknisiä käden taitoja. 
Uusien tehtävien sisältö, lukumäärä sekä osaamis-
vaatimukset vähentävät merivoimien henkilöstön 
kokonaismäärää jonkin verran. Henkilöstöraken-
teemme asteittaisen muutoksen avulla kehitämme 
ennakoivasti kykyä vastata merivoimien tulevai-
suuden tarpeisiin. 

Meripuolustuksen suorituskyvyn kehittäminen 
on laaja ja aikaa vievä kokonaisuus. Se sitoo yhä 
enemmän henkilöstöä ja resursseja. Uuden toi-
mintakyvyn kehittämisen kannalta on olennaisen 
tärkeää, että henkilöstöä kohdennetaan merivoi-
mien kehittämisohjelmiin ja uutta toimintakykyä 
tukeviin tehtäviin. 

Puolus tushaaramme on uuden aikakauden 
kynnyksellä. Ainoana mahdol l isuutenamme on 
katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja kulkea en-
nakkoluulottomasti sekä määrätietoisesti eteen-
päin. 

Lämmintä kesää ja suotuisia tuulia toivottaen 

Merivoimien komentaja 
Vara-amiraali Hans Holmström 

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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Kenraali Jaakko Valtanen 
8 0 vuotta 9 . 2 . 2 0 0 5 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 

onnittelee kunniajäsentään. 

Rannikon Puolustaja onnittelee! 

Vuoden kiltalehti 

Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja 
Kaj Brandstack vastaanotti Maanpuolustus-
kiltojen liiton liittokokouksessa Rannikon 
Puolustaja lehden kunniakir jan. Rannikon 
Puolustaja valittiin Vuoden Kiltalehdeksi 
2004. Rannikon Puolustaja on aikaisemmin 
valittu Vuoden Kiltalehdeksi v. 1994 sekä v. 
2001. Lehti on saanut myös kunniamainin-
nan v. 1999. 
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Miinala iva Pohjanmaa 
koulutuspurjehduksella 

Miinalaiva Pohjanmaa on koulutuspurjeh-
duksellaan, joka suuntautuu yli Atlantin. 
Reitin etappeina ovat Cork 27.5., Baltimo-
re 10.-14.6., Azorit, Portsmouth 26.-30.6. 
Lähtö- ja paluusatama on Helsinki. Matkal-
la koulutetaan kolmannen ja ensimmäisen 
vuosikurssin kadetteja. Kaiken kaikkiaan 
aluksella on mukana noin 130 henkilöä. 

• Noin 50 merikadett ia, 40 palkat tuun sotilas-
henkilöstöön kuuluvaa sekä 45 varusmiestä eli yh-
teensä noin 130 henkilöä lähti sunnuntaina 22.5. 
miinalaiva Pohjanmaan mukana Helsingistä kohti 
Irlantia. Koulutuspurjehduksen ensimmäisenä sa-
tamana oli Cork, jonne miinalaiva Pohjanmaa saa-
pui Kielin kanavan kautta viikon merimatkan jäl-
keen eli 27. toukokuuta. 

Corkista matka jatkuu Baltimoreen Yhdysval-
toihin, jossa alus vierailee 10.-14. kesäkuuta. 

Paluumatkalle Pohjanmaa lähtee Azoreiden 
kautta ja vierailee Portsmouthissa Iso-Britannias-
sa 26.-30. kesäkuuta. Portsmouthissa miinalaiva 
Pohjanmaa osallistuu Iso-Britannian merivoimien 
isännöimään Trafalgar 200 - tapahtumaan, joka 
järjestetään Trafalgarin taistelujen 200-vuotisjuh-
lan kunniaksi. 

Koulutettavina kolmannen ja 
ensimmäisen vuosikurssin kadetit 
Kolmannen ja ensimmäisen vuosikurssin kadet-
tien koulutus on jaettu koulutuspurjehduksen ai-
kana neljään koulutusjaksoon. Ensimmäisellä jak-
solla merikadetteja perehdytetään muun muassa 
aluksen viesti- ja merenkulkulaitteisiin sekä an-
netaan yleismerisotilaallista koulutusta. Nuorem-
pi kadettikurssi keskittyy aluksen ohjailun ja kä-
sittelyn opettelemiseen sekä avomerenkulkuun. 
Vanhempaa kurssia koulutetaan satama-, meri- ja 
konevahtipalvelukseen. Lisäksi kurssi opiskelee 
laivapalveluksen perusteita, merimiestaitoa ja saa 
taisteluasemakoulutusta. Laivalla varusmiespalve-

lustaan suorittavat matruusit saavat yleismerisoti-
laallista koulutusta. Purjehduksen toisella ja nel-
jännellä jaksolla aluksella järjestetään laivatykis-
töammunnat. 

Koulutuspurjehdus päättyy 4. heinäkuuta me-
rivoimien komentajan koulutustarkastukseen. 

Purjehduksen etenemistä voi seurata matka-
päiväkirjasta osoitteesta www.mil.fi/koulutuspur- 
jehdus2005. 

Merisotakoulu on merivoimien komentajan 
alainen sotilasopetuslaitos, jonka päätehtäviä on 
merikadettien, merivoimien reserviupseerioppilai-
den ja varusmiesten koulutus. Vuonna 1930 perus-
tettu Merisotakoulu sijaitsee Helsingin edustalla 
Suomenlinnassa Pikku Mustasaarella. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Voiton juhlat ja horisontti 

Toukokuu 60 vuotta sitten päätti toisen maailman-
sodan Euroopassa. Kolmas Valtakunta oli lyöty, 

Saksa antautunut ehdoitta, Baltian maiden miehittäjä 
jälleen vaihtunut. Merkittävä osa keskistä Eurooppaa 
sai uuden totalitäärisen miehitysvallan komennon, 
jonka otteen kirpoaminen tuli viemään vuosikymme-
niä. Suuri joukko maailman johtajia kokoontui touko-
kuussa tätä juhlimaan Moskovaan. Myös ylipäällik-
kömme. 

Miltähän se meistä suomalaisista tuntui. Ristiriitai-
selta, mutta galluppien mukaan enemmistön hvväksy-
mältä. Mennään, kun kutsutaan, selkä suorana, kuten 
presidenttimme puhe Ranskassa osoitti. Siitä kiitos ja 
kiitos veteraaneillemme, joiden ansiosta me voimme 
olla itsenäisinä ja suoraselkäisinä omalla pohjallamme, 
ilman erityistä kiitollisuuden velkaa muille. 

* * * 

Tämä Rannikon Puolustajan numero käsittelee Val-
tioneuvoston puolustuspoliittisen selonteon vai-

kutuksia ja seurauksia erityisesti merivoimien kannal-
ta. Kun Pääesikunnan suunnitteluohje allekirjoitettiin 
vasta 18.4., on selvää ettei aikataulu ole mahdollistanut 
asian kovin yksityiskohtaista käsittelyä. Työ on vasta 
alkanut ja ratkaisut selviävät myöhemmin. Palaamme 
niihin syksyllä. Kuin myös Ruotsin merivoimien erilli-
seen esittelyyn, jota emme samanlaisista syistä johtuen 
saaneet tähän lehteen. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksemme osalta jotain 
on jo tiedossa. Osana rakennemuutosta suunnitellaan 
perustettavaksi 16 maakuntatoimistoa, joista yhdek-
sän tulisi toimimaan joukko-osastojen yhteydessä ja 
seitsemän sotilasläänien esikuntien alaisuudessa. Maa-
kuntatoimistojen tehtäviin kuuluisivat mm. asevelvol-
lisuusasioiden hoito, yhteydenpito alueen reserviin ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukeminen. 
Pääesikunnan alustavien suunnitelmien mukaan Var-
sinais-Suomen Maakuntatoimisto toimisi Merivoimien 
Esikunnassa Turussa, Helsingin Maakuntatoimisto 
Kaartin lääkärirykmentissä, Uudenmaan Maakunta-
toimisto uudenmaan Prikaatissa (joka nävItää säily-
vän) ja Kymenlaakson Maakuntatoimisto Reserviup-
seerikoulussa. 

Missä ovat meri- ja ilmavoimien vastaavat toimis-
tot? Pääesikunnan tiedotteen otsikon mukaan maa-
kuntatoimistot perustetaan maavoimiin, sijoituspaik-
koina on kuitenkin myös meri- ja ilmavoimien esi-

kuntia tai yksiköitä. Toivottavasti eri puolustushaarojen 
asiantuntemus turvataan ja otetaan suunnitelmissa riit-
tävästi huomioon. Onhan merivoimat ennenkin näissä 
kuvioissa onnistuttu unohtamaan. Päätökset maakunta-
toimistoista tekee aikanaan Puolustusministeriö. 

Tämän vuoden suunniteltu vapaaehtoisten koulut -
tajakurssi Merisotakoulussa jouduttiin peruuttamaan 
resurssipulan vuoksi. Merivoimissa tässä vaiheessa 
seurataan maakuntajoukkokonseptiin liittyviä pilotti-
projekteja. Juuri nyt vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus 
näyttää siintävän horisontissa. Horisonttihan on se ku-
viteltu viiva, jossa taivas ja maa yhtyvät. Kuvaavaa sille 
on, että mitä lähemmäksi sitä kulkee, sitä pitemmälle se 
näyttää siirtyvän! 

Mutta, kuten alueupseerimme optimistisesti aina 
toteaa: "Näin se homma etenee!" 

* * * 

Edellisessä kolumnissani odotin optimistisesti heinä-
kuussa olevaa veteraani-isäni 90-vuotispäivää. Se ei 

toteutunut. Rannikkotykistönkin hankkeissa mukana 
ollut eversti Jarl-Erik Masalin menehtyi seitsemän vii-
kon kovan taistelun jälkeen kolme päivää ennen vete-
raanipäivää, äitini ja minun läsnäollessa. 

"Näin hän kuoli, näin hän eli, 
miesnä loppuun alust' asti, 
sanoissaan hän vitkasteli, 
vaaroiss' suori nopsahasti, 
Teki työnsä kerskaamatta, 
puutteet kesti nurkumatta, 
kärsi vaivaa, rasitusta, 
yhtä vaan ei - valitusta." 

(Munter,). L. Runeberg) 

Kiitos Isi! 
Poikasi 
10.5.2005 

P.S. Maanpuolustuskiltojen Liitto on jälleen valinnut 
Rannikon Puolustajan Vuoden Kiltalehdeksi. 

Lämmin kiitos kirjoittajille ja lehden tekijöille, me-
rivoimille ja muille tukijoille ja erityisesti taittajallemme 
Kari Merilälle. Kiitos myös kustantajalle, Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistykselle, joka on aina antanut pää-
toimittajalle vapauden ja tukensa. 



..I yksi päämäärä: 
OIKEITA ASIOITA 

OIKEAAN AIKAAN 
Merivoimat on muutoksessa, jonka 

moottoreina ovat selonteon vaati-

mukset sekä saman aikaisesti me-

rivoimien muut kehittämissuunni-

telmat. Puolustushaaran voimava-

roja kohdennetaan tulevaisuuden 

rakentamiseen organisaatiota uu-

distamalla, henkilöstövoimavaroja 

uudelleen kohdentamalla, järjestel-

miä kehittämällä ja mm. uusia alus-

ja asehankintoja tekemällä. 

TAPIO MAIJALA 

Kirjoittaja on komentaja ja 
toimii Merivoimien Esikunrian 
henkilöstöosaston päällikkönä 

Reserviläistemme, aktiivisten 
vapaaehtois ten to imijoi t -
t emme eikä eri s idosryh-
m i e m m e ku i tenkaan tar-

vitse olla huolissaan, sillä näiltä 
osin muutokset merivoimissa 
eivät ole kovin dramaattisia. Yh-
teistyö koetaan edelleen merkit-
tävänä ja kehitettävänä voima-
varana. Konkreettisimpana huo-
nonnuksena reservi lä is temme 
osalta on kertausharjoitusmää-
rien putoaminen minimiin seu-
raavan kahden vuoden ajaksi, el-
lei puolustushallinto onnistu pie-
nentämään aiottuja leikkauksia. 

Muutokset toteutetaan 
vuosina 2005-2007 
Utön, Örön, Russarön ja Mäki-
luodon linnakkeilla merivoimien 
jatkuva rauhanaikainen toiminta 
päättyy tämän vuoden loppuun 
mennessä. Saaristomeren Meri-
puolustusalueeseen kuuluva Tu-
run Rannikkopatteristo lakkau-
tetaan joukkoyksikkönä. Kotkan 
Rannikkoalueen toiminta itse-
näisenä joukko-osastona loppuu 
ja se l i i te tään S u o m e n l a h d e n 
Meripuolustusalueeseen joukko-
yksikkönä. Samalla varusmies-
koulutus Rankin l innakkeel la 
päättyy. Muutokset toteutetaan 
vuoden 2006 loppuun mennes-
sä. 

Itäisellä Suomenlahdella tu-
lee jatkossakin olemaan tärkeä 
merkitys merivoimille ja niinpä 
Kotkan-Haminan alueelle muo-
dostetaan noin 90 hengen vah-
vuinen merivoimien ydintoimin-
toihin keskittyvä operatiivinen 
joukkoyksikkö. Meri t ieduste-
lukoulutus uusine rannikkotut-
kineen keskitetään vielä nimeä 
vailla olevalle joukkoyksikölle. 
Varusmieskoulutus jatkuu edel-
leen Kirkonmaan linnakkeella 
sekä aistitähystys Haapasaaressa. 
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Seuraavat kolme vuotta merivoimissa ovat rakennemuutoksen ja kehittämissuunnitelmien 
toimeenpanon aikaa. Muutokset eivät kuitenkaan kovin dramaattisesti koske reserviläisiä, 
vapaaehtoista meripuolustusta tai sidosryhmiä. Näkyvin muutos reserviläisten osalta on 
kertausharjoitusten todennäköinen väheneminen. Kuvan reserviläiset pääsivät huhtikuussa 
kokemaan mm. Tanskan salmien alueella järjestetyn Blue Game/Loyal Mariner05 -harjoi-
tuksen osana miinalaiva Uusimaan henkilöstöä. 

Myös koulutus Helsingin edus-
talla, Isosaaren linnakkeella, jat-
kuu entiseen malliin. Saaristo-
merelle Gyltöseen on jäämässä 
pääosin merivalvonta- ja vartio-
henkilöstöstä koostuva noin 45 
hengen yksikkö. 

Merivoimien Esikunta siirtyy 
Turkuun vuoden 2007 kuluessa. 
Siirtopäätös on osa koko puolus-
tusvoimien rakennemuutosta ja 
siihen liittyviä toimitilaratkaisu-
ja. Myös merellisten toimintojen 
keskittäminen Turkuun, ns. me-
riklusteri- tai merikimppuajatus, 
on ollut päätöksen taustalla. 

Suunnittelu ja toteutus 
tehdään yhteis-
toiminnan hengessä 
Henkilöstömme oma halukkuus 
ja l u o n t a i n e n h a k e u t u m i n e n 
vaativampiin tehtäviin otetaan 
huomioon henkilöstösuunnitte-
lussamme. Luopumisilla saavu-
tetaan Merivoimien henkilöstön 
osalta 40 hengen vähennys koko 

puolustusvoimien hyväksi ja 75 
hengen kohdennus pääosin Me-
rivoimien uusien kehittämisoh-
jelmien hyväksi. 

Henki lös tön supistuksissa 
hyödynnetään ensisijassa luon-
taista poistumaa ja noudatetaan 
hyvän työnantajan periaatteita. 
Parhaillaan suunnitellaan hen-
kilöstökokoonpanoja ja tehtävi-
en siirtoja, tämän jälkeen loppu-
kesällä ja syksyllä suunitelmiin 
liitetään henkilöiden nimet. Yh-
teistoimintaelimet ovat olleet ke-
väästä alkaen tiiviisti suunitte-
lussa mukana. 

Merivoimat seuraa 
maakuntajoukkojen 
pilotointia ja kehittää 
omaa järjestelmäänsä 
Selonteossa mainitaan myös va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
kehittämisestä ja maakuntajou-
koista. Maakuntajoukkojen val-
takunnallisten toimintamallien 
ja menete lmien tu tkimus aloi-

tetaan käynnistämällä maakun-
tajoukkotoiminta tietyissä soti-
laslääneissä. Koko järjestelmän 
tulee olla t o i m i n n a s s a vuon-
na 2010. Merivoimissakin ha-
lukkuus vapaaehtoistoimintaan 
nähdään voimavarana. Sotilaal-
lista maanpuolustus ta tukevan 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen organisoinnin tarkistukset 
maakuntajoukkoineen ovat työn 
alla Merivoimissa, seuraamme 
tarkasti sotilasläänien johdolla 
tapahtuvaa pilotointia sekä sa-
manaikaisesti kehitämme omaa 
j ä r j e s t e l m ä ä m m e yhte i s työs-
sä Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Meripuoluspiirin kanssa. 

Rakennemuutoksemme kos-
kee lähes koko meripuolustuk-
sen kenttää, palkattua henkilös-
töä, varusmiehiä, reserviläisiä, 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen laajaa kenttää sekä muita yh-
teistoimintakumppaneitamme. 
Olemme samassa laivassa. • 
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OLAVI JANTUNEN 

Kotkan Rannikkoalueen esi-
k u n t a m u u t t i H a m i n a a n 
2005 t a m m i / h e l m i k u u n 
vaihteessa. Uude t h i eno t 

tilat odottivat Virastotalon ah-
taudesta ja Kyminlinnan jo hei-
kohkoista tiloista siirtyvää hen-
kilöstöä. 1.3.2005 aamulla kie-

lekkeinen valtiolippu laskettiin 
viimeisen kerran Kyminlinnan 
linnoituksessa. Iltapäivällä pe-
ruskor ja t tu Es ikun ta rakennus 
101 otettiin virallisesti käyttöön 
keväisen aur ingon paistaessa. 
Avajaisseremonian jälkeen nau-
tittiin rannikkoalueen komenta-

jan kom Veijo Taipaluksen sekä 
varuskunnan päällikkön ev Asko 
Kohvakan isännöimästä muka-
vasta vastaanotosta es ikunnan 
uusissa tiloissa. 

Maaliskuun puolessa välis-
sä, tarkalleen ottaen 16.3.2005, 
joukko-osas ton henk i lökun ta 

KUVA ULLA PARVIAINEN' 

Esikunnan avajaiset. Nauhaa leikkaamassa KotRan komentaja Veijo Taipalus, Haminan kaupungin-
johtaja Hannu Muhonen, lippueamiraali Hanno Strang ja prikaatikenraali Antti Lankinen. 
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KUVA MERIVE VIESTINTÄ 

tuu puolella. Lisäksi KotRa luo-
vuttaa Haminan varuskunnan 
tukitehtävät Reserviupseerikou-
lulle. Samalla Rankin linnake on 
mahdollista muuttaa vartiolin-
nakkeeksi. Rannikkoalueen va-
rusmieskoulutus keskitetään Kir-
konmaan valmiuslinnakkeelle. 

R a k e n n e m u u t o k s e n to i -
meenpano vaatii pal jon työtä. 
Työ otetaan haasteena ja kehit-
tymisen mahdollisuutena. Pieni 
mutta pippurinen valmiusjouk-
ko-osastomme liittyy osaksi isoa 
valmiusyhtymää. Entiset ope-
ratiiviset velvoitteemme tulevat 
säilymään. Sen sijaan joukkotuo-
tantotehtävämme tulevat muut-
tumaan oleellisesti. Meillä onkin 
edessämme mahdollisuus muo-
dostaa tulevasta joukko-yksikös-
tä meri t iedustelun ja -valvon-
nan osaamiskeskus. Tässä työssä 
meitä tukee pitkä kokemuksem-
me valvonta-alalta sekä jatkuvas-
ti käytössä oleva valvonnan ja 
tulenkäytön järjestelmämme. Li-

koottiin kuulemaan esitystä ra-
k e n n e m u u t o k s e n to imeenpa-
nosta. Yllättäen Kotkan Rannik-
koalue oli noussut rakennemuu-
toksen kohteena olevien joukko-
jen listalle. Joukko-osastomme 
organisoidaan osaksi Suomen-
l ahden Mer ipuo lus tusa lue t t a 
1.1.2007. Näin ollen KotRa tu-
lee jatkamaan SIMepan alaisena 
j oukkoyksikkönä. 

Rakennemuutoksen tarkoi-
tuksena on tehostaa Puolustus-
voimien toimintaa. Joukko-osas-
tojen uudelleen järjestelyjen ta-
voitteena on saada aikaan sääs-
töjä sekä henkilöstökohdennuk-
sia avaintehtäviin. Kirjoitushet-
kellä ei vielä ollut tiedossa Pää-
esikunnan ohjauskirjet tä, joka 
antaa perusteet suunnittelutyölle 
mutta karkeat suuntaviivat ovat 
tiedossa. Kotkan Rannikkoalu-
een palkatun henkilöstön mää-
rä supistunee noin 90 henkilöön 
nykyisestä noin 150:stä. Samalla 
varusmiesten saapumiserä supis-

• • Meritiedustelija. 

sätukea meritiedustelukoulutuk-
sen alalle antaa t ie totai tomme 
rannikkoj ääkärikoulutuksesta. 

Meritiedustelu tulee olemaan 
haasteellinen koulutustehtävä. 
Toiminta edellyttää meiltä yhä 
tiiviimpää yhteistyötä Merivoi-
mien muiden joukkojen kanssa. 
Edessämme on näytön paikka. 
Näiden haasteiden edessä tavoit-
teemme on tehdä joukko-osas-
tos tamme sellainen joukkoyk-
sikkö, johon Merivoimat ja tule-
va emojoukko-osastomme Suo-
menlahden Meripuolustusalue 
voi luottaa ja josta ne voivat olla 
ylpeitä. 
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Puolustusvoimien maakuntajoukkoja kä-

sittelevän kirjoitukseni kehyksenä on va-

paaehtoinen maanpuolustus, jonka tule-

vaisuuden näkymiin sisältyvät maakun-

tajoukot, puolustusvoimien sodan ajan 

joukoista valitut alueelliset joukot kotiseu-

dun puolustajina ja turvallisuuden vah-

vistajina. Maakuntajoukot ovat myös 

osa asevelvollisuusjärjestelmää. Tavoite-

tilassa puolustusvoimien maakuntajoukot 

ovat kehittyvä osa puolustusvoimien so-

dan ajan valmiutta mutta myös osa yh-

teiskunnan kokonaisturvallisuutta, toimin-

tavalmiutta yhteiskunnan normaaliajan 

häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

JORMA JOKISALO 
Kirjoittaja on eversti ja 

vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tarkastaja 

» m a a k u n t a j o u k o t , n i i d e n 
H ^ J tarve, tehtävät ja koulu-
111J tus lähtevät puolustusvoi-

m a mien tarpeis ta kehit tää 
omaa puolustusvalmiuttamme. 
Eikä vain siitä, vaan tässä kon-
septissa kyetään sovittamaan yh-
teen myös yhteiskunnan tarpei-
ta, jotka koskevat turvallisuut-
ta ja yksilön tahtotilaa valmis-
tautua vapaaehtoisesti maansa 
puolustamiseen ja kotiseutunsa 
turval l isuuden vahvistamiseen 
normaaliajan häiriötilanteista al-
kaen poikkeusoloihin ja aina pa-
himpaan mahdolliseen vaihtoeh-
toon saakka. 

Avainsanoja ovat: vapaaeh-
toisuus, laillisuus, valmius, ko-
konaisturvallisuus, kotiseutu ja 
yhteinen tahtotila. 

Puolustusvoimien keskeisin 
tehtävä on valmistautua ennal-
ta ehkäisemään ja viime kädessä 
torjumaan maahamme kohdistu-
va hyökkäys ja siten turvaamaan 
valtakunnan ja sen oikeusjärjes-
tyksen sekä kansan elinmahdol-
lisuudet ja perusoikeudet. Ylei-
nen asevelvollisuus ja alueellinen 
puolustus toimivat kansallisen 
puolustuksemme kulmakivinä, 
kun koko maatamme valmistau-
dutaan tarpeen tulleen puolus-
tamaan eri asteisissa kriisitilan-
teissa ja uhkamalleissa. 

Suomalainen yhteiskunta ke-
hittymisensä myötä on tullut en-
tistä haavoittuvammaksi. Väes-
tön keskittyminen, yhteiskunnan 
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monimuotoinen infrastruktuuri 
ja muutamasta keskeisestä asias-
ta kuten tietoliikenteen, sähkön 
ja muun energian saannista en-
tistä riippuvammaksi tuleminen 
voi aiheuttaa jo normaaliaikana 
vakavia häiriötiloja saatikka sit-
ten, jos joku aktiivisesti ryhtyy 
vaikuttamaan strategisiin kohtei-
siimme tai toimintoihimme. 

Maamme puolustustehtävän 
toteuttaminen edellyttää monen-
laista valmistautumista. Todelli-
sen puolustuksemme voimava-
ran kouluttaminen reserviin on 
niistä rauhana ajan näkyvin ja 
laaja-alaisin tehtävä. Keskeisim-
piin tehtäviimme kuuluu myös 
virka-avun antamisvalmius ja 
osallistuminen pelastustoimin-
taan. Näistä keskeisistä tehtävis-
tä ja niihin valmistautumisesta 
löytyy myös maakuntajoukkojen 
olemassaolon tarve ja oikeutus. 

Maakuntajoukot ja niiden 
käyttömahdollisuudet 
Puolustusvoimat on saanut teh-
tävän Valtioneuvoston selonte-

ossa 2004. Selonteon eduskun-
takäsit telyssä t eh t ävämme on 
vahvistettu ponsiäänestyksessä. 
Puolustusvoimat on myös tehnyt 
päätöksen maakunta joukkojen 
perustamisesta. Selonteossa esi-
tetyt asiat perustuvat perusteel-
liseen selvitykseen vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta ja sen 
kehittämismahdollisuuksista ja 
sen yhtenä edellytyksenä olevan 
säädöspohjan tarpeesta ja pääsi-
sällöstä. Tässä suhteessa jatkoke-
hittämisen edellytykset ja suun-
taviivat ovat tiedossa ja sovellet-
tavissa käytäntöön. 

Valtioneuvoston selonteossa 
maini tut maakunta joukot ovat 
puolus tusvoimien sodan ajan 
kokoonpanoon kuuluvia jouk-
koja. Ne ovat tälläkin hetkellä 
olemassa. Niiden kaikkinainen 
sotavarustus on puolustusvoimi-
en eri materiaalivarastoissa. Jou-
koilla on olemassa käyttösuun-
nitelmat siltä varalta, että puo-
lustusvoimat voisivat valmiutta 
nostaessaan perustaa ja lähettää 
joukot tehtäviinsä. Puolustus-
voimat eivät muodosta mitään 

uusia sodan ajan vahvuutemme 
ulkopuolella olevia maakunta-
joukkoja vaan nimeää maakun-
nallisesti erikseen valitut sodan 
ajan alueellisiin joukkoihin kuu-
luvat paikallispuolustuksen jou-
kot. Maakunta joukkoja johtaa 
puolustusvoimat lakisääteisien 
tehtävien, johtamisjärjestelmän, 
toimivaltuuksien ja tilanteen val-
miusvaatimuksien perusteella ja 
mukaisesti. 

Maakuntajoukoissa hyödyn-
netään reserviläisten vapaaeh-
toisuutta rekrytoinnissa, koulu-
tukseen osallistumisessa ja oma-
toimisessa harjoittelussa. Ensi-
sijaisena tavoitteena on yksikön 
ja sen henki lös tön valmiuden 
parantaminen sodan ajan tehtä-
vän osalta. Maakuntajoukkoihin 
rekrytoidaan oman kotiseutun-
sa puolustamiseen sitoutuneita 
vapaaehtoisia reserviläisiä. Soti-
lasläänien, ilma- ja merivoimien 
esikuntien valitsemissa ja pääesi-
kunnan hyväksymissä maakun-
tajoukoissa hyödynnetään reser-
viläisten paikallistuntemusta ja 
monialaista osaamista. Tavoite-
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® 2. Maakuntajoukkojen 
tehtävät 

Puolustusvoimien joukko sodan ajan tehtäväänsä varten 

tilassa maakuntajoukot ovat va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
ilmentymä. 

Puo lus tusvo imat varus taa 
maakuntajoukot, varastoi mate-
riaalin, johtaa valinnat ja kou-
lutuksen. Koulutus muodostuu 
reservin kertausharjoituksista, 
puolustusvoimien vapaaehtoisis-
ta harjoituksista ja puolustusvoi-
mien Maanpuolustuskoulutus ry: 
Itä erikseen tilaamista koulutus-
tapahtumista. Puolustusvoimien 
asein tapahtuvan koulutuksen 
johtaa aina puolustusvoimien 
kantahenkilökunta. Maakunta-
joukkojen koulutukseen osallis-
tuvat joukon oma päällystö, so-
tilasläänien henkilöstö ja Maan-
puolustuskoulutus ry:n paikalli-
nen tai alueellinen henkilöstö. 

Maakuntajoukkojen 
lisäarvo puolustusvoimien 
valmiuteen ja merkitys 
yhteiskunnan kokonais-
turvallisuudessa 

Maakun ta joukko jen perus - ja 
ensisijainen tehtävä tulee puo-
lustusvoimien sodan ajan vaati-
muksista. Maakuntajoukot kuu-
luvat alueellisiin joukkoihimme 
ja edustavat tyypillisimmillään 
siinä kokonaisuudessa paikal-
lisjoukkojamme. Tavanomaiset 
tehtävät voivat olla kohteensuo-
jaustehtäviä, jotka erinomaisella 
tavalla sopivat kotiseudun puo-
lustusajatteluun ja turvallisuu-
den varmistamiseen. Pois ei kui-
tenkaan ole suljettu mitään eri-
tyistehtäviäkään vaan joukkoon 
m a h t u u n i in a s e l a j i j o u k k o j a 
tehtävineen kuin perustamisor-
ganisaatioon kuuluvia joukkoja 
perus- ja mahdollisine jatkoteh-
tävineen. Tilaa on myös meri- ja 
ilmavoimien maakuntajoukoille 
ja miksikäs ei myös rajavartio-

laitoksenkin maakuntajoukoille. 
Kaikkien m a a k u n t a j o u k k o j e n 
valinnan ja koulutuksen perus-
lähtökohta on kuitenkin sama: 
sodan ajan tehtävä ja siihen val-
miuden kehittäminen. 

M a a k u n t a j o u k k o j e n avul-
la kyetään luomaan todella pai-
kalliset o losuhteet tunteva ja 
ko t i seu tunsa puo lus t amiseen 
sitoutunut kiinteä joukko. Käyt-
tämäl lä kaikki kou lu tusmah-
dollisuudet kuten reservin ker-
tausharjoituksia, puolustusvoi-
mien vapaaehtoisia harjoituksia 
ja Maanpuolus tuskoulutus ry: 
Itä tilattuja koulutustapahtumia 
saadaan joukon osaamisen taso 
korkeaksi.. Suunnatessamme va-
paaehtoisuuteen sisältyvän voi-
mavaran suunnitelmalliseen toi-
mintaan pystymme muuttamaan 
maanpuolustustahdon ja vapaa-
ehtoisuuden voiman puolustus-
voimien ja alueellisen puolustus-
järjestelmän tarpeita vastaavaksi 
toiminnaksi. Samalla kykenem-
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Aikataulu ja tärkeimmät tehtävät 
(suunnitelma) 

| PÄÄESIKUNTA 

me kehittämään maakuntajouk-
koihin kuuluvien henkistä toi-
min takykyä r y h m ä k i i n t e y t t ä 
hyväksi käyttäen. Näin kasva-
tamme myös näiden joukkojen 
suorituskykyä ja lisäämme maa-
kuntajoukkojen toimintaympä-
ristössä oman puolustuksemme 
uskottavuutta. 

M a a k u n t a j o u k k o j e n hyö-
dyllisyys ei rajoitu vain poikke-
usolojen käyttötilanteisiin vaan 
niillä voidaan monipuolistaa ja 
edistää puolustusvoimien vir-
ka-apuvalmiutta yhteiskunnan 
normaal ia jan häiriötilanteissa. 
On mahdollista, että maakunta-
joukon virka-aputehtävä koh-
teen suojaamisessa muuttuukin 
määrätilanteessa sodan ajan teh-
täväksi. 

Maakuntajoukkojen 
kehittämisen aikataulu 
Puolustusvoimat on aloit tanut 
se lon teon m ä ä r i t t ä m ä n maa -
kuntajoukko tehtävän täyttämi-

sen. Haluamme onnistua ja siksi 
olemme valinneet aloitusmallik-
si tutkimuksen ja kokeilun tien. 
Ensimmäiset viisi sotilaslääniä 
ovat saaneet ja saavat lisäperus-
teet maakuntajoukkojen täytän-
töönpanon kokeilu- ja tutkimus-
tehtävistä. Tämän ja seuraavan 
vuoden aikana pyr imme löytä-
mää kokeilu- ja tutkimusvaiheel-
la mahdollisimman hyviä ratkai-
sumalleja. Reservin koulutuk-
sen kehittämismalleissa otamme 
huomioon maakuntajoukkojen 
päällystön koulutuksen tarpeet 
ja kehittämisvaatimukset. Suun-
nittelutyö asevelvollisuusosastol-
la on alkanut tässäkin asiassa. 

Suunnittelu jatkuu niin Puo-
lustusministeriössä kuin pääesi-
kunnassakin alkaen muun mu-
assa lain- säädännöstä ja toimin-
takeskusverkoston selvitystyöstä. 
Aikaa perusteiden suunnitteluun 
ja toimintamallien hiomiseen on 
kolmisen vuotta. Reservillem-
me ja muille maakuntajoukkoja 

odottaville aika on tietenkin pit-
kä, kun aktiviteettia on runsaas-
ti ja tahtotila korkea. Maltamme 
kuitenkin kaikki yhdessä mie-
lemme ja suunnittelemme mah-
dollisimman huolella kaikki as-
keleet, jotta emme kompuroisi 
matkalla tavoitteeseemme eikä 
kävisi toteen se, mitä "Tuntemat-
tomassa sotilaassa" ennustettiin. 
Hyvää kannat taa odot taa hie-
man kauemminkin! 

Maakuntajoukot merellisessä 
ympäristössä? 
Ottaen h u o m i o o n aktiivisuus, 
jota esiintyy rannikon puolus-
taj ien ja merel l isen koulu tuk-
sen saaneissa reserviläisissä, val-
miutta on. Tehtäviä voi hyvin-
kin löytyä esimerkiksi kylmiksi 
muuntuvista linnakkeista. Myös 
alusyksiköiden ja tukeutumisyk-
siköiden toiminnassa saattaa olla 
sijansa mer ivoimien maakun-
tajoukoille. Parhaiten tietenkin 
asian ja mahdol l i suudet tietää 
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i i i M H I » 
JpS, merivoimiemme johto, joka tus-

kin jättää käyttämättä hyväkseen 
sitä mahdoll isuut ta , mikä sisäl-
tyy puolustushaaran omiin maa-
kuntajoukkoihin. 

Määrälliset tarpeet 

Mikä on sit ten määrä l l inen ta-
vo i t t eemme? Kun on kyseessä 
vapaaehtoisuuden varaan nojaa-

va toimintamalli , on vaikea etu-
käteen ennus taa , ku inka suur i 
h inku maakun ta joukko ih in to-
della on. Tai o i k e a m m i n h in -
k u a v a r m a s t i on , m u t t a o n k o 
todell isia mahdol l i suuks ia .Va-
p a a e h t o i s u u d e n vas tapa inoks i 
vaakakupissa on myös vastui ta 
ja velvollisuuksiakin. O n k o ha-
lukkailla mahdol l isuuksia arki-
työnsä puolesta, on asia joka, on 
otettava myös huomioon . Maa-
kuntajoukoissa to imimisen yksi 

lähtökohta - velvollisuus, on si-
tou tuminen oman fyysisen kun-
tonsa kehittämiseen ja ylläpitoon 
vaatimustasoa vastaavasti. Luot-
tavaisin mielin odotan, että vuo-
sina 2007-2008 noin 10 000 re-
serviläistä on löytänyt paikkansa 
maakuntajoukoissa. Tavoitetilas-
sa maakuntajoukkoja on kaikissa 
maakunnissamme vuonna 2010. 
Silloin reserviläisten määrän us-
kois in olevan jo kaks inker t a i -
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Vapaaehtoiset meripelastajat 
siirtävät potilasta öljyntor-
junta-alus Hallista pelastus-
alukseen Aalto 2004 -har jo i -
tuksessa. 

SADRI WIRZENIUS 

Kirjoittaja on entinen 
Rannikon Puolustajan 
toimituspäällikkö, jon-

ka nykyinen tehtävä on 
Suomen Meripelastus-

seuran tiedottaja. 

Suomen Meripelastusseuran alukset toimi-

vat puolueettomina rannikkopelastusaluksi-

na myös kriisitilanteessa ja sodanaikana. 

Alukset auttavat merellä kaikkia avun tarvit-

sijoita ja nauttivat itse neutraalin pelastajan 

koskemattomuutta. Suomen vuonna 1 955 

ratifioimassa Geneven ll-sopimuksessa 

määritellään humanitaarisen meripelastus-

organisaation tehtävät ja velvoitteet. 
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MERIPELASTUSSEURA 
SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 

Toisen maai lmansodan jäl-
keen kirjoitett i in humani -
taar is ta avus tus to imintaa 
koskeva t G e n e v e n sopi -

mukset uudelleen. Merisotatoi-
mi in kuuluvien haavoi t tunei -
den, sairaiden ja haaksirikkou-
tuneiden aseman parantamista 
koskevaan ns. I I -sopimukseen 
lisättiin pykälä, joka määrit tää 
rannikkopelastusalusten aseman 
puolueettomina, humanitaarista 
pelastustoimintaa harjoittavina 
aluksina. Neutraalin pelastajan 
tunnusmerkit täyttävät pelastus-
alukset pelastavat kriisi- ja sota-
tilanteessa merihädästä kaikkia 
selkkauksen osapuolia ja krii-
sialueelle joutunei ta puolueet-
tomia sekä avustavat sairaita ja 
haavoittuneita. 

Puolueettomuus ja suojattu 
neutraalin pelastajan asema hy-
väksytään vain sellaisen organi-
saation aluksille, joka on nou-
dattanut Geneven II-sopimuk-
sen periaatteita toiminnassaan 
ennen mahdoll is ta konfl ikt ia . 
Konfliktin osapuolten ei siis tar-
vitse hyväksyä ilmoitusta puolu-
eettomasta organisaatiosta, mi-
käli sen toiminta ei ole rauhan-
aikana täyttänyt sopimuksessa 
määriteltyjä humanitaarisen toi-
minnan periaatteita. 

1980-luvulla Meripelastus-
seuran alusten asemasta mah-
dollisessa kriisitilanteessa kes-
kusteltiin niin Rajavartiolaitok-
sen kuin Merivoimien ja Pää-
esikunnankin kanssa. Kaikkien 
osapuolten yhteinen kanta oli, 
että Meripelas tusseuran tulee 

toimia niin, että se säilyttää ase-
mansa puolueettomana humani-
taarisena pelastusorganisaationa. 
Tilanne ei ole 20 vuodessa muut-
tunut , vaan Meripelastusseura 
pitää puolueettoman pelastajan 
roolistaan edelleen kiinni. 

Sotaharjoituksissa mukana 
pelastustehtävissä 
Neutraal in pelastajan status ei 
estä Meripelastusseuran aluksia 
osallistumasta Raj avartiolaitok-
sen tai Puolustusvoimien har-
joituksiin pelastusaluksina. Eh-
doton edellytys ku i tenkin on, 
että Seuran aluksia ei aseisteta 
eikä niillä kuljeteta sotavarustei-
ta. Aluksilla ei myöskään käytetä 
muita tunnuksia tai lippuja kuin 
kansallislippua ja Meripelastus-
seuran omia tunnuksia. Sotalip-
pu ei liehu vapaaehtoisten meri-
pelastajien veneessä. 

Hyvä esimerkki Meripelas-
tusseuran osallistumisesta viran-

Helsinkiä kotisatamanaan pitä-
vä pelastusristeilijä Jenny Wi-
huri lähti hälytystehtävään 22 
kertaa kaudella 2004. 

Porkkalan Meripelastusyhdistyksen pelastusristeilijä Mac 
Elliot osallistui puolustusvoimien Aalto 2004 -pääsotahar-
joitukseen puolueettomana pelastusaluksena. 
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molemmille osapuolille hyödyl-
lisiä muotoja. 

Pelastusvalmiudessa koko 
avovesikauden 
Suomen Meripelastusseura on 
59 vapaaehtoisen meri- ja jär-
vipelastusyhdistyksen keskus-
järjestö, jonka toiminta perus-
tuu yksittäisten meripelastajien 
pyyteettömään auttamishaluun. 
Seuran yli 12 000 jäsenestä noin 
2 000 toimii aktiivisina meripe-
lastajina. Vapaaehtoisyksiköt pi-
tävät pelastusvalmiutta yllä 24 
tuntia vuorokaudessa koko avo-
vesikauden. Päivystys sitoo vuo-
sittain yli 730 miestyövuotta. 

Meripelastusseuran vapaaeh-
toiset miehistöt lähtivät hälytys-
tehtävään viime vuonna yhteen-
sä 913 kertaa. Tehtävien mää-
rä kasvoi kahdeksan prosenttia 
edellisvuodesta. Apua sai lähes 2 
000 ihmistä ja yli 700 alusta. 124 
ihmistä pelastettiin todennäköi-
sesti varmalta menehtymiseltä ja 
55 alusta tuhoutumiselta. Kau-
den 2005 päivystys käynnistyi 
toukokuun alussa. 

Teksti pohjautuu osittain meren-
kulkuneuvos Paavo Wihurin Va-
paaehtoinen Meripelastaja -leh-
dessä 3/2004 julkaistuun artik-
keliin. 

omaisten valmiusharjoitukseen 
on viime kesänä järjestetty Puo-
lustusvoimien pääsotaharjoitus 
Aalto 2004. Harjoituksessa tes-
tattiin viranomaisten ja vapaaeh-
toisten meripelastajien yhteistoi-
mintaa öljyntorjunta-aluksella 
tapahtuneessa onnettomuudes-
sa. Hyvin onnistuneeseen harjoi-
tukseen osallistuivat Porkkalan 
Meripelastusyhdistyksen alukset 
PR Mac Elliot ja PV Vega. 

Koulutusyhteistyötä vapaa-
ehtoisen meripuolustuksen 
kanssa 

Meripelastusseuran strategiaan 
on kir jat tu tavoitteeksi verkos-
toituminen ja yhteistyön kehittä-
minen eri sidosryhmien kanssa. 
Eräs hedelmällinen kehittämis-

kohde on koulutusyhteistyö va-
paaehtoisten meri- ja maanpuo-
lustusorganisaatioiden kanssa. 
Yhteistyötä Maanpuolustuskou-
lutus ry:n Meripuolustuspiir in 
kanssa on testattu jo joissakin 
Meripelastusseuran jäsenyhdis-
tyksissä ja kokemukset ovat po-
sitiivisia. MPK ry:n kanssa neu-
votel laan myös mahdol l i ses ta 
koulutusyhteistyöstä sisävesillä. 

Vapaaehtoisten pelastaj ien 
ja puolustajien yhteisissä koulu-
tustilaisuuksissakin on muistet-
tava meripelastusalusten huma-
nitaarinen tehtävä. Alusten mie-
histöissä ei esiinnytä sotilaspu-
vuissa eikä aluksille tuoda aseita 
missään tilanteessa. Näistä rajoi-
tuksista huolimatta löytyy kou-
lutusyhteistyölle varmasti monia 
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SADRI WIRZENIUS 

Suomen Meripelastusseura hankkii tänä 
vuonna kymmenen uutta pelastusalusta kor-
vaamaan vanhenevaa kalustoa. Veneet 
ovat nopeita, itsenäiseen työskentelyyn pys-
tyviä ja erityisesti vapaaehtoisten meripelas-
tajien käyttöön suunniteltuja. Hankinta on 
vuositasolla suurin Seuran historiassa. 

Boomeranger C-1100 
-pelastusvene on va-
rustettu viimeisim-
mällä ohjaus- ja na-
vigointitekniikalla 
(kuva Jaakko Pitkä-
järvi). 

Loviisalainen Boomeranger 
Boats toimittaa Meripelas-
tusseuralle viisi katettua ko-
vapohjaista kellukevenettä 

(RIB), joista kolme varustetaan 
kahdella 240 hevosvoiman die-
selmoottori l la ja vesisuihkulla 
ja kaksi 250 hevosvoiman perä-
moottorei l la . Perämoottor ive-
neet ovat 10,4 metriä pitkiä ja ne 
yltävät jopa 45 solmun nopeu-
teen. Puolisen metriä pitempien 
ja huomat tavas t i raskaampien 
vesisuihkuveneiden huippuno-
peus on noin 32 solmua. Telakka 
rakentaa vapaaehtoisille meripe-
lastajille myös neljä kuusimetris-
tä ja yhden seitsenmetrisen avo-
mallisen RIB:in. 

Pienimmät veneet on suun-
niteltu to imimaan pääsääntöi-
sesti i somman aluksen tukena, 
mutta ne voivat olla myös pelas-
tusaseman ainoa alus suojaisem-
milla vesialueilla. Yli 10-metriset 
katetut veneet toimivat itsenäi-
sinä pelastusyksiköinä sekä ran-
nikolla että sisävesillä - vaativiin 
avomeriolosuhteisiin nekään ei-
vät sovellu. 

Toinen isoista perämoottori-
veneistä sijoitetaan Vaasaan. Lo-
put yhdeksän venettä menevät 
sisävesille; Imatralle, Inariin, Ka-
jaaniin, Kiteelle, Korpilahdelle, 
Lahteen, Laukaalle, Nilakkaan 
ja Savonlinnaan. Elokuussa val-
mistuvaa seitsenmetrisen RIB: 

in prototyyppiä lukuun ottamat-
ta kaikki veneet luovutetaan Me-
ripelastusseuralle kesäkuun al-
kuun mennessä. 

Uudet pelastusalusluokat 
käyttöön 

Meripelastusseurassa on käyn-
nissä pelastusalustyyppien mää-
rittelytyö. Tavoitteena on, että 
tulevaisuudessa vapaaehtoisten 
meripelastajien käytössä on kuu-
si alustyyppiä, jotka kaikki ovat 
nopeita, varta vasten pelastus-
tehtäviin suunni tel tuja ja Suo-
men sääolosuhteisiin soveltuvia 
aluksia. Nyt hankittavat veneet 
edustavat kolmea pienintä alus-
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Vapaaehtoisten meripelasta-
jien uusinta aluskalustoa on 
Boomeranger C-3500, joka yl-
tää 45 solmun nopeuteen 
(kuva Jaakko Pitkäjärvi). 

luokkaa. Määrittelytyö on tar-
koi tus saada pää tökseen ensi 
vuonna ja jokaisesta alusluokas-
ta vähintään prototyyppi Seuran 
käyttöön vuoden 2008 loppuun 
mennessä. 

Kaikkiaan Meripelastusseu-
ralla on yli 140 alusta rannikol-
la ja järvialueilla 59 paikallisyh-
distyksen käytössä. Pelastusris-
teilijöitä on 11 ja pelastusveneitä 
81. Lisäksi kalustoon kuuluu vii-
t isenkymmentä erilaista apuve-
nettä. Seuran lippulaiva on Hel-
sinkiä kotisatamanaan pitävä PR 
Jenny Wihuri, jonka pituus on 24 
metriä ja uppouma 45 tonnia. 

Kuusimetriset avo-RIB:it 
voivat toimia itsenäisesti 
tai isomman aluksen tu-

kena (kuva Suomen Meri-
pelastusseura). 
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K l ! 
MERIMIINOITTAMISE 
MIINANTORJUNNAN 
KILPAJUOKSUA JO 400 V 
JUKKA ANTEROINEN 

Kirjoittaja on 
komentajakap-
teeni ja työsken-
telee Merivoimien 
Esikunnan ma-

teriaaliosastolla miinasektorin 
päällikkönä. Hän on palvellut 
merivoimien miina-aluksilla ja 
miinalaivueessa seitsemän vuo-
den ajan. Komkapt Anteroinen on 
käynyt Naton miinantorjuntakou-
lun, Eguerminin kansainvälisen 
miinantorjunta-aluksen päällik-
kökurssin 1996. Hän on toiminut 
myös Baltian maiden yhteisessä 
miinantorjuntaosastossa, Baltro-
nissa asiantuntijana 1999. 

Merimiinasodankäynti, joka koostuu mii-
noittamisesta sekä miinantorjunnasta, on 
kiistatta yksi menestyksekkäimmistä, mutta 
myös yksi kiistellyimmistä merisodankäyn-
nin muodoista. Tässä artikkelissa luodaan 
lyhyt katsaus miinasodankäynnin histori-
aan, kuvataan miinasodankäynnin nyky-
tilaa sekä arvioidaan nähtävissä olevia 
yleismaailmallisia kehitystrendejä. Suo-
men merivoimien miinasodankäynnin tilaa 
sivutaan myös lyhyesti. Tulevissa Rannikon 
Puolustajan numeroissa esitellään meri-
voimien miinasodankäynnin viimeisimmät 
kuulumiset tarkemmin. 

i inoittamisella tarkoite-
taan merimiinojen käyt-
töä. Merimiinat jakautu-
vat kosketusmiinoihin ja 

herätemiinoihin. Kosketusmii-
nojen l aukeaminen edellyttää 
kosketusta maaliin eli alukseen. 
Herätemiinat eivät vaadi fyysis-
tä kosketusta, vaan ne laukeavat 

maalin ympäris töönsä synnyt-
tämien häiriöiden, herätteiden 
johdosta. Laukaisuherätteinä toi-
mivat yleisimmin magneettinen 
heräte, ääni- eli akustinen heräte 
ja paineheräte. 

M i i n a n t o r j u n t a j a e t a a n 
yleensä aktiiviseen ja passiivi-
seen mi inan tor jun taan . Aktii-
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vinen mi inan to r jun ta käsittää 
miinanraivauksen ja -ets innän 
sekä raivaajasukeltajatoiminnan. 
Passiivinen mi inantor junta si-
sältää mm. aluksen rakenteelli-
sen suojaamisen miinoja vastaan 
sekä miinauhan havainnoinnin 
ja välttämisen. Miinoittamisen ja 
miinantorjunnan välillä vallitsee 
siis ase-vasta-ase -asetelma. 

MERIMIINAT OVAT 
OSOITTANEET 
TEHOKKUUTENSA 
JO YLI 400 VUOTTA 
Merimiinojen käytön katsotaan 
use immi ten alkavan vuodes ta 
1585. Tällöin hollantilaiset las-
kivat ruudilla ja kivillä lastattuja 
sekä yksinkertaisilla kellokoneis-
tolla varus te t tu ja ruuh ia Ant-
werpenia piirittäneen Espanjan 
Armadan sekaan Schelde joella. 
Ruuhien r ä j äh täminen vei sa-
doilta espanjalaisil ta sotilailta 
hengen. Alusten vedenalaiseen 
r u n k o o n va iku t tav ia , välive-
dessä toimivia kosketusmiinoja 
oli käytössä jo Krimin sodassa 
1854-1856 sekä Yhdysvaltojen 
sisällissodassa 1862-1865. Kos-
ketusmiinojen automaattiset sy-
vyytinkoneistot ja kemialliseen 
energiaan perustuvat laukaisu-
laitteet, Herzin sarvet, kehitettiin 
nykyiseen muotoonsa 1800-lu-
vun lopulla. Myös ruuti räjäh-
dysaineena korvautui tällöin nit-
royhdisteillä (TNT jne.). Koske-
tusmiinoja käytettiin menestyk-
sekkäästi myös Japanin-Venäjän 
sodassa 1904-1905. Sota oli en-
simmäinen, jossa miinasota koh-
distui myös siviilimerenkulkua 
vastaan. I maailmansodassa mii-
noja käytettiin massiivisesti sekä 
Pohjanmerel lä että Itämerellä. 
1917-1918 laskettuun Pohjan-
meren miinasulkuun (Northern 
Barrage) lasket t i in yli 70 000 

Kotka 

Helsinki 1 

% 
Tallinna 

Suo m i/Sa k s/t A'ett vostoliitto 

H 1941-44 H '941-44 

Sukellus fr nr verkko 

Suomenlahteen I I maailmansodan lasketut miinoitteet. 

miinaa. Sulun tarkoituksena oli 
estää saksalaisten sukellusvenei-
den m u r t a u t u m i n e n Atlanti l-
le. Sulkuun tuhoutui kuitenkin 
vain alle 10 sukellusvenettä. Su-
lun merkitys olikin ennen kaik-
kea ennaltaehkäisevä ja psykolo-
ginen. 

Toinen m a a i l m a n s o t a toi 
mukanaan uuden miinatyypin, 
herätemiinan. Ensiksi käyttöön 
otettiin magneettisen herätteen 
perusteella toimiva miina. Sak-
salaiset aiheuttivat tällaisilla mii-
noilla suurta hämmennystä Eng-
lannin rannikolla syksyllä 1939. 
Akustinen miina otettiin käyt-
töön 1941. Saksalaiset yrittivät 
tor jua l i i t toutuneiden maihin-
nousua Normandian rannikolla 
kesällä 1944 uudella herätemii-
nalla, Oysterilla, joka toimi pai-
neherätteellä. Liittoutuneet kek-
sivät nopeast i passiivisen mii-
nantorjuntamenetelmän paine-
miinaa vastaan. He vähensivät 
alusten nopeuden neljään sol-
muun, jolloin paineheräte pie-
neni alle vaaditun kynnysarvon. 
Tyynellämerellä yhdysvaltalaiset 
toteuttivat Japanin kauppame-
renkulun saarron ilmoitse to-
teutetulla miinoitusoperaatiolla 
(Opera t ion Starvation) 1944-

1945. Operaatio lamautti Japa-
nin ulkomaan kaupan lähes ko-
konaisuudessaan. 

Suomenlahdelle laskettiin II 
maailmansodassa suomalaisten, 
saksalaisten ja neuvostoliittolais-
ten toimesta noin 70 000 meri-
miinaa ja raivausestettä. Näistä 
suomalaiset raivasivat sodan jäl-
keen noin 12 000 miinaa ja rai-
vausestettä. Tämä määrä vastaa 
suomalaisten sodassa laskemaa 
miinamäärää. Huomattavaa on, 
että viimeisimmät suomalaiset 
miinoitteet laskettiin vasta tam-
mikuussa 1945. Eräässä tam-
m i k u u n 1945 mi inanlaskussa 
tuhoutui myös sodassa uskolli-
sesti palvellut miinalaiva Louhi 
vieden syvyyksiin myös samalla 
useita suomalaisia merisotilaita. 

Toisen maai lmansodan jäl-
keen merimiinoja on käytetty tai 
niitä on uhattu käyttää yhteen-
sä 13 kriisissä. Merkittävimmät 
miinasotanäyttämöt ovat olleet 
Korean sota, Vie tnamin sota, 
Jom Kippurin sota, Falklandin 
sota, Irakin ja Iranin sota sekä 
molemmat Irakin sodat. Muun 
muassa Yhdysvaltojen laivastolle 
miinat ovat aiheuttaneet Korean 
sodan jälkeen enemmän alustap-
pioita kuin merimaaliohjukset, 
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Eri asejärjestelmien Yhdysvaltojen laivastolle aiheuttamat alustappiot 1950-94 

ilmahyökkäykset ja torpedot yh-
teensä. 

Erityisen merki tyksel l inen 
kriisi miina-aseen kannalta oli 
Persianlahden sota 1990-1991. 
Irak laski sodassa yhteensä 10 
miinakenttään noin 1200 koske-
tus- ja herätemiinaa. Miinoihin 
ajoi samana päivän aikana kaksi 
yhdysvaltalaista sota-alusta. Mii-
naanajot keskeyttivät meriope-
raatiot Pohjois-Persianlahdel-
la kyseisen tapahtuman jälkeen. 
Toinen räjähtäneistä miinoista 
oli moderni länsimainen heräte-
miina ja toinen 1908 käyttööno-
tettu, alunperin venäläisvalmis-
teinen kosketusmiina. Miinojen 
raivaus kesti alueella noin 1,5 
vuotta alunperin seitsemän vii-
kon operaatioksi arvioidun rai-
vausoperaation sijaan. Irakin so-
dassa 2003 keväällä liittoutuman 
humanitäärisen avun vieminen 
Umm Qasrin satamaan viivästyi 
kuusi päivää Irakin miinauhkan 
takia. Tietojen mukaan alueelta 
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raivattiin vähintään kuusi mii-
naa. 

USEITA SUKUPOLVIA 
MERIMIINOJA ON KÄYTÖSSÄ 
YMPÄRI MAAILMAA 
Maailmalla on aktiivisessa käy-
tössä miinoja I maailmansodan 
ajoilta lähtien. Uusimmat mii-
nat ovat vaikeasti havaittavia ja 
älykkäillä herätekoneistoilla va-
rustettuja sekä jopa itsekaivau-
tuvia. Näiden torjunta on hyvin 
vaikeaa. Maailmanlaajuisesti ai-
nakin 45 valtiolla on käytössään 
merimiinoja ja kyky laskea nii-
tä. Ainakin 30 valtiolla uskotaan 
olevan merimiinatuotantoa, ja 
näistä 20 pyrkii myös myymään 
tuotantoaan. Käytössä olevia 
merimiinoja arvioidaan olevan 
yli 300 erilaista mallia. Miino-
jen kysyntä on kasvanut viime 
vuosikymmenen aikana. Syynä 
ovat muun muassa Libyan, Ira-
kin ja Iranin menestyksekkäät 
merimiinoitusoperaatiot. Miino-
jen hankinta- ja käyttökynnystä 
alentaa miinojen alhainen han-
kintahinta moneen muuhun ase-
järjestelmään verrattuna. 

Yllämainituista syistä miinaa 
pidetään myös yhtenä asymmet-
risen sodankäynnin potentiaali-
simmista meritaisteluvälineistä. 
Haluttu vaikutus voidaan saavut-
taa suhteellisen vähäisin resurs-
sein ja tarvittaessa ilman kykyä 
korkeaan teknologiaan. 

Miinoja voidaan laskea kai-
kentyyppisiltä laveteilta: pinta-
aluksista, sukellusveneistä, lento-
koneista ja helikoptereista. Mii-
nojen tehokas käyttösyvyys pin-
ta-aluksia vastaan ulottuu noin 
50 metriin. 

Kosketusmiinojen ja herä-
tepohjamiinojen lisäksi käytös-
sä on muun muassa hakeutuvia 
miinoja sekä uivia miinoja. En-

sisijassa mannerjalustan reunalla 
sukellusveneitä vastaan käytet-
täväksi suunnitellut hakeutuvat 
miinat ovat ankkuroituja miina-
säiliöitä. Näiden hyötykuormana 
on torpedo tai raketti. Tällaisia 
miinoja ovat 1960- ja 1970 -lu-
vulla suunnitellut yhdysvaltalai-
nen Captor (Encapsulated Tor-
pedo) sekä mm. neuvostoliitto-
laisvalmisteinen RM-miinaper-
he. Uiva miina taas laukaistaan 
torpedon tavoin esimerkiksi 
sukellusveneestä. Miina kulkee 
suunnitellulle toiminta-alueelle 
ennalta ohjelmoidusti. Päästyään 
kohdealueelle miina laskeutuu 
merenpohjaan. Se alkaa toimi-
maan tämän jälkeen herätepoh-
jamiinan tavoin. Yhdysvaltalai-
nen SLMM (Submarine Laun-
ched Mobile Mine) on esimerkki 
mainitunlaisesta miinasta. 

Merimiinojen kehitys perus-
tuu luonnollisesti merisodan ke-
hitykseen sekä on sidoksissa ylei-
seen tekniikan kehittymiseen. 
Nähtävissä olevat kehityspolut 
voisi kuvata seuraavanalaisel-
la lauseella: "vähemmällä mää-
rällä suurempi vaikutus kustan-
nukset minimoiden". Yksittäisen 
miinan vaikutussädettä pyritään 
kasvattamaan liikkuvuudella. 

Turhia laukaisuja pyritään vält-
tämään kauko-ohjauksella. Mii-
nantorjuntaa pyritään vaikeut-
tamaan käyttämällä laukaisun 
perustana ja raivauksen erotte-
lupiireinä uusia herätteitä. Esi-
merkki tällaisesta herätteestä on 
vedenalainen sähköpotentiaa-
li eli UEP (Underwater Electric 
Potential). Yleinen elektroniikan 
kehittyminen mahdollistaa mm. 
monipuolisemman maalinlas-
kennan miinassa. Miinat pyri-
tään yhdistämään osaksi laajem-
pia vedenalaisia sensori-asekent-
tiä. Tällöin varsinainen latausosa 
voidaan erottaa sensoreista. Täl-
löin sensoreita voidaan käyttää 
moneen tarkoitukseen. Samalla 
itse miinasta tulee yksinkertai-
sempi ja siten myös halvempi. 
Räjähdysaineiden kehittyminen 
mahdollistaa pienempien miino-
jen käytön. Pienempiä miinoja 
on vaikeampi havaita miinanet-
sinnällisin keinoin. 

Merimiina 
2000 



MERIVOIMIEN TOINEN 
PÄÄASEON MERIMIINA 
Merivoimilla on laaja valikoi-
ma kosketus- ja herätemiinoja. 
Kosketusmiinat edustavat pää-
sääntöisesti II maailmansodan 
tekniikkaa. Säännöllisen ylläpi-
don ansiosta nämä miinat ovat 
edelleen tehokkaita ja käyttö-
kelpoisia meritaisteluvälineitä. 
Merivoimilla on käytössä myös 
useita ulkomaisia ja kotimai-
sia herätemiinamalleja. Käytös-
sä olevat herätemiinat edustavat 
1970-1990 -luvun tekniikkaa. 
Merivoimien miina-aseen kehi-
tyksen painopiste on tällä het-
kellä Merimiina 2000 hankinnat. 
Merivoimat solmi Merimiina 
2000 sarjahankintasopimuksen 
suomalaisen teollisuuden kans-
sa loppuvuonna 2004. Merimii-
na 2000 on moderni herätepoh-
jamiina, jonka kotimaisuusaste 
on hyvin korkea. Miina soveltuu 
käytettäväksi sekä pinta-aluk-
sia että sukellusveneitä vastaan. 
Miinan paino on noin 700 kg. 
Latauksena on muovisidosteinen 

räjähdysaine, jota miinassa on 
yli 300 kg. 

MIINANTORJUNNALLA 
PYRITÄÄN POISTAMAAN 
MIINAUHKA 
Miinantorjunta on syntynyt vas-
ta-aseeksi miinalle. Tämä ase-
vasta-ase -asetelma on säilynyt 
nykypäivään saakka. Miinantor-
junta pyrkii mukautumaan mii-
na-aseen kehitykseen mahdolli-
simman nopeasti ja tehokkaasti. 

Kosketusmiinoja raivattiin 
tiettävästi yksinkertaisilla poh-
jaharoilla ja -lenkeillä jo Krimin 
sodassa. Kosketusraivauskalustot 
koostuvat miinanraivaajan pe-
rässä vedettävistä, kellukkeiden 
(uimurit) kannattelemista vaije-
reista. Vaijereihin on liitetty sak-
simaisia mekaanisia leikkureita 
tai räjähtäviä leikkureita. Koske-
tusraivaimet saadaan levitettyä ja 
syvyytettyä aluksen perän taakse 
niin kutsutuilla leijoilla. Tällai-
set kalustot kehitettiin nykyiseen 
malliinsa jo ennen II maailman-
sotaa. Kosketusraivauksessa mii-

nojen ankkurivaijerit katkaistaan 
mainituilla leikkureilla. Pinnalle 
nousevat miinankohot tuhotaan 
sen jälkeen räjäyttämällä. 

Ensimmäiset magneettimii-
nat saatiin raivattua asettamalla 
virtakaapeleita alusten kansille 
ja syöttämällä virtaa niihin. Ny-
kyisin magneettiraivainten kei-
novalikoima on lisääntynyt mm. 
kestomagneeteil la. Akustisia 
miinoja raivataan erilaisilla me-
lukohoilla ja muilla veteen ääntä 
välittävillä äänilähteillä. Paine-
miinojen raivaaminen on haaste, 
jota ei ole tyydyttävästi vieläkään 
ratkaistu. Paineraivaus edellyt-
tää laitetta, jolla veteen saadaan 
muodostettua riittävä yli- / ali-
paine eli yksinkertaistetusti aal-
to. Tämä onnistuu käytännössä 
vain uppoumarunkoisella aluk-
sella, jolla on riittävä nopeus. 
Tällöin puhutaan yleisesti sulun-
murtajasta. Sulunmurtajien käy-
tössä ongelmana on itse murtaji-
en tuhoutumisen vaara raivauk-
sen aikana. 

Painemiinojen raivauksen 

SYVYYTINLEIJA 

UIMURI 

KAKSIPUOLINEN LEIKKURI 

SIVULEIJA 

Esimerkkikuva kosketusraivauskalustosta 
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ongelmat sekä miinojen lisään-
tynyt kyky erottaa raivaimet to-
dellisista aluksista sai aikaan 
miinanetsinnän kehittämisen 
1960- luvulla. Miinanetsinnässä 
pyrkimyksenä on havaita väli-
vedessä tai merenpohjalla olevat 
miinat. Havainnointi voi tapah-
tua akustisesti kaikumittaimella 
eli sonarilla, magneettisella il-
maisimella tai optisesti. Havaitut 
miinankaltaiset kohteet luoki-
tellaan ja tunnistetaan miinoiksi 
tai muiksi kohteiksi. Tunnistetut 
miinat tehdään vaarattomaksi 
vedenalaisilla kauko-ohjatuilla 
laitteilla, roveilla (ROV, remo-
tely operated vehicle) tai raivaa-
jasukeltajien toimenpitein. Mii-
nanetsinnässä tavoitteena on to-
teuttaa mainitut työt varsinaisen 
miinanetsintäaluksen turvaetäi-
syyden ulkopuolella. Miinanet-
sinnässä pyritään maksimoi-
maan siis aluksen ja sen henki-
löstön turvallisuus. Perinteisessä 
miinanraivauksessahan aktiivi-
set raivainosat kulkevat varsi-
naisen raivaajan perän puolella. 

Miinanetsintä on kuitenkin rai-
vausta huomattavasti hitaampaa. 
Miinanetsintäaluksen nopeus on 
etsinnän aikana yleensä alle kol-
me solmua. 

Raivaajasukeltajia käytetään 
ensisijaisesti alueilla, joissa mui-
ta miinantorjunnan menetelmiä 
ei voida käyttää. Tällaisia aluei-
ta ovat mm. satamat. Lisäksi rai-
vaajasukeltajat kykenevät teke-
mään miinalle muitakin toimen-
piteitä kuin vain räjäyttämisen. 
Tunnistamaton miina saatetaan 
esimerkiksi nostaa ja siirtää pois 
laskualueelta. 

Miinantorjunnan maailman-
laajuisena painopisteenä on vii-
meisen 20 vuoden aikana ollut 
miinanetsinnän kehittäminen. 
Miinojen havainnointi on kui-
tenkin vaikeaa alueilla, jossa 
on paljon esimerkiksi miinan-
kokoisia kiviä. Miinat saattavat 
hautautua miinanpohjaan no-
peastikin alueilla, jossa tapahtuu 
merenpohjan pohja-aineksen 
kasautumista eli sedimentoitu-
mista. Hautautuneiden miinojen 

löytäminen miinanetsinnän kei-
noin on hyvin haasteellista. 

Näiden haasteiden edessä 
ovat monet maat alkaneet ke-
hittää taas heräteraivausta. Rai-
vauksen turvallisuutta pyritään 
lisäämään tekemällä raivaimista 
kauko-ohjattuja. Modernit tie-
tojärjestelmät ja tiedonsiirto-
yhteydet mahdollistavat kauko-
ohjattavien raivaimien reaaliai-
kaisen johtamisen emäaluksilta. 
Miinanetsinnässä pyrkimyksenä 
on taas automatisoida miino-
jen havainnointia ja -luokittelua. 
Havainnointietäisyyttä pyritään 
kasvattamaan kauko-ohjatuilla 
sonareilla ja itsenäisesti kulkevil-
la vedenalaisilla laitteilla (AUV, 
autonomous underwater ve-
hicle). Miinojen tuhoamista py-

Tiedonsiirtolinkki 

PVDS 

Esimerkkikuva nykyaikaisesta miinantorjuntajärjestelmästä. MHD on kauko-ohjattava miinanetsijä 
tai -raivain, jossa sensorina on perässä vedettävä viistokaikumittain (SSS) tai raivain. Samanaikai-
sesti kauko-ohjattava sonari (PVDS) voi havainnoida uusia miinoja. Sen havaitsemat miinat tuhoaa 
tuhoojarovi (ROV). Itsenäisesti toimiva AUV voi kartoittaa jo seuraavaa etsintäaluetta. 
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ritään nopeuttamaan kertakäyt-
töisillä roveilla. 

Suomen merivoimien mii-
nantorjunta elää voimakasta ke-
hityskautta. Miinanraivauksesta 
huolehditaan modernisoiduilla 
Kuha-luokan heräteraivaajilla. 
Kuha-raivaajat kykenevät myös 
kosketusraivaukseen. Apuraivaa-
ja Kiiski-luokalla voidaan raivata 
myös sekä kosketus- että heräte-
miinoja. Merivoimilla on käytös-
sä myös miinanetsinnän kokei-
lujärjestelmä, LMHS. 

Merivo imissa on l isäksi 
käynnissä laaja ohjelma miinan-
torjunnan kehittämiseksi. Ohjel-
man tavoitteena on hankkia me-
rivoimille moderneja miinanet-
sintäaluksia, miinantorjunnan 
tukitietojärjestelmä, kehittää 
raivaajasukeltajien varustusta 
sekä muuttaa raivausjärjestelmiä 
kauko-ohjatuiksi. Miinanetsin-
täalusten hankinnan on suun-
niteltu tapahtuvan ennen vuotta 
2012. 

MIINAT SÄILYVÄT 
KUSTANNUSTEHOKKAINA 
ASEINA-
MYÖS MIINANTORJUNTAA 
TARVITAAN 
Merimiina on koko elinikän-
sä ajan osoittanut olevansa eräs 

kustannustehokkaimmista me-
ritaisteluvälineistä. Miinaan on 
usein kuitenkin myös liitetty 
epäritarillisen aseen leima. Syy-
nä on ollut miinan käytön luon-
ne. Merimiina ei aiheuta välit-
tömästi haluttua asevaikutusta, 
vaan vaikutus tapahtuu viiveellä. 
Joissakin tapauksissa pelkkä uh-
kaus käytöstä saattaa olla riittä-
vää. Tämä on tehnyt sen torjun-
nasta haasteellista ja myös itse 
aseesta moneen muuhun meri-
taisteluvälineeseen verrattuna 
vähempiarvoisen. 

Merialueemme suppeus ja 
syvyysuhteet suosivat sekä omaa 
että mahdollisen vastustajan me-
rimiinojen käyttöä. Miinoitteil-
la voidaan saavuttaa haluttaessa 
ennaltaehkäisevä pelotevaikutus 
ja tarvittaessa uskottava asevai-
kutus. 

Miinantorjunta on taistelua 
merimiinaa vastaan. Toistaisek-
si ase, merimiina on näyttänyt 
vetävän pidemmän korren tässä 
kilpailussa. Tehokas miinantor-
junta edellyttää useimmiten mo-
nen eri menetelmän yhteiskäyt-
töä. Tämä sitoo paljon resursse-
ja ja on aikaavievää. Tästä huo-
limatta tulokset perustuvat aina 
todennäköisyyksiin. Miinoitetun 
alueen 100% miinavapautta on 

käytännössä lähes mahdotonta 
saavuttaa. Miinojen kehittymi-
nen, miinantorjuntajärjestelmi-
en kallistuminen ja henkilöstön 
turvallisuuden korostaminen 
pakottavat kehittämään myös 
miinantorjuntaa. Aseelle on ol-
tava myös uskottava vasta-ase, 
miinantorjunta. 

Artikkeli perustuu Suomen Soti-
las -lehden numerossa 4/2004jul-
kaistuun kirjoitukseen 

M a a i l m a n j o h t a v a l l a 
m i i n a n t o r j u n t a j ä r j e s t e l m i e n 
v a l m i s t a j a l l a o n k u n n i a t a r j o t a 
o s a a m i s t a a n j a k o k e m u s t a a n 
S u o m e n M I T O 2 0 1 0 
- a l u s h a n k k e e s e e n . 
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Itämerelläkin siirrytään 

Kirjoittaja, komentaja Lauri Helaniemi 
työskentelee Merivoimien Esikunnan ope-
ratiivisella osastolla vastuualueenaan kan-
sainvälinen toimiala 

WHTEISTYÖTÄ LEIMAA 
useimmilla Itämeren mailla 
NATO-maitten yhdessä ke-
hittämät ja hyväksi havait-

semat toimintamallit. Yhteistyö 
tuo mukanaan säästöjä. Vaik-
ka lähimpien yhteistyökumppa-
niemme, Viron ja Ruotsin, me-
rivoimia kehitetään eri lähtö-
kohdista, tarjoavat ne oivallisen 
näköalapaikan Itämeren meri-
voimatoiminnan kehityksen ar-
vioimiseen. Venäjän Itämeren-
laivastoa ei tässä yhteydessä tar-
kastella, vaikka se vaikuttaakin 
osaltaan kehityksen suuntaan. 

NATO:n laajentuminen Itä-
merelle yhdistää 70 % alueen 
merivoimista samojen tavoittei-
den ja toimintatapojen piiriin. 
Merellisesti Itämeri kuuluu poh-
joisen merivoimajohtoportaan 
(Maritime Component Com-
mand North, MCCN) kehittä-
misvastuulle. Tämän oletetaan 
jatkuvan, vaikka NATO pyrkii-
kin yhä tehokkaampaan moni-
puolustushaaraisuuteen (joint-
ness) eikä MCCN sijaitsisikaan 
jatkossa Northvvoodissa Iso-Bri-
tanniassa. Alueellista riippumat-
tomuutta kuvastaa myös NATO: 
n pysyvien laivasto-osastojen 
uudet nimet Standing NRF Ma-
ritime Group 1 (ent. SNFL) ja 2 
(ent. SNFM) sekä Standing NRF 
Mine Counter Measures Group 
1 (ent. SNMCMFN) ja 2 (ent. 
SNMCMFS). 

PERINTEISTEN sotilaallis-
ten uhkien jäädessä yhä enem-
män taka-alalle, keskittyvät 

useimmat merivoimat yhteistoi-
mintakyvyn kehittämiseen epä-
konventionaalisten uhkien tor-
jumiseksi. Kehittämisestä seu-
raa, etenkin Pohjois-Euroopan 
merivoimille, toimiminen usein 
kaukanakin omien aluevesien 
tuntumista. Kehittämisen yhtei-
senä nimittäjänä voidaan pitää 
terrorismin vastaista (defence 
against terrorism, DAT) toimin-
taa. Tämän toiminnan painopis-
te on tällä hetkellä Välimerel-
lä. Mutta jo nyt näkyvät uudet 
uhkat Itämeren alueen maitten 
maa- ja lentorajoilla, esimerkik-
si ihmiskauppana, huumeitten 
salakuljetuksena ja ilma-alusten 
kaappauksina. Näihin uhkiin ko-
timaan alueella ovat raja- ja po-
liisiviranomaiset alkaneetkin hy-
vin varautua. Lienee viime hetki 
varautua tämän kaltaisiin uhkiin 
myös kansainvälisillä merialu-
eilla. Näitten uhkien käytännön 
torjunta lienee tyypillistä merel-
listen sotilaskykyjen soveltamis-
ta. 

Vanhoissa Itämeren NATO-
maissa ja Ruotsissa merivoimien 
kehittäminen on suuntautunut 
tämän ajattelun mukaisesti. Nor-
ja on supistanut kansallisia me-
rivoimiaan huomattavasti. Sen 
toiminnan painopiste onkin siir-
tynyt yhteistyön kehittämiseen 
etelän suunnassa olevien NATO-
maitten, kuten Iso-Britannian ja 
Hollannin kanssa. Selkeänä toi-
minnallisena tavoitteena on ke-
hittää kansainvälisesti yhteistyö-
hön kykeneviä yksiköitä. Tästä 

esimerkkinä ovat sukellusveneit-
ten ja fregatti-kokoisten alusten 
lähettäminen operatiivisiin teh-
täviin Suezin kanavan toiselle 
puolelle. Norja on jopa kuljetut-
tanut pienempiä torpedovenei-
tä valvontatehtäviin Välimeren 
suun alueelle. 

TANSKAN MERIVOIMAT 
on samoin supistanut yksiköi-
tään, jopa siinä määrin, että se 
on lopettanut sukellusveneasela-
jinsa kokonaan. Samanaikaises-
ti Tanska pyrkii suurentamaan 
aluskantaansa, jotta se kykenee 
yhä tehokkaammin osallistu-
maan NATO-operaatioihin niin 
Suezin pohjois- kuin eteläpuo-
lellakin. 

SAKSA on myös osallistu-
massa Euroopan Unionin kehit-
tyvään operaatio- ja joukkoesi-
kuntien kehittämiseen. Merivoi-
majohtoporras arvioitiin Euro-
pean Challenge 2005 harjoituk-
sessa yhdeksi uusista EU:n me-
rivoimajohtoportaista. Saksa on 
myös keskittänyt ja siirtänyt toi-
minnallista painopistettään pois 
Itämereltä. Laivaston esikunnan 
kanssa sukellusvenelaivueen tu-
kikohta keskitetään Ekenofjor-
diin ja miinantorjuntalaivueen 
Kieliin. Pienet pintataistelualuk-
set, ohjusveneet, muodostavat 
ensimmäisen valmiuslaivueen 
Warnemundeen ja isommat fre-
gatti-kokoiset alukset toisen val-
miuslaivueen Wilhelmshaveniin 
Atlantin puolella. Myös meri-
voimien lentojoukot keskitetään 
Atlantin puolelle Nordholziin. 
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Nämä muutokset astuivat voi-
maan maaliskuussa 2005. 

RUOTSIN MERIVOIMAT 
on suurten muutosten edessä, 
kun vuoden 2004 lopussa hy-
väksytty uusi puolustusselonteko 
pannaan toimeen jo kesän 2005 
päätteeksi. Selonteon taustalla 
on usko turvallisuusuhkien vä-
henemiseen ja muuttumiseen, 
sekä Euroopan Unionin turval-
lisuuspoliittiseen kehitykseen. 
Laivastoasematoiminta sekä me-
rivoimien koulutuskeskus keski-
tetään Karlskronaan, mutta sekä 
Musköön että Göteborgiin jää 
pienemmät tukikohdat. Karls-
kronaan keskitetään sukellusve-
nelaivue ja Göteborgiin merivoi-
mien sukeltajatoiminta. Karls-
kronan laivastoaseman rooli 
kasvaa sen vastatessa kaikkien 
merivoimien tukikohtien infra-
struktuurista sekä varusmies- ja 
kantahenkilökuntakoulutukses-
ta. Vain amfibiojoukkojen (uusi 
nimikäännös "Marines") koulu-
tus sekä jäljelle jäävän rykmen-
tin toiminta keskitetään Bergaan. 
Laivastojoukkojen laivueraken-
ne muutetaan myös valmiuslai-
vueajattelun mukaiseksi. Uudet 
pintataistelulaivueet ovat 3. ja 4. 
merivoimalaivue (Naval Warfare 
Flotilla). Laivueitten komentajat 
kehittävät matriisimaisesti myös 
toisaalta pintataistelukykyä ja 
toisaalta miinantorjuntakykyä. 

Ruotsin merivoimien johta-
minen jakautuu kahteen osaan. 
Merivoimien tarkastajan noin 
30 henkinen esikunta jää Pääesi-
kunnan yhteyteen Tukholmaan. 
Operatiivinen johto (MCC) taas 
toimii puolustusvoimien operaa-
tioesikunnan alaisuudessa Upsa-
lassa. Valmiuslaivueet sekä kuu-
si valvontakeskusta raportoivat 
operatiivisissa asioissa MCC: 
lie. Muutokset ovat suuria myös 

henkilöstössä. Puolustusvoimi-
en 20 000 henkilöstövahvuutta 
leikataan vuoden 2004 tasosta 
vuoteen 2008 mennessä 5 000: 
11a. Leikkaukset koskevat kaikkia 
henkilöstöryhmiä ja niinpä en-
simmäistä kertaa myös sotilas-
henkilöstöä irtisanotaan. Sääs-
tösyistä upseerien peruskoulutus 
on keskeytetty vuosiksi 2006-
2007, eikä tänä vuonna valmis-
tuvia 440 kadettia myöskään ote-
ta palvelukseen. 

Uuden ajattelun mukaisesti 
Ruotsin merivoimien päätehtä-
viä on valmistautua kansainväli-
seen kriisinhallintaan. Ruotsilla 
onkin kansainvälisessä merivoi-
majoukkopoolissaan kaksi oh-
jusvenettä, kaksi miinantorjunta-
alusta, yksi sukellusvene ja kaksi 
huoltoalusta sekä raivaussukel-
taja-, alustarkastus- ja amfibio-
ryhmät. Näitten joukkojen ke-
hittämiseksi lähes kaikki Ruotsin 
merivoimien harjoittelu tapah-
tuu kansainvälisissä harjoituk-
sissa. Monikansallisen harjoitte-
lun painopiste on NATO-harjoi-
tuksissa, joita täydennetään kah-
denvälisellä harjoittelulla etenkin 
Saksan ja Tanskan, mutta myös 
Suomen kanssa. Kansainvälinen 
yhteensopivuus mitataan ainoi-
den olemassa olevien NATO:n 
merivoimastandardien mukaan 
FOST- koulutuskeskuksissa (Flag 
Officer Sea Traininig) eteläises-
sä Iso-Britanniassa sekä Neptu-
ne Warrior-ohjelman (NW ent. 
Joint Maritime Command, JMC) 
mukaisissa harjoituksissa poh-
joisessa Iso-Britanniassa. 

UUSIEN NATO-maitten meri-
voimatoiminnan painopiste on 
ollut viimeiset vuodet kehittää 
alusyksiköitään NATO-yhteis-
toiminatkykyisiksi. Yhteensovit-
tamisesta NATO:n puolella vas-

taa pohjoinen merivoimaesikun-
ta Northwoodissa. Maista suu-
rimpana 

PUOLAN MERIVOIMAT 
on keskittynyt alustensa kehit-
tämiseen operaatiokykyisiksi, 
etenkin Välimerellä käynnis-
sä oleviin operaatioihin. Baltian 
maat ovat keskittyneet yhteisen 
miinantorjuntalaivueen BALT-
RON kehittämiseen. Tavoitteena 
on ollut laivuetta hyväksi käyt-
täen kehittää yhteensopivuutta 
etenkin NATO:n miinantorjun-
ta valmiuslaivueen kanssa. Yh-
teistoiminnan piirin ei ole vielä 
kuulunut yhteisen merivalvon-
nan kehittäminen, joka eri mais-
sa kuuluu eri viranomaisten vas-
tuulle. Myöskään NATO-laivas-
toasemia ei olla rakennettu Bal-
tian maihin, mutta halukkuutta 
on kehittää sotasatamia täysin 
NATO-yhteensopiviksi, etenkin 
NATO-rahoituksen tuella. Voi-
makkaimmin asiaa ajanee Latvi-
an merivoimien esikunta Riiassa 
päätukikohtansa Liepajan osalta, 
jossa sen laivaston johtoporras 
myös sijaitsee. 

VIRON MERIVOIMIA on 
kehitetty nousujohteisesti mii-
nantorjuntakykyiseksi. Tätä ke-
hitystä ovat tukeneet rannikko-
puolustuksen lakkauttaminen 
vuonna 2003, selkeä työnjako 
merivartioston kanssa sen vas-
tatessa täysin meritilannekuvan 
tuottamisesta sekä merivoimien 
toiminnan keskittäminen Tal-
linnaan. Merivoimien 300 hen-
gen vahvuudesta 200 kuuluu 
Tallinnan laivastoaseman henki-
löstöön, 70 alusyksiköihin ja 30 
Merivoimien esikuntaan. Hen-
kilöstövahvuutta pyritään kas-
vattamaan vielä 200 hengellä 
vuoteen 2012 mennessä. Vuo-
sittainen viiden upseerin lisätar-
ve koulutetaan ulkomaisilla up-
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seerikursseilla, sillä Virolla niin 
kuin muillakaan Baltian mailla 
ei ole tarvetta omalle Merisota-
koululle. 

Laivueeseen kuuluu kak-
si miinanetsijää, kaksi miinan-
raivaajaa, kaksi vartiovenettä 
(ent. suomalaisia) sekä yksi joh-
toalus ja yksi huoltoalus. Tavoit-
teena on asettaa joko johtoalus 
tai yksi miinantorjunta-aluksis-
ta NATOin pysyvään miinan-
torjuntalaivueeseen jatkuvasti. 
Normaali käytännön mukaisesti 
rotaatio kestää puoli vuotta ker-
rallaan. Tämän uskotaan käyn-
nistyvän jo vuonna 2005, sillä 
johtoaluksen yhteentoimivuus 
on jo arvioitu Belgian merivoi-
makoulutuskeskuksessa MOST: 
ssa (Mine Countermeasures Ves-
sels Operational Sea Traininig). 

MONIKANSALLISTA yhteen-
toimivuutta voidaan harjoitella 
ja arvioida vain kansainvälisissä 
merivoimaharjoituksissa. NATO: 
n keskittyessä valmiusyksiköit-
tensä (NATO Response Force, 
NRF) valmentamiseen operaa-
tioihin on se keskittänyt myös 
harjoitustoimintaansa. Tämä on 
tarkoittanut rauhankumppanus-
harjoitusten (COOPERATIVE) 
vähentämistä. Vuosittain jär-
jestetäänkin enää yksi merelli-
nen PfP-harjoitus, joka pidetään 
vuorovuosina Itämerellä tai Väli-

merellä. Seuraava vuodelle 2007 
suunniteltu COOPERATIVE 
MAKO järjestetään Itämerellä 
mikäli siihen osallistuu rauhan-
kumppanuusmaita. 

Itämeren alueella tai sen lä-
heisyydessä järjestetään vuosit-
tain kaksi suurempaa merivoi-
maharjoitusta; NATO:n NRF:n 
valmiusharjoitus LOYAL MA-
RINER ja Yhdysvaltojen koor-
dinoima rauhankumppanuu-
den hengessä järjestettävä BAL-
TOPS. Järjestäjät pyrkivät koko-
amaan harjoituksiinsa merivoi-
mien pinta-, ilma- ja amfibiotoi-
mintatavat. LOYAL MARINER 
harjoitukseen voi osallistua vain 
NATO:n merivoimajoukkopoo-
liin kuuluvat ja arvioidut yksi-
köt. NATOmkin edelleen pyr-
kiessä rationalisoimaan harjoi-
tusohjelmiaan, voidaan jatkossa 
ehkä nähdä myös varsinaisten 
NRF-harjoitusten aukeavan rau-
hankumppaneille. Tällöin osal-
listuvien joukkojen tulee kuiten-
kin olla täysin NATO-yhteen-
toimivia ja etukäteen mitattuja. 
Yhdysvaltojen rationalisointioh-
jelmiin kuuluu BALTOPS:n pitä-
minen vuorovuosina laajempa-
na jolloin mukana olisivat myös 
amfibio-osat. 

Useimmat Itämeren alueen 
harjoitukset kärsivät osallistuja-
pulasta. Itämeren harjoitustoi-
minnan suunnittelua onkin Suo-

men aloitteesta kehitetty. Suomi 
isännöi ensimmäistä uusimuo-
toista BASEPOC- (Baltic Sea 
Exercise Programmers Confe-
rence) harjoitussuunnitteluko-
kousta Helsingissä 2005 maa-
liskuussa. Kokouksessa pyritään 
saamaan kaikki harjoitusten jär-
jestäjät sopimaan vuorottelusta 
ja osallistujat yhteensovittamaan 
kansalliset harjoitustarpeensa. 
NATO-maat suunnittelevat me-
rivoimaharjoituksiaan myös kes-
kenään, mutta BASEPOC on ai-
noa johon voivat osallistua myös 
Venäjän, Ruotsin ja Suomen me-
rivoimat mukaan. 

Muutokset viittaavat siihen, 
että suuri osa Itämeren merivoi-
mista keskittävät harjoitus- ja 
operatiivista toimintaansa moni-
kansalliseen suuntaan. Kahden 
suunnittelu- tai toimintamallin 
ylläpitäminen kuluttaa resursse-
ja. Onkin oleellista, että NATO: 
n mielenkiinto harjoitella Itäme-
relläkin säilyy sillä vain tällä ta-
valla saadaan harjoituksiin siir-
tymisiin kuluvat aika ja poltto-
aine pidettyä kohtuullisina. Har-
joitustavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää myös tehokkaampaa 
yhteistä ennakkosuunnittelua. 
Vähäisten resurssien tehokkaalla 
yhteiskäytöllä voidaan kehittää 
laaja-alaisempaa kansainvälistä 
kriisinhallintaa Itämerelläkin. 

Tukholma 

• -
Muskö " 

Berga 
RUOTSI 

• Göteborg 

Karlskrona 
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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 i i n a s o d a n k ä y n t i 

Heräteraivausjärjestelmät ja herätemiinat sekä niihin 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 k a a r e n 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. 

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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Saaristomeren 
Meripuolustusalue 
valmiutta kellon ympäri 

Saaristomeren Meripuolustus-

alueen toiminta jatkuu perintei-

sen kiivaasti tänäkin vuonna. 

Toiminnalle luonteenomaista 

on merellisen valmiusyhtymän 

tehtävien täyttäminen vuoro-

kauden ympäri. Kansainväli-

nen toiminta jatkuu vilkkaana 

ja osin uusin muodoin. 

Uudet haasteet, erityisesti Val-

tioneuvoston 2 0 0 4 puolustus-

selonteon edellyttämä raken-

nemuutos sekä ydintoiminnan 

mahdollistavien keskeisten tuki-

toimintojen uudelleenjärjestelyt 

kumppanuussopimuksin tulevat 

pitämään organisaation kiirei-

senä sekä työntäyteisenä jat-

kossakin. 

Meripuolustusalueen komentaja, kommodori 
Veli-Jukka Pennala 

KEHITTYVÄ ORGANISAATIO 
Saaristomeren Meripuolustusalueen organisaatio 
on nykyisiin tehtäviin ja toimintaan nähden koh-
dallaan. Pansioon tukeutuu keskeinen iskuvoima 
organisoituna 6,Ohjuslaivueeseen ja 4.Miinalai-
vueeseen. Tärkeimpänä kalustona ovat Rauma-
luokan ohjusveneet ja Hämeenmaa-luokan mii-
nalaivat sekä Kuha-luokan heräteraivaajakalusto. 
Aluskaluston sijoituksessa tapahtuvat muutokset 
jatkuvat merivoimissa, jonka myötä kaikki Rau-
ma-luokan ohjusveneet siirtyvät Saaristomerelle. 
Ne ovat jo osin varustettu uusin ohjus- ja valvon-
tajärjestelmin ja ne tulevat tässä suunnassa kor-
vaamaan käytöstä poistuvan Helsinki-luokan. Is-
kukykyä täydentää modifioidulla järjestelmällä 
varustettu meritorjuntaohjuspatteri. Hämeenmaa-
luokan miinalaivoilla valmistaudutaan ensimmäi-
sen aluksen modernisointiin. Modernisoinnin 
tavoitteena on muun muassa nykyistä parempi 
kyky meriliikenteen suojaamiseen ja kansainvä-
lisiin tehtäviin. Kampela 3 -miinanetsijäaluksella 
toteutettavat testaus- ja koejaksot ovat keskeisessä 
asemassa luotaessa valmiuksia uusille miinantor-
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junta-aluksille. Kehittämisohjel-
man mukaan ensimmäinen alus 
purjehtii Pansioon vuoden 2009 
lopulla. 

Saaristomeren Meripataljoo-
na vastaa niin Pansion tukikoh-
dan kuin koko Turun Meriva-
ruskunnan turvaamisesta. Mo-
nipuoliset varusmieskoulutus-
tehtävät, kuten sotilaspoliisi- ja 
alussuojausjoukkuekoulutus ovat 
meripataljoonan vastuulla. Meri-
kuljetusten edellyttämät apu- ja 
huoltoalukset kuuluvat sen alai-
seen kuljetusviirikköön. Tehtä-
vien kirjoa kuvastaa sekin, että 
Meripuolustusalue vastaa Tasa-
vallan Presidentin Kultarantaan 
liittyvien merikuljetustehtävien 
toteuttamisesta. 

Huoltokeskuksen pääosat ja 
Laivaston Soittokunta tukeutu-
vat Pansioon. Huoltokeskuksessa 
linnakkeiden alasajoon liittyvät 
laajat materiaalijärjestelyt ovat 
tämän vuoden erityisteemana. 
Se mitä 100 vuoden aikana on 
linnakkeille kuljetettu, tuodaan 

nyt vuodessa pois. Soittokunnan 
paineet soittotoiminnan lisää-
miseksi ovat jatkuvasti kasvussa. 
Laivaston Soittokunta on erittäin 
haluttu ja pidetty tilaisuuksien 
juhlistaja. 

Saaristomeren alueesta vas-
taa vielä Turun Rannikkopatte-
risto, jonka toiminnot ovat kes-
kittymässä Gyltön tukikohtaan. 
Valtioneuvoston selonteon mu-
kaisesti Turun Rannikkopatte-
riston toiminta jatkuu vuoden 
2006 loppuun saakka. Tänä ke-
väänä käyttöönotettu merival-
vontakeskus jatkaa toimintaansa 
vielä tämänkin jälkeen uudessa 
organisaatiossa. Kaukokäyttöis-
ten tutka- ja muiden valvonta-
järjestelmien tuottaman infor-
maation yhdistäminen on uuden 
Korppoon Merivalvontakeskuk-
sen tärkeimpiä tehtäviä. 

Kokonaisuutena Saaristome-
ren Meripuolustusalueesta on 
muodostumassa meriliikenteen 
suojaamiseen keskittyvä merelli-

nen valmiusyhtymä, joka tarvit-
see myös luotettavan ja osaavan 
tukiorganisaation. 

Huollon haasteet 
ja tulevaisuus 
Huoltokeskus tuottaa Meripuo-
lustusalueen tarvitsemat huolto-
ja korjauspalvelut noin 150 hen-
kilön voimin. Henkilöstön työ-
pisteet sijaitsevat nykyisin Pan-
sion ja Gyltön tukikohdissa sekä 
tämän vuoden loppuun saakka 
Utön ja Örön valvontalinnak-
keilla. Huoltokeskus koostuu vii-
destä eri keskuksesta, jotka ovat 
Materiaalikeskus, Kuljetuskes-
kus, Muonituskeskus, Pansion 
korjaamo ja Merivoimien Turun 
terveysasema. 

Huoltokeskuksen suurimmat 
haasteet vuodelle 2005 syntyvät 
rakennemuutoksesta johtuvista 
toimenpiteistä. Haasteelliseksi 
työn muodostavat käytössä ole-
vat resurssit niin henkilöstön, va-
rastointitilojen kuin koko logis-

SAARISTOMEREN MERIPUOLUSTUSALUEEN ORGANISAATIO 

Raivaajaviirikkö 

Pansion korjaamo 
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Mitä olisi torstaipäivä ilman hernekeittoa. 

tiikkaketjun toimivuuden osalta 
unohtamatta siirtoihin liittyvää 
hallinnollista "paperisotaa". 

Kuljetus- ja satamapalvelu-
keskus huolehtii Meripuolustus-
alueen maakuljetuksista ja so-
tasataman toiminnoista Turun 
alueella. Seitsemäntoista henki-
lön ja noin sadan ajoneuvon voi-
min toteutetaan myös Merivoi-
mien Tutkimuslaitoksen ja osa 
Merivoimien Varikon kuljetuk-

teellinen suorituksensa hallin-
nollisen työnantajavaihdoksen 
koskettaessa lähes 40 henkilöä. 

Merivoimien Turun Terveys-
asema (MerTa) suorittaa kaikki 
asevelvollisten terveydenhuol-
toon liittyvät tehtävät ja palkatun 
henkilökunnan lakisääteisen ter-
veydenhuollon tarvittavine eri-
koistutkimuksineen. Tänä vuon-
na yhtenä tärkeänä kohteena on 
linnakkeiden lääkintävarustuk-
sen evakuoiminen. 

Pansion Korjaamo (PanK-
mo) suorittaa omalta osaltaan 
kulkukannalle määrätyille aluk-
sille tilatut vuosi- ja peruskor-
jaustyöt sekä telakoinnit. 130 
mmm rannikkotykkien vuosi-
huollot ovat tämän hetken, mut-
ta ennen kaikkea tulevaisuuden 
haasteita. 

Täydennysten ja huoltopalve-
luiden osalta rakennemuutoksen 
vaikutukset ovat monitahoiset ja 
aiheuttavat aika-ajoin lisäpon-
nisteluja ylläpidettäessä saman-
aikaisesti asevelvollisille kuulu-
vat lakisääteiset toiminnot. Ny-
kyisellä henkilöstöllä on mitta-
va työrupeama edessään, ennen 
kuin tarpeettomasta ja vanhen-
tuneesta materiaalista on pääs-
ty eroon ja varastointijärjestel-
mä on saatu "uuteen asentoon" 

sista sekä talvitelakoidaan meri-
voimien aluksia. 

Muonitus järjestetään lähes 
nykyisessä muodossaan vuoden 
loppuun saakka. Koko muoni-
tushuollon henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintamenettelyn neu-
vottelut on jo aloitettu henkilös-
tön siirtyessä Puolustusvoimien 
Ruokahuollon palvelukseen vuo-
den 2006 alusta. Neuvottelujen 
loppuun vieminen on oma haas-

Terveysasema siirtyi viime 
vuonna peruskorjattuihin ti-
loihin. 
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Asennustyöt vaativat toisinaan 
rohkeuttakin 

mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti. 

Tietohallinto uusien 
haasteiden edessä 
Tietohallinnon tärkein toimi-
alansa palveluita tuottava orga-
nisaatio on Tietotekniikkakes-
kus. Reippaan 30 hengen vah-
vuudella tuotetaan meripuo-
lustusalueen tietojärjestelmien 
käyttöön ja ylläpitoon liittyvät 
palvelut sekä tieto- ja johtamis-
järjestelmien vaatima tiedon-
siirtoalusta. Oman joukko-osas-
ton lisäksi Tietotekniikkakeskus 
tarjoaa palveluita Merivoimien 
Esikunnalle, alueellaan toimivil-
le muille merivoimien joukoil-

le, Rajavartiolaitokselle ja Ilma-
voimille. Yksikkö ei pysty teh-
täväänsä hoitamaan pelkästään 
omin voimin, vaan joukkoyk-
siköt ja huollon eri osat tekevät 
mittavia töitä Tietotekniikkakes-
kuksen tukemiseksi. Merkittä-
vin organisaation ulkopuolinen 
yhteistyökumppani on Läntisen 
Maanpuolustusalueen 3. Tieto-
tekniikkakeskus. 

Tietohallinto ja koko joh-
tamisjärjestelmäala on suurten 
muutosten kourissa. Tietojärjes-
telmien käyttäjien lisääntymi-
nen, liikkuvuuden edellytysten 
parantaminen ja tiedon määrän 
valtava kasvu pakottavat tieto-
teknisten palveluiden tuotannon 
ja tekniikan rationalisointiin. 
Oman haasteensa muutoksille 
tuovat samaan aikaan vaaditta-
vat henkilöstön uudelleen koh-
dentamiset. 

Tietohallinnon rationali-
sointihanke (TIERA) on Meri-
puolustusalueella edennyt sii-
hen vaiheeseen, että uutta tek-
niikkaa ja uusia tietojärjestelmiä 
vastaanotetaan ja palveluita sekä 
henkilöstöä keskitetään uudel-
leen organisoimalla palvelutuo-

tantoa. Miksi tuttua ja turvallista 
pitää muuttaa? Tietojen käsitte-
ly vaatii entistä enemmän eri-
koisosaamista ja kykyä keskittyä 
olennaiseen. Nykyisillä henki-
löstövoimavaroilla tavoitteeseen 
päästään vain ja ainoastaan ra-
tionalisoimalla toimintoja. 

Tietotekniikkakeskuksen 
haasteet vuodelle 2005 ovat var-
sin monitahoiset. Uusia opittavia 
asioita tuovat tullessaan Puolus-
tusvoimien asianhallintaj ärj estel-
män (PvAH), matkapuhelinpal-
veluiden muutokset, asevelvolli-
suustietojärjestelmän käyttöön-
otto, uudet toimistosovellukset 
jne. Uusien tietojärjestelmien 
vaatimukset edellyttävät tieto-
teknisten välineiden uusimista 
ja päivittämistä. Tämä on mit-
tava työ tietojärjestelmäsektoril-
la. Tiedonsiirtokapasiteetin kas-
vattaminen vastaamaan tulevien 
tietojärjestelmäpalvelinhotellien 
vaatimuksia on tiedonsiirtosek-
torin työn alla samalla kun meri-
kaapeliverkkoa solmuasemineen 
sopeutetaan rakennemuutosten 
tuomiin haasteisiin. Viestitoi-
mintasektori jatkaa viranomais-
verkon (VIRVE) käyttöönottoa. 

Viestiuiskon kannella 
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Valmistautuminen sutoammuntaan 

Puolustushaarakäyttökeskus so-
peuttaa toimintaansa service- ja 
helpdesk-malliin. Erityyppiset 
järjestelmä- ja johtamispaikka-
hankkeet sekä uuden radiojär-
jestelmän vastaanotto työllistä-
vät tutkimus- ja kehittämissek-
torin ohella koko tietotekniikka-
keskusta. 

HARJOITUS-JA 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Saaristomeren Meripuolustus-
alueen harjoitustoiminta koos-
tuu meripuolustusharjoituksis-
ta, meripuolustusalueen omis-
ta harjoituksista ja joukkoyk-
siköiden harjoitustoiminnasta. 
Vuoden 2005 suurin harjoitus 
"ANNI" ajoittuu loppuvuoteen 
ajanjaksolle 8.-17.11.2005. 

Meripuolustusharj oitusten 

yleisenä tavoitteena on kehittää 
operatiivista toimintaa muodos-
tamalla eri joukko-osastoista 
tulevista harjoitusjoukoista tak-
tisia yksiköitä meripuolustus-
alueen johtoon. "ANNI" -harjoi-
tuksen päämääränä on parantaa 
merivoimien ja yhteistoiminta-
osapuolten kykyä meriyhteyksi-
en turvaamisessa. Harjoituksen 
osatavoitteet koskevat kokonais-
tulenkäyttöä ja "asymmetrisen" 
tilannekuvan luomista. 

Meripuolustusalueen toimin-
nassa keskeisiä muita harjoituk-
sia ovat ilmapuolustusharjoitus 
toukokuussa, taistelutekninen 
meripuolustusharjoitus "SII-
RI" kesäkuussa sekä miinaso-
dankäynnin ja ohjustulenkäytön 
harjoitukset syyskuussa. Toimin-
tavalmiuden ylläpito perustuu 
joukkoyksiköiden harjoitustoi-

mintaan, jolla luodaan taidot ja 
kyky taktisten toimintamallien 
toteuttamiseen kaikissa olosuh-
teissa. 

Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen toiminnassa kansain-
välinen toiminta tukee opera-
tiivisten tavoitteiden saavutta-
mista. Omaa toimintakykyä pa-
rannetaan harjoituksissa, joissa 
voidaan harjoitella muun muas-
sa sukellusveneitä vastaan. Vaa-
tivat monimaalitilanteet ja elekt-
roninen häirintä ilmapuolustus-
harjoituksissa saatiin alun perin 
käyttöön kansainvälisessä harjoi-
tuksessa ja on otettu osaksi omia 
harjoituksia. 

Kansainvälinen toimintam-
me koostuu koulutuksesta, har-
joituksista ja kahdenvälisestä yh-
teistyöstä. Koulutus pohjautuu 
Naton rauhankumppanuusohjel-
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massa tarjoamaan kurssitarjon-
taan. Kuluvana vuonna harjoi-
tustoiminnassa tärkeimpiä ovat 
"Loyal Mariner 05", "Baltops 05", 
"Baltic Eye -öljyntorjuntaharjoi-
tus" ja lokakuussa Ruotsin kans-
sa järjestettävä kahdenvälinen 
harjoitus "Loviisa 05". Kahden-
välistä yhteistyötä tehdään myös 
SUCFIS -projektissa (Surveillan-
ce Co-operation Fin Swe), jossa 
tavoitteena on meritilannekuvan 
osittainen yhdistäminen Ruotsin 
kanssa. 

Vuoden keskeisin kansain-
välinen harjoitus oli NATOin 
nopean toiminnan joukkojen 
(NRF) merellinen harjoitus "Lo-
yal Mariner 05", joka toimeen-
pantiin Pohjanmeren - Skagerra-
kin alueella 11.-29.4.2005. Meiltä 
harjoitukseen osallistui miinalai-
va Uusimaa, raivaajasukeltajia ja 
esikuntaupseereita. Miinalaiva 
toimi kauppasaartoon osallistu-
vassa osastossa, joka valvoi asei-
denvientikieltoa sekä varmisti 

kauppa-alusten liikkumisvapau-
den operaatioalueella. Alus osal-
listui alustarkastuksiin ja siviili-
väestön evakuointiharjoitukseen. 
Uusimaan miehistö koostui pää-
osin "sopimuksen" tehneistä re-
serviläisistä, joille mahdollis-
tettiin nykyoloissa harvinaisen 
pitkä 24 vrk:n kertausharjoitus. 
Raivaajasukeltajat harjoittelivat 
muun muassa satamien raivaa-
mista osana monikansallista su-
keltajaosastoa. 

Alussuojaustoiminta on myös 
osa kansainvälistä toimintaa 
Alussuojaustoiminta lähti aluksi 
käyntiin pilottitoimintana. Alus-
suojausjoukolle on hankittu ko-
keilukäyttöön koulutus- ja suo-
jamateriaalia materiaalihankin-
tojen jatkuessa edelleen. Tähän 
mennessä hankittu materiaali 
mahdollistaa noin 20-30 miehen 
varustamisen koulutuskelpoisek-
si ja kohtuullisen harjoitustoi-
mintakyvyn omaavaksi alussuo-

jausjoukoksi. 
Alussuojausosasto koostuu 

kolmesta eri tehtävään erikois-
tuneesta ryhmästä: 1.iskuryhmä, 
2.tarkastusryhmä, 3.etsintäryh-
mä. Iskuryhmää käytetään aluk-
sen haltuunottoon riskitilan-
teissa, tarkastusryhmä suorittaa 
perustarkastukset ja etsintäryh-
mä vaativimmat etsinnät, jot-
ka usein toteutetaan satamassa. 
Saaristomeren Meripataljoonan 
Merikomppaniassa koulutetta-
va osasto kykenee suoriutumaan 
kaikista edellä mainitusta kol-
mesta osa-alueesta. 

Tänä vuonna koulutus on 
meneillään 16 miehen vahvuisel-
le ryhmälle. Seuraava koulutus-
ryhmä valitaan saapumiserästä 
1/2005 koulutuksen alkaessa ke-
sän alussa. Ohjelma pitää sisäl-
lään monipuolista koulutusta al-
kaen taistelijaparin toiminnasta 
tarkastustilanteessa, päättyen is-
kuosaston rynnäkköön aluksen 
haltuun ottamiseksi. Alussuoja-
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Alla on vuoden 2005 huhti-joulukuun tapahtumia, jotka pidetään Saaristomeren Meripuolustusalueella tai 
joihin Saaristomeren Meripuolustusalue osallistuu. 

Huhtikuu 
Vko 16 "LOYAL MAR1NER 05" harjoitus 

Koeajot ja katsastukset alkavat 
22.4. RU-kurssi alkaa 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä 

Toukokuu 
6.5. Suunnistusmestaruuskilpailut 
Vko 19 Merivoimien ammunnat 1 

MPK ry "ESTERI" harjoitus 
Maastojuoksumestaruuskilpailut 

Vko 20 "Vierailuviikko" joukko-osastossa 
"ADEX" ilmapuolustusharjoitus 

21.5. Omaistenpäivä 
Vko 21 "ADEX" ilmapuolustusharjoitus 

Kesäkuu 
Vko 22 SmMepa:n taisteluammunnat 
Vkot 22-23 "BALTOPS 05" harjoitus 
4.6 
Vko 24 

Heinäkuu 
8.7. 

8.7. 
9.7. 

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä 
MePH-1 "SIIRI" 
"BALTOPS 05" harjoitus 

11/04 saapumiserän 362 vrk ja 1/05 saapumis-
erän 180 vrk palvelleiden kotiutus 
Upseerikokelaiden ylentämistilaisuus 
Merivoimien vuosipäivä 

Elokuu 
11.-15.8. 
Vko 32 
18.-19.8. 
Vko 33 

Vko 34 

Syyskuu 
Vko 37 
Vko 39 

Lokakuu 
Vko 42 
21.10. 
Vko 43 

Turun Messut 
Saapumiserän 11/05 Korppoon marssi 
TAE06, TTS07-10 -seminaari 
Saapumiserän 11/05 Valatilaisuus ja omaisten-
päivä 
Turun Rannikkopatteristossa 
Merivoimien ammunnat 2 

MPK ry "HILLEVI" harjoitus 
SmMepa:n liikuntaviikko 
"VALMIINA-2005" harjoitus 
Valtakunnallinen "OHTU" harjoitus 

"LOVIISA 05" harjoitus 
RU-kurssi alkaa 
"LOVIISA 05" harjoitus 

Marraskuu 

Vkot 45-46 MePH-2 "ANNI" 

Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivä 
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Boarding-ryhmä toiminnassa 

usosaston miehistö ja johtajat va-
litaan sotilaspoliisin peruskoulu-
tuksen saaneista varusmiehistä, 
jolloin kyetään hyödyntämään 
mm. sotilaspoliisikoulutukseen 
kuuluvaa voimankäyttö- ja am-
pumakoulutusta, jotka ovat hy-
vin samankaltaisia, joita alussuo-
jaustoiminnassa käytetään. 

Alussuojausosasto on osallis-
tunut vuodesta 2002 alkaen "Lo-
viisa" -harjoituksiin. Kansainvä-
liset harjoitukset ovat jatkossa-
kin koulutuksen ja toimintata-
pamallien kehittämisen kannalta 
erittäin tärkeitä. Tulevaisuudessa 
alussuojauskoulutus tähtää yhä 
enemmän kansainvälisen yhteis-
toimintakyvyn saavuttamiseen. 
Tähän kuuluu muun muassa toi-
minta helikoptereista. 

Kokonaisuudessaan alussuo-
jauskoulutus on päässyt hyvään 
vauhtiin, sen parissa työskente-
levä henkilökunta ja varusmie-
het ovat erittäin motivoituneita. 

Suurimpana haasteena toimin-
nan kehittämisessä tällä hetkel-
lä on sotavarustehankinnat ja 
henkilöstön erikoiskoulutus. Ta-
voitteena on PARP-velvoitteiden 
mukaisesti, että vuoden 2008 
alussa suomalainen alussuojaus-
osasto (Finnish Boarding Team, 
FBT) on tarvittaessa kykenevä 
toimimaan osana monikansallis-
ta merellistä kriisinhallintaope-
raatiota. 

KANSAKUNNAN 
PORTINPYLVÄS 
Samalla kun ylläpidämme muun 
muassa monipuolisen harjoitus-
toiminnan avulla korkeaa valmi-
utta merellä ja saaristossa, olem-
me mukana luomassa tulevai-
suuden merivoimien suoritus-
kykyä osallistumalla varsin mit-
tavasti Merivoimien Esikunnan 
ohjauksessa uudishankkeiden 
suunnitteluun ja valmisteluun. 

Miinantorjunnan ja alusyksi-
köiden kehittämisohjelmat sekä 
osin tiedustelun, valvonnan ja 
johtamisen hankkeet ovat saatte-
lemassa meitä kohti 2010-lukua, 
jossa meripuolustusalueen on 
valmistauduttava kohtaamaan 
uudet haasteet ja yhä monipuo-
listuvat tehtävät modernilla ka-
lustolla ja oikein koulutetuilla 
joukoilla. Ammattitaitoinen ja 
motivoitunut henkilöstö on ol-
lut viime vuosien tavaramerkki 
Saaristomerellä. Hankalistakin 
puolustusvoimia koskettavista 
päätöksistä huolimatta väkemme 
katsoo luottavaisin mielin tule-
vaisuuteen. Tehtävistä selvitään 
jatkossakin yhdessä tekemällä, 
oikealla asenteella ja ennen kaik-
kea vahvalla ammattiylpeydellä. 
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Merivoimien Varikko n k t t i 
kansainvälisi!! kunnossapitoon 

Kirjoittaja toimii 
Merivoimien Vari-
kon hallinto-osas-
ton päällikkönä 

Merivoimien Varikko on v 1998 tapahtuneen 
mer ivo im ien ja rann ikkopuolus tuksen yh-
d is tymisen yhteydessä peruste t tu i tsenäi-
nen mer ivo imien komenta jan alainen 230 
työ tek i jän huol to la i tos . Sen tehtävänä on 
ylläpitää merivoimien materiaalista taistelu-
kelpoisuutta ja toimintakykyä kaikissa valmi-
ustiloissa. Varikon huol toto iminta painot tuu 
teknisen merivoimamateriaal in kunnossapi-
toon ja täydennyksiin. Varikko toimi i neljässä 
pisteessä: Hallinto-osasto Turun Artukaisissa, 
Elektroni ikkakorjaamo ja Keskusvarasto Tu-
run Pansiossa sekä Kemiön Varikko-Osasto 
Kemiön saarella Skinnarvikissä. 

AIMO JOKELA 

Hämeenmaa-luokan miinalaiva. SA-kuva 

Valt ioneuvoston Selonte-
on (VNS 2004) mukaisesti 
Suomi kehittää kansainvä-
listä kriisinhallintakykyään 

ottamalla huomioon EU:n jouk-
kotarpeet, Naton rauhankump-
panuuden suunnittelu- ja arvi-
ointiprosessin (PARP) asettamat 
suoritevaatimukset sekä pohjois-
maisen kriisinhallintayhteistyön. 
Merivoimat osallistuvat omalla 
panoksellaan puolustusvoimien 
kokonaistavoitteen saavuttami-
seen. 

Merivoimien kansainvälisiin 

tehtäviin tarkoitetut joukot ovat 
seuraavat: 
• yleistoiminta/johtoalus (mii-

nalaiva) 
• vahvennettu rannikkojääkä-

rikomppania 
• merelliseen toimintaan so-

veltuva erikoistoimintaryh-
mä (sukeltajapohjainen) 

• alussuojausjoukkue (alustar-
kastus- ja suojausryhmä) 

• merivoimien esikuntaupsee-
reita eri johtoportaisiin 
Myöhemmin tavoitteena on 

lisäksi valmistautua miinantor-

juntayksikön lähettämiseen uu-
den miinantorjunta-aluksen val-
mistuttua vuosikymmenen vaih-
teen tienoilla. 

Kansainvälinen kunnossa-
pitokyky - edellytys toiminta-
kyvyn ylläpidolle 
Merivoimien Varikko on pääteh-
tävänsä mukaisesti kehittämässä 
kykyä tukea merivoimien kan-
sainvälisten kriisinhallintajouk-
kojen teknistä kunnossapitoa. 
Kansainvälisen kunnossapidon 
perusajatus jakaantuu kolmeen 
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tasoon: 
1) yksikön itsensä suorittamaan 

kunnossapitoon 
2) toiminta-alueella tapahtu-

vaan joko Suomesta lähetet-
tyyn tai yhteyskumppanin 
kautta järjestettyyn kunnos-
sapitoresurssiin sekä 

3) kotimaasta käsin tuettuun 
kunnossapitoon. 
Yksikön omaa kunnossapito-

kykyä tuetaan varustamalla yk-
sikkö kokemuksen ja järjestel-
mäanalyysien perusteella mää-
ritetyllä varaosa ja -laitepaketil-
la, jonka avulla yksikkö kykenee 
suoriutumaan tavanomaisimmis-
ta ja todennäköisimmin eteen 
tulevista kunnossapitotehtävistä 
itsenäisesti. Yksikön 
kunnossapitokykyä • • • • • i 
tuetaan tarvittaessa li- ^ 
säksi mukaan lähetet-
tävällä kunnossapidon 
lisähenkilöstöllä. 

Toiminta - alueelle 
tukeutuva kunnossa-
pitokyky muodoste-
taan tarvittaessa alu-
eelle lähetettävästä va-
raosa- ja laitepaketista 
ja tarvittaessa mukana 
seuraavasta kunnos-
sapitoryhmästä. Kun-
nossapitokykyä täy-
dentää merivoimien 
yhteystyökumppanei-
den kautta järjestetty 
paikallinen kunnossa-
pitotuki siinä määrin 

kuin sitä on tarjolla. 
Kotimaasta käsin toteutet-

tu kunnossapitotuki muodostuu 
merivoimien tai yhteystyökump-
paneiden hallussa kotimaassa 
olevasta materiaalista, valmiu-
desta lähettää tarvittaessa kun-
nossapitoryhmä yksikön toimin-
ta-alueelle ja yksikölle tarvittaes-
sa annettavasta teknisestä neu-
vonnasta. 

Loyal Mariner 2605-
Kunnossapidon perus-
ajatuksen testaus 
Merivoimat osall istui Tans-
kan salmissa huhtikuussa NA-
TOn järjestämään kolme viik-
koa kestäneeseen Loyal Mariner 
2005 kriisinhallintaharjoituksen 
miinalaiva Uusimaalla. Harjoi-
tuksessa miinalaiva Uusimaa 
tukeutui yleishuollossa harjoi-
tuksen huolto-organisaatioon, 
mutta järjestelmähuollon osalta 
jouduttiin turvautumaan kan-
salliseen kunnossapitotukeen. 
Järjestely on hyvin tavanomai-
nen kansainvälisissä yhteyksissä 

Loyal Mariner OS 
kunnossapitotuki 

MCC Northwood 

X 
MNMF 

CTG eastilla 
FLC 

CTG .01 
GLC 

myös NATO-valtioiden osalta. 
Miinalaiva lähetti tarpeen vaati-
essa kunnossapidon tukipyynnöt 
harjoitusorganisaatiolle ja sa-
manaikaisesti tiedoksi kotimaa-
han, mikäli tarvitaan kansallista 
tukea. Kansallinen tuki toimi-
tetaan alukselle harjoitusorga-
nisaation huollon tukipisteen 
kautta, joka tässä tapauksessa 
on Tanskassa Frederikshavnissa 
oleva eteen työnnetty huoltotu-
kikohta - Forward Logistics Site 
(FLS). 

Merivoimien Varikko val-
mistautui yhdessä osallistuvan 
yksikön kanssa testaamaan kan-
sainvälisen kunnossapitokyvyn 
perusajatusta harjoituksen ku-
luessa. Harjoituksen valmis-
teluvaiheessa kartoitettiin Hä-
meenmaa-luokan todennäköiset 
kunnossapitotarpeet perustuen 
järjestelmäanalyyseihin ja mii-
nalaivaluokan tähänastisen elin-
kaaren kokemuksiin. Varaosa-
materiaalia täydennettiin tehdyn 
selvityksen perusteella sekä aluk-
sen mukaan lähtevän että varas-

> 
© 

MNLC (M) 
Northwood 

CTG .02 
GLC 

CTG .03 
GLC 

CTG .04 
GLC 

© FNS UUSIMAA 

NLLR 

FLSs FLS 
Frederikshavn 

/DA 
Gothenburg/Sift 

SELITE: 
MCC = Maritime Component Command 
MNMF = Multinational Maritime Force 

FLC = Force Logistics Coordinator 
CTG = Combined Task Group 

GLC = Group Logistics Coordinator 
MNLC = Multinational Logistics Command 

FLS = Forward Logistics Site 
NLLR = National Logistics Liaison Representative 
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Monikansallisia huollettavia: ruotsalainen Göteborg ja suomalainen Uusimaa. SA-kuva 

tomateriaalin osalta. Tarvittaes-
sa valmistaudutaan lähettämään 
varaosia sekä tarpeen vaatima 
korjausryhmä toiminta-alueella 
olevalle alukselle. 

Kansainvälisen 
kunnossapitokyvyn 
jatkokehittäminen 
Merivoimien Varikon tavoitteena 
on jatkaa kunnossapitovalmiu-
den kehittämistä myös muiden 
kansainväliseen kriisinhallin-
taan nimettyjen yksiköiden osal-
ta. Seuraavana tarkistettavana 
kohteena olivat miinalaiva Poh-
janmaan kunnossapitotarpeet 
liittyen vuotuiseen ulkomaille 
suuntautuvaan koulutuspurjeh-
dukseen. Jatkovuosina luodaan 
edellytykset tukea rannikkojää-
käreiden Jurmo-aluskalustoa 
sekä myöhemmin miinantorjun-
ta-aluskalustoa kansainvälisissä 
tehtävissä. 

Kunnossapitokyvyn kehit-
tämiseen kuuluu olennaisena 
osana tarvittavan henkilöstön 
ammattitaidon ylläpito ja kehit-
täminen. Teknisen ammattitai-
don lisäksi erityisessä roolissa 
ovat kielitaito ja kyky toimia eri 
johtoportaiden huolto- ja logis-
tiikka-alan tehtävissä kansain-
välisessä toimintaympäristössä. 
Viimeiksi mainittu tavoite edel-
lyttää merivoimien huoltoupsee-
rien osallistumista kansainväli-
siin harjoituksiin. Tavoitteena 
on vuosittainen osallistuminen 
Loyal Marinerin kaltaisiin har-
joituksiin jossain huollon johto-
portaassa. 

Kunnossapitokykyä tukee li-
säksi puolustusvoimien jokin 
aika sitten aloittama NAMSA yh-
teistyö NATOn piirissä. NAMSA 
- NATO Maintenance and Supp-
ly Organisation (www.namsa. 
nato.int) - on järjestelmä, jonka 

kautta pyritään edistämään alku-
jaan NATOn jäsenvaltioiden yh-
teisen puolustusvoimamateriaa-
lin kunnossapitoyhteistyötä va-
raosa- ja varalaite sekä kunnos-
sapitopalveluiden osalta. NAM-
SA itsessään ei ole palveluiden 
tuottaja, vaan sen tehtävänä on 
välittää palveluja ja materiaalia 
j ärj estelmän osallistuj avaltioil-
le. Nykyään NAMSA-yhteistyö 
on avattu myös Partnership for 
Peace -yhteistyömaille (PfP), jol-
loin Suomellekin on tarjoutunut 
mahdollisuus käyttää näin tar-
jottua palvelua. Merivoimat ovat 
aloittamassa NAMSA-yhteis-
työn hyödyntämistä vielä tämän 
vuoden aikana. Ensimmäinen 
NAMSA-järjestelmään käyttö-
koulutuksen saava merivoimien 
edustaja on koulutettu ennen 
vuoden loppua. Näin avautuvan 
yhteistyön kautta on mahdolli-
suus saavuttaa selkeitä toimin-
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nallisia etuja sekä konkreettisia 
säästöjä yhteistyöhön osallistuvi-
en osapuolten yhteisen kaluston 
osalta. Tällaista kalustoa ovat 
esimerkiksi 40 ja 57 mm Bofors -
laivatykkikalusto sekä useat Lai-
vue 2000:n järjestelmät. 

Kansainvälisyys - keskeinen 
kunnossapidon työväline 
Merivoimien kansainvälinen 
kunnossapitokyky on ehdoton 
edellytys kansainväliseen kriisin-
hallintaan nimettyjen joukkojen 
toimintakyvylle. Merivoimien 
Varikolla on tämän kyvyn luo-
misessa avainasema. Tavoitteen 
saavuttaminen vaatii huolellista 
ennakkovalmistelua yhteistyössä 
tehtäviin osallistuvien yksiköi-
den kanssa sekä varikon oman 
henkilöstön kansainvälisten val-
miuksien kehittämistä. Henki-
löstön osalta avainasemassa ovat 

kunnossapidon ammattitaidon 
ohella kielitaito ja kyky toimia 
huolto- ja logistiikka-alan teh-
tävissä kansainvälisissä huolto-
esikunnissa. Merivoimien omi-
en toimien lisäksi tärkeän roolin 
saavat merivoimien kunnossapi-
don yhteistyökumppanit - niin 
suomalaiset kuin ulkomaisetkin 
materiaalintoimittajat - joiden 
kulloisellakin toiminta-alueella 
olevat kunnossapitoresurssit täy-
dentävät oleellisilta osin meri-
voimien kansainvälisen kunnos-
sapidon verkkoa. 

Kansainvälisen toiminnan 
merkitystä korostaa lisäksi se, 
että valtaosa merivoimienkin 
nykyisistä pitkälle kehitetyis-
tä asejärjestelmistä on hankittu 
tai hankitaan ulkomailta. Täl-
löin myös oleellinen osa niiden 
kunnossapitotuesta on lähtöisin 
valmistusmaasta - tavallisimmin 

suoraan valmistajalta. Kunnos-
sapitoverkon tulee tällöin ulot-
tua sopimusten kautta riittävän 
laajalle, sillä nykyisillä puolus-
tusvoimien voimavaroilla ei ole 
enää mahdollista itse pitää kaik-
kia järjestelmiä yllä. Kunnossapi-
topalvelua joudutaan yhä enene-
vässä määrin ostamaan - usein 
jopa suoraan ulkomailta. 

Kansainvälinen kunnossapi-
tokyky on lopuksi nähtävä me-
rivoimien kunnossapidon oleel-
lisen osana nykypäivän toimin-
taympäristössä. Se tukee suoraan 
kotimaan kriisiajan toimintaky-
kyä, sillä kunnossapitokyvylle 
asetettavat vaatimukset ovat mo-
lemmissa tapauksissa yhtenevät 
- joustava, painopisteenmuodos-
tukseen kykenevä merivoimien 
toiminta- ja taistelukyvyn takaa-
va kunnossapitojärjestelmä. 

Miinalaiva Uusimaa ja ohjusvene Rauma. S A-kuva 
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Lähiverkon tiedostosalaus 

SafeGuard LANCrypt 
• Vahva salaus 
• Käyttöoikeuksien hallinta 
^ Vastuun siirtäminen pois jäijestelmävalvojilta 
/ Helppokäyttöisyys 
• Läpinäkyvä salaus l o p p u k ä y t t ä j i l l e 
^ Ei vaadi loppukäyt tä j ien koulutusta 
^ Tietoturvaa kun palveluja on ulkoistettu 
^ Tietoturvaa WLAN verkkoon 
^ E h e y d e n ja l u o t t a m u k s e l l i s u u d e n 

v a r m i s t a m i n e n t i e t o a s i i r re t täessä 
työasemalta palvel imelle 

^ Vo idaan hyödyntää j o o levaa PKhtä 
^ Tuki sert i f ikaatei l le , to imikor te i l le ja 

USB tokene i l le 

S a f e G u a r d L A N C r y p t t a k a a t a r v i t t a v a n t i e t o t u r v a t a s o n , 
k u n a r k a l u o n t o i s i a sekä a r v o k k a i t a t i e t o j a t a l l e n n e t a a n j a 
käs i t e l l ään yr i tyks issä ta i yh te i sö i ssä . 

SafeGuard LANCrypt salausohjelmistol la jaat o i k e u d e t käyttäji l le 
ja ryhmil le palvel imel la si jaitseviin t i e d o s t o i h i n sekä kans io ih in , 
ku ten avaimet ovi in. A inoastaan ne jo i l la o n tarv i t tavat avaimet 
ja o i k e u d e t pääsevät avaamaan t i edos to ja . 
Salaus tapahtuu työasemalla, eikä se näin o l len hidasta palvel inta, 
vaikka käyttäjiä olisi rajattomasti. Vahvat algori tmit mahdoll istavat 
tu rva l l i sen t i e d o n s i i r tämisen y r i t yksen ta i y h t e i s ö n verkossa. 

Sa feGua rd LANCryp t e i v a i k e u t a j ä r j e s t e l m ä v a l v o j i e n t y ö t ä , 
ja e s i m e r k i k s i v a r m u u s k o p i o i n t i t a p a h t u u k u t e n e n n e n k i n . 

utimaco Vapaalantie 2 A 
0 1 6 5 0 Vantaa www.salaus.fi 
puh. ( 09 ) 855 3 2 0 0 www.ut imaco.com 

a f €s a r <Z f ax. ( 09 ) 8 5 5 3 2 0 3 0 info@utimaco.fi 
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Rannikon Puolustajan haas-
tattelusarjassa tutustutaan 
rannikkojoukkojen piirissä 
pitkään toimineisiin henki-
löihin. Vuorossa on majuri 
Harry Ignatius. 

JUHANI HAAPALA 

Haastattelussa Harry Ignatius 

Monipuolisesta meripuolustajasta 
pankkimieheksi 

Majuri Harry Ignatius on 
syntynyt Tammelassa 
29.1.1918. Hän kirjoitti 
ylioppilaaksi Helsingin 

Yhteislyseosta vuonna 1959. So-
tilasuransa hän aloitti kesäkuus-
sa 1939 varusmiehellä RT l:ssa 
ja Laatokalla Niikkanan patteris-
sa, johon upseereiksi koulutetta-
vat alokkaat komennettiin. Haas-
tateltavamme kävi Merisotakou-
lun kadettikurssin vuosina 1940-
1941 ja kapteenikurssin vuonna 
1949. Suoritettuaan vuonna 1957 
merkonomin tutkinnon hän siir-
tyi reserviin 1960, jonka jälkeen 
teki ansiokkaan uran pankkialal-
la esimiehenä ja konttorin johta-
jana. 

Ignatius osallistui Talviso-
taan RTl:ssa Helsingin lohkolla 
ja Jatkosotaan nuorempana up-

seerina ja mm. patterinpäällik-
könä Kräkön linnakkeella Han-
gon rintamalla, toimistoupseeri-
na Laatokan rannikkoprikaatissa 
ja patteristoupseerina Raskaassa 
Ilmatorjuntapatteristossa Laato-
kalla. 

Maanpuolustushenki ja 
isänmaanrakkaus olivat 
kodin perintöä. 

Haastateltavamme oli jo nuo-
ruusvuosinaan aktiivisesti mu-
kana Helsingin Rt-suojeluskun-
nassa vanhemman veljensä har-
rastuksia seuraten. 

- Kun ikää tuli sen verran, 
että pääsin suojeluskunnan toi-
mintaan, luovuin partiosta ja 
lähdin mukaan. Yleinen asenne 
oli hyvin myönteinen. Meidän-
kin luokalla oli vain kaksi poi-

kaa, jotka eivät olleet mukana. 
Minustakin se oli mukavaa hom-
maa, ehdin tulla A-luokan tykki-
mieheksi. Muistan, että pääsin 
leirillä Isosaaressa ampumaan 10 
tuuman Durlacherilla. 

- Vuonna 1937, Tshekkoslo-
vakian kriisin aikana, rannik-
kotykistösuojeluskunta hälytet-
tiin. Illalla tuli käsky, että oli ol-
tava määräaikana Kauppatorin 
rannassa aseet mukana täydes-
sä varustuksessa. Minä jouduin 
Kuivasaareen 12 tuuman tor-
nin miehitykseen. Valmius kesti 
noin viikon. 

- Hälytyksen loputtua menin 
ilmoittamaan rehtorille viikon 
poissaolosta. Rehtori totesi, että 
nämä asiat kulkevat ennen kou-
lua. Opettajat antavat lisäope-
tusta iltaisin, jotta ei jää jälkeen. 
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Kun oli juhlapäivä, rehtori pyysi 
suojeluskuntalaisia esiintymään 
uniformut päällä. 

- Koulussa vallitsi muuten-
kin kristillis-isänmaallinen hen-
ki. Uskonnon opettajamme oli 
tuleva kenttäpiispa Johannes 
Björklund ja suomen opettajana 
Lauri Haarla. 

- Kodin vaikutus oli mer-
kittävä, isäni oli myös suojelus-
kuntalainen ja äiti mukana Lot-
ta Svärd-järjestössä. Isäni veli oli 
kenraaliluutnantti Hannes Igna-
tius, vapaussodan päämajoitus-
mestari, sotakoulujen tarkasta-
ja 1919-1920, joka ratkaisevasti 
vaikutti mm. Kadettikoulun pe-
rustamiseen vuonna 1919. 

- Kyllä täytyy sanoa, että 
olen kotoa saanut vakaan maan-
puolustushengen ja isänmaan-
rakkauden. 

Ei niin kovaa kuria, 
ettei jotain hauskaakin 
- Varusmiespalvelu alkoi 2.6. 
1939 Suomenlinnassa RTl:ssa. 
Tulopäivänä erotettiin päällystö-
aines, joka lähetettiin vielä sama-
na iltana Laatokalle Niikkanan 
patterille, johon mm. RTl:n saa-
pumiserän koko päällystöaines 
lähetettiin koulutukseen. Muka-
na oli myös laivaston alokkaita. 
Suuri osa tästä joukosta komen-
nettiin myöhemmin reserviup-
seerikurssille, mm. alokaskaveri-
ni Veikko Vennamo. Talvisodan 
aikaisen RUK:n päästötodistuk-
sen sain kadetin uniformu pääl-
läni, joten kokelasaikaa minulla 
ei ollut. Meitä oli tällä ru-kurs-
silla useita kadettikoulun aloit-
tavia. 

Varusmiesajasta veteraanim-
me kertoi seuraavan tapauksen. 
- Iltahartauden virsi ei men-
nyt riittävän hyvin - hartauden 

jälkeen määrättiin konekivää-
rit mukaan ja lähdettiin juok-
semaan Kuolemanlaakson mä-
keen. Viimeiseksi tullut ryhmä 
joutui tekemään ylimääräisen 
kierroksen. Tällaista simputusta 
varmaan ei nykyisin enää voida 
tehdä. 

Toinen hauskempi tapaus pa-
lautuu mieleen. - Alokkaat Ven-
namo ja Saarenheimo kisailivat 
Niikkanan 6-tuuman Canet-pat-
terin koulutuksen lomassa, Saa-
renheimo meni sisälle kasemat-
tiin, mutta Vennamo nokkelana 
miehenä sulki naureskellen ras-
kaan rautaoven salvat. Hetken 
kuluttua alkoi kuulua meteliä ka-
sematin suljettujen ovien takaa. 
Vennamo meni avaamaan. Vas-
taan tuli vihainen vääpeli Sievi. 
Kyllä sai Vennamo jalat alleen, 
naureskelee haastateltavamme. 

Keskustellessamme kadet-
tikoulutuksesta Ignatius kertoo 
mm.: 

- Minun kadettikurssini ehti 
olla vain viikon käynnissä, kun 
kadetit komennettiin rintamal-
le. Sodan päätyttyä kurssi alkoi 
uudelleen, jolloin sitä myös täy-
dennettiin. Tässä vaiheessa tulin 
kurssille mukaan. 

- Talvisodan alkaessa aliup-
seerikoulun käytyäni olin kor-
keassa korpraalinarvossa Suo-
menlinnan kentällä kouluttamas-
sa alokkaita, kun ilmahyökkäyk-
set alkoivat. Seuraavana päivänä 
yksikkö siirrettiin Tikkurilaan, 
jossa koulutusta jatkettiin. 

- Olimme tietoisia taisteluis-
ta Karjalan Kannaksella ja Vii-
purinlahdella. Rauhan päivänä 
13.3.1940 Kannakselta kotoisin 
olevat saivat lomaa käydäkseen 
vielä kotikonnuillaan. Se oli va-
kava paikka näille pojille ja tie-
tysti meille muillekin. Suomen-

linnassa osallistuimme ilmator-
juntaan kivääreillä aliupseeri-
kerhon mäeltä. Taisi olla turhaa 
touhua, tuumii Ignatius. 

- Kadettiosaston johtajana 
oli alkuvaiheessa mm. majuri 
Miettinen, sittemmin kenraali, 
ja kurssin johtajana oli kapteeni-
luutnantti Seppo Kantola. Maas-
toharjoitukset pidettiin Laakson 
kentällä. Kesä oltiin Santahami-
nassa ampumaharjoituksissa. Se 
oli pääasiassa "kuivaharjoittelua". 
Väyläajoharjoitus tehtiin pienellä 
moottoriveneellä. Se hyvä puo-
li kesän harjoituksissa oli, että 
vanhemmat kadetit olivat poissa 
meitä kiusaamasta. 

- Jatkosodan alkaessa kädet -
tikoulutus oli vielä kesken, kun 
meidät lähetettiin rintamalle. 
Meitä ei mitenkään informoi-
tu, komennusmääräys käteen ja 
liikkeelle. Olimme kuitenkin tie-
toisia sodan alkamisesta. Nuoria 
kun oltiin, pidimme sotaa pa-
rempana vaihtoehtona kuin van-
hempien kadettien simputusta. 

- Minä jouduin Hangon rin-
tamalle Hiittisten lohkolle, Krä-
kön linnakkeelle. Kolmen haja-
ryhmitetyn kuuden tuuman Ca-
net-patterin lisäksi saarella oli 
torjuntakomppania. Harjoitte-
limme ahkerasti ja rakensimme 
esteitä. Palvelin Kräkön linnak-
keella joulukuuhun asti, jolloin 
Hangon motti laukesi. Patteriup-
seerina ollessani minut komen-
nettiin joksikin aikaa päällikök-
si Fogelskärin eteen työnnettyyn 
tukikohtaan. 

- Hangon motin murtuessa 
olimme veneellä tiedustelemas-
sa ja näimme kuinka Hangon 
vesitorni räjäytettiin. Silloin tie-
simme, että venäläiset jättävät 
Hangon. Kräkö osallistui taiste-
lutoimintaan tulittamalla venä-
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Luutnantti Harry Ignatius Krä-
kön linnakkeen patteriupseerina 
6.5.1942. 

Iäisten patteria pienellä Dödön 
luodolla. 

"Laatokka-Karjalan helmi" 
- rannikkoprikaatissa 
- Hangon jälkeen palvelin pari 
kuukautta Örön linnakkeella, 
jonka jälkeen sain siirron heinä-
kuussa 1942 Laatokalle rannik-
koprikaatiin esikuntaan. Se si-
jaitsi Rauhalassa, Lahdenpohjan 
lähellä. Prikaatinkomentajana 
oli eversti A. J. Järvinen. Prikaa-
tiin kuului mm. RtR13 komenta-
janaan everstiluutnantti Korven-
heimo, Laatokan Aunuksen puo-
lella, ja RtR3 Kannaksen puolella 
komentajanaan everstiluutnantti 
Nordlund sekä meripataljoona. 

- Tehtäväni oli prikaatin esi-
kunnan operatiivisen toimiston 
toimistoupseeri. Toimiston pääl-
likkönä oli majuri Pentti Heikki 
Rekola. Ensimmäinen tehtäväni 
oli laatia prikaatin tulevan vuo-
den koulutussuunnitelma. Se oli 

vaativa tehtävä, mutta valmistui 
aikanaan. Siinä painotettiin uu-
sien ampumamenetelmien kou-
lutusta ja ampumatoiminnan 
harjoittamista. 

- Myöhemmin 1942 prikaa-
tin esikunta siirtyi Viipurin ryk-
mentin kasarmeihin Huuhan-
mäkeen. Täällä oli erinomainen 
keittiö, syötiin todella hyvin. 

- Tärkeimmät johtajat Laa-
tokan rannikkoprikaatissa olivat 
lähes kaikki entisiä laatokkalaisia 
ja omasivat siten hyvän paikallis-
tuntemuksen. Prikaati oli hyvis-
sä käsissä. Esikunta työskente-
li vuorokauden ympäri. Mitään 
suurempia taisteluja ei prikaati 
minun aikanani käynyt lukuun-
ottamatta italialaisten torpedo-
veneiden ja tykistölauttojen suo-
rittamia muutamia taistelusyök-
syjä. 

- Mieleenpainuvimmat tapa-
ukset olivat sotamarsalkka C. G. 
Mannerheimin tarkastus, jolloin 
pääsin polvet tutisten tervehti-
mään vakavailmeistä marskia, 
sekä hieno sotajoulujuhla Huu-
hanmäen kasarmialueella, jossa 
koko esikunnan väki soittokun-
tilleen oli mukana. Nämä jäivät 
ikuiseksi muistoksi mieleeni. 

Komennus Saksaan -
ilmatorjuntakoulutukseen 
Vuonna 1943 tammikuusta sai 
haastateltavamme omasta mie-
lestään yllättävän komennuksen 
Saksaan Schwienemundeen ras-
kaan ilmatorjuntatykistön tulen-
johtokurssille, joka kesti tammi-
kuusta huhtikuuhun. Rannik-
koprikaateissa ei tuohon aikaan 
sellaista it-kalustoa edes ollut. 

Prikaatien rt/it-kalustona oli 
kaksi 40 mm it-patteria ja kaksi 
it-komppaniaa 20 mm Madsen-
tykeillä varustettuina. Saksan 
matkasta tuli mieleenpainuva. 

- En ollut eläessäni näh-
nyt raskasta it-tykkiä. Raskaal-
la it-tykillä minulla oli tilaisuus 
ampua vasta kurssilla Schwie-
nemündessä. Matka suoritettiin 
lentokoneella Königsbergiin ja 
sieltä edelleen Berliiniin. 

- Olin ollut vuonna 1937 
Königsbergissä, joten tunsin 
sitä jonkin verran. Tilasin yöksi 
huoneen Park-hotellista. Matka 
tehtiin vuorokoneella. Samal-
la koneella matkusti pohjoisesta 
lomalle tuleva saksalainen yli-
luutnantti. Hänellä oli muka-
naan kuriiripostia, josta hän ei 
hetkeksikään luopunut. Saksa-
lainen yliluutnantti oli kiva ka-
veri, jonka kanssa juttelin, ma-
joituttiin samaan Park-hotelliin, 
jossa yhdessä söimme illallista. 
Hotelli oli lähellä Saksan pääma-
jaa, joten siellä näkyi saksalaisia 
upseereita kenraaleista alkaen. 

- Seuraavaksi lennettiin Ber-
liiniin, jossa ilmoittauduin Suo-
men lähetystössä. Yövyttyä-
ni Berliinissä nousin junaan ja 
matkustin Schwienemündeen. 
Kurssille osallistui luutnantte-
ja, ylivääpeleitä, yksi kadetti ja 
yksi kapteeniluutnantti, joka tuli 
Kreikasta ja oli niin vanha, että 
olisi iän puolesta kelvannut isäk-
seni. Kurssin johtajana oli Kor-
vettenkapitän Freiherre von Lu-
bin, keisarinvallan aikainen me-
riupseeri. 

- Kurssin ohjelmaan liitty-
vät ammunnat suoritettiin me-
renrannassa 10 mm it-patterilla. 
Se oli ns. vapaa-ammuntaa, jota 
he käyttivät. Kaikki ampuma-ar-
vot piti arvioida tykille tähystys-
havaintojen mukaan. Siellä näin 
myös ensimmäisen kerran tulen-
johtotutkat. Se oli yhdenmiehen 
tutka. Mies istui tutkakuvan ta-
kana jalat lämmitetyssä kotelos-
sa ja määritti suunnan ja etäisyy-
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den maaliin. 
- Viikot oltiin tiiviissä koulu-

tuksessa ja viikonloput vapaalla. 
Lauantaisin istuttiin Kuhrhau-
sessa, juotiin viiniä ja pidettiin 
hauskaa. Saksassa tanssittiin il-
tamissa. Ne lopetettiin vuonna 
1943 Krimin menetyksen takia. 
Kovin paljon en kurssilla oppi-
nut johtuen varmaan it:n perus-
tietojen puutteesta. 

O n n i k i n ol i m a t k a s s a 
- Kurssi päättyi aikanaan ja läh-
din paluumatkalle, josta tuli var-
sinainen seikkailu. Minulle oli 
käydä huonosti. Lähdin normaa-
listi takaisin Königsbergiin, jos-
sa tulliviranomaiset ilmoittivat, 
että rajanylityslupani on vanhen-
tunut enkä saisi jatkaa matkaa. 
Minun olisi pitänyt matkustaa 
Berliiniin ja hankkia uusi lupa. 

Siihen minulla ei kuitenkaan ol-
lut varoja. Silloin tuli luokseni 
lentokenttävirkailija, joka sanoi, 
että kentällä on suomalainen 
kone "Hanssin Jukka" ja jos pää-
sette sen mukaan, emme voi sitä 
estää. 

- Menin keskustelemaan len-
täjien kanssa Suomeen pääsystä. 
He sanoivat että on jo 300 kg yli-
painoa, mutta että he keskustele-
vat vielä keskenään. Lupa heltisi 
ja sain paikan lastiruumasta. 

- Lähdettiin onnistuneesti 
liikkeelle. Jostain syystä radioyh-
teys lennonjohtoon meni poik-
ki jonkin aikaa lennettyämme. 
Meiltä meni tietoja, mutta me 
emme saaneet tietoja. Lennet-
tiin Riian kautta Tallinnaan ja 
sieltä Helsinkiin Malmin ken-
tälle. Kentällä ihmeteltiin kuin-
ka olimme selvinneet Tallinnan 

alueesta, koska siellä oli päällä 
lentokielto ilmataistelun johdos-
ta - ihmeen kaupalla selvittiin. 

Ilmatorjuntakoulutus jatkuu 
- Seuraavana päivänä Suomeen 
saapumiseni jälkeen minut ko-
mennettiin ilmatorjuntakomen-
taja- ja patteristoupseerikurssil-
le, joka pidettiin Malmilla. Kurs-
si kesti kaksi viikkoa. Seuraavas-
sa kuussa minut komennettiin 
Rs it-patterin päällikkökurssille 
ja sieltä it-komppaniapäällik-
kökurssille. Kesällä 1943 minut 
määrättiin Rt/itpatteriston patte-
ristoupseeriksi. Patteriston pat-
terit toimivat Vitelessä ja Lah-
denpohjassa. Myöhemmin, ve-
täytymisen alkaessa, patteristo 
ryhmitettiin Varkauteen, jossa 
se oli muutamia viikkoja. Sitten 
siirryttiin Raumalle, jossa patte-
risto kotiutettiin". 

Merivoimien Esikunta lähdössä lippupäivän paraatiin v. 1958 esikuntapäällikön, eversti Niilo Kesä-
maan johdolla. Eturivissä (vas) majurit Timo Pesonen, Väinö Ruuskanen, Lauri Ollila ja Torsti Kivi-
ranta. Haastateltavamme kapteeni Harry Ignatius on toisessa rivissä kolmas vasemmalta. 
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Rt/lt-miehestä merimies 
- Helmikuussa 1945 minut mää-
rättiin saattajaosastoon Maarian-
haminaan saattamaan kauppa-
laivoja Ahvenanmeren yli Ruot-
sin puolelle. Minusta tuli apu-
tykkivene Aunuksen ensimmäi-
nen upseeri ja kesäkuussa aluk-
sen päällikkö. Aunus oli vanha 
sillitroolari, jonka etukannella 
oli 130 mm tykki ja perässä oli 
Bofors ja kaksi Madsenia. Tällä 
minä sitten seilasin syksyyn asti, 
kunnes alus luovutettiin takai-
sin Nordström-varustamolle. Me 
saatoimme kauppa- ja matkus-
tajalaivoja. Maarianhaminassa 
kaikki toimi, ravintolat toimivat, 
tanssittiin - sodasta siellä ei tie-
detty mitään. Yksi ruotsalainen 
miina tuhottiin koko aikana." 

Miinanraivaukseen 
- Tämän jälkeen jouduin 7. Rai-
vaajaosaston ryhmäpäällikök-
si, jolloin raivasimme pienillä 
moottoriveneluokan raivaajilla 
Haapasaaren edustalla. Meillä 
oli emälaivana matkustaja-alus 
Nordstjärna, jossa oli hyvä ruo-
ka ja majoitus, koska moottori-
veneissä ei syyskylmässä juuri 
voinut majoittua. 

- Vuoden 1946 purjehdus-
kaudeksi sain siirron Ruotsin-
salmen "förstiksi". Vuoden sei-
lasin tällä aluksella ja vuonna 
1947 purjehduskaudella olin lai-
vueupseerina 1. Raivaajalaivu-
eessa ja vähän aikaa tykkivene 
Turunmaan päällikkönä. Muu-
tamia hukkumistapauksia oli ka-
rilleajon seurauksena, mutta ei 
raivauksen yhteydessä tapahtu-
neita vahinkoja. 

- Kerran kun konevian takia 
jouduimme tulemaan satamaan, 
tuli heti valvontakomission mies 

tarkastamaan vian ja vaatimaan 
takaisin merelle lähtöä heti. 

Varuskuntapalvelus alkaa 
- Vuonna 1948 toimin komp-
panian päällikkönä Turun lai-
vastoasemalla ja vuosina 1949-
51 Isosaaren linnakkeella mm. 
aliupseerikoulun johtajana. 

- Vuonna 1951 Timo Peso-
nen pyysi minua tulemaan Meri-
voimien Esikunnan rannikkoty-
kistötoimistoon. Arvostin kovas-
ti Timo Pesosen pyyntöä. Niin 
hienoa esimiestä saa hakea. Hän 
auttoi meitä kaikessa. Oli rehti 
ja erinomainen tykistöupseeri ja 
diplomi-insinööri. 

- Vuonna 1953 olin opettaja-
na MeriSKssa ru-kurssilla, jossa 
oppilaana olivat mm. Jukka Kar-
vinen, Olavi Vehmas ja Torsti 
Lahti. Muistot kurssilta ovat mu-
kavat, fiksuja oppilaita. 

- Viimeisin palveluspaikka-
ni oli Pääesikunnan meripuolus-
tusosastolla, jossa palvelin vuo-
sina 1954-1960. Olin ollut jo 14 
vuotta kapteenina eikä virkau-
rallani sen kummempaa enää 
olisi odotettavissa, joten pää-
tin aloittaa siviiliopinnot Liike-
miesten Kauppaopistossa. Val-
mistuin merkonomiksi vuonna 
1957 opiston iltalinjalta. Erosin 
puolustusvoimien palveluksesta 
vuonna 1960. 

U r a n v a i h t o -
p a n k k i a l a l l e 

- Sain toimen Kansallis-Osake-
Pankista, Kaivokadun kontto-
rista, jonka johtajana silloin oli 
Simo Kärävä. Minulla on aina 
ollut onni saada hyviä esimiehiä. 
Simo Kärävä on yksi niistä. Hän 
opetti minulle "kädestä pitäen" 
pankkilakiasiat ja muut välttä-

mättömät tiedot. Pankki kurs-
sitti minua hyvin, joten siten pe-
rehdyin uuteen toimialaan. 

Kaivokadulta siirryin Hä-
meentien konttorin ja sieltä Tu-
run Yliopistorinteen konttorin 
johtajaksi. Sieltä minut siirrettiin 
Turun aluekonttorin neljänneksi 
johtajaksi. Täältä edelleen Kes-
ki-Töölön konttorin kautta Mu-
seokadun konttorin esimiehek-
si, josta lähdin täysinpalvelleena 
eläkkeelle vuonna 1981. 

Kadettitoveruus 
on ollut kestävä 
Kysymykseen mitä ominaisuuk-
sia veteraanimme arvostaa hy-
vässä johtajassa, saimme vasta-
uksen: - Se, että he ovat pitäneet 
minua ihmisenä ja hyväksyneet 
minut virheineni ja hyveineni. 
Jos olen tehnyt virheen, asia on 
oikaistu hienosti. 

- Upseerikoulutus on anta-
nut minulle hyvän ihmistunte-
muksen ja periaatteen, että jos 
jotain tehdään, tehdään se kun-
nolla. Armeija on antanut mi-
nulle paljon hyviä ystäviä, vaik-
ka suuri osa on haudan levossa. 
Meidän kadettikurssin henki on 
ollut aivan loistava. Meistä on 
enää neljä elossa, joista kaksi -
Jaska Kinnunen ja minä vielä kä-
velemme. - Kadettiaika kasvatti 
meitä. 

Toisaalta voi sanoa, että kai-
ken takana on nainen - minul-
la on ollut onnellinen avioliitto, 
ehdin olla saman naisen kanssa 
naimisissa 58 vuotta. Kodin tuki 
on tärkeä. 

126 
I RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 5 



Olli Auterinen 

Rt -linnakkeelta Lapin evakuointiin 
Talvisota ja sitä seurannut 

Jatkosota päättyivät aika-
naan vuoden 1944 syys-
kuussa tehtyyn rauhanso-

pimukseen, joka johti Suomen 
ja Saksan väliseen sotaan. En-
simmäinen aseellinen yhteenot-
to oli Pudasjärvellä. Laajamittai-
nen sotatoimi aloitettiin Tornion 
maihinnousulla ja sitä seuran-
neella taistelulla lokakuun alus-
sa. Lapin sota saatiin päätökseen 
28.4.1945. Tänä keväänä tulee 
kuluneeksi 60 vuotta sodan lop-
pumisesta ja pitkän monivai-
heisen rauhanajan alkamisesta 
maassamme. Metsänhoitaja, ylil 
Olli Auterinen (s. 1921) oli yksi 
sota-ajan kokenut rt-mies. 

Opiskeluja suojeluskunta 
Olli Auterinen kävi oppikoulun 
Suomalaisessa Yhteiskoulussa 
(SYK) ja kirjoitti ylioppilaak-
si keväällä 1939. Jo lukioaikana 
hän liittyi Helsingin It-suojelus-
kuntaan. Kesä 1939 meni vapaa-
ehtoisissa linnoitusrakennustöis-
sä Karjalan kannaksella. 

Syksyllä 1939 Auterinen kir-
joittautui Helsingin Yliopistoon 
matemaattis-luonnontieteellisiin 
opintoihin, jotka ehtivät tuskin 
alkaa, kun hänet - YH:n alkaessa 
- 10.10.1939 kutsuttiin työhön 
Helsingin Suojeluskuntapiirin 
majoituskeskukseen. Sen tehtä-
vänä oli ottaa Helsingin kouluja 
ym. julkisia tiloja armeijan käyt-

töön ja valmistaa ne majoitus-
kuntoon reserviläisiä varten. 

Hälytettynä Helsingin pom-
mituspäivänä marraskuussa 1939 
suojeluskuntapiiriin (Yrjönkatu 
36) Auterinen joutui kokemaan 
paikan päällä pommituksen ja 
sen aiheuttamat tuhot. Hän toi-
mi edelleen suojeluskuntatehtä-
vässä Talvisodan alettua, kunnes 
siirtyi 2.2.1940 vapaaehtoisena 
suorittamaan asevelvollisuuttaan 
rannikkotykistössä. Suojelus-
kuntapalvelun johdosta hänen ei 
tarvinnut osallistua alokaskoulu-
tukseen, vaan hänet komennet-
tiin suoraan Isosaaren linnak-
keelle Helsingin ulkopuolelle rt-
patterille (Canet), joka osallistui 

Jalkapalloa Isosaaressa maaliskuussa 1941. Takarivissä oikealla Olli Auterinen, nuolen osoittama 
nuorukainen on reservin kersantti Armas Pyy - HJK:n ja Suomen jalkapallomaajoukkueen keskus 
tukimies. 
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Helsingin ilmapuolustukseen. 
Rauhan tultua maaliskuussa 

1940 hän jatkoi asevelvollisuus-
palvelustaan ja kävi Merisota-
koulun rannikkotykistölinjan 
upseerikurssin 11 Suomenlin-
nassa 7.9.-22.12.1940. 

Jatkosota alkaa 
Syksyllä 1940 Suomi salli saksa-
laisjoukkojen lomakuljetusten 
kauttakulun Norjasta Saksaan. 
Keväällä 1941 Saksan ja Suomen 
välillä solmittiin erillinen sopi-
mus Pohjois-Suomen puolusta-
misesta siltä varalta, että mah-
dollinen sota alkaisi Neuvosto-
liittoa vastaan. Saksan vastuu-
alueeksi tuli Oulujoen pohjois-
puolinen osa maatamme. 

Kesäkuussa 1941 Saksa aloit-
ti sodan Neuvostoliittoa vastaan. 
Suomi ilmoitti pysyvänsä puolu-
eettomana. Kun venäläiset syyl-
listyivät lukuisiin väkivaltaisiin 
rajaloukkauksiin ja pommittivat 
useita kohteita Suomessa, kat-
soi Suomi joutuneensa jälleen 
hyökkäyksen kohteeksi ja aloitti 
hyökkäystoimet Neuvostoliittoa 
vastaan saadakseen takaisin tal-
visodan rauhassa menettämänsä 
alueet. Suomen osalta jatkosota 
oli alkanut. Saksalaisten hyökkä-
yksen alkaessa kielitaitoinen Au-
terinen komennettiin noin kym-
meneksi päiväksi Inkoon saaris-
toon saksalaisten miinanlasku-
laivueen yhteysupseeriksi. 

Mäkiluoto 
Palattuaan komennukselta Mä-
kiluodon linnakkeelle (Porkka-
la) nuori reserviupseeri toimi 
siellä vänrikkinä (patteriupsee-
ri 10 tuuman patterilla)). Pat-
teri tulitti Porkkala-Naissaaren 
kapeikossa liikkuvia, mm. Han-
gon mottia huoltavia vihollisa-
luksia. Heinäkuun alkupuolella 

patteri osallistui yhdessä samal-
la linnakkeella olleen 12 tuuman 
patterin kanssa Tallinnasta pake-
nevien vihollisalusten pommi-
tukseen. Syyskuussa 1941, kun 
Itämeren ja Suomenlahden alue 
oli lähes vapaa Neuvostoliiton 
meritoiminnasta, siirrettiin osa 
rt-joukoista maavoimien tehtä-
viin. Auterinen siirrettiin syys-
kuussa Ähtäriin, jossa hän oli 2 
viikkoa. 

Ähtärin jälkeen hänet siir-
rettiin Haminaan alokaskoulut-
tajaksi. Tämäkin komennus kes-
ti vain kolmisen viikkoa. Pää-
esikunta haki rintamakelpoisia, 
saksankielentaitoisia upseerei-
ta erityistehtäviin. Auterinen il-
moittautui tehtävään. 16.10. 41 
ja hänet siirrettiin eversti Oiva 
Willamon johtaman Yhteysesi-
kunta Roin (Yht.E.Roi) tehtäviin 
Rovaniemelle. 

Yhteisesikunta Roi 
Aluksi Auterinen toimi Rova-
niemellä auttaen Sallan rinta-
malta lepoon tullutta saksalais-
ta rykmenttiä majoitustieduste-
luissa Kemijokivarren taloihin 

Rovaniemen alapuolella (Jaatila, 
Koivu, Loue). Viikon päästä hä-
net määrättiin Saksan ilmavoi-
mien käyttöön. Hänet lähettiin 
Sallan rintamalla vanhan rajan 
tuntumassa olevalle Alakurtin 
lentokentälle, joka sijaitsi n. 10 
km Vermanjoen linjan takana, 
johon hyökkäys lokakuussa 1941 
pysähtyi. 

Lentokentälle oli sijoitettu 
suomalainen linnoitusrakennus-
komppania (siviilipukuisia työ-
velvollisia), joka rakensi lentoko-
nesuojia ja muita rakennuksia. 
Suoraan saksalaisten palveluk-
sessa oli joitakin naisia keittiö-, 
pesula- ym. tehtävissä. 

Auterisen suomalaisena esi-
miehenä oli saksalaisen 36. vuo-
ristoarmeijakunnan yhteysup-
seeri. Hänet oli sijoitettu AK: 
n esikuntaan parin kilometrin 
päähän lentokentältä. Suomalai-
nen 6. divisioona, joka osallis-
tui saksalaisille alistettuna kesän 
1941 hyökkäystaisteluihin Sallan 
suunnalla, siirrettiin etelämmäk-
si pois saksalaisten alaisuudesta 
marras-joulukuussa 1941. 

SlRPr:n I Lston upseereita siirtymässä Mäkiluodon linnakkeelta 
maavoimien tehtäviin 10.9.1941. Keskellä muita pitempinä erottu-
vat Olli Auterinen ja Erik Munsterhjelm. Jälkimmäinen tuli Kana-
dassa tunnetuksi turkismetsästäjänä ja kirjailijana. 
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Pontsalanjoki 
Maaliskuussa 1944 Auterinen 
siirrettiin samanlaiseen yhteys-
upseeritehtävään Pontsalanjoel-
le Kiestingin suunnalle. Kenttä 
oli n. 50 km rintaman takana, 
30 km rajalta itään. Nykyään sil-
lä paikalla on suomalaisin voi-
min rakennettu suuri Pääjärven 
metsätyökeskus. Kentän miehi-
tys oli hyvin samanlainen, kuin 
Alakurtissa. Sinne ilmestyi myös 
uusia FW 190 hävittäjäpommit-
tajia. Kesäkuussa niitä ja Stukia 
siirtyi Pontsalanjoelta Immolaan 
Kannaksen torjuntataisteluihin 
apuun tulleeseen osasto Kuhl-
meyhin. 

Rauhaa haetaan 
Loppuvuodesta 1942 oli esil-
lä Suomen mahdollisuus jatko-
sodan rauhaan jopa siedettävin 
ehdoin, mutta tätä mahdolli-
suutta ei edes selvitetty loppuun 
saakka. Saksan häviö ja liittou-
tuneiden voitto alkoi olla nä-
köpiirissä. Saksa torjui jyrkästi 
Suomen pyrkimykset erilliseen 
rauhaan. Italia luhistui heinä-
kuun lopulla 1943. Erillisrauhan 

mahdollisuudesta neuvoteltiin 
edelleen syksyllä 1943 ja talvel-
la 1944, mutta tuloksetta. Hitler 
ilmoitti kielteisen päätöksensä 
aseiden antamisesta Suomel-
le. Viljakuljetusten toimittami-
nenkin lopetettiin toukokuussa 
1944. Maassamme ja saksalais-
ten joukkojen keskuudessa oli jo 
vuodenajan ollut pelko Suomen 
luhistumisesta ja miehityksestä. 
Tässä tarkoituksessa Hitler oli 
antanut käskyn suunnitella jouk-
kojensa vetäytymisen. Näin syn-
tyi Birke-suunnitelma. 

Rauhantunnusteluissa Suo-
melta oli vaadittu täydellistä an-
tautumista ja alueluovutuksia. 
Koska tähän ei kuitenkaan voitu 
suostua, jouduttiin kesän 1944 
ratkaisutaisteluihin. Suomi saa-
vutti torjuntavoiton, joka taka-
si maallemme paremman mah-
dollisuuden sodasta irrottautu-
miseen. Sotatilanne Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä lopetettiin. 
Suomi lopetti tulen 4. syyskuu-
ta 1944 ja Neuvostoliitto seuraa-
vana päivänä 5. syyskuuta. Suo-
mi oli rauhantilanteessa, mutta 
maassamme oli edelleen huo-

Stukalaivueen lähtöjuhla Alakurtissa 25.5.1942. 

mattava määrä saksalaisia jouk-
koja, jotka olivat sodassa Neu-
vostoliittoa vastaan. Rauhanso-
pimus solmittiin 19. syyskuuta 
1944. Lopullinen rauhansopi-
mus, joka päätti toisen maailman-
sodan, oli vuoden 1947 Pariisin 
rauhansopimus. 

Aseleposopimuksen ehdoissa 
oli vaatimus riisua aseista Suo-
men alueella 15.9. jälkeen olevat 
saksalaiset joukot sekä luovut-
taa vangitut valvontakomissiol-
le. Joukkojen poistaminen maas-
tamme tuli tapahtua siis vajaan 
kahden viikon aikana. Tilanne 
oli vaikea. Suomen oli poistetta-
va maastamme entisen asevelji-
en taistelujoukot. Saksa oli ollut 
rintamavastuussa maamme poh-
joisesta osasta aina Oulujokea 
myöten sekä antanut materi-
aalia vielä kesän 1944 ratkaisu-
taisteluihin. Suomi ei halunnut 
sotaa pohjoisen saksalaisjouk-
koja vastaan eivätkä saksalaiset 
halunneet sotaa. Neuvostolii-
ton intresseissä lienee ollut sak-
salaisjoukkojen sitominen Lap-
piin. Joukojen vahvuus oli noin 
220.000 miestä. Lisäksi pohjoi-
seen oli toimitettu valtava mää-
rää materiaalia ja elintarvikkeita 
tulevaa sotatalvea varten. 

Tiedon aselevosta tultua sak-
salaiset suhtautuivat Auteriseen 
edelleen hyvin lämpimästi. He 
pahoittelivat, että Suomi oli teh-
nyt tällaisen ratkaisun. Useim-
mat uskoivat vielä tällöinkin, 
että Saksa tulee voittamaan so-
dan. Heidän käsityksensä oli, 
että Neuvostoliitto miehittää 
Suomen ja liittää meidät Neu-
vostoliittoon. 

Usko Saksan voittoon oli ih-
meteltävän yleinen jopa akatee-
misesti koulutetun upseeriston 
keskuudessa. Auterisen mieleen 
on jäänyt erään lääkintäkaptee-
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nin (Stabsarzt) repliikki Pontsa-
lanjoen upseerikasinolla käydys-
sä keskustelussa hieman ennen 
aselepoa: "Führerillä on vielä ta-
kataskussaan V 2 -rakettipom-
meja voimakkaampiakin aseita, 
joita pidetään vielä salassa. Füh-
rer kyllä tietää mitä hän tekee ja 
hänen johdollaan me voitamme 
sodan." Natsi-ideologia säilytti 
ihmeen pitkään voimansa. Tosin 
ilmapiiri oli selvästi muuttunut 
niin, että epäilyjäkin Saksan voi-
tosta voitiin jo julkisesti esittää. 

Vakansseja tarjottiin 
Vajaa viikko 4.9.44 tehdyn asele-
von jälkeen Auterinen siirrettiin 
Kuusamon kirkonkylään. Sinne 
kerääntyivät kaikki Kiestingin ja 
Uhtuan suunnan yhteysupsee-
rit odottamaan mitä tuleman pi-
tää. Tulevaisuutta ennakoi mm. 
se, että saksalaiset olivat jo al-
kaneet tuhota kyliä rajan lähei-
syydestä. Suomalaisten yhteys-
upseerien luona kävi korkea-ar-
voinen saksalainen upseeri, joka 
kehotti heitä liittymään Saksan 
armeijaan. Heille luvattiin 1-2 
astetta korkeampi upseerin va-
kanssi ja hyvä palkka, konjakit 
ja viinit. Porkkanana tarjouk-

selleen upseeri esitti käsityksen, 
että venäläiset miehittävät Suo-
men ja Suomi liitetään Neuvos-
toliittoon. Myöhemmin saimme 
kuulla, että samanlainen tarjous 
oli esitetty kaikille yhteysupsee-
reina olleille. Yksikään ei ottanut 
tarjousta vastaan. 

Auterinen siirrettiin 15.9. 
Kuusamosta Pudasjärvelle tehtä-
vänään valvoa saksalaisen armei-
jan ja suomalaisten siviilien vas-
takkaissuuntaista evakuointilii-
kennettä, jolle tuli turvata häiri-
ötön toiminta. Yht.E.Roi oli lak-
kautettu saman päivänä. Matkal-
laan Pudasjärvelle hän näki, että 
saksalaiset olivat valmistautu-
neet perusteelliseen hävitystyö-
hön. Kaikki puhelintolpat oli po-
rattu, sillat miinoitettu, paikoin 
puun koluttu murroksia varten 
sekä teitä miinoitettu. Maantiet 
olivat täynnä Pudasjärvelle ja 
siitä edelleen etelään suuntau-
tuvia evakkoja karjoineen ja ta-
varoineen. Kuusamo oli tuolloin 
jo kutakuinkin tyhjä, mutta Tai-
valkosken ja Posio evakuointi 
oli vielä käynnissä. Pudasjärven 
evakuointia ei ollut vielä aloi-
tettukaan. Auterinen auttoi sak-
salaisia joukkoja majoitustilojen 

saamisessa paikallisiin taloihin. 
Joukot olivat pääasiassa Kiestin-
gistä vetäytyviä Divisionsgruppe 
K:n joukkoja. 

Pudasjärvellä Auterinen sai 
ilmeisesti jonkin syöpäläisen pu-
remasta märkivän, luuhun asti 
ulottuneen haavan pohkeeseen. 
23.09.1944 hänet siirrettiin sota-
sairaalaan Ouluun. Hänen tilal-
leen yhteysupseeriksi komennet-
tiin entinen SS-mies, luutnantti 
Kalevi Viikama, hänkin sittem-
min metsänhoitaja, metsäneuvos 
ja Enso-Gutzeitin metsäpäällik-
kö. 

Lapin sota alkoi viisi päivää 
myöhemmin Pudasjärven Sil-
lankorvan aseellisella kahakalla 
20 km Pudasjärven keskustasta 
lounaaseen. 

Metsätieteen opinnot alkoi-
vat marraskuussa 1944 heti ko-
tiuttamisen jälkeen. Auterinen 
valmistui metsänhoitajaksi 1949. 

Artikkeli perustuu kirjoitta-
jan tekemään haastatteluun 
10.11.2004. 

Teksti Pentti Jänkälä 
Kuvat Olli Auterisen arkisto 
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ämsmenii 

Suuria lä 

Limo 
saari J odla joki 

% Lukkosaari 

Ääninen 

R T R 4 
IKalajoki 

Shelejki 

VäliniJini 

Jatkosodan aikana Ään.RPr: 
n puolustuksen runkona oli 4 
raskasta rannikkotykistöpatteria. 
Tarkoituksena on seurata näiden 
patterien - tykkikaluston ja hen-
kilöstön - vaiheita. Linnakkei-
den (patterien) nimet (numerot) 
vaihtelivat aluksi. Tässä käytän 
lopullisia, kesäkuussa 1942 käyt-
töön otettuja nimiä. Tykkien si-
jainti on ilmoitettu Itä-Karja-
lassa käytössä olleen venäläisen 
karttakoordinaatiston mukaan. 

Päämaja antoi 28.2.1944 käs-
kyn evakuoida 152/45 C- patterit 
Ääniseltä. 

Vosnesenjasta Väliniemeen 
Ensimmäiseksi Ääniselle siirret-
tiin lokakuun lopussa 1941 Laa-
tokalta kaksi 152/45 C- tykkiä, 
jotka sijoitettiin patteriksi Syvä-
rinniskalle Vosnesenjaan (Lke 1, 
luutn. K Miettinen). Patterin ty-
kit olivat nykyisen lossin kulku-
paikasta Vi km. pohjoiseen kent-
tävarustetuissa asemissa (tki p= 
6965, i= 3540 ja tki p= 6979, i= 
3545). 

Yksikön nimeksi tuli kesä-
kuussa 1942 I Jaos/41.Rask. 
Rt.Ptri. 

Ääniselle Vepsän rannikkoa 
puolustamaan perustettiin 

Laatokalta siirretyistä linnoi-
tustykistöpatteristojen yksiköis-
tä lokakuun alussa 1941 Ääni-
sen Rannikkopatteristo (RPsto 
Ä). Kohta koko länsirannikon 
puolustus siirtyi Äänisen Puo-
lustukselle, jonka nimi muuttui 

kuukauden lopussa Äänisjärven 
Rannikkoprikaatiksi (Ään.RPr). 
RPsto Ä:n alueen nimeksi tuli 
ensin I Linnakkeista (I Lsto) ja 
lopullisesti Rannikkotykistöryk-
mentti 4 (RTR 4). Äänisniemelle 
perustettiin II Linnakkeista, jos-
ta tuli Rannikkotykistörykment-
ti 14 (RTR 14). 

Kantalinnoitettu Canet- tykin 
asema Väliniemessä (TRnen 
1995). 

Karhumäki 
Povmtsa 

Stalinin kanava 

Kontupohja* 

Puujoki 

Soksu D 

= 152/45 C- patteri 

= patterin siirto 

+ = Kizi 

Syväri 
Vosnesenja 

Äänisen Rannikkoprikaatin 152/45 C-
patterien sijainti muutoksineen. 

5 9 



Äänisen Rannikkoprikaatin esikuntarakennus Äänislinnassa (TRnen 1995). 

Patterin II Jaosta rakennet-
tiin keväällä 1942 Shelejkin ja 
Vosnesenjan puolivälissä ole-
vaan Väliniemeen. Tänne sijoi-
tettiin ensiksi Hangon saaristos-
ta saapuneet 2/152/45 C- tykit 
touko/kesäkuun vaihteessa. 

Vosnesenjasta siirrettiin ke-
sällä 1943 toinen tykki Soksuun 
ja toinen Väliniemeen. 

Väliniemessä jaokset yh-
distettiin 3 tykkiseksi 41.Rask. 
Rt.Ptriksi (kntop. p= 7443, i= 
4278). Tulenjohtoasema oli ma-
tala lohkarebetoniasema ja tyk-
kiasemat kallioon louhittuja, be-
tonoituja pyöröasemia. 

Väliniemestä Kökarin kautta 
Suursaareen 
41.Rak.Rt.Ptri purettiin maa-
liskuun puolivälissä 1944. Tykit 
ja henkilöstö (3+21+73, kapt. V 
Aromaa) kuljetettiin Kotkaan, 
josta oli tarkoitus jatkaa Suur-
saareen. 

Jääesteiden vuoksi matka 
päättyi Vanhankylänmaahan. 
Huhtikuun alussa henkilöstö 
siirrettiin Kökariin miehittämät-
tömänä olleen 76.Rask.Rt.Ptrin 
(3/152/45 C) miehistöksi. 

Toukokuun alussa Kökarista 
komennettiin runsaat 30 hen-
kilöä Suursaareen patteritöihin. 
Kuukauden puolivälissä Kot-
kaan saapuneista patterin tykeis-

tä kaksi kuljetettiin Suursaareen, 
jossa 3- tykkiseksi täydennetty 
patteri sijoitettiin Mäkiinpäällyk-
selle. Kesäkuun alussa myös pat-
terin henkilöstön pääosa siirtyi 
Suursaareen ja miehitti 18.Rask. 
Rt.Ptriksi (3/152/45 C) nimetyn 
patterinsa. Yksi Väliniemestä 
evakuoiduista tykeistä sijoitettiin 
Ristisaareen (17.Rask.Rt.Ptri). 

Kun aselepo oli solmittu ja 
Suursaaren luovutus tiedossa, 
mm. 18.Rask.Rt.Ptri purettiin ja 
syyskuun puoliväliin mennessä, 
ennen saksalaisten hyökkäystä, 
siirrettiin Lehtiseen. 

Teuvo Rönkkönen 
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Tornikanuunan 
suuntausautomaalio 
1 3 0 millimetrin tornika-

nuunahanke oli erittäin 

monivaiheinen ja ajoi t ta in 

jopa hyvin "värikäskin" 

tapahtumasar ja etenkin 

prototyyppiva i heessa. 

Diplomi-insinööri Jorma 

Pesonen työskentelee jär-

jestelmävastuuinsinöörinä 

Elektroniikkalaitoksella. 

Vuosina 1 9 7 5 - 1 9 8 5 

hän toimi Pääesikunnan 

Sähköteknil l isellä osastolla 

tornitykkihankkeen suun-

tausjär jestelmäosuuden 

teknisenä as ianho i ta jana. 

Sivusuuntausmoottori 

järjestelmä. Tykin rakennelma 
on kaksikerroksinen, josta noin 
kolmannes, torni ja tykin putki, 
näkyvät "maanpinnalla." Tykit 
asennettiin kallioon louhittuihin 
tykkiasemiin, jossa ovat mm. lai-
te-, miehistö- yms. tarvittavat ti-
lat. 

Ensimmäinen prototyyppi 
Tampella Oy:n kanssa vuonna 
1975 tehdyn suunnittelu- ja val-
mistussopimuksen allekirjoit-
tamisen jälkeen alkoi sekä var-
sinaisen tykin että suuntaus- ja 
sähköjärjestelmän suunnittelu 
ja valmistaminen hankintasopi-
muksen teknisen eritelmän poh-

€ 

jalta. Teknisessä eritelmässä ase-
tettiin määrättyjä vaatimuksia 
tykille, sen toiminnoille, oheis-
laitteille ja varusteille. Suuntaus-
järjestelmälle asetettuja vaati-
muksia olivat mm: 
- tykkiä on suunnattavissa va-

paasti ympäri kumpaakin 
suuntaan (sivusuuntaus) 

- tykin putken korotuskulma 
on suunnattavissa vapaasti 
ylös ja alas määrätyllä alueel-
la (korotus) 

- suuntausnopeuksille, kiihty-
vyyksille ja hidastuksille on 
määritetty vaatimukset, sa-
moin kuin seurantatarkkuu-
det automaattisuuntauksessa 

Raskaan tornikanuunan ke-
hittäminen alkoi 70-luvun 

alkupuolella toimineiden par-
lamentaaristen puolustuskomi-
teoiden suosituksesta. Eri vaih-
toehtojen tutkimisen jälkeen 
päädyttiin kotimaiseen konst-
ruktioon. Suunnittelu- ja valmis-
tussopimus tehtiin vuonna 1975 
Tampella Oy:n kanssa. Torni-
kanuunan kehitystyö kesti noin 
kymmenen vuotta ja sarjaval-
mistus alkoi 1980-luvun alku-
puolella. 

Tykin kaliiperiksi valittiin 
130 mm. Tykkeihin kehitettiin 
keskuslaskimen (RAVAL) oh-
jaama automaattinen suuntaus- Korkeussuuntaaj an hallintalaitteet 

6 1 



Prosessori 

myös erittäin hitaat maalin 
liikkeet huomioiden 

- maalinvaihdoille (askelmuu-
tokset) on asetettu asettumis-
ajat sekä seurantatarkkuudet 
automaattisuuntauksessa 

- pääsuuntaustapa on tutkan/ 
keskuslaskimen ohjaama au-
tomaattinen kaukosuuntaus, 
muita suuntaustapoja ovat 
käsisuuntaus moottoreita ja 
käsisuuntaus käsipyöriä käyt-
täen 
Suunnittelutyön alkuvaihees-

sa tutkittiin moottorisuuntausta 
kahden eri vaihtoehdon eli hyd-
raulimoottorien ja sähkömoot-
torien välillä. Suuntausmoot-
toreiksi valittiin tasavirtamoot-
torit, koska jo käytössä olevissa 
järjestelmissä oli sähkömootto-
risuuntaus ja huollettavuuden 
arvioitiin olevan teknis-talou-
dellisemmin toteutettavissa säh-
kömoottoriratkaisulla 
vaadituissa käyttö- ja 
huolto-olosuhteissa. 

Testaukset 
Suuntausjärjestelmän 
alustavat testaukset 
suoritettiin koepenkis-

sä simuloidusti, koska todellista 
tykkiasemaa kaikkine järjestel-
män osineen ei ollut mahdollista 
rakentaa tehtaalle. Tykin pyöri-
vän osan massa, noin 16 tonnia, 
mallinnettiin suuntausmootto-
rin akselille asennetulla teräk-
sestä sorvatulla "vauhtipyörällä" 
vaihteiston välityssuhde huomi-
oiden. 

Pääsuuntaustavassa, auto-
maattinen kaukosuuntaus, tykin 
prosessori ("tietokone") vastaan-
ottaa ohjearvot (ennakkopisteen 
sivu- ja korkeussuuntauslukemat 
piiruina) tutka/keskuslaskinyh-
distelmältä (RAVAL) kaapeli-
modeemi-) yhteyden välityksel-
lä. Ohjearvosanomia lähetetään 
määrätyin välein. Sanoma sisäl-
tää muutakin tykin toimintaa 
ohjaavaa, mm. suuntaajien näyt-
tölaitteissa esitettävää dataa. 

Asemaohjaussilmukkaa tes-

tattiin myös alustavasti em. 
koepenkissä. Koska tutkat ja kes-
kuslaskimet sijaitsevat linnake-
saarilla oli ohjausdatan lähettä-
minen tehtaalle testauksia varten 
puhelinverkon välityksellä varsin 
hankalaa 70-luvun tekniikalla. 
Kehitystyötä ja testausta varten 
tilaaja toteutti ohjearvojen simu-
loinnin PC-kautta edeltäneellä 
HP:n siirrettävällä pöytätietoko-
neella. Testausjärjestelmästä tuli 
erittäin hyödyllinen väline koko 
hankkeen ajaksi säätöparametri-
en virittämisessä ja testaamises-
sa. 

Tykkiasema, kallioon louhit-
tu linnoite kaikkine tiloineen ja 
varusteineen, rakennettiin lin-
nakesaareen. Tykin sekä suunta-
us- ja sähköjärjestelmän tehdas-
vaiheen vastaanottotarkastusten 
jälkeen koko järjestelmä asen-
nettiin em. tykkiasemaan. Asen-
nusvaihetta seurasivat koko jär-
jestelmän vaiheittaiset testaukset 
todellisissa olosuhteissa ja todel-
lisilla laitteistokokoonpanolla. 
Testaukset etenivät toiminnan 
turvallisuuteen liittyvistä lait-
teista sähköiseen käsiohjaukseen 
ja kaukosuuntaukseen. Kauko-
suuntauksen toimintoihin liitty-
en jouduttiin tässä vaiheessa vie-
lä tekemään jonkin verran ohjel-
miston kehitystyötä ja säätämään 

Suuntaus j ärj estelmän 
lohkokaavio (pätee 
myös sarjatykkiin) 
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parametrejä. Liikkuvan maalin 
seurantatarkkuusvaatimukset ko-
ko nopeus- ja kiihtyvyysalueella 
täyttyivät hyvin hankkeen edisty-
essä. Maalinvaihdot teettivät eni-
ten työtä koska asettumisajoissa 
ja tarkkuuksissa ei välittömästi 
päästy asetettuihin vaatimuksiin. 
Säätöjen ja testauksen alkuvai-
heessa käytettiin edellä mainit-
tua simulaattoria ja testien ede-
tessä todellista keskuslaskimelta 
tulevaa dataa. Testausmaalina 
käytettiin mm. hinaajan vetämää 
maalilauttaa. 

Edellä kuvattujen monivai-
heisten testausten jälkeen tes-
taukset jatkuivat kovapanosam-
munnoilla kaukosuunnattuna 
erilaisiin maalitilanteisiin. Am-
munnoissa liikkuvaan maaliin 
suuntausjärjestelmä piti tykin 
suunnassa erittäin hyvin. Hy-
väksyttyjen testien ja koekäy-
tön jälkeen toimituksen tämäkin 
osuus todettiin tarkastetuksi ja 
vastaanotetuksi. 

Toinen prototyyppi ja sarja-
tuotannon aloittaminen 
Prototyyppivaiheen jälkeen siir-
ryttiin sarjahankintavaiheeseen 
1980. Tässä vaiheessa Tampel-
la Oy tarjosi vain varsinaisen 
tykkien valmistuksen ja vetäy-
tyi toistaiseksi sähkö- ja suun-
tausjärjestelmien tarjoamisesta. 
Koska kokonaishankkeelle oli 
asetettu tavoiteaikataulut, pää-
dyttiin ratkaisuun jossa sähkö-
jä suuntausjärjestelmän teknistä 
eritelmää tarkennettiin ja 1981 
lähetettiin tarjouspyynnöt use-
ampaan yritykseen. Tarjousten 
perusteella sähkö- ja suuntaus-
järjestelmän toimittajaksi valit-
tiin Ahlström Automation Var-
kaudesta. 

Tässä vaiheessa oltiin uudes-
sa tilanteessa hankkeen kannalta, 

koska kukin yritys tarjosi omaa 
tekniikkaansa suuntausjärjes-
telmän toteutukseen, niin myös 
Ahlström Automation. Eli aloi-
tettiin toisen prototyyppivaiheen 
suunnittelu ja toteutus. Linnake-
saarivaiheen kokemusten perus-
teella oli jo päätetty purkaa pro-
totyyppitykki ja asentaa se man-
tereen puolelle. Rannikkotykis-
tökoulun yhteyteen rakennettiin 
täydellinen tykkiasema, johon 
varsinainen tykki asennettiin pl. 
ensimmäisen prototyyppivai-
heen sähkö- ja suuntauslaitteet. 
Tämän tykin ja tykkiaseman 
käyttötarkoituksena oli toimia 
jatkossa Rannikkotykistökoulun 
koulutustykkinä. 

Tehdasvaiheen tuotekehitys-, 
viritys- ja testausvaiheet toteutet-
tiin simuloituna pääosin kuten 
ensimmäisessäkin prototyyppi-
vaiheessa. Tehdasvaiheiden jäl-
keen suuntaus- ja sähköjärjestel-
mä asennettiin koulutustykkiin, 
aloitettiin suuntausjärjestelmän 
testaus ja säätöparametrien lo-
pullinen viritys. Viritys suoritet-
tiin ensisijaisesti sanomasimu-
laattoria käyttäen. Niin kuin en-
simmäisessä prototyyppivaihees-
sa myös tässäkin vaiheessa maa-
linvaihdot (eli askelmuutokset) 
olivat ongelmallisempia. 

Asiointi asennus-, testaus- ja 
koekäyttövaiheessa mantereel-
la sijaitsevaan tykkiasemaan oli 
huomattavasti helpompaa kuin 
linnakesaarelle. Koska ohjelmis-
ton kehityslaitteet olivat tuotan-
tokäytössä Varkaudessa, tykki-
asemassa testatut virityspara-
metri- ja ohjelmistokorjausdata 
siirrettiin tekniikan kehityksen 
myötä modeemiyhteydellä teh-
taalle. Korjatut ohjelmistopa-
ketit siirrettiin tehtaalta tykille 
modeemiyhteydellä ja poltettiin 
paikanpäällä prosessorin muis-

tikorteille. Kovapanosammun-
toihin liittyvää testausta lukuun 
ottamatta kaikki muu toimin-
nallinen testaus voitiin suorit-
taa koulutustykissä. Hyväksytyn 
vastaanottotarkastuksen jälkeen 
seuraavana vaiheena oli ensim-
mäisen sarjatykin asentaminen, 
testaus, vastaanottotarkastus ja 
koekäyttö kovapanosammun-
noin linnakesaaressa. Hyväksyt-
tyjen tarkastusten ja testausten 
jälkeen alkoi varsinainen sarja-
valmistus. 

Sarjatuotanto 
Työnjako, jossa Tampella Oy 
valmisti tykit ja Ahlström Au-
tomaatio suuntausjärjestelmän 
osoittautui käytännössä onnistu-
neeksi ratkaisuksi. Sarjatykkien 
ja -suuntauslaitteiden vastaanot-
totarkastukset tehtiin ao. tehtail-
la. Tykkien ja suuntauslaitteiden 
asentamisen, testauksen ja luo-
vutuksen joukko-osastoille tyk-
kiasemiin suoritti Pääesikunnan 
ja varikon asennusryhmä vah-
vennettuna kulloisenkin jouk-
ko-osaston henkilöstöllä. Vari-
kon asennusryhmä muodosti 
myöhemmin tykkihuollon ja yl-
läpidon keskuskorjaamotason 
henkilöstön ja asennusvaiheessa 
kouliintui kunkin joukko-osas-
ton huoltohenkilöstö huoltoteh-
tävään tehdaskoulutuksen tuke-
mana. 

Kehitetty tykkimalli jäi ai-
noaksi kokonaan kotimaiseksi 
rannikkotykkikonstruktioksi, ja 
osoitti kotimaisen tykkiteollisuu-
den ja suunnittelijoiden korkean 
ammattitaidon. Siitä ovat todis-
teena ulkomaiden kiinnostus 
tykkiin ja edelleen jatkuva palve-
lu rannikon puolustuksessa. 
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INSTRUMENTOINTI OY 

Insta 
g 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 

MERIDIESELITJA 
APUKONEET 

Meridieseleitä, dieselgeneraattoreita, 
merivaihteita ja säätölapapotkureita akseleineen 

WITRAKTOR ï f f l Wihun Oy Witraktor  
• • Power Systems 

Kiitoradantie4, 01530 Vantaa 
p (09)415815.faksi(09)41582582 

CATERPILLAR 

www.witraktor.fi 

i 

M E R K E 
Lauttasaaren Mar inal tamme: 

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

A - PENCENTRA 
M A R I N CENTER 
VOLVO PEtVTA 

Veneentekijäntie 9 , 0 0 2 1 Q Helsinki 
Puh. 0 2 Ü 7 3 1 4 0 4 2 , fax 0 2 0 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.f i 
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TM-2-12 eli 305/40-0 rautatietykki Vladivostokin museossa. 

UUTTA JA TARKENNETTUA TIETOA 
OS. BIZERTAN TYKEISTÄ 
Martti Holma 

Kun kaksi tai useampia ran-
nikkotykistön historiasta kiin-
nostunutta henkilöä tapaavat, 
kääntyy keskustelu ennemmin 
tai myöhemmin ns. Bizertan 
tykkeihin. Tästä aiheesta kuu-
lee runsaasti erilaista tietoa, 
puutteellista ja joskus jopa täy-
sin väärääkin. Sen vuoksi olen 
tutkinut asiaa eräistä arkistoista 
a käyttänyt tämän kirjoituksen 
aatimisessa myös muutamia 
aikaisemmin kirjoitettuja teks-
tejä ja muutamia haastatteluja. 
Lähteet on mainittu kirjoituksen 
lopussa. 

Bizertan tykkien historia al-
kaa keisarillisen Venäjän 

pääkaupungista Pietarista. Siel-
lä sijaitseva kuuluisa Obuhovin 
tykkitehdas sai v. 1906 Venäjän 
meripuolustuksen esikunnalta 
tilauksen 305 mm tykistä, jonka 
pituuskaliiperi oli 40, eli putken 
pituus n. 12 metriä. Nämä tykit 
oli suunniteltu rautatietykeiksi, 
ja kaksi tällaista rautatietykkiä 
on vieläkin nähtävissä Vladivos-
tokin linnoitusmuseossa. 

Kaksi vuotta myöhemmin 
tehdas sai valmiiksi ensimmäisen 
305/52-0 tykin 15,86 metrin pi-
tuisille putkineen. Näitä tykkejä 
Obuhovin tehdas valmisti usei-
ta satoja ja niitä käytettiin sekä 

laivatykkeinä että rannikkotyk-
keinä. Ensimmäisessä mallissa 
käytettiin 375 kg painavaa am-
musta ja panoksen paino oli 115 
kg. Tällaisen laukauksen lähtö-
nopeus oli hiukan vajaa 700 m/s 
ja kantama n. 25 km. Tätä kan-
tamaa pidettiin riittävänä, sil-
lä aistinvarainen, patterilla tai 
aluksella sijainnut tulenjohto-
järjestelmä ei pystynyt tähys-
tämään pitemmälle kantavaa 
laukausta. 

Muutamaa vuotta myöhem-
min ammuksen paino oli nous-
sut 470 kg:aan ja panostakin oli 
lisätty, jolloin lähtönopeus oli 
noussut yli 800 m/s ja kantama 
n. 30 km:iin. Käyttämällä am-
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muksessa ballistista kärkeä ja 
panoksena 180 kg parannettua 
tykkiruutia saavutettiin tällä ty-
killä 920 m/s lähtönopeus ja pit-
kälti yli 40 km, jopa yli 50 km 
kantama putken korotusmah-
dollisuudesta riippuen. 

Toinen seikka, jolla on mer-
kitystä Bizertan tykkien histo-
riaan, on Japanin-Venäjän sota 
v. 1904-05. Silloinhan Japanin 
merivoimat aluksi tuhosivat Ve-
näjän Kaukoidän laivaston ja 
valtasivat laivaston päätukikoh-
dan Port Arthurin. Tällöin Ve-
näjä lähetti avuksi Itämeren lai-
vastonsa. Laivasto purjehti lähes 
puolen maapallon ympäri kier-
täen Hyväntoivonniemen Japa-
nin merelle saakka. Tsushiman 
salmessa venäläisiä odotti Japa-
nin laivasto ja taistelu oli tuhoi-
sa venäläisille. Lähes kolme nel-
jäsosaa laivastosta tuhoutui, yli 

puolet laivoista upposi. 
Tämän tappion j o h d o s -

ta Venäjän Meriministeriö jou-
tui arviomaan uudelleen meri-
puolustuksen strategian. Toi-
saalta päätettiin voimakkaan 
rannikkopuolustuksen rakenta-
misesta Itämerelle estämään vi-
hollisen merihyökkäykset pää-
kaupunkia Pietaria vastaan. Tä-
män rakennustyön tuloksena 
syntyi Suomenlahdelle ja Itäme-
relle erittäin voimakas rannikko-
tykistö, josta osa jäi Suomelle Va-
paussodan jälkeen ja muodosti 
Suomen rannikkopuolustuksen 
rungon toisessa maailmansodas-
sa. Vastaavasti osa tuosta tykis-
töstä jäi Virolle. 

VENÄJÄN 
LAIVANRAKENNUSOHJELMA 
Toisaalta päätettiin laivanraken-
nusohjelmasta uuden Itämeren 

laivaston ja Mustan meren lai-
vaston rakentamiseksi. Englan-
nissa oli v. 1906 valmistunut 
Dreadnought-niminen taistelu-
laiva ja tästä muodostui käsite 
taistelulaivan ominaisuuksista. 
Laiva oli panssaroitu kyljistä ja 
kannesta, samoin tykkitornit oli 
panssaroitu. Päätykistö oli järe-
ää, Dreadnoughtissa oli 305 mm 
tykkejä 10 kpl viidessä kaksois-
tornissa. 

Venäjä rakensi dreadnought-
tyyppisiä taistelulaivoja kahta 
eri luokkaa, Gangut-luokka Itä-
meren laivastolle ja Imperatritsa 
Mariya-luokka Mustalle merelle. 
Molemmissa luokissa päätykistö 
oli samanlainen, 12 kpl 305 mm 
tykkejä neljässä kolmen tykin 
tornissa. Mustan meren laivas-
tolle rakennettiin neljä taistelu-
laivaa, Imperatritsa Mariya, Im-
perator Alexander III, Imperat-

Taistelulaiva Imperator Alexander III 

Rakennettu: 1914-17 
Uppouma: 24.0001 
Mitat: 168 x 27.5 x 9 m 
Koneteho: 26,500 ahv; 4 turbiinia 
Nopeus: 21.5 s 
Miehistö: 1386 

Pääaseistus: 12x305/52-0 
Toinen 

tykkiaseistus: 18xl30/55-V 
It-aseistus: 8x76/50-C, 5x57/48-N 
Panssarointi: kylki max: 305 mm; 

tykkitornit: 305 mm 
Torpedoputket: 4x457 
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ritsa Jekaterina II ja Imperator 
Nikolai I. Imperator Alexander 
III valmistui v. 1916 Russadin te-
lakalla Nikolajevissä, n. 200 km 
Odessasta koilliseen, sen mitat 
olivat pituus 168 m, leveys 27,5 
m ja syväys 9 m, uppouma 24 
000 t. Siinä oli 25 höyrykattilaa 
ja 4 höyryturbiinia, 4 potku-
ria ja nopeus 21,5 s. Miehistöä 
aluksella oli 1386 miestä. Laivan 
aseistus oli 12 kpl 305 mm tyk-
kiä, 18 kpl 130 mm tykkiä, 8 kpl 
76 mm ja 5 kpl 57 mm it-tykkiä 
sekä neljä 457 mm torpedoput-
kea. Kylkipanssarin vahvuus oli 
13-30 cm, kansi 7,6 cm, tykki-
asemat 25 cm ja tykkitornit 30 
cm. Alus ei osallistunut I maa-
ilmansodan sotatoimiin. Helmi-
kuun vallankumouksen mels-
keissä maaliskuussa 1917 Ke-
renski antoi alukselle uuden ni-
men Volya. 

Brest-Litovskissa maalis-
kuussa v. 1918 solmitun Saksan 
ja Neuvosto-Venäjän rauhanso-
pimuksen mukaan Sevastopolin 
sotasatamassa olleet venäläiset 
sotalaivat joutuivat saksalaisil-
le. Kun saksalaiset marraskuus-
sa 1918 olivat antautuneet, laivat 
siirtyivät briteille ja Volya kul-
jetettiin Istanbuliin ja edelleen 
Izmiriin. Siellä alus luovutettiin 
ns. valkoisille venäläisille ja pa-
lautettiin takaisin Sevastopoliin 
vuonna 1919. 

Venäjän lokakuun vallanku-
mouksen jälkeen bolshevikkien 
valta ei ollut mitenkään vahva 
Pietarin ja Moskovan ulkopuo-
lella ja eräät entisen keisarilli-
sen Venäjän armeijan kenraalit 
ryhtyivät sotimaan bolshevik-
kivaltaa vastaan. Valkovenäjän 
suunnasta hyökkäsi kenraali Ju-
denits, etelässä kenraali Wrangel 
ja Siperian suunnalla amiraali 
Koltshak. Vuoden 1920 aikana 

Puna-armeija saavutti huomatta-
vaa menestystä etelässä ja ken-
raali Wrangel joutui peräänty-
mään Krimin niemimaalle. Lo-
pulta hänen joukoillaan ei ollut 
enää muuta mahdollisuutta kuin 
nousta laivoihin Sevastopolin 
sotasatamassa. Yksi laivoista oli 
Volya, jonka Wrangel oli kasta-
nut uudelleen ja laivan viimei-
nen nimi oli General Alexejev 
17.10.1919 lukien. Wrangelin 
laivasto-osastoon kuului lisäksi 
neljä risteilijää, 10 hävittäjää, 4 
sukellusvenettä ja 16 erilaista 
apualusta. Laivasto purjehti 
Mustalta mereltä Turkin salmi-
en läpi Välimerelle ja edelleen Bi-
zertan satamaan Ranskalle kuu-
luneeseen Tunisiaan Pohjois-Af-
rikan rannikolla vuoden 1920 
lopulla. Pienenä yksityiskohtana 
tästä noin 10.000 henkeen nou-
sevasta venäläisjoukosta voi-
daan mainita, että he perustivat 
v. 1922 Bizertaan Venäjän Or-
todoksiseen kirkkoon kuuluvan 
seurakunnan ja rakensivat kir-
kon. Kirkko ja seurakunta ovat 
edelleen olemassa Bizertassa ja 
siellä on vieläkin näiden pako-
laisten jälkeläisiä kolmannessa ja 
neljännessä polvessa. 

Wrangel myi laivastonsa 
Ranskalle v. 1924. Neuvosto-Ve-
näjä vaati Imperator Alexander 
III:n palauttamista, mutta Rans-
ka kieltäytyi, koska alus oli sillä 
vakuutena Ranskan saatavista 
keisarilliselta Venäjältä. Sen jäl-
keen kun aseet oli purettu laivas-
ta, se romutettiin v. 1936. 

JÄREÄT 305 mm TYKIT 
SUOMESSA 
Suomeen oli jäänyt Vapausso-
dan jälkeen muutama 305/52-
O tykki. Neljä niistä oli Örös-
sä ja Tarton rauhansopimuksen 
määräysten mukaan hävitetystä 

Inon linnoituksesta saatiin pe-
lastettua viisi samanlaista tykkiä. 
Näistä Inon tykeistä neljä käytet-
tiin 1930-luvulla rakennettuihin 
Mäkiluodon ja Kuivasaaren kak-
soistykkitorneihin. Kaksi Örön 
tykkiä siirrettiin Ristiniemen lin-
nakkeelle Viipurinlahden suulle 
v. 1937. 

1930-luvun loppupuolella, 
kun oli käynyt yhä ilmeisem-
mäksi, että suurvaltojen välillä 
alkanut varustelukierre johtai-
si ennen pitkää sotaan, alettiin 
Suomessakin oivaltaa varus-
telumenojen lisäämisen tarve. 
Eduskunnassa säädettiin maan-
puolustuksen hankintoihin eri-
tyinen lisävero, jolla kertyneistä 
varoista osa tuli Merivoimienkin 
käyttöön. Pääkaupungin rannik-
kopuolustuksen kehittämiseen 
ja vahvistamiseen oli kiinnitet-
ty huomiota. Käyttökelpoista ja 
sopivaa kalustoa tähän tarkoi-
tukseen ei kuitenkaan enää ko-
timaassa ollut ja ulkomaisten 
tehtaiden toimitusajat olivat 
pitkiä. Esimerkiksi saksalaisel-
ta Kruppin tehtaalta saatiin tar-
jous neljästä 11 tuuman tykistä 
vuodeksi 1942 ja ruotsalaiselta 
Boforsilta 10 tuuman tykeistä, 
samanlaisista kuin oli panssari-
laivoilla, vuodeksi 1943. Niinpä 
saatettiin vain todeta, että tarvet-
ta puolustuksen kehittämiseen 
oli, kalustoa sen sijaan ei ollut. 

BIZERTAN TYKKIEN HANKINTA 
Vuonna 1938 saatiin Merivoi-
mien esikuntaan ensimmäiset, 
alustavat tiedot Bizertassa ole-
vista 305 /52-0 tykeistä. Tiedot 
tulivat ranskalaisen toiminimen 
A. Klaguine & Co:n suomalai-
selta agentilta. Merivoimat il-
maisi kiinnostuksensa ja asiassa 
käytiin useita neuvotteluja sekä 
Helsingissä että Pariisissa, jos-
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Inon 305/52-0 patteri ensimmäisen maailmansodan aikana. 

sa niihin osallistuivat Suomen 
Pariisissa olevan lähetystön so-
tilasasiamies everstiluutnantti 
Hiisi ja muutaman kerran myös 
ministeri Harri Holma. Kesään 
1939 mennessä tarjous tarkentui 
niin, että se sisälsi 12 kpl 305/52-
O tykkiä ja 18 kpl 130/55-V tyk-
kiä. 3.8.-8.8.1939 everstiluut-
nantti Enkainen ja aseteknikko 
Jolma kävivät Bizertassa tarkas-
tamassa tykit. Tarkastus osoitti, 
että tarjottu kalusto oli käyttö-
kelpoista ja tarkastajat puolsivat 
sen ostamista. 

14.9.1939, II Maailmansodan 
jo sytyttyä solmittiin Puolustus-
ministeriön ja T m i Klaguinen 
välillä sopimus 7 kpl 305/52-0 
tykin ostamisesta. Sopimuksen 
allekirjoittivat Merivoimien esi-
kunnan puolesta kenraalimaju-
ri Valve ja everstiluutnantti En-
kainen, myyjän puolesta T:mi 
Klaguinen suomalainen agentti 
eversti Silfverberg. Klaguine il-
moitti myös, ettei se voinut hy-
väksyä tykkien kuljettamista 
Itämeren kautta sodan johdosta 
vaan suositteli tykkien kuljetta-
mista Liinahamariin Petsamossa 
ja sieltä Jäämerentietä Rovanie-
melle, lähimmälle rautatiease-

malle. 
M e l k o i s e n a y l l ä t y k s e n ä 

tuli Merivoimien esikunnalle 
29.9.1939 tarjous Lontoosta Bri-
tish Pacific Trust Ltd:lta samois-
ta tykeistä. Esikunta oli ymmällä, 
kuka myy ja mitä? Jälkeenpäin 
on selvinnyt, että Ranskan hal-
litus ei ollut antanut Klaguinen 
toiminimelle aseiden vientilupaa, 
koska se pelkäsi Neuvostoliiton 
ärsyttämistä ja samalla pelkä-
si, että tykit voisivat joutua sak-
salaisille. Tämän vuoksi Ranska 
oli ilmoittanut Klaguinelle, että 
se voi myöntää vientiluvan brit-
tiläiselle firmalle. 

Tämä brittiläinen episodi täs-
sä tykkiasiassa päättyi kuitenkin 
hyvin nopeasti, sillä sotilasasia-
mies Hiisi ilmoitti jo 2.10.1939, 
että Klaguine on edelleen myy-
jä ja oli ilmoittanut hänelle, että 
seitsemän tykin myynti on vai-
keaa, sillä Klaguine joutuu kui-
tenkin ostamaan kaikki kaksi-
toista. Edelleen Klaguine oli il-
moittanut, ettei vientilupaa ollut 
vielä saatu, mutta viralliselta ta-
holta oh kuultu luvan kyllä tule-
van, minkä vuoksi uskalsi tämän 
ilmoittaa. Ranskan hallitus pani 
kuitenkin pisteen tykkihankin-

nalle tässä vaiheessa ilmoitta-
malla virallisesti 23.10.1939, et-
tei Klaguinella ollut lupaa myydä 
tykkejä ja ettei se myönnä vienti-
lupaa Suomen epävarman tilan-
teen vuoksi. 

Talvisodan syttyminen 30.11. 
1939 sai aikaan uuden käänteen 
tässä tykkihankinnassa. Puolus-
tusministeriö tiedusteli Rans-
kan hallitukselta 27.12.1939, oli-
ko mahdollista saada tulemaan 
Suomeen aikaisemmin osta-
mamme "tolv tuuman Obuhoff 
tykit, onko niihin ammuksia". Ja 
seuraavana päivänä ministeriö 
tiedusteli Ranskasta, "onko saa-
tavissa tvä lukkoa" näihin tyk-
keihin. - Tämä sähkevaihto käy-
tiin luonnollisesti salakielellä ja 
tekstissä sekoitettiin suomen- ja 
ruotsinkieltä. - 12.1.1940 Rans-
kan hallitus pyörsi aikaisemman 
päätöksensä ja ilmoitti, että se 
lahjoittaa kaikki 12 kpl 305 mm 
tykkiä Suomelle ja lupasi vie-
lä saattaa tykkejä kuljettavat lai-
vat Gibraltarilta eteenpäin Shet-
lannin saarten tasalle. 21.1.1940 
ministeriö tiedusteli Pariisista, 
"voiko saada aderton kpl hun-
dratrettio mm Bizertan tykkiä ja 
niihin ammuksia". Tähän pyyn-
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töön oli ilmeisesti suostuttu, sil-
lä ministeriö ilmoitti 2.2.1940, 
että "otamme Bizertasta gratis 
aderton kpl hundratrettio mm 
komplettina, ammuksia mahdol-
lisimman paljon". 

TYKKIEN KULJETUS SUOMEEN 
Tykkien kuljettamiseen tarvit-
tiin laivoja. Näiden suhteen syn-
tyi ongelmia, sillä sodan joh-
dosta Välimerellä ei ollut ko-
vin monta suomalaista laivaa. 
Ensimmäinen merkintä kulje-
tuksesta on jo lokakuulta 1939, 
jolloin FAA:n ss Hektor tai Hek-
tos - molemmat nimet esiinty-
vät viesteissä - oli saanut rahdin 
ottaa Bizertasta 15.10.1939 neljä 
tykkiä. Tämä kuljetus ei onnis-
tunut edellä mainituista syistä. 
Puolustusministeriö ilmoitti lä-
hetystölle Pariisiin 12.1.1940, 
siis samana päivänä kun Rans-
ka oli kumonnut tykkien vien-
tikiellon, että italialainen laiva 
oli lähdössä Fiumesta Bizertaan, 
"koettakaa saada Klaguinen put-
ket siihen". Laivaa ei kuitenkaan 
pystytty käyttämään tykkien kul-
jettamiseen. 

Lopulta tykit lastattiin hel-
mikuussa 1940 suomalaisiin lai-
voihin Juliette, jonka varustamo 
oli John Nurminen Oy sekä Karl 
Erik ja Nina, molemmat Nord-
strömin varustamon aluksia, si-
ten, että jokaisen alukseen tuli 
4 kpl 305 mm tykkiä ja Ninaan 
lisäksi kaikki 18 kpl 130 mm 
tykkiä. Lupa sotatarvikkeiden 
kuljettamiseen Gibraltarin sal-
men läpi tarvittiin briteiltä ja se 
saatiin 22.2.1940. Karl Erik läh-
ti Bizertasta 25.2.1940 ja Juliette 
1.3.1940, Nina lähti Bizertasta 
Genovaan ja sieltä 15.3.1940 Ber-
geniin. Kaikille laivoille oli toi-
mitettu Petsamon väylän miina-
kartat. Karl Erik ajoi kuitenkin 

suoraan Göteborgiin, minne se 
jäi odottamaan Talvisodan päät-
tymistä ja jatkoi sitten Turkuun, 
mistä tykit siirrettiin rautateitse 
Merivoimien varikolle Helsin-
kiin. 

Juliette kolaroi Atlantilla hol-
lantilaisaluksen kanssa, joutui 
käymään korjaustelakalla Eng-
lannissa Liverpoolissa ja saapui 
Liinahamariin toukokuussa 1940, 
mutta lastia ei purettu, koska 
päätöstä tykkien kuljettamisesta 
Helsinkiin ei ollut tehty. Yhte-
nä mahdollisuutena pidettiin 
edelleenkin tykkien kuljettamis-
ta maanteitse ja jäätiin odotta-
maan, miten kuljetus Petsamosta 
Rovaniemelle järjestettäisiin. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, 
että matka Petsamosta Rovanie-
melle on yli 500 kilometriä ja 
tuohon aikaan kuljetuskalustona 
oli enimmäkseen kolmen tonnin 
Ford -kuorma-autoja. Laiva sei-
soi Liinahamarissa muutaman 
kuukauden, kunnes saksalaisten 
kanssa saatiin elokuussa aikaan 
sopimus, että tykit voidaan kul-
jettaa laivalla pitkin Norjan ran-
nikkoa Itämerelle ja edelleen 
Turkuun. Petsamon Liinahama-
rissa oli myös Brittikonsulaatti, 
joka valvoi hyvin tiukasti Petsa-
mon meriliikennettä. Sen vuoksi 
Julietteen lastattiin tykinputkien 
päälle 180 tonnia viljaa ja näin se 
pääsi lähtemään Liinahamarista 
Turkuun. Tänne tykit saapuivat 
8.9.1940. 

Laivoista vaiherikkaimman 
matkan teki Nina. Se saapui 
Bergeniin 7.4.1940, pari päivää 
myöhemmin alkoi saksalaisten 
Norjan sotaretki ja 10.4.1940 sak-
salaiset olivat Bergenissä. Nina 
kaapattiin, kapteeni vangittiin 
omaan hyttiinsä ja laivaväki ajet-
tiin pois laivalta. Saksalaiset pur-
kivat laivasta 130 mm tykit, mut-

ta eivät saaneet 305 mm tykkejä 
purettua, koska Bergenin sata-
massa ei ollut kyllin voimakas-
ta nosturia nostamaan näitä yli 
50 tonnia painavia putkia. Nina 
seisoi Bergenin satamassa kaksi 
kuukautta, kunnes saksalainen 
miehistö ajoi laivan Kieliin. Siel-
lä tykit purettiin 15.6.1940 ja sen 
jälkeen laiva ajettiin Kielin kana-
vaa pitkin Hampuriin, jossa lai-
va ja kapteeni vapautettiin. Kap-
teeni otti Hampurissa yhteyttä 
Suomen konsuliin ja nämä teki-
vät voimakkaan protestin Saksan 
hallitukselle tästä kansainväli-
sen merioikeuden räikeästä louk-
kaamisesta. Suomihan ei tuossa 
vaiheessa ollut sotaa käyvä maa. 
Saksa suostui lopulta korvaa-
maan Suomelle näistä ilmaiseksi 
saaduista tykeistä 108 miljoonaa 
markkaa vuonna 1941. 305 mm 
tykit kuljetettiin Englannin Ka-
naalissa sijaitsevalle Guernseyn 
saarelle, jonne rakennettiin Mi-
rus-niminen patteri. 130 mm ty-
kit sijoitettiin Norjan rannikolle, 
niiden asemia vaihdettiin sodan 
aikana useasti. 

TYKKIEN KÄYTTÖ 
Näin oli kahdeksan Bizertan jä-
reistä tykeistä saatu Suomeen 
syksyyn 1940 mennessä. Tykki-
en käytöstä päätettiin, että Mäki-
luotoon rakennetaan toinen kak-
sitykkinen torni ja Isosaareen 
sijoitetaan kaksi tykkiä. Käskyt 
töiden aloittamisesta annettiin 
alkuvuodesta 1941 ja Isosaaren 
patteri valmistui juuri ennen so-
dan loppua 1944, sen sijaan Mä-
kiluodon tornipatteri ei ennät-
tänyt valmistua sodan loppuun 
mennessä. 

Talvisodan jälkeen oli Han-
koniemi ja Lappohjan ank-
kuripaikka vuokrattu Neu-
vostoliitolle. Kiinteää rannikko-
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tykistöä ei vuokra-alueelle jää-
nyt, minkä vuoksi Neuvostoliitto 
järjesti rannikkopuolustuksen 
Hangon alueella rautatietykis-
töllä. Kun sopimus rautatieyh-
teydestä Hankoon oli Neuvosto-
liiton ja Suomen välillä solmittu 
syyskuussa 1940, melkein en-
simmäisten kuljetusten joukos-
sa Neuvostoliitto kuljetti Han-
koon kolmella 305 mm tykillä 
varustetun rautatiepatterin, joka 
neuvostoliittolaisin merkinnöin 
oli tyyppiä TM-3-12. Meillä ty-
kit tunnettiin tyyppinä 305/52-0 
Raut. Jatkosodan alkuvaiheessa 
tämä rautatiepatteri oli ampunut 
105 taisteluammuntaa etupääs-
sä Hankoniemen saaristoon ja 
myös Karjaan ja Pohjan tienoille 
mantereelle. 

Neuvostoliitto joutui tyhjen-
tämään Hangon marras- joulu-
kuun vaihteessa 1941 ja koska 

rautatiepatteria ei voitu evaku-
oida, se oli tuhottu. Suomalaiset 
ryhtyivät korjaamaan patteria, 
jolloin kolme Bizertan tykkiä 
käytettiin tämän rautatiepatte-
rin korjaukseen. Patteri saatiin 
ampumavalmiiksi kesällä 1943 ja 
koeammunnoissa voitiin tode-
ta patterin olevan erinomaisessa 
kunnossa. 50° korotuksella saa-
tiin kantamaksi uudenaikaisella 
ammuksella yli 50 km. Patte-
ri jäi Hankoon sodan loppuun 
saakka eikä sitä käytetty taiste-
luammuntoihin. Uudenvuoden-
päivänä 1945 patteri luovutettiin 
täysikuntoisena Neuvostoliitolle. 
Epävarman tiedon mukaan tämä 
patteri olisi osallistunut Berliinin 
pommittamiseen keväällä 1945. 
Yksi Hangossa kunnostetuista 
rautatietykeistä on Krasnaja 
Gorkan linnakkeella Pietarin lä-
hellä Suomenlahden eteläran-

nalla museoituna, yksi Pietarin 
rautatiemuseossa ja yksi Mosko-
vassa Suuren Isänmaallisen So-
dan museossa. 

Moskovan välirauhansopi-
muksen nojalla Liittoutuneiden 
Valvontakomissio määräsi, että 
suurin rannikkotykistön kalii-
peri Porkkalan itäpuolella sai 
olla 120 mm. Tämän johdosta 
jouduttiin Isosaaren ja Kuiva-
saaren järeät tykit purkamaan ja 
kuljettamaan varikolle Parolaan. 
Vuonna 1959 Puolustusneuvosto 
päätti, että järeät tykit oli palau-
tettava Isosaareen ja Kuivasaa-
reen ja patterit saatiin valmiiksi 
vuoteen 1962 mennessä. Isosaa-
ren länsitykki vaurioitui putki-
räjähdyksen johdosta vuonna 
1970 ja putki vaihdettiin. Län-
sitykki purettiin vuonna 1982 
ja myytiin romuksi. Itätykki on 
museoitu. Kuivasaaren torni kak-

Kuva Hangossa kunnostetusta TM-3-12 eli 305/52-0 Raut tykkivaunusta Pietarin rautatiemuseossa. 
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sine tykkeineen kunnostetti in 
museoksi vuonna 1992. 

Bizertasta saaduista kahdek-
sasta tykistä kolme käytettiin 
rautatiepatterin kunnostamiseen, 
kolme käytettiin Isosaaressa ja 
lopuista yksi on varaputkena 
Örössä ja toinen Kuivasaaressa. 
Kuivasaaressa on varaputkena 
myös yksi Inon tykki 

Lähteet: 
Ulkoasianminis ter iö : 
• Maanpuolus tus : Asehank inna t 

Ranska 1939-40 
• Toisen m a a i l m a n s o d a n aikana 

kaapatu t laivat 
Sota-arkisto: 
• T 15781/1237: 305 m m m tykki-

en h a n k i n n a t 
Merenkulkulai tos : 
• Vuoden 1940 alusrekisteri 
Enqvist , Ove: 
• I tsenäisen S u o m e n Rannikkoty-

kit 1918-1998, So tamuseo 1999 

Paqvalen, H . ins.maj: 
• RT l : n 3 0 5 / 5 2 - 0 2 tykkitor-

nien ja 3 0 5 / 5 2 - 0 tykkien 
rakennusvaiheet . Historial l inen 
katsaus. 1946 (käsikirjoitus) 

Haro, Matti: 
• Mi ruksen tykit, Rann ikon Puo-

lustaja 1994 

Haastattelut: 
John N u r m i s e n säätiö 
N o r d s t r ö m - v a r u s t a m o n arkisto 

Rannikkotykistövideo 
- nyt on oikea aika tilata 

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

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

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Sil-
vast 

Myynnistäj\'aÄ^Su®menlinn^gRannikko 
tykistöki l^^^Bti«L^ri i l i inaj3btte . 

raliwv 

Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Työryhmä: Ove Enqvist, Jukka Heinonen, 
Pekka Silvast ja Kimmo Ylitalo 
Musiikki: Meri Peura 
Tuotanto: Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan perinnejaos 

Hangossa! 
^ Pekka Silvast, 
^ 019 2482659, 041 4921250, 
S po.silvast@pp.inet.fi —""" 
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OVE ENQVIST 

229 RK 6 7 
229 mm:n nannikkokanuuna malli 1867 

Vanhempimallinen 229 
RK 67 Suomenlinnassa 
(Ove Enqvist) 

Tuloksena Kruppin kehitys-
työstä, johon venäläiset tie-

demiehet ottivat osaa, oli vuo-
desta 1868 Venäjän rannikko-
tykistölle toimitettu tykkiperhe 
"mallia 1867". Kruppin kanssa 
harjoitetun yhteistyön rinnalla 
päämääränä oli oman raskaan 
teol l i suuden rakentaminen ja 
sen mukana korkealaatuisten te-
räslaatujen kehittäminen ja tuo-
tannon lisääminen. Kun alkoi 
mallisarjan 1867 tuotanto, oli 
Venäjän tykkiteollisuuden jäl-
keenjääneisyyttä saatu niin pal-
jon kiinni, että etenkin pienem-
piä malleja voitiin alkaa valmis-
taa omassa maassa. Tuotantoka-
pasiteetti ei tosin ollut vieläkään 
pitkään aikaan riittävä, joten osa 
kanuunanvalmistamisesta annet-
tiin Kruppin tehtäväksi vuonna 
1868. Mallin 1867 rannikkotyk-
kejä oli em. syistä useita eri mal-
lisia. 

Samanaikaisesti uusien tykin-
putkien kanssa kehitettiin myös 
niihin käytettäviä ammuksia ja 
käyttökelpoisia lavetteja. Niin-
pä kapteeni Semenov suunnitteli 
keskustappiin laakeroidun ja la-
mellijarruilla varustetun juok-
supyörien varassa olevan runko-
lavetin mallisarjalle 1867. Mah-
dollisuutta tarkkaan sivusuunta-
ukseen ei ollut suunniteltu. Vasta 
myöhemmät kehittelyt varustet-
tiin sivusuuntauslaitteella. 

Myös Kruppilla kehitettiin 
rekyylin voimaan perustuvaa so-
pivaa lavettia. Vuonna 1869 syn-
tynyt lavetti C/69 oli myös esi-
kuvana seuraavalle venäläiselle 
tykkisukupolvelle. Sen takorau-
taisella rungolla oli kiskojen va-
rassa kulkevat juoksupyörät ja 
se kääntyi keskustapin varassa. 
Sivusuuntaus tapahtui vaihteen 
avulla rungon takapuolella. La-
vettia liikutettiin tykkiin löysäs-

ti kiinnitettyä ketjua ketjupyö-
rän avulla vetäen. Tämän ketjun 
kiinnittämistä varten oli tykki-
perustaan tasaisin välein kiinni-
tetty pultteja. Ylälavetin palautu-
misliikettä jarrutettiin glyseriini-
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täytteisellä sylinterillä. Korkeus-
suuntausta varten oli putken 
painopisteen oikealle ja vasem-
malle puolelle kiinnitetty ham-
maskaari. Kummallakin puolella 
ylälavettia olevalla hammaskaa-

riin vaikuttavalla vaihteistolla 
voitiin putken korkeussuuntaus-
ta säätää. Latausta varten ammus 
kuljetettiin pienellä käsikäyttöi-
sellä vaunulla tykille ja nostet-
tiin sieltä vaunuineen, joka oli 

samalla latauskaukalo, runkoon 
kiinnitetyllä nostolaitteella pe-
räosan korkeuteen. Ammuksissa 
oli lyijyvaippa, jonka ulkopinta 
oli varustettu jopa kuudella joh-
torenkaalla. Ammuksina käytet-
tiin miina- ja panssarikranaat-
teja samoin kuin srapnelleja ja 
kartusseja. 

Tykkimalli on tunnettu kai-
kille Suomenlinnassa käyneille. 
Suomenlinnassa on nähtävissä 
kahdenlaisia 229 RK 67-tykkejä, 
vanhempaa ja uudempaa mallia. 

Uudempimallinen 229 RK 67 
(Viktor Lahti, Museovirasto) 
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KIRJALLISUUSKIRJALLI- KESKUSTELUA 

• • • Frank Gosch 
Festungsbau an Nordsee und 

Ostsee. Die Geschichte der Deut-
schen Kiistenbefestungen bis 1918 
(Itämeren ja Pohjanmeren sak-
salaiset rannikkolinnakkeet vuo-
teen 1918 saakka) 

Verlag E. S. Mittler & Sohn 
GmbH 

Itämeren ja Pohjanmeren 
alueella ovat liikkuneet mm. 
tanskalaiset, ruotsalaiset, puo-
lalaiset ja preussilaiset, ja usein 

on pitänyt suojautua mui-
ta liikkujia vastaan. Oli si-
ten luonnollista, että alu-
eelle rakennettiin useita 
rannikkolinnoituksia. 

Arkkitehti ja linnoi-
tustutkija Frank Gosch on 

koonnut 200-sivuisen kovakan-
tisen kirjan alueen rannikkolin-
noituksista. Kirja alkaa selkeäl-
lä rannikkolinnoitusten yleisellä 
rakennushistorialla ja katsauk-
sella alueen rannikkopuolustus-
ja linnoitushistoriaan. Sen jäl-
keen kirjoittaja käsittelee alueen 
rannikkolinnoitukset yksi ker-
rallaan. Teos on runsaasti kuvi-
tettu musta-valkoisilla valokuvil-
la ja havainnollisilla piirroksilla. 
Monesta linnoituksesta on sekä 
vanhempi karttapiirros että ny-
kyinen kartta, josta varmasti on 
hyötyä alueeseen tutustuttaessa. 

Jos aihe kiinnostaa eikä kie-
li tuota ongelmia, voin suositella 
teosta kaikille meri- ja rannikko-
puolustuksesta kiinnostuneille. 
Kustantajan kotisivujen http:// 
www.koehler-mittler.de/ mu-
kaan teoksen hinta on 19,90 €. 
Yhteystiedot ovat Gabriele Styn, 
puhelin 040/7 97 13-3 23, faksi 
040/7 97 13-3 24, sähköposti G_ 
Styn@koehler- mittler.de. 

Ove Enqvist 

SUOMALAISEN 
UPSEERIKOULUTUKSEN 
KÄYNNISTÄMINEN 

Kommentti Pertti Huhtasen 
kirjoitukseen "Mitä, missä, mil-
loin?" 

Rannikon Puolustajan nume-
rossa 1/2005 Pertti Huhtanen 

luonnehtii Sprengtportenin 225 
vuotta sitten, heinäkuussa 1779 
Rantasalmen Haapaniemen sota-
koulussa käynnistämää suomalais-
ta upseerikoulutusta, oikeammin 
maavoimien upseerikoulutusta. 

Samoin mainitaan, että Au-
gustin Ehrensvärd, saamiinsa ul-
komaisiin vaikutteisiin ja tietoihin 
perustuen käynnisti Tykistön ka-
dettikoulun Tukholmassa vuonna 
1739 ja sitten tykistökoulutuksen, 
s.o. myös tykistöupseerien koulu-
tuksen, v 1748 Suomessa, Viapo-
rissa ja Loviisassa. 

Todettakoon vielä, että Augus-
tin Ehrensvärd käynnisti miehis-
tö- ja aliupseeritasoisen, ns "lai-
vapoika-koulutuksen" Viaporissa 
v 1762, tyydyttämään 18.10.1756 
perustetun Armeijan laivaston 
Suomen eskaaderin tarpeita. Eh-
rensvärd oli määrätty tämän lai-
vaston komentajaksi, ylennettynä 
kenraalimajuriksi. 

Hän myös perusti omalla kus-
tannuksellaan v 1770 Viaporiin 
"Koulun nuorille merikadeteille ja 
aliupseereille". Viaporin merisota-
koulun vakinaistaminen tapahtui 
Ehrensvärdin seuraajan, kenraa-
limajuri Henrik af Trollen tois-
tuvien esitysten (alk. v:sta 1772) 
perusteella, kuninkaallisella käs-
kykirjeellä, 8. päivänä huhtikuuta 
1779. 

Samana vuonna, mutta kol-
me ja puoli kuukautta myöhem-
min, 23. päivänä heinäkuuta, ku-

ningas Kustaa III hyväksyi Savon 
prikaatin komentajan, Yrjö Mau-
nu Sprengtportenin, Ehrensvär-
din entisen oppilaan, anomuksen 
maavoimille upseereita valmista-
van Haapaniemen sotakoulun pe-
rustamiseksi. 

Pertti Huhtanen kiinnittää 
huomiota oikeaan asiaan. Meri-
puolustuksen upseerien perus-
koulutuksen perinteet ovat voitto-
puolisesti Viapori-Suomenlinnas-
sa, eivätkä niinkään Rantasalmel-
la taikka Haminassa. Kadettikun-
ta r.y:n ennakkotiedottamiseen, 
"Suomalainen upseerikoulutus 
225 vuotta", olisi tietenkin tullut 
alusta alkaen sisällyttää rinnalle 
myös merellisen upseerikoulutuk-
sen syntyjä perinteet. 

Samoin on huomionarvoinen 
Huhtasen ajatus tuoda tutkitus-
ti julkisuuteen vara-amiraali C.O. 
Cronstedtin, Ruotsinsalmen san-
karin sekä Viaporin antautujan, 
mahdolliset "suomalais-isänmaal-
liset motiivit", irtaantua emämaa-
Ruotsista. 

Täydentävän, meripuolustuk-
sen upseerikoulutusta koskevan 
tiedottamisen aikaansaamisek-
si otin yhteyttä Kadettikunnan 
edustajiin. Neuvoteltuani myös 
merihistorioitsij öiden, komentaj a, 
VTM Tapani Mattilan sekä kom-
modori Olavi Vitikan kanssa pää-
dyttiin siihen, että allekirjoittanut, 
entisenä Merisotakoulun johtaja-
na, laatii Kylkirauta-lehteen koon-
noskirjoituksen nimenomaan me-
ripuolustuksen upseeri- koulutuk-
sen taustoista ja perinteistä. Näin 
tein, vaikka en olekaan historioit-
sija. Tekstiini sisällytin myös lyhy-
ehkön, silloista tärkeää sotilaspo-
liittista taustaa kuvaavan osan. 

Kirjoitus: "Suomen meripuo-
lustuksen sekä sen koulutusjärjes-
telmän luominen 1700-luvun jäl-
kipuoliskolla" on luettavissa Kyl-
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kirauta-lehden numerossa 4/2004. 
Valitettavasti kuitenkin kirjoitus 
sijoitettiin vasta vuoden viimei-
seen numeroon, juhlatapahtumas-
ta ja asiayhteydestäkin erilleen, 
eikä siis tarkoittamaani heinäkuun 
juhlanumeroon. Myös lähdeluet-
telo jäi lehdestä pois. 

Huomattakoon myös, että 
puolustusvoimain komentaja, 
amiraali Juhani Kaskeala puhees-
saan 19.3.2004 Maanpuolustus-
korkeakoululla, Upseerikoulutus 
225 vuotta - juhlan paraatijou-
koille, luonnehti myöskin meri-
puolustuksen upseerikoulutuksen 
vaiheita 1700-luvulla. 

Aarno Koivisto 
kommodori 
aarno.o.koivisto@kolumbus.fi  
• • • 

NATO REALISMIN VALOSSA 

Suomessa esiintyy varsin laajal-
ti ns. eliitin piirissä näkemys 

jonka mukaan meidän tulisi liittyä 
Natoon ja mieluiten ennemmin 
kuin myöhemmin. Asiaa pidetään 
jatkuvasti esillä. 

Perusteluista suosituin tuntuu 
olevan "Euroopan ytimien" teoria, 
jonka mukaan jos olisimme sekä 
Naton että valuuttaunionin jäsen, 
niin sitten meitä kyllä kuunneltai-
siin siellä missä todellinen päätök-
senteko tapahtuu. Jaa-a. 

Mutta katsotaanpa Natoa itseään, 
ja sen vaikutusta. 

Jos Nato todella olisi niin vah-
va, että sen jäsenyys todella lisäisi 
Suomen turvallisuutta, niin eikö 
se silloin jo olisi vakauttanut tilan-
teen Itämeren piirissä tavalla joka 
tekee itsessään Suomen jäsenyy-
den tarpeettomaksi, sekä Suomel-
le että Natollekin? 

Tällöin jäsenyys toisi Suomel-

le vain kaksi ongelmaa; kalliimmat 
puolustusmenot, ja velvollisuuden 
lähettää meidän parhaita joukko-
jamme Naton alueen ulkopuolel-
la tapahtuviin operaatioihin. Mis-
tä seuraisi kohonnut riski meihin 
kohdistuvista terroritoimista. Oma 
turvallisuutemme ei siis paranisi, 
vaan heikkenisi, lisääntyneen ra-
hanmenon lisäksi. 

Katsotaan sitten nykytilannetta. 
Uusien jäsenmaiden myötä 

Naton "itärintaman" pituus on yli 
kolminkertaistunut kylmän sodan 
päivistä. Varmaankin joukkoja on 
lisätty? Päinvastoin, kaikki Nato-
maat ovat vähentäneet ja erityi-
sesti keventäneet maavoimiaan, ja 
monet ovat kokonaan luopuneet 
yleisestä asevelvollisuudesta. Kiris-
tyvässä tilanteessa ei siis ole enää 
kehystä jonka puitteissa joukkoja 
voitaisiin nopeasti lisätä. 

Mitä jäsenyys Suomelle tässä va-
lossa merkitsisi? 

Ensinnäkin Naton "itärinta-
ma" pitenisi entisestään, nyt ne-
linkertaiseksi. Sen puolustaminen 
ilman sopivia raskaita joukkoja on 
jo nyt mahdottomuus. 

Aivan erityisen paha sotilaalli-
nen tyhjiö on heti Suomenlahden 
eteläpuolella. 

Ainoat sen alueen puolusta-
miseen sopivat Nato-joukot olisi-
vat itse asiassa suomalaisia, Suo-
mi kun on ainoana länsi-Euroo-
pan maana viime aikoina de facto 
vahvistanut maavoimiaan. Kivää-
rimiehiä toki on tulevaisuudes-
sa meilläkin entistä vähemmän, 
mutta "kättä pidempää" joukoil-
la on entistä selvästi enemmän, ja 
laadullisesti parempaa. 

Pitäisi olla itsestään selvää ke-
nelle tahansa, että kriisin sattuessa 
kohdalle Nato pakottaisi Suomen 
lähettämään maajoukkoja ainakin 

Viroon, ellei myös Latviaan. Muita 
joukkoja kun ei olisi käytettävissä. 
Vastineeksi saisimme lupauksen il-
matuesta. Käytännössä tämä mer-
kitsisi Naton ohjusiskuja Suomen 
alueelle, pahimmassa tapauksessa 
myös asutuskeskuksiin. 

Kaikkein ikävin tilanne syntyy 
jos me liitymme, mutta Ruotsi ei. 
Heillä on on parin vuosisadan ko-
kemus eurooppalaisten suursoti-
en ulkopuolella pysymisen siuna-
uksellisuudesta, ja siis oleellisesti 
meitä korkeampi liittymiskynnys. 

Jos Suomi liittyy, mutta Ruot-
si ei, jäämme me pahimmassa ta-
pauksessa "roikkumaan ilmaan", 
ja kaikissa muissakaan meidän 
turvallisuutemme ei suinkaan pa-
rane, vaan päinvastoin heikkenee, 
kuten yllä olen osoittanut. 

Pahinta kuitenkin on, että jä-
senyyden myötä menettäisimme 
kokonaan sen ainoan todella ta-
voittelemisen arvoisen vaihtoeh-
don: pysymisen kriisin ja mahdol-
lisen sodankin ulkopuolella. 

Mikä sitten olisi paras toiminta-
linja? 

Ehkä tässä voisi muistella Ho-
meroksen Odysseijaa: Odysseuk-
sen harhaillessa maailman merillä 
hänen vaimonsa Penelope joutui 
kotona Ithakassa innokkaiden ko-
sijoiden piirittämäksi, nämä aset-
tuivat taloksi ja vaativat ratkaisua. 
Neuvokas Penelope ryhtyi kuto-
maan kapioita, mutta purki aina 
yöllä suurimman osan eilisen edis-
tyksestä, näin venyttäen ratkaisua 
loputtomiin. Olisiko tässä mallia 
Suomi-neidollekin? 

Ai mutta perhana, näinhän 
nykyinen valtiojohtomme juuri 
toimiikin... 

...vai kuinka? 

Risto Lappalainen Tapiola 
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ps. Nato ei muuten enää nykyään 
tunne lainkaan käsitettä "Venäjän 
uhka". Baltit, jotka vapauduttuaan 
lähtivät kehittämään aluepuolus-
tusta turvakseen ovat Natolta saa-
neet ohjeet luopua tästä, ja keskit-
tyä ammattisotilaista muodostet-
tujen pienten "kriisinhallintajouk-
kojen" luomiseen... 
• • • 

Arvoisa Rannikon Puolustajan 
päätoimittaja, 

Taas tänä talvena olemme taas 
oppineet tuntemaan yhteis-

kuntamme haavoittuvuuden juuri 
kylminä talvikuukausina. Syksyi-
set myrskyt ja talviemme aiheutta-
mat vaikeudet ja lisäkustannukset 
kysyvät yhteiskuntamme varau-
tumista ja voimavaroja. Juuri täl-
lä viikolla oli täpärä tilanne Tu-
russa. Muuntaja onnettomuus oli 
aiheuttaa sähkökatkoksen 11.000 
kuluttajalle, kotitalouksille ja 
yrityksille. Kaikki voimme vain 
arvailla seurauksia kireinä pak-
kaspäivinä. 

Jos esimerkiksi äärimmilleen 
kiristyneessä tilanteessa EU:ia vas-
taan suoritetaan vain rajoitettu, 
testaava strateginen isku, aseelli-
nen demonstraatio (katastrofi jo 
sekin), niin kohde saattaisi olla 
vaikkapa syrjäinen, talvinen Suo-
mi. Se tarkoittaisi todennäköises-
ti rannikolla liikettä suoraan kohti 
maalia, kuten jääkiekossa tavataan 
sanoa. Rannikolla vaikkapa tärkei-
den väylien sulkeminen, sataman 
tuhoaminen tai haltuunotto ja is-
kut elintärkeään infrastruktuuriin. 
Hyökkääjä ei vaivautune kissa-hii-
ri-leikkiin saaristossamme. Oh-
jusveneet ovat tuolloin luultavasti 
talviteloillaan odottamassa avo-
meri- ja merentakaisia ulkomaan-
tehtäviä. Vastahyökkäykseen val-
mistautuvat rannikkojääkäriyksi-

kötkin saisivat unohtaa talviteloil-
leen erinomaiset Jurmo-luokan 
maihinnousuveneensä ja G-ve-
neensä. Pitäisi turvautua saariston 
jääoloissa liikkuviin erikoisajo-
neuvoihin, jotta rannikko-ohjus-
partiot pääsisivät sivustojen mah-
dollisien maalien kimppuun. Ran-
nikkojääkärien ulkomaan toimin-
toihin suunnattu kehittäminen 
ei juurikaan edesauttaisi heidän 
toimintakykyään. Verkkokeskei-
sen, kolmen puolustushaaran tu-
lenkäytön erinomaisena, kustan-
nustehokkaana ja taistelunkes-
tävänä komponenttina 130mm: 
n automaattikanuunan iskukyky 
kyllä puoltaa paikkaansa infor-
maatioyhteiskunnan taistelutilan 
hallinnassa rannikolla. 

Rannikkomme puolustukses-
sa tapahtuu voimakasta siirtymis-
tä meren päälle. Tähtäimessä ovat 
avomeri- ja merentakaiset toimin-
nat. Liikkuvasta rannikkotykis-
töstä luovutaan kokonaan?! Kiin-
teää rannikkotykistöä on siivottu 
jo viime vuosikymmenellä pitkin 
rannikkoa luopumalla vanhoista 
vartiolinnakkeista ja Selkämeren 
suunnan linnakkeista kokonaan. 
Edelleen vanhempaa kalustoa, 
kuten venäläisen T-55 panssari-
vaunun tornitykkiin perustuvat, 
ikääntyvät 100mm:n kevyet pat-
terit tulevat poistumaan. Vaito-
naisina ja hämmästyneinä monet 
rannikonpuolustajat sitä vastoin 
seuraavat intoa, jolla ollaan pistä-
mässä roskakoriin modernit, elin-
kaarensa pään vasta 2020-luvulla 
saavuttavat 130 mm:n automaat -
tikanuunat, joille on juuri kehi-
tetty ja hankittu moderneja am-
muksia. Kuitenkin jo tätä ennen, 
tämän vuosikymmenen loppuun 
mennessä oloihimme, joidenkin 
mielestä ylimitoitetuista (mm. tal-
ven näkökulmasta) kahdeksasta 
ohjusveneestä neljä poistuvat käy-

töstä, peruskorjataan tai myydään. 
Ohjusveneen kustannustehokkuu-
desta meriliikenteen suojaamises-
sa tulisi myös keskustella. Onko 
se liian kallis lavetti uhrattavak-
si tiedusteluun ja kauppa-alusten 
tarkastustoimintaan? Telalaveteilla 
liikkuvien ohjuspattereiden ylivoi-
maisesta kustannustehokkuudesta 
ja juuri ohjusaseen meriliikennettä 
suojaavasta funktiosta tulisi myös 
keskustella samassa yhteydessä. 
Alukset ovat nykyväittämien mu-
kaan myös taistelunkestävämpiä 
kuin kallioon linnoitetut linnak-
keet, kuten panssarilaivoja pidet-
tiin aikanaan erheellisesti ylivoi-
maisina. Totta, jos aluksien oma-
suojaan verrattava ohjuskalusto ja 
passiivinen suoja laiminlyödään 
rannikon täekeimmilläkin linnak-
keilla. Nykyaikaiset aluksetkaan 
eivät ole immuuneja täsmäaseiden 
vaikutuksille. 

Meillä ei ole myöskään varaa 
betonoida ruotsalaiseen malliin 
vuosikymmenien työllä rakennet-
tua rannikon erittäin suojattua, 
modernia tietoverkkoa, linnoitet-
tuja johtamispaikkoja, eteentyön-
nettyjä tukikohtia ja tärkeimpi-
en sisääntuloväylien kynnyksenä 
olevia ajanmukaisia linnoitettuja 
tuliyksiköitä, jotka kaikki edesaut-
tavat rannikkomme puolustusta 
myös talvioloissa. Kansallisen puo-
lustuksen osana merivoimiemme, 
niin laivasto- kuin rannikkojouk-
kojenkin toiminnan johtaminen 
Suomenlahden, Pohjois-Itämeren 
ja Saaristomeren alueilla on kus-
tannustehokkaasti hoidettavissa 
edellä mainittuun taistelunkestä-
vään infrastruktuuriin tukeutuen, 
myös talvioloissa. 

Nämä ajatukset ovat saaneet 
allekirjoittaneen miettimään Ran-
nikon Puolustajan viimevuosien 
sisältöjä. Ei muistu mieleen yh-
tään juttua tai valokuvaa talvises-
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ta saaristostamme tai talvitoimin-
nan kehittämisestä. Yleisimmin 
kirjoitukset kuvaavat sinisen me-
ren päällä ja rannoilla tapahtuvaa 
toimintaa. Aurinkoisella säällä 
suoritettuja manööverejä ja har-
joituksia. Kun puolustusselonte-
ko edellyttää puolustusvoimien 
kehittämistä ensisijassa kotimaan 
puolustukseen niin kyllä meri-
puolustuksenkin tulee esitellä tal-
vitoimintaansa (sitä ei ainakaan 
julkisuudessa ole ollut) jolloin, ku-
ten sanottua yhteiskuntamme on 
haavoittuvimmillaan. Päätoimitta-
jan tunnuslause "Navigare necesse 
est" kuvaa hyvin yhteiskuntamme 
riippuvuutta meriliikenteestä. Sen 
turvaaminen myös talven kriitti-
sissä oloissa on Merivoimien teh-
tävä. 

Ylläoleva on kirjoitettu ehkä 
aavistuksen provosoivasti, mutta 
rakentavalla tarkoituksella herät-
tämään keskustelua. Kansainvä-
lisen yhteisön velvoitteita vastaan 
en kritisoi, kunhan pysymme suh-
teellisen kantokykymme rajoissa 
eikä kehittämisen painopiste ole 
ulkomaantoiminnoissa ja koti-
maan puolustuksen valmisteluissa 
otetaan huomioon myös vaikein 
ajateltavissa oleva tilanne - talvi-
nen Suomi. Kolmen puolustushaa-
ran verkkokeskeisen sodankäyn-
nin viemistä tuhansien kilometri-
en päähän ei kansantaloutemme 
kestä. Siihen eivät muutaman va-
ruskunnan sulkemisella saavutetut 
vuotuiset säästöt riitä. Se verottaisi 
vakavasti alueellista puolustusjär-
jestelmäämme. 

Jotain asiasta odottaisin Ran-
nikon Puolustajan sivuille! 

Rannilconpuolustusterveisin, 
Seppo Ruohonen 
Rt-upseeri, rannikkotykistökilta-
lainen. 
GSM 040-7288261 

Herra päätoimittaja, 

Tässä hieman palautetta Ranni-
konpuolustaja 1/2005 -lehdestä eli 
tarkemmin sanottuna päätoimit-
tajan palstasta. 

Minäkin olen onnellisesti ollut 
siinä uskossa, että kun reservissä 
oloni päättyy, niin pääsen nosto-
väkeen, täytettyäni 60 vuotta. Näin 
ei kuitenkaan enää ole. 

Lainsäätäjä on nähnyt hy-
väksi muuttaa lakia. Tämä johtu-
nee siitä,että Puolustusvoimat on 
muutenkin supistanut sodanajan 
vahvuuksiaan eikä meitä reservin-
upseereita katsota siten enää mis-
sään tapauksessa tarvittavan saa-
vutettuamme 60 vuoden iän. 

Lisätietoa asiasta löytyy inter-
net-sivulta http://www.mil.fi/re- 
servilainen/asevelvollisuus/ase-
velvollisuus.dsp sekä /www.finlex. 
fi ja sieltä Laki asevelvollisuuslain 
muuttamisesta, asetuskokoelman 
nro 364/2000: "9 § Asevelvolli-
nen, joka ei ole vakinaisessa palve-
luksessa eikä kuulu reserviin, kuu-
luu nostoväkeen sen vuoden alus-
ta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen 
vuoden loppuun, jona hän täyttää 
60 vuotta. Nostoväessä ovat yh-
tenä ikäluokkana ne asevelvolli-
set, jotka ovat syntyneet samana 
vuonna." 

Tästä pääsemmekin mielen-
kiintoiseen pohdintaan siitä, että 
mitä reservinupseeri oikeastaan 
on täytettyään 60 v. Hän ei sen 
vuoden jälkeen ole reservinupsee-
ri. Ei liioin nostoväen upseeri, kun 
hän ei kerran kuulu nostoväkeen. 
EVP-liite on varattu vain vakinai-
sessa väessä joskus palvelleille up-
seereille. Jos tituleeraan itseäni en-
tiseksi reservinupseeriksi, saattaa 
syntyä mielleyhtymä, että kaveri 
on menettänyt sotilasarvonsa. Se-
kin on tässä käynyt mielessä, että 

onko upseerinarvomme vain "lai-
nassa" valtiolta emmekä 60 vuotta 
täytettyämme ole enää mitään. 

Eversteillä ja sitä korkeammil-
la upseereilla tätä ongelmaa ei ole, 
koska he ovat aina reservissä iäs-
tään huolimatta. Everstiä alem-
massa vakinaisessa sotilasvirassa 
palvelleet voivat myös käyttää so-
tilasarvonsa liitteenä evp-lyhen-
nettä, joten heilläkään tätä ongel-
maa ei ole vaikka eivät kuulu enää 
reserviin tai nostoväkeen 60 v täy-
tettyään. 

Syy mokomaan lainmuutok-
seen löytynee kyseisen lain 42 f §: 
stä: "Henkilöä koskeva tieto pois-
tetaan asevelvollisrekisteristä vii-
meistään vuoden kuluttua siitä, 
kun henkilö ei enää kuulu reser-
viin eikä nostoväkeen. Rekisteristä 
poistettujen tietojen säilyttämises-
tä määrätään erikseen arkistokin 
(831/1994) nojalla." 

Tuo pykälä helpottaa tietysti 
Puolustusvoimien rekisterinpitoa. 

Joten vaikka Jumala suo, niin 
lainsäätäjä ei. 

Espoossa 11 toukokuuta 2005 
Ystävällisesti 
Juha Palmujoki, 
varatuomari, Espoo 
ylil.res. (vielä 8,5 vuotta, jos Juma-
la suo) 
HRUP:n Ilmatorjuntakerho r.y. 

Reservin ystäväni oli sittenkin oi-
keassa täytettyään 60 vuotta: "Ja 
edessä on siirto roskaväkeen". 
Päätoimittajan huomautus 

TV 

http://www.mil.fi/re-
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Veijo Eravuo (1925-2005) 
Muokkaus ja kuva 
Ove Enqvist 

Veijo Eravuon muistelmien 
aikaisemmat jaksot on jul-
kaistu Rannikon Puolustajas-
sa 1 ja 3/2004 sekä 1/2005. 

Hästö-Busö-Lappohja-Jussarö 
-alue 

Hästö-Busössä 

Seuraava palveluspaikkani oli 

Hästö-Busön linnake. Pääs-
täkseni sinne minun oli kierret-
tävä Karjaan kautta Hankoon. 
Huonojen kulkuyhteyks ien 
vuoksi saavuin Hankoon vas-
ta illalla, jolloin esikunnassa oli 
vain päivystäjä. Samassa talos-
sa Bulevardin alussa oli Upsee-
rikerho, jossa vietin lopun iltaa. 
Siellä olleella sohvalla nukuin 
ensimmäisen yöni Hangossa. 
Parin päivän kuluttua oli sitten 
laivayhteys Hästö-Busön lin-
nakkeelle. Siellä minut otti vas-
taan linnakkeen päällikkö sil-
loinen kapteeni Heikki Seppälä, 
joka majoitti minut seurakseen 
linnakkeen päällikön asuntoon. 
Siellä sitten asuin, kunnes hänen 
perheensä tuli kesän alussa saa-
relle. Miesvahvuus oli saapues-
sani vain muutama mies, mutta 
kasvoi pian noin joukkueen suu-
ruiseksi. Minun piti kouluttaa 
heitä, mutta vaikeuksia tuotti se 
seikka, että osa heistä oli saaris-
ton ruotsinkielisiä, joiden suo-
menkielen taito oli huono. 

Suurin osa koulutuksesta oli 

vanhan kertausta. Uusina ainei-
na miehille olivat laivatyyppien 
ja merivalvonnan opetukset. 
Merivalvonnan opetus tapahtui 
saaren länsipäässä, jossa koulu-
tettavat pitivät valvontapöytäkir-
jaa todellisista ja kuvitteellisista 
tapahtumista. Linnakkeen posti 
saatiin Skogbystä, siis suhteelli-
sen kaukaa. Postimieheksi oli va-
littu paikallisen saariston poika. 
Talvella hän suoritti postimatkat 
joko suksilla tai omalla potku-
kelkallaan. Avoveden aikaan hän 
toimi yhteysveneen kuljettajana. 

Heikoilla jäillä 
Kerran talvella hän lähti posti-
matkalle potkukelkallaan, mutta 
palasi melko pian takaisin lin-
nakkeelle läpimärkänä. Hän oli 
yrittänyt ylittää jäänmurtaja Si-
sun yöllä avaamaa laivaväylää, 
mutta pudonnut kelkkoineen 
jäihin. Lääkintäaliupseeri pani 
hänet heti petiin ja juotti kuu-
maa jaloviinaa ym. rohtoja. Seu-
raavana päivänä tämä mies pyysi 
lupaa mennä naaraamaan potku-
kelkkansa ylös. Myönsin luvan ja 
parin tunnin kuluttua mies tuli 
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tosiaan potkukelkallaan takaisin. 
Eräänä yönä jäänmurtaja 

Sisu toi linnakkeelle muonatäy-
dennystä, mutta jätti sen jäälle 
noin puolen kilometrin päähän 
saaresta. Kun menimme aamu-
kahville, kierteli kettu repolai-
nen muoniamme niihin kuiten-
kaan koskematta. Taisi haistaa 
hyvät hajut, niin kuin koiraih-
miset sanovat. Vaikka oli sun-
nuntaiaamu, haettiin muonat 
välittömästi aamukahvin jälkeen 
pois. Kettu väistyi siististi noin 
30:n metrin päähän. Kun kaikki 
muona oli korjattu parempaan 
talteen, jolkutti kettu läheiseen 
saareen pois näkyvistä. 

Avoveden aikaan sain tehtä-
väksi käydä Jussarön merivartio-
asemalla, aikaa iltapäivä. Lähdin 
yhteysveneen kuljettajan kans-
sa matkaan ja suoritin tehtävän 
Jussarössä. Paluumatkalla ve-
neen kuljettaja tiedusteli voisim-
meko käväistä hänen kotonaan, 

joka sijaitsi noin kilometrin 
päässä käyttämästämme reitis-
tä. Katsoin kelloa ja totesin aikaa 
riittävän noin puolen tunnin pis-
täytymiseen. Tullessamme hä-
nen kotilaituriinsa tulivat äiti ja 
isä iloisina vastaan. Kuulumisia 
vaihdettiin ja lopuksi äiti tarjosi 
pullakahvit. 

Vapunvietto linnakkeella 
Kokelaana sain kunnian kanta-
henkilökunnan kanssa yhteiseen 
Vapun viettoon Hästö-Busössä. 
Perheiden naiset olivat laittaneet 
simaa ja miehet hankkineet vii-
naa. Juhlatunnelma nousi ja mi-
nut komennettiin juomanlaski-
jaksi. Tanssiminen teki läsnäoli-
jat janoisiksi ja tein pienen kep-
posen. Lisäsin siman joukkoon 
vähän viinaa. Ja tunnelma vain 
parani entisestään. 

Armeijassa oloni erikoisin 
tehtävä lankesi osakseni täällä 
Hästö-Busössä, sillä eräänä aa-

muna käskynjaossa linnakkeen 
päällikkö sanoi minulle: "Otta-
kaa 10 miestä ja siirtäkää laitu-
rilla osina oleva 6 tuuman Ca-
net tykki ylös kalliolle tykkiase-
man viereen." Avuksi saimme 
rakennusvintturin ja hevosen 
sekä rullia ja pitkittäispuita. Put-
ken ja kilven päätimme kuljettaa 
suorinta tietä metsän läpi. Muut 
osat kuljetettiin kiertoteitse he-
vos- ja miesvoimin. Kun puo-
li päivää tiistaina oli siirtoa teh-
ty, ehdottivat tykkimiehet työstä 
urakkaa ensi lauantaihin saakka. 
Esitin ehdotuksen kapteeni Sep-
pälälle, joka hyväksyi sen. Kun 
ilmoitin tämän miehille, tuli siir-
toon vipinää. Kaikki osat olivat 
ylhäällä jo perjantain aamutun-
teina. Miehet nauttivat sitten va-
jaan kahden päivän vapaastaan 
normaalia palvelua suorittavien 
kiusaksi. 

Hästö-Busötä vartioi tänä päivänä 75 mmm Canet-tykki 
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Kuvassa vasem-
malta oikealle 

Pertti Hokkanen, 
Jorma Rantakömi 

ja kommodori 
Risto Villikari 

Kertomus taisteluristeilijä 
SCHARNHORSTIN 
pienoismallin rakentamisesta 
ja sen rantautumisesta Keuruun Pihlajavedelle 

Taisteluristeilijä Scharnhors-
tista pelastui 115 miestä, 

jotka joutuivat Englantilaisille 
vangeiksi. Englantilaiset siirsivät 
vangit Kanadaan metsätöihin. 

Samaisella työmaalla työn-
johtotehtävissä oli Pihlajavedel-
tä kotoisin oleva Nikolai Ranta-
kömi, joka osaltaan huolehti ja 
kunnosti vankien työvälineitä. 
Herra Rantakömi kertoi työlei-
rillä olevilla vangeilla olleen ver-
rattain siedettävät olot. Eväänä 
päivittäin heillä oli mukanaan 
pannukakkua. 

Vangit innostuivat vapaa-ai-
koinaan rakentamaan laivansa 
pienoismallia koko porukan voi-
min ja rakentaminen sujuikin 

mallikkaasti. Varmastikin kaik-
ki vangeista oli kansimiehiä, sillä 
jokainen muisti oman toimialu-
eensa erittäin yksityiskohtaises-
ti. Pienoismallin rakentajien jou-
kossa oli myös näppäriä ja taita-
via insinöörejä, jotka kykenivät 
teknisesti toteuttamaan visaisim-
piakin laivaan liittyviä rakenteel-
lisia yksityiskohtia. 

Taisteluristeilijä Scharnhors-
tin pienoismallin valmistuttua 
vangit päättivät lahjoittaa tämän 
työnjohtaja Nikolai Rantakömil-
le kiitollisuuden osoituksenaan. 
Työjohtaja Nikolai Rantakömi 
oli oikein pidetty henkilö vanki-
en keskuudessa. 

Vuonna 1954 Nikolai Ran-

takömi tuli Suomeen tuoden 
Scharnhorstin pienoismall in 
mukanaan. 

Nikolai Rantakömi syntyi 
vuonna 1886 ja kuoli vuonna 
1963. 

Laivan pienoismallin omis-
taa nykyään Nikolai Rantakömin 
veljenpoika Jorma Rantakömi. 

Teksti ja kuva: Hanna War ro 
Tiedot taisteluristeilijä Scharn-
horstin pienoismallin historias-
ta: Jorma Rantakömi 
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Merisotakoulu 75 vuotta 
Laivapoikakoulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa 

Merisotakoulun perustamisesta 
tulee 18. lokakuuta kuluneeksi 
75 vuotta. Päivää juhlistetaan 
Suomenlinnassa kutsuvierasti-
laisuuksilla, joissa muun muas-
sa julkaistaan Merisotakoulun 
historiikki. Juhlaviikko huipen-
tuu lauantaiseen yleisöpäivään. 

Merisotilaiden koulutuksella 
on Suomenlinnassa lähes 

250-vuotiset perinteet. Saaris-
tolaivasto perustettiin Ruotsi -
Suomen kuningas Aadolf Fred-
rikin käskyllä 18.10.1756 ja sen 
tarpeisiin aloitettiin Viaporissa 
laivapoikakoulutus. 

Merisotakoulu viettää vuosi-
päivänään Saaristolaivaston pe-
rustamispäivää. Vuosipäiväksi 
vahvistettiin alun perin vapaus-
sodan alkamispäivä 28. tammi-
kuuta, joka on myös Kadettikou-
lun perustamispäivä. Päivä muu-
tettiin vuonna 1957 tasavallan 
presidentin hyväksyttyä puolus-
tusvoimien ehdotuksen, jonka 
mukaan joukko-osastolle his-
toriallisesti ja maakunnallises-
ti merkittävät perinteet ja nimet 
on huomioitava joukko-osaston 
nimeä, kunniamarssia, lippua ja 
vuosipäivää päätettäessä. 

Nykyinen Merisotakoulu pe-
rustettiin vuonna 1930 yhdistä-
mällä Kadettikoulun meripuo-
lustusosasto, Reserviupseerikou-
lun rannikkotykistölinja ja Meri-
puolustuksen Kapitulanttikoulu. 
Toiminta aloitettiin Katajano-
kalla kadettiosaston tiloissa, jois-
ta koulu siirrettiin vuonna 1935 
Suomenlinnaan. Koulutus jär-
jestettiin aluksi Länsi-Mustasaa-
rella tilapäisissä tiloissa, kunnes 

vuonna 1936 siirryttiin nykyi-
siin toimitiloihin Pikku-Musta-
saarelle. 

Ohjelmaa aamusta iltaan 
75-vuotispäivän ohjelma koos-
tuu kutsuvierastilaisuuksista. 
Juhlapäivän vietto alkaa aamul-
la paraatikatselmuksella ja ohi-
marssilla, jotka johtaa Merisota-
koulun apulaisjohtaja, komenta-
ja Jukka Viitanen. Ohjelma jat-
kuu lounaalla muonituskeskus 
Hilmassa ja puolen päivän sep-
peleenlaskulla sankaritaululle. 
Iltapäivällä järjestettävässä päi-
väjuhlassa julkaistaan Merisota-
koulu 75-vuotta -historiikki ja 
palkitaan henkilöstöä. Päivä hui-
pentuu Merisotakoulun johtajan 
isännöimään vastaanottoon Me-
risotakoulun perinteikkäissä ti-
loissa. 

Yhteisöt voivat tuoda 18. lo-
kakuuta omat tervehdyksensä 
75-vuotiaalle Merisotakoululle. 
Yhteisöjen muistamisia vastaan-
ottaa kello 16.30 - 17.00 Meri-
sotakoulun johtaja, kommodori 
Kai Varsio. Tervehdysten tuomi-
seen pyydetään varaamaan aika 
Merisotakoulun johtajan sih-
teeriltä Hanna Warrolta, puhe-
lin 09 181 46103 tai faksi 09 181 
46118, 16. syyskuuta mennessä. 

Juhlintojen ohessa julkais-
taan myyntiin tuotteita 
Juhlapäivän ja -vuoden kunni-
aksi julkaistaan vuosipäivänä 
Merisotakoulu 75-vuotta -his-
toriikki, joka paneutuu koulun 
toiminnan viimeisiin vuosikym-
meniin. Historiikkia on mahdol-
lista tilata Merisotakoulun huol-
totoimistosta Kari Anttilalta, pu-

helin 09 181 46164 ja johtajan 
sihteeriltä Hanna Warrolta, pu-
helin 09 181 46103. Teos maksaa 
ennakkoon, 30. kesäkuuta 2005 
mennessä tilattuna ja maksettu-
na 15 euroa (+ 6 euroa postitus-
kulut) ja jälkitilauksena 20 euroa 
(+ 8 euroa postituskulut). 

Historiikin lisäksi vuosipäi-
vänä julkaistaan Merisotakoulun 
"omakuvapostimerkki" ja leima 
sekä kirjekuori. Tuotteet ovat 
myynnissä vuosipäivänä ja ylei-
söpäivänä. 

Tule tutustumaan nykypäi-
vän Merisotakouluun 
Juhlaviikon lauantaina 22. loka-
kuuta avataan Merisotakoulun 
ovet yleisölle. Erityisesti koulun 
entiset työntekijät ja oppilaat 
ovat tervetulleita. Päivän aikana 
on mahdollista tutustua Meriso-
takoulun nykyiseen toimintaan 
merikadettien opastuksella. Ka-
detit kierrättävät yleisöä koulun 
tiloissa kuten perinneaulassa, 
planetaariossa ja saunassa. 

Yleisöpäivän tarkempi ohjel-
ma esitellään seuraavassa Ranni-
kon Puolustajassa (3/2005). 
Lotta YVirmaneva 

Lähteet: 
Eskelinen, Harjulehto, Meri: 
Mitä-Missä-Milloin, Kansalaisen 
vuosikirja 1958, Kustannusosa-
keyhtiö Otava, 1957 
Sotakoulu saarella, Gummerus 
Oy, 1985 
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Median edustajat kuvattiin Upinniemen Merikappelin kellotapulin edessä. 
Merikappelilla oli omat 40-vuotisjuhlat 10.4. 

MEDIAPÄIVÄ UPIHEMESSÄ 
Suomenlahden meripuolus-

tusalue järjesti ensimmäistä 
kertaa erityisesti median edus-
tajille suunnatun päivän Upin-
niemessä 21.4.2005. Kutsuun 
oli vastannut 23 eri medioiden 
edustajaa esimerkiksi Helsingin 
Sanomista, Maaseudun Tulevai-
suudesta, Yleisradiosta, Suomen 
tietotoimistosta ja lähiseudun 
paikallismedioista. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli kertoa Puo-
lustusvoimain rakennemuutok-
sen vaikutuksista Suomenlahden 
meripuolustusalueeseen, ensi 
kesän pääsotaharjoituksesta Sii-
ristä, sekä sukeltajatoiminnasta, 

joka on SIMepan tämän vuoden 
mediakärki. 

Perusteellisten katsausten 
ja kysymysten jälkeen alkoi va-
paampi ohjelma, jossa seurattiin 
sukeltajakurssin toimintanäytös-
tä ja tutustuttiin Jurmo-luokan 
ajo-ominaisuuksiin. Kajanuksen 
saunan maastossa nautittiin pe-
riteinen torstain sotilasherkku: 
hernerokka ja pannukakku. Sa-
malla mediaväellä oli mahdol-
lisuus tutustua MTO-patteriin 
ja uuteen rannikkotutkaan. Vie-
railu jatkui Merikappelin kautta 
Pansio-luokan miinalautalle, jol-
la tehtiin pieni merimatka sekä 

esiteltiin alusta ja miinakalustoa. 
Toimintanäytökseksi aluksen 
tuore miehistö toteutti mies-me-
ressä hälytyksen. 

Päivä oli onnistunut kaikil-
ta osin vaikka taivaalta satoikin 
räntää, rakeita ja vettä aurin-
gonpaisteen seasta. Jokainen vie-
ras sai varmasti aimo annoksen 
tietoutta Suomenlahden Meri-
puolustusalueen toiminnoista ja 
meille tärkeistä asioista. Samal-
la tultiin tutuiksi ja madallettiin 
kynnystä olla yhteydessä, jos toi-
mituksiin ilmenee jotain kysyt-
tävää tai juttupulaa. 
Pasi Leskinen 
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RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

MUISTELOIDEN KIRJOITUSKILPAILUN 
VOITTAJAT ON JULISTETTU 

Kilpailun määräaikaa jatkettiin kuluvan vuo-
den tammikuun loppuun. Yhteensä saim-

me vastaanottaa peräti 65 tekstiä. Joukossa oli oi-
kein ansiokkaita kirjoituksia. Jokainen kirjoitus ja 
muistelu oli arvokas ajateltaessa vaikkapa vain tut-
kijoiden työtä joskus tulevaisuudessa, vaikka kaik-
ki eivät voineetkaan yltää palkittaviksi. 

Kirjoitusten teemat jakautuivat pääosin peri-
aatteessa kolmen keskeisen aiheen eli "Elämä lin-
nakkeilla", "Linnakepalvelu" ja "Sotahistoria" ym-
pärille. Kilpailussa jaettiin yksi 300 €:n ja viisi 150 
€:n palkintoa. Arvioinnin teki yhdistyksen halli-
tuksen jäsen, prikaatikenraali Asko Kilpinen yh-
distyksen hallituksen toimiessa raatina. Hallituk-
sen jäsenten tekstit eivät osallistuneet kilpailuun. 
Tasa-arvo toteutui mainiosti, sillä palkittujen jou-
kossa oli kolme naista ja kolme miestä. 

Ensimmäisestä ryhmästä palkittiin pääpalkin-
nolla Raila Vepsäläinen Laatokan linnake-elämäs-
tä 1930-luvulla kertovista tarinoista (36 s), Toini 
Pelkonen elämästä Isosaaren linnakkeella kuvaa-
vasta esseestä ja runosta sekä pari Helvi Maria yh-
dessä poikansa Kari Aron kanssa muisteloistaan 
Isosaaresta. 

Toisesta ryhmästä palkittiin reservin kersant-
ti Reijo Hasu elävästä kuvauksesta pioneerivarus-
miehen arkisista ja elämänmakuisista kokemuk-
sista 1956-57 SlRtR:ssä. Tässä ryhmässä annettiin 
myös kunniamaininta sarjasta "Rankin linnakkeen 
päälliköt 1949-2001" heidän itsensä, Alpo Kanto-
lasta Jukka Leikokseen, kertomina. 

Kolmannessa, historiallisessa ryhmässä palkit-
tiin Lauri A. Raussi yksityiskohtaisista kuvauksis-
taan Klamilan ilmavalvonnasta ja etapin' toimin-
nasta Talvisodassa ja kapteeni evp Eino Lehtonen, 
93 vuotias (Ossi Kettusen ansiokkaasti haastatte-
lemana) niin Lehtosen palvelusuran alkuvaihei-
den kuin erityisesti Talvisodan Laatokan ankarien 
tapahtumien ja myös rauhan vuosien palveluksen 
yksityiskohtaisista kuvauksista. 

Yhdistys kiittää lämpimästi kaikkia kirjoittajia 
ja tukijoitaan sekä onnittelee palkittuja. Yhdistyk-
sen sihteeri ja taloudenhoitaja, SlRR:n tiedottaja 
Anu Vuorinen lähettää palkinnon palkitun ilmoit-
tamalle pankkitilille. Yhdistys toteaa myös, että se 
ottaa jatkossakin suurella ilolla edelleen vastaan 
lisää kirjoituksia arvokkaiden muistojen ja tapah-
tumien kirjaamiseksi talteen. Olkoon tavoittee-
namme monta mapillista lisää! Siis, kynät suihki-
maan! 

ENSIMMÄINEN MUIST0KILPI 
PALJASTETAAN KATANPÄÄN LINNAKKEELLE 6.6. 

Vuoden loppupuolella aloitettiin Muistokil-
pi -hanke, jonka vastaavaksi on nimetty Ove 

Enqvist. Paikallisilta perinneyhdistyksiltä ja yhtei-
söiltä odotetaan ehdotuksia ensi kesäkuun alkuun 
mennessä vastauksena yhdistyksemme lähettä-
mään kirjalliseen tiedusteluun. Siinä yhteydessä 
selvitettiin myös kilpien myöntämisperusteet, jotta 
kaikkialla kautta rannikkojamme toimittaisiin yh-
täläisin käytännöin. 

Tässä, Merivoimien komentajan, amiraali 
Hans Holmströmin arvostamassa hankkeessa pe-
rinneyhdistyksemme toimii siis käytännön koor-
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dinoijana paikallisten 
toimijoiden ja Rannik-
kotykistösäätiö r.s:n vä-
lissä. Säätiö puolestaan 
vastaa kilpien hankin-
nasta ja tukee hanket-
ta taloudellisesti, josta 
sille suuri kiitos! Ehkä 

saamme muitakin tukijoita innostumaan hankkee-
seen, joka osoittaa, missä rannikkotykistö ja -jou-
kot ovat valvoneet rannikkojemme alueellista kos-
kemattomuutta ja turvanneet saaristomme ja ran-
tojemme vapautta. 

Ei voine olla epätietoisuutta siitä, etteikö tämä 
hanke olisi mitä suurimmassa määrin ajankohtai-
nen juuri tässä ajassa, jolloin Jobinposti toisensa 
jälkeen kertoo rannikkojoukkojen ja niiden orga-
nisaatioiden aivan yllättävistäkin, jopa perusteet-
tomiltakin tuntuvista alasajoista EU:n ulkorajalta 
alkaen. Mietityttää, miten tällainen toiminta sopii 
strategisen, yllättävän kaappaushyökkäyksen tor-
juntakonseptiin... 

VUOSIKOKOUKSESSA ALUEELLINEN 
KATTAVUUS PARANI 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin SlRR:n esi-
kunnan tiloissa. Vuosikokous evästi yhdistys-

tä jatkamaan omaksumallaan yhteistoimintahakui-
sella, rannikkojoukkojen perinteitä kunnioittavalla 
linjallaan. 

Jäsen- eli perinnetoiminnan tukimaksu pidet-
tiin entisenä, eli 20 €:na vuodessa (tilille 157230-
379024, kiitos!) Liitättehän aina maksun mukaan 

nimenne ja yhteystietonne, ml sähköpostiosoit-
teenne! Uudet jäsenet ovat tervetulleita. 

Juhani A. Niska valittiin jatkamaan yhdistyk-
sen puheenjohtajana, mutta ilmoitti, että toiminta-
vuodesta 2006 alkaen vetreämmän voiman on aika 
ottaa vetäjän vastuu. 

Hallitukseen valittiin Juhani Haapala, vpj (va-
rajäsen Hans-Peter Rekola), Ossi Kettunen (Anu 
Vuorinen), Asko Kilpinen (Teemu Leivo), Jorma 
Hakala (Juha Tuominen), Jaakko Leppänen (Jari 
Andersson) sekä Ove Enqvist (Veikko-Olavi Ero-
nen). Yhdistys kiittää virka- ym. esteistä johtuen 
eronneita Mikko Taavitsaista ja Martti Koskea pa-
noksistaan yhdistyksen toiminnan hyväksi. 

Iloksemme voimme todeta, että hallituksessa 
ovat edustettuina niin kotkalaiset, hankolaiset kuin 
nyt turkulaisetkin helsinkiläisten ohella. Näin yh-
teistoimintaedellytykset sen kuin paranevat. 

- Hyvää kevään jatkoa ja kesän alkua kaikille, pe-
rinneterveisin 
Juhani A. Niska 

BOSCH 
invented for life 

Turval l isuutta, johon voit luottaa. 

www.boschsecurity.com/fi 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY 
Kul tasepänkatu 8, 0 4 2 5 0 Kerava 

Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , Fax 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0 
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VUOSIKOKOUS 
• Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Suomen-
linnan Upseerikerholla keskiviikkona 6.4.2005. 
Paikalla oli 26 jäsentä sekä 8 jäsentä valtakirjalla. 
Vuosikokous vahvisti yhdistyksemme vuoden tee-
maksi "Merentutkimus ja Itämeren suojelu". 

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus; kom-
modori Jaakko Savisaari jatkaa puheenjohtajan 
tehtävässä, samoin komentaja Markus Aarnio jat-
kaa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenistä 
erovuorossa olivat komentaja Mauri Väänänen, 
kapteeniluutnantit Kaarle Wikström ja Mika Mä-
kilevo. Väänänen ja Wikström valittiin uudelleen 
seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi, Mäkilevon tilalle va-
littiin yliluutnantti Henri Kummala. 

Vuosikokouksen valitseman hallituksen ko-
koonpano vuodelle 2005 on siis seuraava: 
Puheenjohtaja: 

kommodori Jaakko Savisaari, MerivE 
Varapuheenj ohtaj a: 

komentaja Markus Aarnio, MerivE 
Muut hallituksen jäsenet: 

komentaja Mauri Väänänen, evp 
komentajakapteeni Jukka Anteroinen, MerivE 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström, MeriSK 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen, SLMV 
yliluutnantti Jukka Kultavirta, SIMepa 
yliluutnantti Henri Kummala, SmMepa 
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa kapteeniluut-

nantti Jyrki Myllyperkiö. Tilintarkastajiksi valittiin 
komentajat Arto Tarvonen ja Vesa Ennevaara sekä 
varalle komentajakapteeni Risto Ratia. 

Muut keskeisimmät vuosikokouksen päätökset 
olivat: 
- hyväksyttiin vuoden 2004 tilinpäätös, joka oli 

44,98 euroa alijäämäinen. 
- edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vas-

tuuvapaus 
- päätettiin vuoden 2005 jäsenmaksujen suuruu-

desta 
- hallituksen esittämä vuoden 2005 toiminta-

suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin 

hyväksyttiin uudet vapaajäsenet 
Uusiksi vapaajäseniksi hyväksyttiin 13 jäsen-

tä. Perusteena oli sääntöjen 5 §, jonka mukaisesti 
hyväksytyt ovat 31.12.2004 mennessä täyttäneet 60 
vuotta sekä olleet yhdistyksen jäsenenä vähintään 
25 vuotta. 

Komentaja Timo BÄCKMAN 1969 
Luutnantti res Esa ESKOLA 1970 
Komentaja Björn GOTTBERG 1968 
Komentajakapteeni Manne GRAN 1966 
Kapteeniluutnantti Matti MARKKANEN 1968 
Komentajakapteeni Pekka NIEMINEN 1969 
Kapteeniluutnantti Kimmo PAUHAKARI1970 
Komentajakapteeni Jorma PURO 1970 
Komentajakapteeni Osmo RAHJA 1970 
Komentaja Mika RÖNNEMAA 1969 
Kommodori Aslak SAVIRANTA 1969 
Komentajakapteeni Panu SIIVONEN 1969 
Komentajakapteeni Lauri TERVASKARI 1968 

Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2004 toimin-
takertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä vuo-
den 2005 toimintasuunnitelman ja talousarvion 
voi tilata sihteeriltä. Hallitus kiittää jäsenistöä luot-
tamuksesta. 

Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjosi iltapa-
laa ja sen yhteydessä nähtiin vanhaa filmimateri-
aalia yhdistyksen toiminnasta ja meriupseerin elä-
mästä 1950-ja 1960-luvuilta. 

JÄSENMAKSUT 
• Yhdistys lähetti vuosikokouksen jälkeen erilli-
sen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 2005 
jäsenmaksu- tai kannatusmaksulomakkeen. 

Vuoden 2005 jäsenmaksut ovat: 
amiraali-komentaja 25,00 
komentaj akapteeni-luutnantti 16,00 
evp / res 16,00 
ainaisjäsenmaksu 335,00 
kadetit ei maksua 
Mikäli joku jäsenistä ei ole jostain syystä saa-
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nut tilisiirtoa jäsenmaksun maksamista varten, 
niin pyydetään ottamaan yhteys sihteerin, jotta 
asia saadaan hoidettua. Jäsenmaksun eräpäivä oli 
31.5. 

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

TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
SYYSKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
• Syyskuun kuukausikokous järjestetään vierailu-
na Merentutkimuslaitokselle. Ajankohta on vielä 
avoin, mutta seuraa tiedotteita Rannikon Puolus-
taja -lehdestä. 

TOURIN TUSSARI -AMMUNTA 
• Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suorite-
taan Upinniemessä lokakuun alussa, päivämäärä 
vielä avoin. Ilmoittautumiset teknkaptl Torsti An-
nalalle, puh. 040-702 4751. 

VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 24.10. 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 82. 
vuosipäivänkokous pidetään Merisotakoululla 
maanantaina 24.10. Sauna on varattuna jäsenistöl-
le ja tämän jälkeisen esitelmän aihe on vielä avoin. 
Tarkemmin syksyn lehdessä. 

YHTEYSHENKILÖT 

• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri kaptl Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25, 00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 

1 Turku: 
Ylil Henri Kummala 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02 -181 42111, gsm 0400-416 769 
sähköposti: henri.kummala@mil.fi 

• Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111,050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@postikaista.fi  
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 

MARRASKUUN ESITELMÄTILAISUUS 
• Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmäti-
laisuuden Suomenlinnan Upseerikerholla marras-
kuun aikana päivämäärä on vielä avoin. Tarkenne-
tut tiedot seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

SYYSMATKA: AHVENANMAA 
• Yhdistyksen syysmatka suuntautuu tänä vuon-
na Ahvenanmaalle, ajankohtana on viikonloppu 
19.-21. elokuuta. Lähtö on Helsingistä Vihdin Lii-
kenteen bussilla perjantaina 19.8. noin klo 11.00 ja 
paluu Helsinkiin myöhään sunnuntai-iltana. Alus-
tava matkaohjelma oli jo edellisessä jäsentiedot-
teessa. 

Matkan hinta on noin 300 €, mutta yhdistys 
tukee matkaa niin, että hinta jäsentä kohti on 190 
euroa. 

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

Matka on varattu alustavasti 30 hengelle. Il-
moittautumiset oli 31.5. mennessä, mutta voit tie-
dustella sihteeriltä mahdollisia vapaita paikkoja. 

TAISTELU AHVENANMAASTA -
ÖÖLANNIN IÄISYYSKYSYMYS 
• Ahvenanmaan asema on herättänyt voimakkaita 
intohimoja jo toistasataa vuotta. Yhdistyksemme 
jäsenen, komentaja Arvo Komulaisen uutuusteos 
Taistelu Ahvenanmaasta - Öölannin iäisyyskysy-
mys (Ajatus-kirjat) julkaistiin 4.4.2005. Se valottaa 
ensimmäistä kertaa Ahvenanmaasta käydyt taiste-
lut ja solmitut sopimukset 1700-luvulta tähän päi-
vään. 

Komentaja Arvo Komulainen esittää kirjassa 
myös näkemyksensä siitä, mikä merkitys Ahve-
nanmaalla on nykyään Suomen maanpuolustuk-
selle, voiko Ahvenanmaa vielä joutua hyökkäyksen 
kohteeksi ja voidaanko hyökkäys Ahvenanmaata 
kohti nykyään estää ilman ennakkotoimia. 

Kirjan kustantajana on toiminut Gummerus, 
teoksen kirjoittamista on tukenut Suomi Merellä 
-säätiö. 

Kirjan ovh. on 45 euroa, mutta säätiö myy sitä 
39 euron hintaan. Teosta on saatavissa säätiön sih-
teeriltä kaptl Jyrki Myllyperkiöltä (gsm: 050-552 
0244 tai jyrki.myllyperkio@tapiola.fi). Kirjan voi 
noutaa sihteeriltä tai se toimitetaan postitse, toimi-
tuskulut + 5 euroa. 
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MAJA-ASIAA 
• Kesän majavuorot on jaettu, vapaita majavuoro-
ja voi tiedustella sihteeriltä. Aineistopäivään men-
nessä kesäajalta vapaina olivat viikot: 23, 25, 30 
sekä 33 - 39. Syksy on lähes kokonaan varaamatta, 
vuorot jaetaan varausten perusteella saapumisjär-
jestyksessä. 

JÄSENREKISTERI 
• Jäsenrekisterimme pyritään pitämään jatkuvasti 
ajan tasalla. Mikäli sait tämän tiedotteen väärällä 
osoitteella, niin ole ystävällinen ja ilmoita muuttu-
neet / oikeat yhteystiedot sihteerille. Päivitämme 
myös sähköpostiosoitteita, sillä pyrimme lähettä-
mään sähköpostia sekä jäsenten työosoitteisiin että 
henkilökohtaisiin postilaatikoihin. Jäsenrekisteris-
sämme on jo noin 250 sähköpostiosoitetta. Lähe-
tä sihteerille sähköpostia, jos et ole kevään aikana 
saanut häneltä sähköpostia. Tiedot osoitteeseen: 
jyrki.myllyperkio@tapiola.fi, niin saamme myös 
sähköpostiosoitteesi yhdistyksen tietoihin. 

Sähköpostin avulla on mahdollista tavoittaa jä-
senistömme melko laajasti ja nopeasti, sillä usein-
kaan ei ole mahdollista lähettää erillistä kirjettä. 
Nyt jäsentiedotteemme tulee vain 4-6 kertaa vuo-
dessa, joten usein tapahtumista tiedottaminen ta-
pahtuu jopa kolmekin kuukautta ennen tapah-
tumaa, jolloin se saattaa unohtua. Sähköpostitse 
voimme muistuttaa jäsentapahtumista pari viikkoa 
aikaisemmin ja näin palvella jäseniämme entistä 
paremmin. 

îV ik 

PORT°fTURKU 
F I N L A N D 

V I I D E N T Ä H D E N S A T A M A P A L V E L U K S E S S A S I Turun Satama, Linnankatu 90, 20100 TURKU, puh. (02) 2674 111 w w w . p o r t o f t u r k u . f i 

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

Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-
mian aikana, 20 € 

- Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
alkutaipaleella 1918-1939,17 € 
Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus merilii-
kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914,20 € 

- Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 
• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993, 17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
I Muut tuotteet, kankaat brodeeratulla 

MY:n merkillä 
pikee-paita, 30 €, tumman sininen 

- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- ldubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 

MY:n jäsenmerkki, 5 €, kullattu rintamerkki 
(vain jäsenille) 

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

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa jäse-
nilleen hyvää kesää! 

KOKONAISVALTAISTA 

KOMPOSIITTIOSAAMISTA 

F Y - C O M P O S I T E S 

www.fy-composites.com 
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Pienen etsiskelyn jälkeen löysimme Upinniemen paraatikentältä rannikkotutkan. 
Luutnantti Savijoki piti lyhyen oppimäärän aiheesta. 

Jotain uutta, jotain vanhaa 
R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
O P I S T O U P S E E R I T RY 

Kymmeniä vuosia suomalaista sotilashistoriaa 
oli läsnä Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n 

kevään jatkokoulutustilaisuudessa Upinniemessä ja 
Mäkiluodon linnakkeella. Valmiuslinnake toisaal-
ta nykyaikaisille, toisaalta historiallisine kohteineen 
sekä Upinniemessä esillä ollut merivoimien uusin 
kalusto muodostivat täysipainoisen päivän paikalle 
saapuneille yhdistyksemme jäsenille. Kolea ja pilvi-
nen aamukin muuttui aurinkoiseksi tykistölliseen 
tapaan tuloajalla vieraiden saapuessa Upinniemen 
varuskuntaan. No, näinhän se oli tilattukin... 

Uutta tekniikkaa 
Jatkokoulutuspäivämme alkoi tutustumisella Hami-
na-luokan ohjusvene Tornioon. Aluksen päällikkö, 
kapteeniluutnantti Sami Sohlberg oli kiireiltään löy-
tänyt aikaa aluksensa esittelyyn Upinniemen sotasa-
tamassa. Tuulisella polttoainelaiturilla Sami esitteli 
veneensä ominaisuuksia sekä aluksen valvonta- ja 
tulenjohtosensoreita. 

Ryhmämme vahvuus oli sen verran suuri, että 
aluksen sisätiloihin tutustuminen tapahtui kahdel-
la rastilla. Kaptl Sohlberg piti oman esityksensä ko-
mentosillalla ja aluksen keskusupseeri, yliluutnantti 
Konsta Teittinen ohjusvene Tornion taistelunjoh-

tokeskuksessa. Taitelukeskus onkin muuttunut vii-
meisten kuukausien aikana täysin toisen näköisek-
si laiteasennusten myötä. Muutoksia on tapahtunut 
myös mm aluksen kannella, Torniohan oli telakoi-
tuna Raumalle kuukausien ajan talvikaudella 2004-
05. 

Vaikka vierailuosastomme koulutustausta ei ole-
kaan merellinen, virisi esittelyrasteilla kysymyksiä ja 
keskusteluja. Ohjusvene kiinnosti jäseniämme, oli-
han jäsenistöltä erikseen tullut esitys käydä taistelu-
aluksella. 

Kuten tämänkin yhteisen julkaisumme sivuil-
ta on voitu lukea, ohjusvene Tornio järjestykses-
sään toinen Hamina-luokan ohjusvene ja osa Laivue 
2000-hanketta. Ohjusvene Tornio kuuluu Upinnie-
messä sijaitsevaan Vartioviirikköön, joka puolestaan 
on osa 7.0hjuslaivuetta. Merivoimien vuosipäivänä, 
joka järjestetään Haminassa ensi heinäkuussa, tuli-
si Tornion olla asennuksiltaan valmiina esiteltävänä 
yleisölle. 

Toinen tutustumiskohteemme oli rannikkotut-
ka. Sen verran pieneksi on mennyt tekniikka, että 
tuskin löysimme tutkaa Upinniemen paraatikentäl-
tä. Rannikkotutkan esitteli luutnantti Juha Savijoki, 
joka piti vierailumme aikana tutkakoulutusta palka-
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tulle sotilashenkilöstölle. 
Komponenttien pienentyessä ja keventyessä liik-

kuvuus paranee. Tutkaryhmäkin on toimintavalmis 
viimeistään kolmessa tunnissa siitä, kun se kalus-
toineen on siirretty toiminta-alueelle. Ne, jotka rie-
musta kiljuen ovat päässeet nauttimaan voimako-
neen kuljettamisesta linnakesaaren liukkailla kalli-
oilla, ihastunevat rannikkotutkan pakettiin kuulu-
vaan malliin. 

Kotikentällä vanhempaa tekniikkaa 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon ar-
mottomiin rattaisiin joutunut Mäkiluodon linnake 
oli kohteenamme iltapäivällä. "Merten Vinttikoira", 
kuljetusalus Hästö kuljetti meidät hitaasti, mutta 
varmasti kotikentällemme, joka muuttuu vuoden 
2006 alusta vartiolinnakkeeksi. Tämä on yksi niis-
tä ratkaisuista, jonka ymmärtäminen ei ole helppoa. 
Toivottavasti merivalvonta ja alueellisen koskemat-
tomuuden turvaaminen ovat jatkossakin kuitenkin 
kalustoltaan ja suorituskyvyltään vähintään nykyi-
sen tasoisia sekä yhtä varmoissa ja ammattitaitoisis-
sa käsissä, kun palveluksiamme ulkolinnakkeilla ei 
enää tarvita. Epäilen kuitenkin, että automaattinen 
valvontasensori ei hälytä yhtä tehokkaasti pelastajia 
hätärakettien suuntaan kuin tähystysasemassa kii-
kareillaan tähystänyt merivalvontamies. Linnakkei-
den tyhjeneminen heikentää siis turvallisuutta me-
rellä. 

Mäkiluodon linnakkeen viimeiseksi päällikök-
si jäävä kapteeniluutnantti Jarkko Källi kertoi ra-
kennemuutoksen vaikutuksista Mäkiluodon nä-
kökulmasta sekä linnakkeen alasajon aikataulusta. 

Kapteeniluutnantti Källi kuuluu työryhmään, joka 
suunnittelee linnakkeen organisaation korvaavaa 
uutta yksikkötyyppiä, joten saimme tuoretta tietoa 
suunnittelun nykyvaiheesta. Muutoksia on todella 
tapahtumassa. Valistunut veikkaukseni on, että Ran-
nikon Puolustajassakin keskustellaan aikanaan tästä 
aiheesta. Esityksensä päätteeksi linnakkeen päällik-
kö vastaanotti Mäkiluodon linnakkeelle myöntä-
mämme numeroimattoman standaarin. 

Kevätkokous kerholla 
Jatkokoulutuspäivämme lopuksi pidettiin yhdis-
tyksen sääntömääräinen kevätkokous Club MacEl-
liotin viihtyisissä suojissa. Kokous alkoi juhlavasti, 
kun yhdistyksen puheenjohtaja, yliluutnantti Mark-
ku Kaukoranta luovutti edelliselle puheenjohtajal-
le, kapteeniluutnantti Jari Anderssonille yhdistyk-
sen muistolahjan. Yhdistys muisti myös 50 vuotta 
täyttänyttä luutnantti evp Esko Haapalaa - entisiä 
puheenjohtajiamme hänkin - numeroimattomalla 
standaarilla. 

Kevätkokous on ns tilikokous, jonka päätökset 
nuiji pöytään tällä kertaa yliluutnantti Jari Lusa. Ko-
kouksen päätteeksi päätettiin järjestää perinteinen 
kesäretkemme Kotkan Haapasaareen lauantaina 
20.8. Retken yhteydessä järjestetään myös evp-jä-
senten tapaamistilaisuus. Niin ikään päätettiin jär-
jestään ensi vuonna 20 vuotta täyttävän yhdistyk-
semme juhlaristeily Viroon, jossa pyritään päästä 
tutustumaan paikalliseen varuskuntaan. Tulevista 
kuvioistamme lisää jäsenkirjeissä. 
Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Esa-Marko Puittinen 

Kuusi vuotta puheenjohtajana vaikuttanut Jari Andersson sai ansionsa mukaan: muistolahjan nume-
ro 21. 
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Lastenleiri järjestetään tänäkin kesänä. Kuva SIRtKilta 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

t i & d j y t t c u Ä s 

LASTENLEIRI JÄRVÖSSÄ 27.-30.6. 
• Perinteinen Järvön lastenleiri järjestetään tänä-
kin vuonna juhannuksen jälkeisellä viikolla. Leiri 
on tarkoitettu 7-13 -vuotiaille lapsille ja leiriviikon 
ohjelma sisältää mm. retken Mäkiluodon linnak-
keelle sukellusveneluolaan sekä tutustumista Meri-
vartioston toimintaan. 

Ohjelmassa on myös runsaasti seikkailullista 
toimintaa Järvön saarella, josta vastaavat Kiven-
lahden Karhunvartijöiden partiolippukunnan oh-
jaajat. Leirille ilmoittautuneille lapsille lähetetään 
"Tervetuloa leirille" -kirjeet kesäkuun alussa. 

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Jaana Kiverä, 
gsm 040 705 4251, kivera@kolumbus.fi. Leirimak-
sujen, 70 euroa/osallistuja tulisi olla Jaana Kive-
rän tilillä 405543-220041 juhannukseen mennessä. 
Vasta maksettu leirimaksu on sitova ilmoittautu-
minen. 

JÄRVÖ KESÄLLÄ 2005 
Päivystysvuorot 
• Järvön päivystysvuorot kesäkaudelle 2005 voi 
kysellä Jaana Kiverältä. 

Järvön käyttömaksun maksaminen (20 e) kos-
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kee myös "päivystäjiä." Yhdysvene Sjöjeep on saa-
nut pe rus tee l l i sen r u n k o k o r j a u k s e n ja u u d e n 
moottorin,joten se palvelee moitteettomasti kesällä 
käyttäjiään. Järvön veneen laituripaikka on Pork-
kala Marinin (Varukka) laiturissa n:o B 36. 

Juhannus Järvössä 
• Tervetuloa v ie t tämään juhannus ta Järvöseen! 
Aur inko on tilattu ja hyvää seuraa odotetaan. Il-
moit taudu Järvön emännälle, Jaana Kiverälle, mi-
käli tarvitset majoitusta kiltamajasta tai osallistut 
yhteiseen ruokailuun. Yhteisruokailu toimii nyyt-
tikesti-periaatteella, eli jokainen tuo jotakin tulles-
saan. 

Järvön 20-vuotisjuhla syyskuussa 
• Järvön 20-vuotisjuhlaa vietetään saarella lauan-
taina 3.9. Tiedustelut Matti Hiltunen. 

KUIVASAAREN YLEISÖRETKET 
KESÄLLÄ 2005 
• Suosi t tujen ja kysyttyjen yleisöretkien päivä-
määriä muutett i in 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. 

Retkipäivät ovat ent iseen tapaan lauantai ja 
sunnuntai . Kuljetus Kuivasaareen lähtee Merisa-
tamasta ravintola Caruselin rannasta kolmesti päi-
vässä klo 10, 12 ja 14. Elokuun viimeisenä viikon-
loppuna on pääsy saareen myös mui l lakin kuin 
Suomen kansalaisilla. Ulkomaalaiset vieraat toi-
votetaan tervetulleeksi yleisöretkille sunnunta ina 
21.08. 

Retken hinta on 25 euroa sisältäen kuljetukset 
ja opastuksen museotykkikierroksella sekä luon-
tokierroksella Kuivasaaressa. Kuivasaaressa toimii 
retkiviikonloppuina Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen sotku, josta saa ostaa kahvia, munkkeja ja vir-
vokkeita sekä RT-killan oma myyntikoju, josta voi 
hankkia mm. aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

Kuivasaaren yleisöviikonloppujen menestyk-
sen takaamiseksi tulevanakin kesänä tarvitaan jäl-
leen reippaita kiltalaisia talkooavuksi opastus-, en-
siapu- ja valvontatehtäviin. I lmoit tautuminen ret-
kiviikonloppujen muonanvahvuuteen Kimmo Yli-
talolle: kimmo.ylitalo@ray.fi 

JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI 
• Suomenl innan Rannikkotykistökillan vuosiko-
kous valitsi 10.3. killan uudeksi puheenjohtajaksi 
Martti Holman. 

Uusi joh tokun ta kokoon tu i 31.3. u u d e n pu-
heenjohta jan johdolla valiten killan varapuheen-
johtajaksi Matti Hiltusen. 
Joh tokunnan jär jes täytyminen 2005: 
• Perinnejaos: Ove Enqvist 
• Talousjaos: Jukka Lindfors 
• Järjestöjaos: Timo Elolähde 
• Tiedotusjaos: Jussi Wirtanen 
• Varusmiesjaos: Kimmo Ylitalo 
• Projektijohtaja: Arno Hakkarainen 

Toimihenkilöt: sihteeri Kristiina Slotte, rahas-
tonhoi ta ja Pentt i Alestalo. Keltaista Rykmentt iä 
johtokunnassa edustaa Kaarlo Martikainen ja joh-
tokunnan varajäsenenä jatkaa Tapio Rannisto. Si-
nisen Reservin hallituksessa kiltaa edustaa Arno 
Hakkarainen. 

RETKI VALLISAAREEN 
• Kilta järjestää tänä kesänä/syksynä retken Val-
lisaareen. Retki toteutetaan yhteistyössä Suomen-
l innan rannikkorykment in kanssa ja retken ajan-
kohta ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut: Timo 
Elolähde, puh: 040 830 4097, timo.elolahde@ytv.fi 

KELTAINEN RYKMENTTI TIEDOTTAA 
• RT-Kilta päätti uuden joh tokunnan ensimmäi-
sessä jär jes täytymiskokouksessa että kilta käsit-
telee Keltaisen Rykment in jäseniä jatkossa killan 
kunniajäseninä. Tästä i lmoitetaan Keltaisen Ryk-
mentin edustajille vielä erikseen. 

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. 
h tml . Tapahtumakalen ter i ssa on myös hakuto i -
minto jolla pystyy tarkentamaan hakuehdot koske-
maan vain Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry: 
n tapahtumia. 
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RT-KILLAN HIHAMERKKI 
MAASTOPUKUUN m/91 
• Killan jäsenillä on oikeus lunastaa itselleen kil-
tamme ikioma hihamerkki, jota käytetään ohje-
säännön mukaisesti maastopuvussa m/91 killan 
mustan baretin kera. Komeasti brodeerattu kan-
gasmerkki tunnus taa rannikkotykis tön värejä, 
jossa merkkiä kiertää punainen reunus ja mustal-
la pohjalla on kultainen (keltainen) Ehrensvärdin 
kypärä, kuten barettikokardissa, ristissä olevat ty-
kinputket, sekä teksti: "Suomenlinnan RT-Kilta". 
Merkki on tarrapohjainen ja mitoitettu maastopu-
vun m/91 hihaan. Merkin hinta on 5 euroa ja sen 
saa tilattua osoitteesta: Matti Hiltunen, gsm 0400 
507 990, matti.hiltunen7@luukku.com. 

Barettimerkki 
• Kaikilla ki l tamme jäsenillä on oikeus käyttää 
mustaa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan 
merkkiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tä-
män kirjeen alussa). Merkin mukana tulee myös 
pikkutakin kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa 
on sama kuvio. Ansioituneille killan jäsenille voi-
daan myöntää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan baret-
timerkkiä ja vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja voi 
ostaa Maanpuolustusyhtiön MP-myymälästä. Ba-
rettimerkkejä (3.11c) ja pinssejä voi tilata Kristiina 
Slottelta yhteishintaan 8 euroa. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet 
perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 
euron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jät-
tää paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat 
ennen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin 
pitää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 

Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksi-
köille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. 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-
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 
Kirjallisuutta 
• Ove Enqvist: Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta ja Forteca 2004. Viides täydennetty 
ja korjattu painos, 64 sivua, musta-valkokuvia ja 
piirroksia, sammandrag pä svenska, summary in 
English. Hinta 3,50 euroa + postikulut. Tilaukset 
Kristiina Slottelta. 

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 eu-
roa + postikulut. Muutama kappale Isosaari-Kui-
vasaari -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 
itsenäisen 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.com 

9 3 

mailto:matti.hiltunen7@luukku.com
mailto:kristiina_slotte@yahoo.com


Vasta valittu hallitus, 
vas:lta Oiva Lyytikäi-
nen, Reino Merikuk-
ka, Puhiöht Veikko-
Olavi Eronen, Väinö 

Nurmi, Risto Muuro, 
Pirjo Lange ja Kari 

Aarva. Kuvasta puut-
tuvat Ulf Bergen Lee-

na Lindfors, Jarmo 
Valtimo. Kuva: Rau-
no Laine/Rannikon 

Aamu 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen 
vuosikokous Russarössä 
Perinneyhdistyksen kuudes vuosikokous pidet-

tiin Russarön linnakkeella 12.3. Matkaan läh-
dettiin Hangosta kuljetusalus Vänöllä. Jäissä kul-
kukelpoinen laiva olikin tarpeen, sillä koko mat-
kalla oli kiintojäätä ja jäälauttoja, sulaa vain sata-
ma-altaassa. 

Vuosikokous pidettiin linnakkeen auditoriossa, 
jonne kokousväki yli 40 henkeä mahtui mainiosti. 
Ennen kokousta saimme nauttia linnakkeen ruo-
kalassa perinteisen armeijan hernekeiton lettu-
jen kera ja kokouksen jälkeen väkeä kestittiin vie-
lä kakkukahveilla, kenkenkään ei tarvinnut lähteä 
kotimatkalle nälkäisenä. Kiitoksia keittiöhenkilö-
kunnalle! 

Vuosikokouksen aluksi kaptl Jarkko Källi toi 
Suomenlahden Meripataljoonan komentajan kom-
kapt Ismo Korhosen terveiset kokousväelle ja piti 
myös infon puolustusvoimissa tapahtuvista muu-
toksista, jotka ovat tällä hetkellä tiedotettavissa. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
majuri evp Veikko-Olavi Eronen ja varapuheen-
johtajaksi komentaja Jarmo Valtimo. Hallituksen 
kokoonpano muodostui seuraavaksi: erovuorossa 
olleet jäsenet Ulf Bergen, Leena Lindfors ja Risto 
Muuro valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi sekä 
Reino Merikukka ja Väinö Nurmi jatkavat tämän 
vuoden ja vuodeksi valittiin Pirjo Lange sekä vara-
jäseniksi Kari Aarva ja Oiva Lyytikäinen. 

Yhdistyksen tärkeimpänä tapahtumana tulee 
olemaan Perinnepäivän jär jestäminen ja viettä-

minen yhdessä Suomenlahden Meripataljoonan 
kanssa ma 1.8. 

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

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

Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta on kut-
sussa, joka postitetaan jäsenistölle huhtikuun ai-
kana. 

Tänä vuonna järjestetään pari vuoden tauon 
jälkeen jäsenretki perheenjäsenineen lauantaina 
7.5. Jussaröön saaristoon. Retki toteutetaan yhdes-
sä Hangon Suomalaisen Kerhon kanssa. 

Perinneyhdistys on saavuttanut valtavan suosi-
on ja mielenkiinnon näinkin lyhessä ajassa, jäasen-
määrä oli vuoden lopulla 279 henkeä, joista vuon-
na 2004 jäseniksi liittyneitä oli 18 henkeä. Kannat-
tavia jäseniä oli kymmenkunta yritystä ja yksityis-
henkilöä sekä yhteisöinä Hangon Sotaveteraanit 
ry ja Hangon Sotainvalidien Veljesliiton Hangon 
osasto rf ja kannattavana ainaisjäsenenä Hangon 
Siivous ja Huolto Oy. 

Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä hankolais-
ten maanpuolustusyhdistysten kanssa. 

Veikko-Olavi Eronen 
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TURUN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Turun Rannikkotykistökilta ry piti vuosikoko-
uksensa 19.2.2005 Ravintola Turun Kasarmis-

sa 31:n osallistujan voimin. Perinteiseen tapaan 
ennen kokousta oli esitelmä, jonka tällä kertaa piti 
liikennepoliisitarkastaja Mika Peltola liikkuvasta 
poliisista. Aiheena oli liikenneturvallisuustyö. Kai-
kille tärkeä ja tuttu aihe herätti keskustelua ja ky-
symyksiä. 

Thomas-Eric Blom valittiin jatkamaan killan 
puheenjohtajana. Erovuoroisista Heikki Kanerva-
mäki, Mikael Kaskelo ja Jorma Virtanen valittiin 
jatkamaan "hallitusvastuutaan", Henry Lockmerin 
tilalle valittiin Pasi Sariola. Muina hallituksen jäse-
ninä ovat Simo Hangelin, Heikki Suomäki, Monica 
Molin ja Veijo Sillanpää. 

Vuosikokous kutsui killan kunniapuheenjoh-
tajaksi hallituksen esityksestä Heikki Kivirannan. 
Hän toimi killan puheenjohtajana 1996-1999 ja 
tätä ennen useamman vuoden varapuheenjohta-
jana. 

Mukavan ja yllätyksellisen asian muodosti pal-
ki tseminen. Huomionosoi tuksen saivat Mikael 
Kaskelo (Rannikon Puolustajani Kilta ry:n ansio-

mitali) ja Aila Immonen (Turun Rannikkotykistö-
killan hopeinen ansiolevyke). 

Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa varsinaisil-
ta- ja 13 euroa perheenjäseniltä. 

Kilta on myös "joutunut huomionosoituksen 
kohteeksi", Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry on ni-
mennyt kiltamme vuoden killaksi ja luovutti sen 
merkiksi kuvassa näkyvän kiertopalkintopokaalin 
vuodeksi haltuumme. Perusteena oli muillekin kil-
tapiirin alueen killoille avoimet tilaisuudet (vast.). 
Tämä on ollut kil tatoimintamme eräs ohjenuora 
pidemmänkin aikaa. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: H Kanervamäki, 
J Virtanen, S Hangelin, T-E Blom ja V Sillanpää. 

Kilta järjestää 8.-11.7. matkan Götan kanavalle 
Ruotsiin monine mielenkiintoisine kohteineen, tä-
hän on pitänyt ilmoittautua 6.6. mennessä. 

Perinteinen syysjuhla pidetään 26.11. klo 19 
Ravintola Svenska Klubbenilla. Siitä alkaa "kilta-
laisten joulu kinkkuineen ja laatikoineen", joita su-
latellaan illan aikana tanssin merkeissä. 

Kilta toivottaa Rannikon Puolustajille hyvää ja 
aktiivista kesää! 

Kuvissa vasemmalta oikealle: H Kanervamäki, T-E Blom, M Kaskelo, A Immonen, H Kanervamäki ja 
T-E Blom. 
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Sininen Reservi ry:n 
vuosikokous 
Sin inen Reservi ry:n vuos ikokous p ide t t i in 

23.4.2005 Uudenmaan Prikaatissa, Tammisaa-
ressa. Paikalle oli saapunut reilu kaksikymmentä 
jäsenyhdistysten, sidosryhmien ja Sininen Reservi 
ry:n edustajaa. 

Uudenmaan Prikaatin edustaja, komentaja-
kapteeni Tommy Högström, toivotti kokousväen 
tervetulleeksi Dragsvikin varuskuntaan. Samalla 
Högström kertoi päivän tiivistetyn ohjelman. 

Alkusanojen jälkeen kokousväki siirtyi maistu-
valle sotilaslounaalle varuskunnan muonituskes-
kukseen. Vilkkaat keskustelut siivittivät ruokailua. 
Jälkiruoaksi nautittujen pullakahvien jälkeen oli 
aika siirtyä kokouspaikalle. Matka Aliupseeriker-
holle taittui kävellen ja raittiista ilmasta nauttien. 
Katsaus Uudenmaan Prikaatin 
historiaan ja toimintaan 
Lounaan jälkeen komkapt Högström esitteli ko-
kousväelle Uudenmaan Prikaatia. Saimme kuulla, 
että Dragsvikin varuskunta on toiminut saman-
kokoisena vuodesta 1924 ja että joukko-osasto on 
toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 1957 saak-
ka. Rannikkojääkärikoulutus siirtyi Upinniemes-
tä Dargsvikiin vuonna 1990 ja osaksi merivoimia 
prikaati tuli vuonna 1998. 

Högström kertoi valtaosan varusmies- ja re-
serviläiskoulutuksesta tapahtuvan maastossa, eri-
tyisesti Syndalenin ampuma-alue on aktiivisessa 
käytössä. Kuulimme myös joukkojen nopean liik-
kumisen mahdollistavista G-veneistä ja Jurmo-
luokan kuljetusveneistä sekä nykyaikasesta rannik-
kojääkärin taiseluvarustuksesta kellutttavine sirpa-
laliiveineen. 

Lopuksi komkapt Högström kertoi Ruotsin ja 
Suomen välillä tehtävästä aktiivisesta yhteistyöstä 

Komentajakapteeni Tommy Högström esitteli 
kokouksen osanottajille Uudenmaan Prikaatin. 
Kuva Antti Jäntti 

rannikkojääkärikoulutuksessa. Yhteisiä harjoituk-
sia on toteutettu vuoroin molemmissa maissa. 

Esityken päätteeksi Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Matti Kaskeala kiitti Högströmiä mie-
lenkiintoisesta esityksestä ja luovutti hänelle Sini-
sen Reservin plaketin. 

Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Ennen vuosikokouksen alkua vaalivaliokunnan 
puheenjohtaja Tapio Riikonen (Kymen Laivasto-
kilta ry) tarkisti jäsenyhdistysten edustajien valta-
kirjat. Puheenjohtaja Matti Kaskeala kertoi Sinisen 
Reservin ansiomitalit myönnetyn Mauri Kettuselle 
ja Pekka Aarniaholle. Kumpikaan ei valitettavasti 
ehtinyt paikalle vastaanottamaan mitalia. Parhaat 
onnittelut palkituille! 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio 
Riikonen ja sihteeriksi Eija Paanasen (Rannikko-
sotilaskotiyhdistys ry). Hallituksen jäsenmääräksi 
esitettiin sääntöjen sallimaa 13 henkilöä ja kokous 
hyväksyi esityksen. Sininen Reservi ry:n puheen-
johtajaksi valittiin yksimieisesti Matti Kaskeala. 
Hallitukseen valittiin seuraavat 13 henkilöä: 

Arno Hakkarainen (Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta ry) 
Mauno Hintsala (Pohjanlahden Laivastokilta ry) 
Jarmo Holm (Turun Laivastokilta ry) 
Antti Jäntti (Helsingin Reservimeriupseerit ry) 
Keijo Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta ry) 
Aarne Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry) 
Mika Kuutti (Merireserviläiset ry) 
Timo Mäkiö (Suomenlahden Merivartiokilta 
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Uudelleen puheenjohtajaksi valittu Matti Kaskea-
la Ranniklcojääkärimuseossa. Kuva Mika Kuutti 

ry) 
Tapio Riikonen (Kymen Laivastokilta ry) 
Anja Räisänen (Rannikkosotilaskotiyhdistys ry) 
Kimmo Rautanen (Tampereen Reserviläiset ry 
Meriosasto) 
Arto Tarvonen (Helsingin Laivastokilta ry) 
Esa Terviö (Kymenlaakson Rannikonpuolusta-
jainkilta ry) 
Lisäksi läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksis-

sa on Kai Masalinilla (Sinisen Reservin Säätiö rs), 
Matti Mäkisellä (MPK ry:n Meripuolustuspiiri) ja 
komentaja Taisto Vanhamäellä (Merivoimien Esi-
kunta). 

Tutustuminen Rannikkojääkäri-
museoon ja Perinnekukkulalle 
Kokouksen päätyttyä Aarne Krogerus ohjeisti siir-
tymisen Rannikkojääkärimuseolle ja Perinnekuk-
kulalle. Osallistujat siirtyivät autoilla tutustumaan 
juuri avattuun museoon ja per innekukkulan ra-
kennuksiin. Tämä oli mukava tapa päättää vuosi-
kokous! Parhaat kiitokset Rannikkojääkärikillalle 
ja Uudenmaan Prikaatille sujuvista järjestelyistä. 

Kiitokset myös jäsenyhdistysten paikalle saa-
puneille edustajille. Tulevien kokousten haasteena 
on saada mukaan lisää jäseniä päättämään yhtei-
sistä asioista Sinisen Reservin lipun alla! 
Teksti: Mika Kuutti 

ROV AND SONAR 
OPERATIONS 

- vedenalaiset tunnelitarkastukset 
- arkeologiset tutkimukset 
- biologiset tutkimukset 
- hylky-tutkimukset 
- vedenalaiset etsinnät 

www.loxus.com 
mikko.simola@loxus.com  
p. +358 40 716 1318 
fax +3S8 9 273 2507 
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Sinisen Reservin ampujia palkintojenjaon jälkeen. 

Sinisen Reservin 
ammuntapäivä 1 

Sinisen Reservin mestaruuskilpailut järjestettiin 
Suomenlahden Meripuolustusalueella, Upin-

niemessä. Tapahtuma toteutettiin MPK ry:n Meri-
puolustuspiirin kurssina ammuntapäivä 1. Kurssin 
johtajana toimi Jaakko Maavuori ja SIMepan aset-
tamana ammunnanvalvojana toimi SAH-kersantti 
Ilvesniemi. 

Paikalle oli saapunut lähes 30 Sininen Reservi 

Poimintoja tulosluettelosta 
Perinnekivääri 30 Is/makuu 300 m 
Henkilökohtainen kilpailu 
1 Jukka Soini Merireserviläiset 257 
2 Eero Kurjenniemi Merireserviläiset 243 
3 Raimo Novari Turun Laivastokilta 238 

Joukkuekilpailu 
1 Merireserviläiset 1 (Soini, Kurjenniemi, Korhonen) 715 
2 Turun Laivastokilta (Novari, Salo, Risteli) 522 
3 Merireserviläiset 2 (Toivanen, Luostarinen, Anttila) 481 

ry jäsenyhdistysten jäsentä. Aamu alkoi sateisissa 
ja viileissä merkeissä, mutta se ei estänyt maakun-
nasta saapuneita kilpailijoita ampumasta hyvää 
kilpailua. 

Päivän aikana kilpailtiin perinnekiväärillä ja 
pistoolilla. Voittajaksi karsiutui perinnekiväärissä 
Jukka Soini (Merireserviläiset ry) ja pistooli am-
munnan voitti Jouni Toivanen (Merireserviläiset 
ry). Jukka Soini palkittiin upealla kiertopalkinnol-
la, Suomi-konepistoolilla. Vaikka parhaat ampujat 
keräsivät kirkkaimmat mitalit, sai jokainen kilpai-
lija henkilökohtaisen palkinnon. 
Teksti: Mika Kuutti 
Kuvat: Tatu Korhonen 

Pistooli, 15 Is/koulu + 15 Is/kuvio 
Henkilökohtainen kilpailu 
1 Jouni Toivanen Merireserviläiset 279 
2 Hannu Risteli Turun Laivastokilta 274 
3 Raimo Novari Turun Laivastokilta 273 

Joukkuekilpailu 
1 Turun Laivastokilta (Risteli, Novari, Kostian) 789 
2 Merireserviläiset 2 (Korhonen, Arkiomaa, Anttila) 774 
3 Helsingin Laivastokilta (Palokuja, Kuokkanen, Reijonen) 686 

Yhteistulokset (kivääri + pistooli) 
1 Jukka Soini Merireserviläiset 522 
2 Raimo Novari Turun Laivastokilta 511 
3 Tatu Korhonen Merireserviläiset 482 
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LAIVASTON KILTA RY 

Hyvät kiltasisaret ja -veljet! 

Laivaston Kilta ry sai vuosikokouksessaan Vaa-
sassa huhtikuun alussa uuden puheenjohtajan. 

Koska olen nykyisin lähes kokoaikaisesti kuusa-
molainen, mitä nyt kesäisin pur jehdin Itämeren 
aalloilla, katsoin parhaaksi kuuden vuoden jälkeen 
antaa tilaa henkilölle, jolla on paremmin aikaa ja 
mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti Kiltamme 
kehit tämiseen ja edustamiseen eri yhteyksissä. 
Uskon että uusi puheenjohtajamme kiltaveli Arto 
Tarvonen, joka oli seuraajani myös Helsingin lai-
vastokillan puheenjohtajana, on mies paikallaan 
luotsaamaan meitä eteenpäin. Toivotan hänelle 
menestystä ja jaksamista. Samalla tapahtui toinen-
kin henkilövaihdos. Sihteerinä kauan ja ansiok-
kaasti toiminut Rainer J. Öhman jatkaa hallituk-
sessa, mutta luovuttaa sihteerin tehtävät Lars Ek-
lundille. Samalla kun kiitän Raineria ansiokkaasta 
ja erittäin merkityksellisestä työstä Killan ja koko 
vapaaehtoisen (ja samalla ammatt imaisen) me-
ripuolustuksen hyväksi, kiitän myös kaikkia ku-
luneiden vuosien hall i tuskumppaneitani. Olette 
kaikki tehneet mahtavaa työtä. 

Haluan tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia 
teitä, hyvät kiltasisaret ja -veljet, kuluneista vuosis-
ta, joina olen saanut toimia Killan johdossa. Päi-
vääkään en vaihtaisi pois. Paljon on tänä aikana 
tapahtunut sekä Killan että koko meripuolustuk-
sen kentässä. Killan Messi Helsingin Katajanokal-
la menetettiin rakennuksen myynnin yhteydessä ja 
oma Ankkurimme pantiin lepäämään uusia tuulia 
odoteltaessa. Ratkaisu oli vaikea ja raskas, mutta 
pakon sanelema. Kuten muistamme, liittyi tämä 
omalta osaltaan uusien uljaiden merivoimien syn-
tymiseen 1998. Tämän seurauksena sekä Sininen 
Reservi ry että merivoimat siirsivät taloudellisen 
tukensa ja tiedotustoimintansa nyt käsissänne ole-
valle Rannikon Puolustajalle. Näin syntyi entistä-
kin laadukkaampi ja laajalevikkisempi koko meri-
puolustuksen ammatti- ja jäsenlehti, jonka sivuil-
ta myös muut kuin laivastokiltalaiset saavat tietoja 
koko meripuolustuksesta ja lisäksi lähes kaikkien 
sen taustajärjestöjen toiminnasta. Myös sääntö-
jämme on muutettu ja uusi perinne, jokavuotinen 
kansallinen laivastokiltatapahtuma, on aloitettu. 

Ankkurin julkaisemista oli tarkoitus jatkaa vuosi-
kirjamuodossa, mutta. . . 

Paikalliskiltojen toiminta on jatkunut hyviksi 
koettuja uomiaan, mutta uuttakin olisi löydettävä. 
Jäsenmäärien kehitys ei ole kaikilta osiltaan tyy-
dyttävä, joten uusia toimintamuotoja olisi löydet-
tävä ja kehitettävä. Jäsenmaksuille on saatava lisää 
katetta, sekä toiminnallista että muuta. Rannikon 
Puolustaja antaa laajalti asiallista ja tärkeätä tietoa, 
mutta lisäksi jäsenistö kaipaa sellaisia toiminta-
muotoja, joissa se pääsee itse toimimaan. Näiden 
toimintamuotojen löytämisessä ja kehittämisessä 
on yllin kyllin haastetta, ei vain laivastokilloille, 
vaan myös muille vapaaehtoisen meripuolustuk-
sen parissa työskenteleville. Laivastokiltojen ei ole 
syytä jäädä sivuun yhteistyöstä muiden kanssa eikä 
myöskään eristäytyä tiedonvälityksen saralla. Silti 
on luonnollista, että laivastokillat profiloituvat ni-
menomaan liikkuvan laivaston taustajärjestöiksi. 

Kun tarkastelee meripuolustuksen henkilös-
tön ja reserviläisten järjestökenttää, voi vain todeta 
vanhan tunnetun totuuden: Suomi on yhdistysten 
luvattu maa. Rekisteröityjä yhdistyksiä on kaikki-
aan lähes 30 kpl. Lähes kaikki ovat jäseninä Sini-
nen Reservi ry:ssä, joka puolestaan on eräs Maan-
puolustuskoulutus ry:n jäsenjärjestöistä. Laivas-
tokillat ovat siis tätä kautta mukana kahdessa tär-
keässä valtakunnallisessa maanpuolustusjärjestös-
sä. Alueellisella tasalla olen ollut havaitsevinani, 
että Pohjanlahden, Saaristomeren ja Meri-Karjalan 
alueilla nämä yhteistyökysymykset omat hyvässä 
hoidossa, mutta pääkaupunkiseudulla kehittämis-
mahdollisuuksia on varmaan olemassa. Voimien 
yhdistämisellä voitaisiin saavuttaa paljon hyvää, 
mutta tuskin mitään voidaan menettää. Tässä saat-
taisi Killalla olla tehtäväkenttää valtakunnallisesti-
kin ajatellen. Vai olisiko Sininen Reservi ry kuiten-
kin avainasemassa tälläkin sektorilla? 

Kaikille tämän lukijoille myötäisiä tuulia toi-
vottaen 

Jukka Tarjanne 
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LAIVASTON KILTA RY 

VUOSIKOKOUS 

Laivaston Kilta ry piti vuosikokouksensa 2 päi-
vä huhtikuuta Vaasassa, perinteisellä upseeri-

kerholla, Pohjanlahden Laivastokillan toimiessa 
isäntänä. Kokoukseen osallistui runsas joukko kil-
taveljiä aina Oulusta saakka. Ennen kokouksen al-
kua suoritettiin huomionosoitus, Laivaston Killan 
kunniajäseneksi kutsuttiin kiltaveli Eero Kalliovaa-
ra jonka ansiot pitkäaikaisena killan sihteerinä ja 
merkittävä panos päätoimittajana Ankkuri-lehdes-
sä tuli huomioitua. 

Perinteisestä kevätkokouksesta poiketen, jossa 
yleensä päätetään tilinpäätös ja myönnetään vas-
tuuvapaus oli tämä kokous oli poikkeava. Uusien 
sääntöjen mukaan kilta pitää vain yhden varsinai-
sen vuosikokouksen , näin ollen tässä yhteydessä 
tehtiin myös henkilövalintoja. Pitkäaikasen pu-
heenjohtajan Jukka Tarjanteen siirtyessä vetovas-
tuusta valittiin Laivaston Killan uudeksi puheen-
johtajaksi kiltaveli Arto Tarvonen (HLK) varapu-

heenjohtajana jatkaa Olavi Niskanen (TLK). Halli-
tuksen muut jäsenet ovat (suluissa varajäsen) Lars 
Eklund (AimoPurola) HLK, Seppo Eiho (Arto 
Snell) HLK, Timo Vartiainen (Mikko Vartiainen) 
HLK, Heimo Rantala (Leo Hakanpää) HLK, Jou-
ko Andström (Erkki Lasanen) TLK, Eino Kostian 
(Reino Varinowski) TLK, Mauno Hintsala (Jor-
ma Kuntsi) PLK, Rauno Hollanti (Timo Seppälä) 
KLK, Tapio Riikonen (Esko Kari) KLK. Hallitus 
kutsui järjestäytymiskokouksessaan killan sihtee-
riksi Lars Eklundin. 

Laivaston Killan toimitaan kuuluu tänä vuonna 
pidetty vuosikokous Vaasassa. Tärkeä näyttäytymi-
sen paikka on pohjoismaiset kiltapäivät jotka jär-
jestetään Helsingissä Santahaminassa kesällä 9.-
12. kesäkuuta. Laivaston Kilta tulee olemaan mu-
kana mahdollisimman monen kiltaveljen voimin. 

Toinen tärkeä tapahtuma on 20.8.2005 syksyn 
Laivastokiltapäivä Turun seudulla. Turun Laivasto-
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kilta on lupautunut isännäksi, ja luvassa on muka-
va merihenkinen päivä. Turkuun toivomme paljon 
osallistujia. Tarkempi tieto tulee Rannikon Puolus-
taja -lehteen ja paikalliskillat hoitavat ilmoittautu-
miset. 

Killan t iedot taminen keskitetään Rannikon 
Puolustaja lehteen, koska se tavoittaa parhaiten 
killan jäsenet ja sen artikkelit ovat kiinnostavia, 

ajankohtaisia ja merivoimia käsitteleviä. 
Laivaston Kilta on alueellisten laivastokiltojen 

yhteistyöelin. Se pitää yhteyttä Merivoimien sekä 
rajavartiolaitoksen meriosaston johtoon, Maan-
puolustuskiltojen liittoon, Siniseen Reserviin sekä 
maanpuolustuskoulutukseen ja on kansainvälisen 
yhteistyötoiminnan koordinoija ja toteuttaja. 

Oikealla Laivaston Kilta ry:n vuosikokouksen valitsema uusi puheenjohtaja Arto Tarvonen 
vierellään sihteeriksi kutsuttu Lars Eklund. 

P u h e e n j o h t a j a 
Ar to T a r v o n e n 
Sa l la tun tur inne 2 C 19 
0 0 9 7 0 Helsinki 
puh . 0 5 0 - 3 2 8 6 1 3 4 

Sihteeri 
Lars Eklund 
An ianpe l lon t i e 10 B 17 
0 0 7 0 0 Helsinki 
puh . 0 5 0 - 5 5 2 2 7 5 6 
larsek lund@kolumbus. f i 
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POHJANLAHDEN LAIVASTO KILTA RY. 

TOIMINTAA POHJANLAHDELLA 

Kunniapuheenjohtaja Tauno Rewell vastaanottaa myöhästyneet onnittelut puheenjoh-
taja Teuvo Rodenilta 

Kevätkokous 

Pohjanlahden Laivastokilta ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidettiin lauantaina 2.4. Vaa-

san Upseerikerholla. Kokouksen alussa puheen-
johtaja Teuvo Roden esitti killan puolesta myö-
hästyneet onnittelut 80 vuotta täyttäneelle kunnia-
puheenjohtaja Tauno Rewell'ille. Sen jälkeen hän 
ojensi Laivaston Killan myöntämät huomionosoi-
tukset seuraaville kiltaveljille: laivaston ansioristi 
Mikael Pastolle, jäsenansiomerkit Raimo Yli-Jou-
tolle ja Harry Söderholmille Vaasasta, sekä Paa-
vo Irjalalle Oulusta, pronssiset levykkeet Hannu 
Helaakoskelle, Lauri Valpulle ja Paavo Korpelalle, 
kaikki Oulusta. Oman jäsenansiomerkkinsä pu-
heenjohtaja sai killan sihteerin kädestä. 

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi killan 
puheenjohtaja ja sihteerinä killan sihteeri Mikael 
Pasto. Kokouksen laillisuus todettiin yksimielises-
ti ilmoitusmenettelyssä ilmenneestä force majeur-
ista huolimatta. Sihteerin esittelemä nelisivuinen 
toimintakertomus käsiteltiin, samoin Oulun osas-

ton tiivis ja seikkaperäinen kertomus. Kertomuk-
sen liitteenä ollut raportti killan veneen Valpurin 
toiminnasta Suupohjan vesillä kesällä 2004 käytiin 
niin ikään läpi. Raportista ilmeni, että alus ei ole 
kesäänsä juurikaan laiturissa viettänyt, mistä kiitos 
kiltaveljille Matti Hakamäki ja Antero Honkasalo. 
Yhteenvetona toiminnasta kerrottakoon, että Vaa-
sassa oli kahdeksan säännöllistä tapaamista, joista 
neljä oli tutustumiskäyntejä tai purjehduksia. Kes-
kimääri 18 kiltaveljeä osallistui tapahtumiin. Killan 
edustajat osallistuivat aktiivisesti yhteensä kuuteen 
veteraani- ja maanpuolustusjuhlaan. Kevätkokous 
pidettiin oululaisten vieraana Virpiniemen meri-
vartioasemalla. Kevätristeily tehtiin v/l Tiiralla, ja 
normaali kunto-ottelu mii Pohjanmaan miehistöä 
vastaan lokakuussa. Oulun osaston kertomukses-
ta vuoden 2004 toiminnasta paistoi läpi innostus 
ja aktiivisuus yhteiseen kiltatyöhön: tapahtumia oli 
kirjattu peräti 18 ja keskimääräinen osanotto oli 
yli kymmenen kiltalaista. 
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Tilinpäätöstä käsiteltäessä keskustelua herät-
ti venetoiminnan rahoittaminen, koska niiden yl-
läpitäminen ja korjauskulut sekä mutta myöskin 
jäsenmaksutulojen väheneminen veivät tuloksen 
miinukselle. Hallitus sai eväät etsiä keinot talouden 
tasapainottamiseksi myös venetoiminnan osalta. 
Aktiivisen toiminnan ja viime kädessä kuitenkin 
hyvin hoidetun talouden perusteella hallituksel-
le myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus 
kuluneen kauden toiminnasta. 

Vuosikokoukseen osallistui 28 kiltaveljeä, joi-
den joukossa oli viisi oululaista. Sekä kunniapu-
heenjohtaja Rewell että kunniajäsen Kaarlo Soh-
lo Oulusta olivat läsnä kokouksessa. Vaasalainen 
kunniajäsen Ake Thuren lähetti kokoukselle ter-
veiset pahoitellen sitä, että ei voinut olla mukana. 

Oman killan kokouksen jälkeen pääkilta, Lai-
vaston Kilta ry, piti vuosikokouksen samassa pai-
kassa. Sen jälkeen Vaasan kaupungin apulaiskau-
punginjohtaja, kiltaveli Heikki Lonka, kertoi ka-
sarmialueen menneisyydestä ja tulevaisuuden 
suunnitelmista. 

Puheenjohtaja Oulussa 

Uutena puheenjohtajana allekirjoittanut kävi 
jo helmikuussa tutustumassa oululaisiin kil-

taveljiin. Leppoisassa jutustelussa kului kolmat-
ta tuntia, jona aikana kertoiltiin puolin ja toisin 
mm. kokemuksia ja mieltymyksiä aiheesta, miksi 
kuulua kiltaan. Joukossa oli jopa viime sodan ve-

teraani, joka oli pelastunut Ilmarisen tuhosta. Ko-
via merimiehiä oululaiset myös olivat; lähes kaikil-
la läsnäolijoilla oli purjevene. Mukavaa oli todeta 
se, että killan toiminta kiinnostaa veljiä; yhteinen 
murhe vain oli jäsenistön ukkoutuminen, mistä 
nuoria mukaan. Se on tuhannen taalan kysymys. 

Poliisitoimi tutuksi 

Kaksikymmentäkolme kiltaveljeä tutustui 15.2. 

Vaasan uuteen poliisitaloon. Rakennus val-
mistui vuonna 2003, ja siihen keskitettiin siihen 
asti hajallaan olleen poliisitoimen osat, Vaasan ja 
Mustasaaren kihlakuntien poliisilaitokset, liikkuva 
poliisi, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi ja tietohal-
lintokeskus. Paljon on mahdutettu 13500 neliöön. 
Rakennuksessa työskentelee 220 henkeä. Kiltalai-
set saivat tutustua laitokseen aina sisäampumara-
taa ja pidätysvankien ulkoilutiloja myöten. Laitos-
ta esitteli kiltalaisille ansiokkaasti apulaispoliisi-
päällikkö Juhani Mäntymaa ja kiltaveli, ylikonstaa-
peli Juha Dahlbo. 

Teksti: Teuvo Roden 

Yhteystietoja 
Puheenjohtaja Teuvo Roden 
puh. 0500-665 413 
Sihteeri Mikael Pasto 
puh. 0500-0163752 
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Pj. Teuvo Roden oululaisten vieraana. 
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Olemme jälleen mukana toimittamassa 
ilmastoinnin ja erikoissuodatuksen 

Merivoimien uudisrakennusalukseen. 
Nyt vuorossa sarjan neljäs 

L - 4 4 4 

1 1 Y O R K 
YORK Novenco A.S. 

NVC i lmankäsi t te ly 
Kallentie 2 Phone +358-2-4328500 
FIN-21250 MASKU Fax +358-2-4328501 
Finland E-mall novenco@nvc.fl 
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L a i v a - j a k o r r o o s i o n e s t o m a a l i t 

O y I n t e r n a t i o n a l P a i n t A b 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

TURUN 
LAIVASTO KILTA RY 

LAIVASTOKILTAPÄIVÄT 
TURUSSA 2 0 . 8 . 2 0 0 5 

OHJELMA 

11.00 Forum Marinum 
Kiltapäivien avaus 
Tulokahvi ja tutustuminen 
Forum Marinumin näyttelyyn 

13.00 Lähtö linja-autolla Naantaliin 

30.30 Seppeleenlasku Laivaston Muistoristillä, 
jonka jälkeen lähtö linja-autolla 
Kultarantaan 

14.00 Tutustuminen Kultarantaan 

16.00 Lähtö hl Ukko-Pekalla Turkuun 
Matkalla buffet-ruokailu ja kipparin reitti-
selostus 

18.00 Saapuminen Turkuun 

Ilmoittautuminen maksamalla 15.7.2005 
mennessä osallistumismaksu k 30 € tilille 
571049-253651 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

MAXMO KOMMUN 
66640 MAXMO 
Puh. (06) 345 1520, fax (06) 345 0227 
www.maxmo.fi 
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MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN 
ILTAJUHLA 9.7.2005 HAMINASSA 

Merivoimien vuosipäivää vietetään ensimmäistä kertaa Suomen itäisimmässä 
merikaupungissa Haminassa. Sininen Reservi ry järjestää vuosipäivän kunniaksi 

MERIVOIMIEN VUOSIPÄIVÄN ILTAJUHLAN HAMINAN 
RAATIHUONEELLA LAUANTAINA 9.7. KLO 19-24 

Ohjelma seurailee perinteisiä väyliä. Puheet ovat lyhyitä, tarjoilu runsasta ja 
maittavaa sekä tanssimusiikki taatusti merihenkistä. 

Illalliskortin hinta on 28 euroa / hlö. Kortilla saa mm. buffet-illallisen 
ruokajuomineen (alkujuoma, ruokaviini ja kahvi). 

Asu on vierailupuku tai tumma puku. 

Sitovat ilmoittautumiset tanssiaisiin tehdään osoitteeseen: 
ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai Timo Seppälä puh 0400 464 922 ja 
maksamalla illalliskortti 20.6. mennessä tilille Nordea 219918-199726 / Sininen 
Reservi ry. Mainitkaa osallistujien nimet, puhelinnumeroja sähköposti. 

Lisätietoja antaa Tapio Riikonen, varapuheenjohtaja@sininenreservi.fi, 
tai 050 540 5417. 

YMPYRÖILLÄ TAVATAAN! 
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R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a 

Juhlavuotta viettämään 

Tasan vuosi sitten kirjoitin tällä palstalla, että 
me rannikkojääkäri t vietämme juhlavuotta 

vuonna 2004, koska silloin tuli kuluneeksi 60 vuot-
ta perinnetaisteluistamme Viipurinlahdella, Teika-
rissa ja Melansaaressa. 

Tänä kuluvana vuonna voin jälleen todeta, että 
vietämme nytkin juhlavuotta. Marraskuussa tulee 
näet kuluneeksi 40 vuotta siitä kun Rannikkojää-
kärikilta perustettiin. Juhlimista siis riittää. Varsi-
naiset juhlallisuudet tapahtuvat lauantaina, mar-
raskuun 12. päivänä. Tarkasta ohjelmasta tiedo-
tetaan myöhemmin. Kannattaa kuitenkin seurata 
kiltamme nettisivuja, jonne tiedot ensimmäisinä 
putkahtavat. 

Ennen juhlia killalla on kuitenkin runsaasti oh-
jelmaa, joihin toivon paljon innokkaita osallistujia. 
Toukokuun barettimarssi ja kanoottivaellus sekä 
kesäkuun alun Teikarin mahdollinen matkakin eh-
tivät mennä ennen kuin tämä lehti ilmestyy. Niistä 
tapahtumista menneessä ajassa sitten tarkemmin 
seuraavassa Rannikon Puolustajassa. 

Kesällä ohjelmassa on Teikarin päivän juhlal-
lisuudet Dragsvikissä, jonne toivotan tervetulleik-
si niin veteraanit kuin kaikki jäsenet ystävineen. 
Tilaisuuteen kuuluu tänä vuonna myös cocktailit 
Upseerikerholla. Joten ei kun mukaan vaan. 

Barettimarssi on syksylläkin, mutta mihin ai-
kaan, on vielä tätä kirjoittaessani epävarmaa. On 
näet niin, että "marssisysteemiä rukataan", ehkä si-
ten, että marsseja onkin useita eli yksiköillä oman-
sa. Rannikkojääkärikillan joukkueet tulevat pää-
semään mukaan joka tapauksessa, mutta minkä 
yksikön mukana, on vielä ratkaisematta. Marssis-
ta kiinnostuneita kehotan seuraamaan kiltamme 
nettisivuja sekä olemaan yhteydessä killan halli-
tuksen jäseniin. Tietoa asiasta tulee varmasti aika 
pian. Tähän lehteen sitä tietoa en kuitenkaan vielä 
ehdi saada. 

Sitten hieman keväällä tapahtunutta. - Killan ke-
vätkokous pidettiin pääasiassa sääntömääräisten 
asioiden parissa Santahaminan maanpuolustus-
kerholla maaliskuun 29. päivänä. Esitelmöitsijä-
nä kokouksessa oli ye-majuri Ari Suontlahti, jonka 
aiheena oli Helsingin puolustusjärjestelyt 1939-44, 
pääpainon olleessa vuodessa 1944. Koska majuri 
Suontlahti tekee aiheesta parhaillaan väitöskirjaa, 
tuli esitelmässä esiin paljon uutta tietoa. Kiitokset 
esityksestä hänelle. 

Lopuksi haluan muis tu t taa ki l ta la is iamme 
muutamista asioista. Ensinnäkin, älkää unohtako 
Merivoimien vuosipäivää 9.7.2005. Rannikkojää-
kärithän ovat nykyisin osa Merivoimia. Merivoi-
matanssiaiset pidetään tänä vuonna Haminassa. 
Siitä ja muista Sinistä Reserviä lähellä olevista ta-
pahtumista tietoa janoavien kannattaa vierailla Si-
nisen Reservin nettisivuilla. Sieltä löytyy tapahtu-
makalenteri, jossa on myös Rannikkojääkärikillan 
tulevat tapahtumat. 

Toinen asia, josta muistutan, on kiltamajamme. 
Puolustusvoimat ovat parhaillaan tiukentamassa 
turvallisuusmääräyksiään ja sen myötä täsmentä-
mässä muiden muassa liikkumismääräyksiä Upin-
niemen alueella. Nämä täsmennykset tulevat vai-
kuttamaan myös kiltamajamme käyttöön. Vaikka 
ohjeita täsmennetään, niin kiltalaiset voivat huo-
letta varata majaa. Ainakin tällä hetkellä majalla 
on vielä vapaita aikoja. Yhteys vaan hallituksen 
jäseneen, Juha Karvoseen (GSM 040-501 0843). 
Häneltä saa lisätietoja ja häneltä voi varata mökin. 
Uudet varausohjeet tulevat myös tuota pikaa netti-
sivuillemme. 

Hyvää kesää toivottaen 

Aarne Krogerus 
Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja 
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T e r v e t u l o a k a i k k i r a n n i k k o j ä ä k ä r i t 
5.7. Dragsv ik i in 

VaaRannJP:n perinnetaistelun vuosipäivää vietetään tiistaina 5.7.2005. 

Klo 13.00 Seppeleenlasku ja palkitsemisetTeikarin kivellä Dragsvikissä. 
Klo 14.00 Tutustuminen rannikkojääkärien uusinta kalustoa esittelevään 

näyttelyyn. 
Klo 14.30 Cocktailtilaisuus Upseerikerholla. 

• Tilaisuuteen on linja-autokuljetus Helsingistä. Lähtö klo 11.15 Helsin-
gin Rautatientorilta. Paluukuljetus Dragsvikista lähtee klo 16.00 ja on 
Helsingissä noin klo 17.30. 

• I lmoittautumiset tilaisuuteen ja linja-autokuljetukseen viimeistään 
keskiviikkona 29.6.2005 mennessä puh. 019-181 4202. 

• Rannikkojääkärikillan hallituksen ja Teikarin taistelijoiden edustajat 
käyvät Upinniemen varuskunnan Teikarin kivellä laskemassa seppeleen 
klo 10.00. Jos haluat osallistua tähän tilaisuuteen, ota yhteys puheen-
johtaja Aarne Krogerukseen, G S M 040-545 1426. 

Heinäkuu 
Tiistai 5.7.2005: Teikarin päivä ja VaaRannJP:n perinnepäivä. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin. 
Syyskuu 
Vierailu Bengtskärin majakalla. Tarkempi ajankohta ja ohjelma täsmentyy myöhem-
min. Ilmoittautumiset Jyrki Härkille, mieluiten sähköpostilla jyrki.harkki@teliasonera. 
com. 
Marraskuu 
Lauantai 12.11.2005: Rannikkojääkärikillan 40-vuotisvastaanotto ja -juhla. Tarkka oh-
jelma ilmoitetaan myöhemmin. 
Perjantai 18.11.2005: Vierailu Utin Jääkärirykmentissä. Osallistumme Utin Jääkäri-
rykmentin toiminnan esittelyyn varusmieskoulutuksesta toimintanäytöksiin. Ohjelma 
täsmentyy myöhemmin. Ilmoittautumiset Jyrki Härkille, mieluiten sähköpostilla jyrki. 
harkki@teliasonera. com. 

Syyskokous. Tarkasta ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin. Jäsenille tulee 
myös erillinen kokouskutsu. 

Joulukuu 
Teikarin muistojen iltapäivä Turussa. Tarkasta ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan 
myöhemmin. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i -
k i l lassa 
t a p a h t u u 
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HERMANNEILLE 
OMA JÄRJESTfiLIPPU 

Reserviupseeriyhdistys Hermanni t on saanut 
oman järjestölipun. Lipun naulaus- ja vihki-

mistilaisuus järjestettiin keskiviikkona 16.2.2005 
Helsingin Tuomiokirkon Kryptassa. Paikalla oli 
runsaslukuinen jäsenistä ja kutsuvieraista koostu-
nut juhlayleisö. 

Hermannien hallituksen asettama lipputyöryh-
mä on suunnitellut lipun Hermannien sekä Hel-
singin Sotilasläänin ja sen edeltäjän Sotilaspiirin 
perinneaineiston pohjalta. Lipussa on koboltinsi-
nisellä pohjalla kullankeltainen Hermannien muu-
rinsitoja-tunnus, jota ympäröi kullankeltainen ka-
levalaisten käsien muodostama kehä. 

Muurinsitoja-tunnus esiintyy myös Hermanni-
en rintamerkissä sekä yhdistyksen pöytästandaa-
rissa. Lipussa oleva kalevalaisten käsien muodosta-
ma kehä kytkee Hermannit Helsingin Sotilasläänin 
tukiorganisaatioksi. Samainen kehä esiintyy vuon-
na 1987 Sotamuseon ja Pääesikunnan hyväksy-
mässä, tuolloin Helsingin Sotilaspiirin, sittemmin 
Sotilasläänin lipputunnuksessa. 

Lipun on valmistanut Suomen Käsityön Ys-
tävät r.y.:ssä taideompelija ja ompelimon esimies 
Kaisa Sihvonen. Lipun vihki sotilaspastori Tapani 
Selin. Helsingin Sotilasläänin tervehdyksen esitti 
sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Jan Lauk-
ka. Musiikista vastasi Kaartin Soittokunta kapelli-
mestarina musiikkikapteeni Heino Koistinen. 

Lipun luovutti Hermannien puheenjohta ja , 
reservin majuri Hannu Santasalolle lahjoittajien 
edustajana Urlus-säätiön hallituksen puheenjohta-
ja, ylipormestari Kari Rahkamo. 

Lipun naulaajina olivat mm. Sotilasläänin ny-

kyinen komentaja, prikaatikenraali Jan Laukka, 
kenraalimajuri Olli Rekola, joka toimi Sotilaspiirin 
päällikkönä vv. 1980-90, Hermannien perustami-
seen merkittävästi vaikuttanut, eversti evp Ossian 
Wuorenheimo, Hermannien puheenjohtajana vv. 
1976-80 toiminut VTM, reservin kapteeni Unto 
Partanen, nykyinen puheenjohtaja, toimitusjoh-
taja, reservin majuri Hannu Santasalo, Helsingin 
Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Mela 
sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja lahjoitta-
jayritysten edustajat. 

Hermanni t on 1950-luvulla muodostet tu re-
servin upseerien yhdistys. Sen jäsenkunta koostuu 
nykyisen Helsingin Sotilasläänin, entisen Helsin-
gin Sotilaspiirin, sodanajan joukkoihin sijoitetuista 
avainhenkilöistä. Jäsenenä on tällä hetkellä yhteen-
sä noin 330 reservin upseeria. Hermannit järjestä-
vät jäsenkunnalleen koulutus- ja informaatiotilai-
suuksia tavoitteena vahvistaa jäsenten valmiuksia 
toimia pääkaupunkiseudun puolustamiseen liitty-
vissä tehtävissään. Yhdistys toimii tiiviissä yhteis-
työssä muiden vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
osallistuvien ja reservin järjestöjen kanssa. 

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Hannu Santasalo, 
p. 050-550 0256 
varapuheenjohtaja Kalevi Suortti, 
p. 050-1949 

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, puhelin 0400-503 099 
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Kadett ikoulunkatu 8. 49400 HAMINA 
Puh (05) 181 66496 

AVOINNA 
Kesäafcana 

tiistaisia sunnuntaihin klo 10 00 - 16 00 
muulloin tilauksesta puh (05) 181 66291 

M Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

T a r w e l l O y 
Vedenaiais-, turvallisuus- ja 

öljyntorjuntatekniikka 
Kiurunkuja 5, 21210 Raisio 

puh. +02-436 4400 fax 02-437 3110 
www.tarweil.fi 

Särkiniementie 18, Lauttasaari 
00210 HELSINKI. © (09) 5844 900 

www.telva.fi Inter Marine 

RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA 
STRÖMFORS KOMMUN 
P i tä j än t i e 7 A 

7 0 7 9 7 0 R U O T S I N P Y H T Ä Ä - S T R Ö M F O R S 
m y T e l . / P u h . ( 019 ) 5 5 7 7 0 0 , ( 019 ) 5 5 7 7 0 1 

w w w . r u o t s i n p y h t a a . f i 

UPM-Kymmene Seaways 
Kotka 

Aluminiumboats Kewatec Alu 
Indolantie 32,67600 KOKKOLA 

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

OY KREUTO AB 
Vattuniemenkatu 12, 00210 Helsinki 21 

puhelin 09-682 4940 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 
Puh. (09) 274 7930 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

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

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

MERIVOIMAT 
• 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 

KON PUOLUSTAJA 

R AN NIKKOSOTILASKOTIYH DISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 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 050 5981271 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

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

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

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

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

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

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

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

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

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

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 040 510 5547 
e-mail : tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

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

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Thomas Eric Blom 
Venekuja 6 as 7,21160 MERIMASKU 
GSM 0407320137 

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 0408248679 
Puh (019) 2481163 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturinne 2 C19,00970 Helsinki 
GSM 050 328 6134 
arto.tarvonen@luukku.comi 
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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 B17,00700 HELSINKI 
GSM 050552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

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

POHJANLAHDEN 
LAIVASTOKILTA 

• Puheenjohtaja Teuvo Roden 
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@ 

pohjanmaansyopayhdistys.fi 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 

www.hrmu. f i 
• Puheenjohtaja Erik Westerinen 
Lappomintie 446,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MIINANRAIVAAJAKILTA 

• Puheenjohtaja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7, 
00250 HELSINKI 
GSM 0400503099 
e-mail: erwes@erwes.com 

W RANNIKON 
/ PUOLUSTAJAn 

2005 
27.-30.6. Suomenlinna Rt-killan lastenleiri Järvössä (sivu 91) 
5.7. Teikarin päivä (sivu 107) 
8.-11.7. Turun Rt-killan matka Götan kanavalle (sivu 95) 
9.7. Merivoimien vuosipäivä ja iltajuhla Haminassa (sivu 105) 
18.10 Merisotakoulu 75 vuotta (sivu 81) 
19.-21.8. Meriupseeriyhdistyksen syysmatka Ahvenanmaalle (sivu 

87) 
20.8. Laivastokiltapäivät Turussa (sivu 104) 
3.9. SIRtKillan Järvön 20-vuotisjuhla (sivu 92) 
24.10. Meriupseeriyhdistyksen vuosipäivän kokous Merisota-

koululla (sivu 87) 
12.11. Rannikkojääkärikilta 40 vuotta (sivu 107) 
18.11. Rannikkojääkärikillan matka Utin Jääkärirykmentti in 

(sivu 107) 
26.11. Turun Rt-killan syysjuhla Svenska Klubbenilla (sivu 95) 

Saaristomeren Meripuolustusalueen tapahtumakalenteri on sivulla 43. 
Kuivasaaren yleisöretket ovat sivulla 92. 
Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden toinen ti istai 
(sivu 108) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien 
ja eri yhdistysten t iedottei ta: 

www.ranniKonpuolustaja.fi 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2005 

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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First choice 
in the naval world 

• s r s s s r & j IMCMS 

Integrated Mine Counter Measures Systems • 

N V C Integrated Navigation and Vessel C< 

Integrated Navigation and Vessel Control System • TO 

MWDCMÏ Mine Warfare Data Centre • 
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5-11M O V LJOSelf-Propel led Variable Depth Sonar Tactical Command and Control System TCCk iv A Q -
' Counter Measures Weapon System MCM 2000 »Sonar Systems Combat Management System for MCMV v I V I O DS( 

D L O Doppler Log ATLAS Underw, 
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I V I r A O Mine Avoidance Sonar • : 

Mine Disposal Vehicles 

SeaFoxC SeaFox I S e a F o X SeaWolf SeaFox II 

Au tonomous Underwater Vehicles 

SeaOtter SeaStoat SeaFox A 

Anti Submarine Anti Surface 
Warfare Warfare 

Anti-Air 
Warfare 

Providing Sensor to Shooter Solutions 

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 

Sebatdsbruecker Heerstrasse 235 

2 8 3 0 5 Bremen, GERMANY 

Phone +49 4 2 1 4 5 7 - 0 2 

Fax + 4 9 4 2 1 4 5 7 - 3 6 9 9 

marke t ing@at las .de  

www.a t l as .de 

ATLAS ELEKTRONIK 
A B A E S Y S T E M S C O M P A N Y 
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