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... ilmestyy viikolla 11. 
Pääteemana on Rannikkojoukko taistelee. Lehti on histo-
rianumero. Esittelyssä rannikkoiääkärikoulutus tänään. 
Lehden aineistopäivä on 16.1.2006 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 
käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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PÄÄKIRJOITUS 4/2005 

Meri vartioinnin 7 5 vuotta 

Tänä vuonna on muisteltu eri tavoin merivartioin-
nin ja rajavartiolaitoksen lentotoiminnan 75-vuo-
tista historiaa. Merivartioinnin tehtäväkenttä on 
muuttunut ajassa eläen. Tehtäviä ja vastuita on 

jatkuvasti lisätty mitään entistä pois ottamatta. 
Merivartiolaitos aloitti 1.6.1930 salakuljetuk-

sen torjujana kieltolain aikaan toimien osana si-
säasianministeriön poliisiosastoa. Sodan aikana 
merivartiolaitos henkilöstöineen ja aluksineen oli 
osana maamme merivoimia. Sodan jälkeen lai-
tos liitettiin rajavartiolaitokseen, jolloin rajojen 
vartiointi muodostui päätehtäväksi. Jo alun perin 
tehtäviin kuului muita valvontatehtäviä kuten tul-
livalvonta, kalastuksen ja metsästyksen valvonta 
sekä pelastustehtävät merialueella. Samoin suori-
tettiin edellä mainittujen rikosten tutkintaa. 

1970-luvun kauppa-alusten merionnetto-
muudet Pohjois-Itämerellä ja niissä menetetyt 
ihmishenget vauhdittivat meripelastustoiminnan 
kehittämistä. Meripelastuksen johto ja viran-
omaistoimintojen yhteensovittaminen siirrettiin 
merenkulkulaitokselta rajavartiolaitoksen tehtä-
väksi. Meripelastuskeskukset perustettiin meri-
vartiostojen johtokeskuksiin Helsinkiin, Turkuun 
ja Vaasaan. Turkuun ja myöhemmin Helsinkiin 
perustettiin vartiolentueet ja hankittiin meripe-
lastustoimintaan soveltuvat helikopterit. Kehitetty 
meripelastusmalli, jossa johtavalla organisaatiolla 
on hallussaan myös suorittavat alus- ja ilma-alus-
komponentit, on osoittanut toimivuutensa monis-
sa suuronnettomuustilanteissa. 

Merivartioinnin seuraava suuri haaste oli ra-
jatarkastusten siirtyminen poliisilta rajavartiolai-
toksen vastuulle 1990-luvun puolivälissä. Samalla 
rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan on lisätty 
voimavaroja ja laajennettu kansainvälistä rajavi-
ranomaisten välistä yhteistoimintaa. Nyt tämä ra-
jaturvallisuuteen kiinteästi kuuluva tehtävä on jo 
osa jokapäiväistä toimintaa ja sen merkitys koros-
tuu jatkossa. 

Merelliseen ympäristön suojeluun on panos-
tettu yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa. 
Kaksi valvontalentokonetta on varustettu sekä me-
rivartiointiin että öljypäästöjen valvontatehtäviin. 

Aluskalusto on uusittu öljy- ja kemikaalitorjunta-
kykyiseksi. Onnistuneen toiminnallisen kokonai-
suuden teho on jo näkynyt useissa kansallisissa ja 
kansainvälisessä öljyntorjuntaoperaatiossa. 

Uusi lainsäädäntö rajavartiolaitoksesta täs-
mentää edelleen merivartioinnin tehtävien sisäl-
töä. Kaikkien edellä mainittujen tehtävien lisäksi 
merivartiostot osallistuvat tulevaisuudessa entistä 
vahvemmin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
hallintaan. Myös rikostutkinnassa merivartios-
tojen toimintaa kehitetään erityisesti asiakirja-
tutkinnan ja laittoman maahanmuuton alueilla. 
Merivartiostojen valmiusjoukkueet on koulutettu 
ja varustettu merellisten erityistilanteiden varal-
le. Lakiuudistuksen yhteydessä muutettiin usei-
ta muita lakeja, joissa merivartiostot osallistuvat 
muiden viranomaisten päävastuulla olevien teh-
tävien hoitoon kuten alueellisen koskemattomuu-
den, luonnonsuojelun, kalastuksen, veneliikenteen 
yms. valvontatehtävien hoitoon. Näistä tehtävis-
tä vastataan erityisesti merialueella ja ulompana 
saaristossa, joissa muiden viranomaisten toimin-
tamahdollisuudet ovat rajoitetut. Sisäisen turvalli-
suuden vastikään hyväksytyllä ohjelmalla on an-
nettu yksityiskohtaiset tehtäväkohtaiset suorite- ja 
kehittämisvaatimukset. 

Merivartiointiin on alusta asti sisältynyt maan-
puolustukseen liittyviä tehtäviä. Eduskunnan 
hyväksymä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen 
selonteko muodostaa selkeän pohjan rajavartiolai-
toksen sotilaallisten maanpuolustustehtävien edel-
leen kehittämiselle. Merivartiojoukot ovat osa me-
rellistä puolustuskokonaisuutta, joille on suunni-
teltu entistä itsenäisempiä ja vaativampia tehtäviä. 
Merivartiostot vastaavat omien joukkojensa kou-
luttamisesta kertausharjoituksissaan. Maanpuo-
lustustehtävistä ei tingitä vaan niihin käytetään 
aina riittävästi henkilö- ja materiaaliresursseja. 

Merivartiostoista on vuosikymmenten saatos-
sa muodostunut merialueen ja saariston sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden monitoimiviranomainen, 
joka vartioi, tutkii, valvoo, pelastaa ja puolustaa. 
Jaakko Smolander, vara-amiraali 
Rajavartiolaitoksen päällikkö 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
4/2005 

Merivoimien MITO-hanke etenee 
• Puolustusministeri Seppo Kääriäisen päätöksen 
mukaan Merivoimien Esikunta saa jatkaa miinan-
torjunta-alusten (3 alusta) hankintaneuvotteluja 
Intermarine S.p.a:n (Italia), Kockums AB:n (Ruot-
si) ja Navantia SA:n (Espanja) kanssa. Tehdyn pää-
töksen mukaisesti jatkoneuvotteluja ei käydä Aker 
Finnyards Oy:n (Suomi), Lürssen Werft GmbH:n 
(Saksa), Abeking & Rasmussen GmbH:n (Saksa) ja 
Armaris SA:n (Ranska) kanssa. 

Päätöksellä on valittu jatkoneuvotteluihin ne 
yritykset, jotka ovat kokonaisvastuullisina päätoi-
mittajina tarjonneet merivoimien kannalta koko-
naistaloudellisesti edullisimpia vaihtoehtoja. Ko-
konaisvastuullinen päätoimittaja vastaa aluksen, 
miinantorjunnan taistelujärjestelmän sekä sen ala-
järjestelmien ja sensoreiden toimittamisesta nk. 
avaimet käteen periaatteella. 

Kotimaisella teollisuudella on keskeinen rooli 
hankittavien alusten ja niiden järjestelmien elin-
jaksonaikaisessa ylläpidossa. Tämän vuoksi puo-
lustusministeri Kääriäinen on edellyttänyt päätök-
sessään, että merivoimat kiinnittää jatkoneuvotte-
luissa erityistä huomiota kotimaiseen teollisuuteen 
luotavaan miinantorjunta-alusten huolto-, kun-
nossapito- ym. kykyyn. Osana tätä on kotimaisen 
teollisuuden osallistuminen mahdollisimman laa-
jasti hankkeen toteuttamiseen kokonaisvastuul-
lisen päätoimittajan alihankkijana. Hankinnasta 
noin 30 - 50 % on arvioitu kohdistuvan kotimaa-
han erilaisena alihankintatyönä. Tämän lisäksi ko-
timaassa tullaan toteuttamaan merkittävä osa alus-
ten elinjakson aikaisesta ylläpidosta. 

Valtioneuvoston vuoden 2004 selonteon mu-
kaisesti merivoimien kehittämisen painopiste on 
meriyhteyksien suojaamisen ja miinantorjuntaky-
vyn parantamisessa sekä liikkuvien rannikkojouk-
kojen kehittämisessä. Miinantorjunnan kehittä-
mishankkeen (MCMV 2010) kautta luodaan ym-
pärivuotiseen miinantorjuntaan, meriliikenteen 
suojaamiseen, merenpohjan valvontaan sekä kan-
sainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin kykenevä 
laivue vuoteen 2012 mennessä. Hankinnan rahoi-

tus on esitetty valtion vuoden 2006 talousarvioon 
(puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen ti-
lausvaltuus). 

Lähde: Puolustusministeriön tiedote 1.11.2005 

Anni 0 5 -harjoitus keskittyi meriyhte-
yksien turvaamiseen 
• Merivoimien operatiivinen meripuolustushar-
joitus Anni 05 järjestettiin 8. - 17. marraskuuta. 
Harjoitusjoukot toimivat Saaristomerellä, Pohjois-
Itämerellä ja Selkämerellä. Harjoituksen pääteema 
oli meriyhteyksien turvaaminen. 

Anni-harjoitus oli jatkoa vuodesta 2003 alka-
neelle meripuolustusharjoitusten sarjalle, jossa on 
keskitytty meriyhteyksien suojaamiseen. Harjoi-
tukseen osallistui merivoimien palkattua henki-
löstöä, reserviläisiä ja varusmiehiä yhteensä noin 
1500 henkilöä. Mukana oli myös poliisin, pelastus-
laitoksen, rajavartiolaitoksen, satamaviranomais-
ten ja tullin edustajia. Harjoituksessa oli noin kol-
mekymmentä merivoimien alusta ja MT085-me-
ritorjuntaohjuspatterit, helikoptereita Utin Jääkä-
rirykmentistä ja ilmavoimien kalustoa sekä kym-
meniä ajoneuvoja. Harjoituksen johti merivoimien 
komentaja, vara-amiraali Hans Holmström ja toi-
meenpani Saaristomeren Meripuolustusalue. 

Haveri ja meripelastustehtävä 
Harjoituksen ensimmäisellä viikolla merivoimien 
heräteraivaaja Kuha 26:n raivauskalusto ja maan-
tielautta Prostvik 1 tarttuivat toisiinsa Nauvon Pär-
näisissä. Tapahtumasta ei koitunut henkilövahin-
koja ja toinen paikalla ollut lautta hoiti liikenteen. 
Haverista on tutkinta käynnissä. 

Merivoimien alukset osallistuivat ensimmäisen 
harjoitusviikon aikana meripelastustehtävään Ai-
ristolla. Alueella olleet miinalaiva Uusimaa, ohjus-
veneet Rauma ja Raahe, etsintäalus Kampela 3 ja 
kaksi Kiiski-luokan apuraivaajaa osallistuivat mat-
kustajalautta Silja Europalta mereen pudonneen 
henkilön etsintöihin. Laajat etsinnät lopetettiin tu-
loksettomina. 
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PÄÄTOIMITTAJA 

Merireservin Valmiuskurssi no. 1 26.9.-14.10. 1992. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen nousu ja RAKE! 
Merivoimien komentaja, vara-amiraali 

Hans Holmström julkisti Sininen Re-
servi ry:n perinteisenä Meripuolustuspäivänä 
merivoimien maakuntajoukkojen suunnittelu-
ja käynnistysaikataulun. Sen mukaan joukot 
nimetään keväällä 2006 ja suunnitellun kou-
lutus- ja harjoitustoiminnan tulisi alkaa 2007. 
Pääesikunnan käskyjen mukaan. Samassa ti-
laisuudessa Helsingin sotilasläänin alueupsee-
ri, kapteeni Markku Vehkaoja esitteli läänin 
jo käynnistetyn pilottiohjelman ja MPK ry:n 
koulutuspäällikkö Antti Nieminen yhdistyk-
sensä tämän hetken näkymät Molempien lyhy-
et artikkelit ovat tässä lehdessä. 

Nykyinen vapaaehtoinen maanpuolustus-
toiminta on rakennettu MPK ry:n paikallis-
osasto-organisaation varaan. Paikallisosastojen 
toiminta on luonnollisesti ollut paljolti sidok-
sissa puolustusvoimien tukeen ja tukea on 
pääsääntöisesti tullut kiitettävästi. Ilman tukea 
toiminnan edellytykset olisivat jääneet varsin 
rajallisiksi. 

Puolustusvoimien lähivuosien toiminnan 
linjauksia sanelee rakenneuudistus, pv:n il-
mauksena RAKE. Ankarien säästötavoittei-
den yhteydessä on ymmärrettävää, että kaiken 
toiminnan tehokkuutta ja panos-tuotossuhdet-
ta joudutaan arvioimaan. Puolustusvoimien 
kokonaistaloudessa vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen vaatimat resurssit ovat melko mar-
ginaalisia. Silti nekään eivät voi jäädä käsitte-
lemättä. 

Mikä on vapaaehtoisen toiminnan operatii-
vinen merkitys? Valmista vastausta ei ole. Tek-
nisessä aselajissa, kuten merivoimissa, se lienee 
arvioissa varsin vähäinen. Mikä on sen merki-
tys maanpuolustustahdolle? Yli 80% suomalai-
sista ilmaisee mielipidetiedusteluissa jatkuvasti 
halunsa puolustaa maata aseellisesti huonos-
sakin tilanteessa. Viikonlopun vapaaehtoiseen 
harjoitukseen ilmestyy huonoimmillaan vain 
5% kutsutuista jalkaväkitaistelijoista, kun sen-
tään 15% oli ilmoittanut tulevansa. Tietäen 
myös sen, ettei poisjäännistä mitään rangais-
tusta seuraa, sanoi laki mitä tahansa. Sallivan 
yhteiskunnan signaali sekin. 



Tämän hetken suunnitelmia ulkopuolisena 
katsellessa kiintyy huomio siihen, että kysymys 
MPK rv:n ja sen nykyisten paikallisosastojen 
roolista suhteessa maakuntajoukkoihin on, po-
liitikon kielellä ilmaistuna vielä jossain määrin 
aidosti avoin. Näyttää myös siltä, että puolus-
tusvoimat ottaa tiukastikin itselleen maakunta-
joukkojen tarvitsemien kouluttajien ohjauksen 
ja koulutuksen. MPK ry:n tukiyksikölle jäisi 
toki aiheesta innostuneille soveltuvia tehtäviä. 
Toivottavasti ei ainoastaan puuhia. Toivotta-
vasti myös linjauksiin tulee yhtenäisyyttä ja 
pitkäjänteisyyttä. Nythän asiat usein määräy-
tyvät kulloistenkin komentajien näkemysten 
mukaan. Kun päälliköt vaihtuvat, vaihtuvat 
monesti linjauksetkin. Sodassa se voi olla hy-
väkin juttu. Miksei joskus kriisissä rauhankin 
aikana. "Mutta näin se homma etenee", usko-
akseni hyvään suuntaan. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen suurim-
pia riskejä ovat harrastajien korkea keski-ikä, 
todellinen ukkoutuminen /akkautuminen, ja 
pitkän päälle, ehkä innostavien ja motivoivien 
tehtävien puute. Tämän päivän vapaaehtoiselle 
nuorelle on tarjolla mieletön määrä seksikkäi-
tä harrastuksia, joista maanpuolustusaiheinen 
harjoitusviikonloppu on vain yksi. Eikä vält-
tämättä niin seksikäs. Massojen harrastusta ei 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta nykypäi-
vänä enää tule. 

Nykyisessä yhteiskunnassa vapaaehtoisuu-
den varaan rakentaminen on varsin usein hie-
kalle rakentamista. Liian usein vapaaehtoisuus 
loppuu, kun formulakisat alkavat, sateen uhkaa 
on ilmassa tai tarjotut leikkikalut eivät mielly-
tä. Kabinetteihin ja kutsuille vapaaehtoisia riit-
tää. Riittääkö kuraportaan raakaan työhön? 

Luulenpa, että puolustusvoimien linjaus on 
aika realistinen. Tässä sitä on vapaaehtoisille ja 
puolustusvoimille yhteistä haastetta. 

Hauskaa Joulua kuitenkin. 
Kyllä se siitä. 

toivoo 
Ukkoutuva kuraportaan päällikkö 

Tasavallan presidentti on myöntänyt Kai 
Masalinille lääkintöneuvoksen arvonimen 
25.11.2005. 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

OFAOy Ab, PL 16, 32201 LOIMAA 
Puh. 020 144 2360, Fax 020 144 2379 

www.ofachain.net 

® MILC®N 

• Sotilaselektroniikan alihankintapalvelut 

• Military-liittimet 

• Pro Beam Jr. -valokuitutuotteet 

• Valmiit valokaapelistot ja kelat 

• Liitintyökalut 

• Antennit/virtalähteet/varaosat 

• Koulutuspalvelut 
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info@milcon.f i 
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RISKIEN HALLINTA 
Alusliikenne Suomenlahdella on kas-

vanut 1990-luvun lopulta voimak-

kaasti jatkaen edelleen kasvuaan. 

Suomenlahdella liikkuu erityisen pal-

jon öljyä ja öljytuotteita kuljettavia 

aluksia. Suurimmat öljymäärät kulke-

vat itä-länsisuuntaisesti, jolloin nämä 

liikennevirrat kohtaavat vilkkaan mat-

kustaja-alusliikenteen Helsingin ja Tal-

linnan välillä. Matkustajia tällä välillä 

kulkee vuosittain yli kuusi miljoonaa. 

Venäjä on tehnyt mit-
tavia sa tamainves-
tointeja itäiselle Suo-
menlahdelle. Uusien 

ja kehittyvien satamien kautta 
Venäjä tulee jatkossakin kuljet-
tamaan merkittäviä määriä öl-
jyä ja öl jytuot tei ta maa i lman 
markkinoille. Öljyn korkea hin-
ta kiihdyttää osaltaan tätä kehi-
tystä. Kuviosta 1 (sivulla 12) käy 
ilmi viimeisin ennuste Suomen-
lahden satamien öljyliikenteestä 
(VTT / 2005). 

KARI KOSONEN 

Apulaisjohtaja 
Merenkulkulaitos 
Meriliikenteen ohjaus 
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Riskit hallintaan 
Jatkuvasti kasvava liikenne lisää on-
nettomuusriskiä. Onnettomuusriskin 
suuruuden selvittämiseksi ja riskin 
hallitsemiseksi on tehty tutkimuksia, 
joiden johtopäätösten perusteella on 
päätetty toimenpiteistä Suomenlahden 
alusliikenteen turvallisuustason nosta-
miseksi. 

Vuonna 2000 toteutti VTT liiken-
ne- ja viestintäministeriön toimek-
siannosta alustavan selvityksen Suo-
menlahdelle perustettavasta VTMIS-
järjestelmästä(Vessel Traffic Manage-
ment and Information System). Selvi-
tyksen perusteella vahvistui käsitys, 
että järjestelmä tulee perustaa. 

Vuonna 2001 Suomen, Viron ja 
Venäjän liikenneministerit allekirjoit-
tivat yhteisymmärrysmuistion, jossa 
yhteisesti todettiin järjestelmän perus-
tamisen tarve. IMO:n (International 
Maritime Organization) käsittelyä var-
ten, ja toiminnan tarpeellisuuden var-
mistamiseksi, tehtiin vuoden 2002 ai-
kana selvitys (VTT, FSA Study VTMIS 

for the Gulf of Finland) mahdollisista 
riskinhallintakeinoista Suomenlahdel-
la. Selvitys osoitti, että SRS-järjestelmä 
(Ship Reporting System) voisi yhdes-
sä reittijakoalueiden (Traffic Separati-
on Schemes = TSS) kanssa vähentää 
matkustaja-aluksen ja tankkialuksen 
yhteen törmäämisen todennäköisyyt-
tä 80 %:11a. Selvityksen perusteella. 
Suomi, Viro ja Venäjä hakivat vuon-
na 2002 oikeutta toteuttaa alusten pa-
kollisen ilmoittautumisjärjestelmän 
Suomenlahden kansainvälisellä meri-
alueella. IMO vahvisti esitetyn järjes-
telmän. Aloittamispäivämääräksi tuli 
1.7.2004. 

Järjestelmän toteuttaminen 
Tulevaa järjestelmää ja sen toiminnan 
yksityiskohtia ryhdyttiin suunnittele-
maan kolmikantatyöryhmissä vuonna 
2002. Kolmikantatyöryhmiin osallis-
tuivat edustajat Suomesta, Virosta ja 
Venäjältä. 

Toimintaa simuloitiin yhteisillä si-
mulaattoriharj oituksilla Otaniemessä. 
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Simulaattoriympäristössä voitiin 
kokeilla vaihtoehtoisia toimin-
tamalleja eri tilanteisiin, ja vali-
ta toimivimmat tavat toteuttaa 
SRS-toimintaa. Toimivuutta ar-
vioitiin aluspäällystön ja aluslii-
kenneohjaajan näkökulmista. 

Yhteisiä simulaattoriharjoi-
tuksia järjestettiin neljä kertaa ja 
harjoitukset kestivät 2 -3 päivää 
kerrallaan. Harjoitusten tulokse-
na syntyivät yhteiset toimintata-
vat kaikkiin kolmeen maahan. 

Toimintatapoja suunnitelta-

essa tutustuttiin myös ulkomai-
siin vastaaviin järjestelmiin, jois-
ta eniten Suomenlahden järjes-
telmään vaikutti Englannin ka-
naalissa toimiva Channel Navi-
gation and Information System. 
Kanaalin järjestelmä on hyvin 
tuttu laajalle merenkulkijajou-
kolle, jolloin sen hyvien ominai-
suuksien käyttäminen Suomen-
lahdella oli erittäin perusteltua. 
Toimintatapoja suunniteltaessa 
vakiintui myös tulevan järjes-
telmän nimeksi kansainvälisen 
käytännön mukaisesti GOFREP 
(Gulf Of Finland Reporting). 

Toiminta käynnistyy 

Kiivaiden testien jälkeen päästiin 
toiminta aloittamaan aikataulus-
saan 1.7.2004. Alkuperäiseen 
suunnitelmaan kuului, että myös 
Venäjän kansalliset vesialueet 

Suomenlahdella olisivat myös 
mukana, mutta pian kävi selväk-
si, että rakentaminen Venäjän 
ulkosaarille kestää liian kauan, 
jotta Venäjä olisi heti alusta al-
kaen mukana. Venäjä tulee mu-
kaan toimintaan täysipainoisesti 
vuoden 2006 alussa. 

To iminnan alkuvaiheessa 
raportoitiin rikkomuksia vilk-
kaasti. Joillekin aluksille oli uut-
ta, että heidän piti i lmoittau-
tua, vaikka asiasta oli tiedotettu 
asianmukaisesti kansallisissa ja 
kansainvälisissä julkaisuissa. Ku-
viosta 2 on selvästi havaittavis-
sa se positiivinen vaikutus, joka 
GOFREP-järjestelmällä on lii-
kenteen ennustettavaan käyttäy-
tymiseen. 

Ensimmäisten kuukausien 
(heinä-elokuu 2004) vähäiset ra-
portointimäärät selittyvät alus-

Kuvio l Oil transportation in the Gulf of Finland 
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MERILIIKENNEOHJAAJAAJIEN KIRJAAMAT POIKKEAMARAPORTIT 
SUOMENLAHDELLA HEINÄKUU 2004 - ELOKUU 2005 
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01 Rikkomuksia meriteiden sääntöjä vastaan 

• lim.velvollisuuden laiminlyöneet, 
yhteistyöhaluiset 

• lim.velvollisuuden laiminlyöneet, 
yhteistyöhaluttomat 

• Selkeitä vaaratilanteita 

• Mahd. ympäristövahingon ilmoitus 

Kuvio 2 

liikenneohjaajien ohjeistuksella, 
jota tarkennettiin syyskuun 2004 
alusta lukien. Tämän jälkeen ra-
portointimäärät ovat vertailukel-
poisia. 

Keskimäärin kuukaudessa 
Suomalaiset GOFREP:n aluslii-
kenneohjaajat ottavat vastaan 
kuukaudessa keskimäärin noin 
11 000 kappaletta alusten anta-
mia raportteja. Näissä raporteis-
sa alusten tulee ilmoittaa mm. 
nimi, päämäärä, vaarallinen las-
ti jne. Saatuaan aluksen rapor-
tin ko. maan alusliikenneohjaaja 
syöttää (tai tiedot siirtyvät auto-
maattisesti esim. AIS:stä) saa-
mansa tiedot kolmen maan yh-
teiseen tietokantaan, jolloin ne 
ovat kaikkien kolmen maan vi-
ranomaisilla käytettävissä esi-
merkiksi alusonnettomuustilan-
teissä. 

Suomessa toiminta perustuu 
tutkien, VHF:n, AIS:n (Automa-
tic Identification System, laite 
laivassa, joka lähettää ja vastaan-
ottaa automaattisesti alustietoja) 
ja erilaisten tietokantojen avulla 
kerättyyn tietoon. Näiden tie-
tojen perusteella alusliikenne-
ohjaajat voivat varoittaa alusta 

mahdollisista kehittyvistä vaa-
ratilanteista ja informoida muu-
tenkin poikkeavista tapahtu-
mista merialueella. Talviaikana 
tärkeän osan työstä muodostaa 
jäänmurron ja alusliikenteen vä-
lisen reittipistetiedon välittämi-
nen. 

Toiminnan taso on ainoas-
taan tiedotusta, koska toiminta 
tapahtuu kansainvälisillä vesil-
lä. Kansainvälisillä vesillä toimi-
taan IMO:n päätöksien nojalla 
ja IMOdlakaan ei ole mahdolli-
suutta määrätä ohjaavampaa toi-
mintaa kansainvälisille vesille, 
toisin kuin kansallisvaltiot voivat 
määrätä omilla kansallisilla vesi-
alueillaan. 

Kokemuksia ensimmäiseltä 
vuodelta 
Reilun vuoden toimittuaan GO-
FREP-järjestelmä on jo osoitta-
nut vaikuttavuutensa. Rikkeistä 
tehdyt raportit ovat vähentyneet, 
vaikka liikenne kasvaa jatkuvasti. 
Toistaiseksi myös tiedotukseen 
perustuva palvelu on useimmis-
sa rikkomustilanteissa riittänyt. 

Niissä tapauksissa, joissa alus 
on rikkonut esimerkiksi meri-

teiden sääntöjä, eikä ole muut-
tanut toimintaansa, kun siitä on 
huomautettu, lähetetään aluksen 
lippuvaltioon raportti ko. tapah-
tumasta ja tämän jälkeen mah-
dolliset rangaistustoimet ovat 
lippuvaltion asia. Lippuvaltioi-
den viranomaiset ovat tiedotta-
neet Suomen viranomaisille asi-
an tutkimisesta. 

Ensimmäisen toimintavuo-
den aikana kartoitettiin myös 
omaan GOFREP-toimintaamme 
liittyviä riskejä. Riskikartoituk-
sen tuloksena on toimintatapoja 
edelleen kehitetty. Erityisesti on 
kiinnitetty huomiota tietoliiken-
teen varmistamiseen. Lisäksi en-
simmäisen toimintavuoden ai-
kana valmistui selvitys riski-in-
dikaattorin kehittämisestä Suo-
menlahden olosuhteisiin. 

Kokonaisuutena GOFREP-
toiminta on lähtenyt hyvin käyn-
tiin. Nyt olemmekin siirtyneet 
toiminnan seurantaan ja edel-
leen kehittämiseen. Seuraavaksi 
keskitytään Venäjän järjestelmän 
aloittamisen tuomiin haasteisiin 
ja samalla rakennetaan tätä ko-
konaisuutta enemmän VTMIS-
määritelmää täyttäväksi. • 
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Ympäristöministeriölle (YM) ku 

jyvahinkojen torjunnan ylin jo 

valvonta. Sen alaisuudessa S 

ympäristökeskus (SYKE) huoleh 

öljyvahinkojen sekä merellisten 

kemikaalivahinkojen torjunnan 

yleisestä järjestämisestä ja ke-

hittämisestä. SYKE määrää 

aavalla selällä, tai milloin 

tilanteen vakavuus muuten 
H f 

niin vaatii, öljyvahingon 

ja kemikaalivahingon tor-

jumisesta muun muassa 

asettamalla torjuntatöi-

den johtajan ja antamal-

la käyttöön tarvittavat 
O M 

voimavarat. SYKE on 
kansallisesti valtuutettu 

valtion viranomainen 

siihen kansainväliseen 

yhteistyöhön meriympä-

ristövahinkojen torjun-

nassa, josta Suomi on 

sopinut muiden maiden 

kanssa. SYKE hankkii 

valtion talousarviossa ole-

vien määrärahojen rajois-

sa öljy- ja kemikaalivahin-

kojen torjuntaan tarvittavaa 

erityiskalustoa. 

KALERVO JOLMA, Suomen ympäristökeskus 

Yli-insinööri Ka-
lervo Jolma toimii 
Suomen ympä-
ristökeskuksessa 
ympäristövahin-
kojen torjunta-
ryhmän vetäjänä. 

Ierellä ja rannikolla öljy-
kuljetukset ja muun me-
riliikenteen kasvu lisää-
vät Suomeen kohdistu-

vien öljyvahinkojen uhkaa. Ny-
kyisellä kalustolla ei pystytä toi-
mimaan yli metrin aallokossa, 
joka on Suomenlahdella vallitse-
va tila noin puolet avovesiajasta. 
Öljyntorjuntakykyä on hankit-
tava lisää myös jääolosuhteisiin. 
Lisäksi Suomenlahdelta ja koko 
Itämeren alueelta puuttuu hätä-
hinaus- ja palonsammutuskapa-
siteettia. 
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Kuva 1. Suomenlahden suun läpi 2005 puolen vuoden aikana kulkeneet laivat. 
Heli Haapasaari 

Sekä maalla että merellä öl-
jyvahinkojen torjunnan järjestä-
misen ja tehostamisen kannalta 
tärkeä hanke oli pelastushallin-
non uudistus. Pelastushallinnon 
uudistuksen yhteydessä kuntien 
tehtäviä siirtyi alueellisille pelas-
tuslaitoksille. Niille siirtyi myös 
öljyvahinkojen torjunnasta huo-
lehtiminen. Öljyvahinkojen jäl-
kitorjunnasta kuten esimerkiksi 
pitkäaikaisista suuren öljyvahin-
gon rantapuhdistustöistä huo-
lehtiminen kuitenkin pysyi myös 
kunnan tehtävänä. 

Liikenteen kasvu 

Suomenlahdella kuljetettiin 
yhdeksänkymmentäluvun alus-
sa öljyä pääasiassa vain Suo-
men käyttöön noin 15 miljoo-
naa tonnia vuodessa. Venäjän 
ja Viron liikenne, erityisesti öljy-
kuljetusten osalta, on oleellisesti 
kasvanut viime vuosina ja tulee 
kasvamaan edelleen. Vuodes-
ta 1995 Suomenlahden öljykul-
jetukset (noin 20 milj. tn/vuosi) 
kaksinkertaistuivat vuoteen 2000 
mennessä ja yli viisinkertaistui-
vat vuoden 2004 loppuun men-
nessä (noin 110 milj. tn/vuosi). 

Rantojen likaantumisen kannal-
ta suurimman uhkan muodosta-
vat raskas polttoöljy ja raakaöljy, 
joita kuljetetusta öljystä valtaosa 
on. 

Öljykuljetusten lisäksi muu-
kin meriliikenne kasvaa. Alusten 
automaattisen tunnistusjärjes-
telmän (AIS) tultua käyttöön ja 
laitteiden yleistyessä tietoja lii-
kenteestä voidaan kerätä entistä 
helpommin. Kuva 1 on esimerk-
kikuva Suomenlahden suun läpi 
kulkeneesta liikenteestä 2005 vii-
meisen puolen vuoden ajalta. 
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Vahinkojen todennäköisyys 
ja öljyn leviäminen 
Öljyvahinkojen uhka voi kasvaa 
liikenteen lisääntymisen myö-
tä. Jos onnettomuustiheys oli-
si maailmalla vallitsevan ylei-
sen tason mukainen, tapahtuisi 
Suomenlahdella lähitulevaisuu-
dessa mahdollisesti yksi öljysäi-
liöaluksen lastivuoto ja puolen-
kymmentä alusten omien poltto-
aineiden aiheuttamaa öljyvahin-
koa vuodessa. Kaikentyyppisten 
alusten omasta polttoaineesta 
johtuvat vuodot olisivat muu-
tamien kymmenien tonnien tai 
enintään 100-200 tonnin öljy-
vahinkoja, mutta lastivuoto voi 
olla tuhansia, jopa kymmeniä tu-
hansia tonneja. Onnettomuudet 
eivät siis yleensä olisi välttämättä 
hyvin suuria, vaikkakin olemas-
sa on myös suurvahingon vaara. 
Tähän mennessä Suomenlahdel-
la vahinkoja on sattunut liiken-
teeseen nähden vähemmän kuin 
maailmalla keskimäärin. 

Etenkin Suomenlahdella , 
mutta myös muualla Itämerellä 
luonnon erityispiirteet tekevät 
ympäristöstä haavoittuvan. Itä-
meren vesi vaihtuu kerran nel-
jännesvuosisadassa ja sekoittuu 
hitaasti, kun vuorovettäkään ei 
juuri ole. Itämeri on mereksi 
matala ja vähäsuolainen. Kesäl-
lä vesimassat kerrostuvat, ja tal-
vi on kylmä. Itämeren luonto on 
karua ja eliöstö arkaa ja erikois-
tunutta. Erityisen herkkiä alueita 
ovat Suomenlahti ja Saaristome-

ri, joiden poukamista ja saarista 
kertyy öljylle altista rantaviivaa 
monin verroin enemmän kuin 
joltain suoralta rannikolta. 

Avovesiaikana esimerkiksi 
30 000 kuutiometrin raakaöljy-
vuoto muodostaa vuorokaudes-
sa noin kahdenkymmenen ne-
liökilometrin laajuisen lautan. 
Viidenkymmenen kuutiometrin 
suuruinen vuoto leviää vuoro-
kaudessa noin puolen neliöki-
lometrin alalle. Torjunnan vii-
västyessä öljyä ajautuu rantaan, 
missä sen poistaminen on kym-
menkertaisesti kalliimpaa kuin 
merellä. Suomenlahdella öljyä 
voi tulla rantaan jo vuorokauden 
sisällä vahingon tapahtumisesta, 
silloin kun vahinko on tapahtu-
nut avomerellä, muutoin aikai-
semmin. Suurvahingon öljy riit-
täisi likaamaan eriasteisesti Suo-
menlahden koko rannikkoa. Pit-
kä rantaviiva meillä olisi yhdessä 
kalliin työvoiman kanssa omiaan 
nostamaan kustannuksia. 

Suurvahingon kustannukset 
Suurimpana todennäköisenä öl-
jyvahinkona pidetään yhteen-
törmäyksen seurausta, jolloin 
mereen voi joutua jopa 30 000 
tonnia öljyä. Koiviston (Pri-
morsk) liikenteen riskiarvion 
mukaisesti tällainen vahinko 
voi tapahtua kerran 50 vuodes-
sa. Vieläkin suurempi vahinko 
voi olla seurauksena yli sadan-
tuhannen tonnin lastissa olevan 
öljysäiliöaluksen menettämises-
tä uppoamisen, räjähdyksen tai 
tulipalon seurauksena. Tämän 
suuruusluokan öljyvahingoista 
esimerkkinä on "Prestige" onnet-
tomuus (78 000 tonnia öljylastia) 
Espanjassa vuonna 2002. Sen ai-
heut taman vahingon puhdis-
tamiskustannusten ja välittömi-
en kalastukseen sekä matkailuun 

kohdistuvien menetysten on ar-
vioitu olevan yli kaksi miljardia 
euroa. Sen lisäksi tulevat tois-
sijaiset menetykset muissa elin-
keinoissa ja luonnonympäristön 
turmeltuminen. 

Korvausjärjestelmä 
Vahingon tapahtumisen ja kor-
vauksien maksamisen välinen 
aika isoissa vahingoissa on ol-
lut joskus yli kymmenen vuotta. 
Vuonna 1989 tapahtuneen Ex-
xon Valdezin öljyvahingon kor-
vaukset olivat käsittelyssä yli vii-
sitoista vuotta. Itämeren valtiot 
kuuluvat öljyvahinkojen korvaa-
mista koskevan kansainvälisen 
järjestelmän piiriin, mikä helpot-
taa korvauksista sopimista. Kor-
vattavia ovat torjuntakustannuk-
set ja rantojen puhdistamiskulut 
sekä välittömät vahingot esimer-
kiksi kalastukselle ja matkailulle, 
mutta eivät toissijaiset vahingot 
kuten seudun muille elinkeinoil-
le tai luonnolle aiheutuneet va-
hingot. Joskus korvausrahasto-
jen vastuurajat ovat ylittyneet, 
jolloin korvaukset eivät kata ko-
konaan muuten korvauskelpoi-
siakaan kuluja ja vahinkoja. 

Ympäristövahinkojen 
torjunnan järjestäminen 
Suomessa öljyvahinkojen tor-
junta on järjestetty lailla aluksis-
ta aiheutuvan vesien pilaantumi-
sen ehkäisemisestä (alusjätelaki) 
ja lailla maa-alueilla tapahtuvi-
en öljyvahinkojen torjumises-
ta (maa-alueiden öljyvahinko-
laki) sekä yksityiskohtaisem-
min molempia lakeja koskien 
öljyvahinkoasetuksella. Alusjäte-
lailla on järjestetty myös aluksis-
ta tapahtuvien muiden kemikaa-
livahinkojen torjunta. Lisäksi öl-
jyvahinkojen torjuntaan liittyviä 
keskeisiä säädöksiä ovat muun 
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muassa öljysuojarahastolaki- ja 
asetus, jotka koskevat öljyva-
hinkojen torjunnan kustannus-
ten rahoittamista ja korvaamista, 
sekä merilaissa olevat säädökset 
aluksien öljyvahinkovastuusta. 

Alueelliset ympäristökeskuk-
set ohjaavat ja valvovat kunnan 
sekä sataman, teollisuus- tai va-
rastolaitoksen ja telakan omista-
jan velvollisuudeksi säädetyn öl-
jyvahinkojen torjunnan järjestä-
mistä sekä tarvittaessa osallistu-
vat torjuntaan. Muut viranomai-
set: poliisi, puolustusvoimat, me-
renkulkulaitos, rajavartiolaitos, 
lääninhallitus, tullilaitos, tielai-
tos ja merentutkimuslaitos ovat 
velvollisia antamaan virka-apua. 

Suomen ympäristökeskuk-
sella on yhteistoimintasopimuk-
set rajavartiolaitoksen, merivoi-
mien varustamoliikelaitoksen ja 
merenkulkulaitoksen kanssa öl-
jyntorjunta-alusten ja muun ka-
luston käytöstä. Yhteistoiminta 
on sujunut hyvin. 

Kansainväliset sopimukset ja 
yhteistoiminta 
Kansallinen meriympäristöva-
hinkojen torjuntavalmius liit-
tyy useisiin kansainvälisiin so-
pimuksiin, joita on tehty vahin-
kojen torjumisessa tarvittavasta 
yhteistyöstä. Suomi on jäsen Itä-
meren suojelua koskevassa niin 
kutsutussa Helsingin sopimuk-

sessa ja Pohjoismaiden välisessä 
Kööpenhaminan sopimuksessa. 
Viron ja Venäjän kanssa Suo-
mi on tehnyt kahdenväliset so-
pimukset. Myös Euroopan yh-
teisön jäsenmaiden kesken on 
sovittu vastaavasta yhteistyöstä. 
Nämä kaikki sopimukset koske-
vat paitsi merellisiä öljyvahinko-
ja, myös muiden aineiden aihe-
uttamien meriympäristövahin-
kojen torjuntaa. 

Lisäksi Suomi on liittynyt öl-
jyvahinkojen torjuntaa koske-
vaan yleismaailmalliseen niin 
kutsuttuun IOPRC-90 sopimuk-
seen. Muista Suomen allekir-
joittamista sopimuksista mai-
nittakoon merenkulun ympäris-
tönsuojelua koskeva MARPOL 
-sopimus, alusöljyvahinkojen 
vastuunrajoitusta koskeva CLC-
sopimus, öljysäiliöalusten öljy-
vahinkojen korvaamista koske-
va IOPC-Fund-rahastosopimus 
ja meripelastusta koskeva Salva-
ge-sopimus. 

Suomen kannalta keskeisin 
kansainvälinen sopimus meri-
ympäristövahinkojen torjunnas-
sa on Itämeren suojelusopimus. 
Sen mukaan öljyntorjunnassa 
pitäisi käyttää torjuntamenetel-
mänä öljyn ja muiden haitallis-
ten aineiden mekaanisesti tapah-
tuvaa talteen ottamista. Muut 
menetelmät, kuten polttaminen 
tai kemiallisesti vaikuttavien tor-
junta-aineiden käyttö, voivat tul-
la kysymykseen vain poikkeus-
tapauksissa. Upotusaineiden 
käyttö on kielletty. 

Kansalliselta torjuntavalmiu-
delta edellytetään, että ensim-
mäisen torjuntayksikön tulee 
päästä lähtemään torjuntateh-
tävään kahden tunnin kuluessa 
hälytyksestä ja että mikä tahan-
sa valtion vastuualueen kohta on 
enintään kuuden tunnin mat-
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kan päässä lähimmästä torjun-
ta-aluksen tukikohdasta. Tehok-
kaan torjuntatyön tulee käynnis-
tyä vähintään kahdentoista tun-
nin kuluttua hälytyksestä. 

Suomenlahdella öljy- ja alus-
kemikaalivahinkojen tor jun-
nassa kansainvälinen yhteistyö 
tapahtuu kahden välisten sopi-
musten ja Itämeren suojelusopi-
muksen pohjalta. Operatiivinen 
yhteistoiminta on toiminut hy-
vin myös käytännössä. Ongel-
mana sekä Venäjällä että Virossa 
on nykyaikaisten ja avomerikel-
poisten öljyvahinkojen torjunta-
alusten puuttuminen. 

Suomen torjuntakalusto 
Suomen nykyisistä kahdesta-
toista varsinaisesta öljynkeräys-
aluksesta kaksi on merivoimien 
hallinnassa, yksi rajavartiolai-
toksella ja muut ovat varustamo-
liikelaitoksen. Enimmin aluksia 
on Saaristomerellä. Lisäksi Ah-
venanmaan maakuntahallituk-
sella on yksi öljyntorjunta-alus. 
Taulukossa 1 on lueteltu olemas-
sa olevat öljynkeräysalukset sekä 

2006 öljyntorjunta-alukseksi val-
mistuva "Uisko" vartioalus, sekä 
alusten öljynkeräyskapasiteetit. 

Erityisesti Suomenlahdella, 
öljyvahinkoriskin nykyisellä pai-
nopistealueella, on neljä merikel-
poista suomalaista öljyntorjunta-
alusta: Hylje, jonka kotisatama 
on Upinniemi, Merikarhu ja Oili 
1, joiden kotisatama on Helsin-
ki sekä Seili joka on sijoitettuna 
Kotkaan. 

Merivoimien aluksilla, Hal-
lilla ja Hylkeellä on ollut käyttöä 
öljyntorjunnassa eniten, noin 
puolet näiden alusten kokonais-
käytöstä. Tämä sisältää myös 
harjoitukset ja hylkyjen tyhjen-
nykset. Alukset ovat pieniä öl-
jysäiliöaluksia ja monissa tehtä-
vissä hyviksi osoittautuneita työ-
aluksia. Aluksista toinen on aina 
vähintään neljän tunnin lähtö-
valmiudessa. 

Rajavartiolaitoksen vartio-
laiva Merikarhu on erinomai-
nen "ensiapualus" ja se on lähes 
jatkuvasti merellä rajavartiolai-
toksen tehtävissä. Aluksella on 
myös kemikaalivahinkojen tor-

juntaan soveltuvia ominaisuuk-
sia. Aluksen tankkikapasiteet-
ti on kuitenkin pieni Halliin ja 
Hylkeeseen verrattuna. 

Valtion varustamoliikelai-
toksen (aikaisemmin merenkul-
kulaitoksen) öljyntorjunta-väy-
länhoitoalukset ovat edellisiä 
pienempiä työaluksia ja myös 
niiden tankkikapasiteetti on pie-
nehkö. Väylänhoitoalusten val-
mius on kustannussyistä rajoit-
tunut normaaliin työaikaan. 

Taulukkoon 1 tähdellä mer-
kityn Uiskon muutostyöt val-
mistuvat vuonna 2006. Valtion 
varustamoliikelaitoksen väy-
länhoitoalus Seilin peruskorja-
us ja varustaminen myös jää-
olosuhteisiin soveltuvalla öljyn-
keräysjärjestelmällä saatiin val-
miiksi alkuvuonna 2004. Raja-
vartiolaitoksen Tursaan vastaava 
varustaminen öljyntorjuntalait-
teistoilla tapahtui vuonna 2005 
aluksen peruskorjaamisen yh-
teydessä. Hankkeiden valmis-
tuessa torjuntavalmius paranee, 
mutta kemikaalivahinkojen tor-
juntavalmiudessa, hätähinaus-

Taulukko 1. Öljyntorjunta-alusten kapasiteetti. Pyyhkäisyala ja ke-
ruukapasiteetti on laskettu 1 solmun nopeuden ja 1 mm öljykerrok-
sen perusteella. Nämä arvot voivat vaihdella keruuolosuhteiden mu-
kaan. Oikealla öljyntorjunta-alukset Halli ja Hylje. 

ALUKSEN OMISTAJA PITUUS LEVEYS PYYHKÄISY- TANKKI - PYYHKÄISY KERUU- HARJOJEN MAKSIMI 
NIMI [m] [m] LEVEYS TILAVUUS ALA KAPASITEETTI NOSTOKAP AS I TEETTI 

[m] [ m l [km2/ 12h] [m?h] [m7h] 
Halli MV 60,5 12,4 40 1400 0,9 74,08 450 
Hylja MV 54,1 12,5 35 800 0,8 64,82 400 
Merikarhu RVL 58 11 32 40 0,7 59,26 378 
Tursas RVL 61,3 10,2 30 100 0,7 55,56 300 
Ulako* RVL 61,3 10,2 30 100 0,7 55,56 300 
Olli 1 VLL 24,5 6,6 21 SO 0,5 38,89 250 
Olli II VLL 24,5 6,6 21 80 0,5 38,89 250 
Olli III VLL 24,5 6,6 21 80 0,5 38,89 250 
Olli IV VLL 19 6,5 19 30 0,4 35,19 250 
Kummall VLL 26,2 7,9 24,9 70 0,6 46,11 250 
Saktorl VLL 32,7 7,9 24,9 108 0,6 46,11 250 
Linja VLL 35,5 9,2 23 77,4 0,5 42,60 278 
Latto VLL 42,7 12,6 M 42,7 0,7 55,56 306 
Svirtan ALS 24 6,6 21 52 0,5 38,89 250 
Salli VLL 50,5 12,2 30 196 0,7 55,56 300 
YHTEENSÄ 3256 9.0 746 4461 
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VENELUOKKA ÖT-VARUSTUS PITUUS LUKUMÄÄRÄ 
F-luokan vene öljynkeruulaite 13-20 m 27 
F-luokanvene Ei keruulaitetta 13-15 m 11 
E-luokan vene öljynkeruulaite 11-14 m 4 
E-luokan vene Ei keruulaitetta 10-18 m 29 
D-luokan vene Ei keruulaitetta 7-10 m 26 
YHTEENSÄ ~ 97 

Taulukko 2. Kuntien E- ja F-luokan öljyntorjuntaveneet 

valmiudessa ja aluspalojen sam-
mutusvalmiudessa vielä olevia 
peruspuutteita nekään eivät ko-
konaan poista. 

Nykyinen aluskalusto saa-
vuttaa kuuden tunnin kuluessa 
kotisatamasta lähdöstä minkä 
tahansa paikan Suomen vastuu-
alueella. 

Nykyisellä Suomenlahden 
kalustolla on tankkikapasiteet-
tia yhteensä noin 1100 kuutio-
metriä. Pyyhkäisyala nykyisellä 
kalustolla on noin 5,2 neliökilo-
metriä vuorokaudessa. Suuris-
sa öljyvahingoissa alusten oma 
tankkikapasiteetti täyttyy varsin 
pian, ja tor junnan onnistumi-
nen riippuu paikalle saatavasta 
lisävarastokapasiteetista, johon 
keräävät alukset voivat tyhjentää 
keruutankkinsa. 

Suomen öljyntorjunta-aluk-
set ovat öljyä itsenäisesti kerää-
viä ja niissä on aluksen sisään 
sen molemmille laidoille raken-
nettu öljynkeräysjärjestelmä. Ke-
räysjärjestelmä on suomalaista 
kehitystyötä ja edustaa alan kär-
keä raskaiden öljyjen keräämi-
sessä avomerellä. Järjestelmä on 
yleistynyt muuallakin, varsinkin 
Itämerellä. Suurimmat järjes-
telmällä varustetut suomalaiset 
alukset pystyvät keräämään öljyä 
avomeren olosuhteissa, kun aal-
lonkorkeus on enintään metristä 
puoleentoista metriin. 

Valt ion kalus toa täyden-
tää kuntien materiaalinen val-
mius, joka a lusö l jyvahinko-

jen torjunnassa perustuu öljyn-
tor juntaveneis i in , työlauttoi-
hin ja meripuomeihin. Enim-
min merkitystä on yli 10 met-
rin työveneillä. Kuntien öljy-
vahinkojen torjuntakalustosta 
öljyntorjuntaveneet (taulukko 2) 
ovat monitoimikalustoa, myös 
pelastustoimintaan soveltuvia. 

Öljyn keräyskyky merellä 
Öljyn jouduttua mereen sitä tu-
lisi päästä keräämään jo avome-
rellä, koska öljy leviää nopeasti 
ja sen talteen saamisen mahdol-
lisuudet heikkenevät. Mataliin 
vesiin ehtinyt öljy on jo suur-
ten keräysalusten ulottumatto-
missa. Vaikka öljyvahinkoa voi-
daan torjua vielä rantavyöhyk-
keelläkin, siellä suurten öljymää-
rien kerääminen vedestä veneillä 
ei ole enää yhtä mahdollista kuin 
laivoilla merellä. Pahin on jo ta-
pahtunut, kun öljy pääsee ran-
taan asti. 

Tuhannen-viidentuhannen 
tonnin luokkaa olevaa öljyva-
hinkoa, joita sattuu maailmalla 
vuosittain useita, ei tiedetä Suo-
menlahdella tapahtuneen - Itä-
merellä kylläkin. Vaikka nykyis-
tenkin öl jyntorjunta-alustem-
me keräys- ja varastokapasiteetti 
vastaa tällaista öljymäärää, riip-
puu alusten paikalle saamisajasta 
ja olosuhteista, kuinka suuri osa 
mereen joutuneesta öljystä saa-
daan talteen. 

Kymmenentuhannen-vii-
dentoistatuhannen tonnin suu-

ruisen öljyvahingon torjumiseen 
merellä lyhyessä ajassa eivät riitä 
Itämeren valtioiden yhteisetkään 
nykyiset voimat, eivätkä ne pian 
apuun ehtisikään. Tällainen öljy-
määrä vastaa ison öljysäiliöaluk-
sen yhden lastitankin sisältöä. 
Onnettomuuden sattuessa öljyä 
tulisi rantaan ja puhdistustyöt 
kestäisivät kauan. 

Suomessa raskastakin öljyä 
voidaan saada kohtuullisen te-
hokkaasti talteen paitsi avove-
destä, myös aluksen rikkonaisis-
ta tankeista, uponneista hylyistä 
ja meren jäistä. 

Haasteena jääolosuhteet 
Jääolosuhteissa öljyn leviämi-
nen tapahtuu huomattavasti hi-
taammin kuin avovedessä. Öljy 
lähtee kiintojään alta liikkeelle 
vasta, kun veden virtausnope-
us on merellä harvinaisen suu-
ri, yli 20 senttimetriä sekunnissa. 
Muutoin öljy leviää viskositee-
tin asettamissa rajoissa, kun ve-
den ja öljyn ominaispainojen ero 
pyrkii tasaamaan aineiden raja-
pintaa. Jääolosuhteissa aikatekijä 
ei öljyntorjunnassa ole niin tär-
keä kuin avovedessä. Tärkeää on 
paikalle pääsyjä hallittu liikku-
miskyky öljynkeräyksessä hitaal-
la nopeudella. 

Jäät estävät avoveden öljyn-
torjuntamenetelmien käytön ja 
kerääminen jääoloissa on hidas-
ta erikoislaitteillakin. Jäästä voi 
olla öljyntorjunnalle hyötyäkin. 
Jää voi estää öljyn pääsyn ran-
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Jäiden sekaan joutunut öljy kulkeutuu pääasiassa railoja ja väyliä pit-
kin. Ellei sitä kerätä, se ajautuu rantaan sulavien jäiden mukana. 

taan ja pois väylästä. Öljy kul-
keutuu pääasiassa väyliä ja rai-
loja pitkin. Veden jäätyessä öljyä 
voi joutua jäälle. Se kuorruttaa 
jääkappaleita ja sitä tunkeutuu 
jään huokosiin. Jos öljy kuiten-
kin leviää laajalle alueelle, sen 
pitoisuudet laskevat niin pienik-
si, ettei keräys enää kannata. Jos 
jäiden sekaan joutunutta öljyä ei 
kerätä, se ajautuu rantaan sulavi-
en jäiden mukana. 

Suomessa on käytössä on 
kolme erilaista laitetta, joilla ke-
rätään öljyä jäissä. Laitteista van-
hin on aluksen keulaan kiinnitet-
tävä 25 tonnin painoinen jääkeu-
la. Laitetta kuljetetaan aluksen 
kannella ja se asennetaan paikal-
leen vahinkopaikalla nosturien 
avulla. Alus työntää noin kuuden 
metrin levyistä jääkeulaa puh-
distettavien jäiden yli. Laitteen 
alla liikkuvat harjat puhdistavat 
jääkappaleet ja keräävät öljyn. 
Jääkeula on hankala ottaa käyt-
töön, mutta se toimii monissa 
eri jääoloissa. Toinen laite, öljyn-

torjuntakauha, kehitettiin alun 
perin rantojen puhdistamiseen. 
Aluksen nosturiin asennettuna 
se toimii hyvin myös meren jäis-
sä. Kauhassa on lakaisukonetta 
muistuttava pyörivä harja, joka 
puhdistaa jäitä. Laite on käytössä 
kolmessa öljyntorjunta-alukses-
sa. Sitä on kätevä käyttää, mut-
ta se on pieni laaja-alaiseen öl-
jyn keräykseen merellä. Kolmas 
ja uusin laite - öljyjääerotin - on 
käytettävissä kahdessa aluksessa. 
Laite kiinnitetään sisäisellä kerä-
yslaitteistolla varustetun öljyn-
torjunta-aluksen laitaan. Täry-
tettävää kaltevaa säleikköä aje-
taan puhdistettavien jäiden yli, 
jolloin öljy erottuu jäistä. Öljy 
ohjataan virtaavan veden pinnal-
la aluksen sisään ja keräysjärjes-
telmä kuorii öljyn talteen. Vuon-
na 2005 laitteet asennettiin Tur-
saaseen ja vuonna 2006 ne asen-
netaan myös Uiskoon. Sama lait-
teisto on päätetty asentaa myös 
virolaiseen EVA 316 alukseen. 
Venäläisillä on suomalaisvalmis-

teisia jäiden sekaan nostettavia 
keräyslaitteita. 

Öljynkeräys on mahdollista 
myös kiintojäissä. Öljyä siirre-
tään paineilman avulla jään alla 
ja nostetaan railoista jään pääl-
le tai ohjataan väylälle, mistä öl-
jyä kerätään aluksiin asennetuil-
la laitteilla. Jään sahaukseen on 
kehitetty koneita ja jään päälle 
saatua öljyä voi kerätä eri tavoin. 
Jään alla oleva öljy voidaan pai-
kallistaa sukellusrobottien ja nii-
den kameroiden avulla. 

Öljyvahinkojen torjunta me-
kaanisin keräysmenetelmin jää-
oloissa on vaikeaa ja kallista, 
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Jääkeula (vas.) on toimiva, 
joskin hankala ottaa käyt-
töön. Öljyntorjuntakauha 
kehitettiin alun pitäen ranto-
jen puhdistukseen, mutta so-
veltuu myös öljyn keruuseen 
avomerellä varauksin. 

mutta ei mahdotonta. Hidaskin 
öljyn kerääminen on perustel-
tua, koska siihen on aikaa ja jäi-
den sulettua öljy uhkaa rantoja 
ja muuttolintuja. 

Säiliöalus Antonio Gramscin 
ajaessa karille Porvoon edustal-
la 6.2.1987 oli ankara talvi. Me-
reen valui 570 tonnia raakaöljyä, 
jota yritettiin kerätä nostamalla 
öljyisiä jäitä laivoihin. Pian työ 
keskeytettiin tuloksettomana ja 
jäätiin odottamaan jäiden läh-
töä. Antonio Gramscin kokoisen 
öljyvahingon torjuntaan olisi ny-
kyisin tyydyttävät valmiudet tal-
vellakin. Kokonaan eri asia on 

nykyisin mahdollinen jopa kol-
menkymmenen tuhannen ton-
nin vahinko - siihen jo hankitut 
keräyslaitteet eivät riitä. Uiskon 
peruskorjauksen jälkeen tilanne 
paranee, mutta vaikeissa jääolo-
suhteissa pystyy öljyä keräämään 
vain jäänmurtokykyiseen laivaan 
kytketyillä laitteilla. 

Onnettomuustilanteiden hal-
linnan ja vahinkojen torjun-
nan kehittäminen 
Tehokkainta olisi estää onnet-
tomuudet kokonaan, mutta kai-
kesta huolimatta niitä voi kui-
tenkin tapahtua. Siksi tarvitaan 
valmiuksia onnettomuustilantei-
den hallintaan. Isot öljy- tai ke-
mikaalivuodot aluksista onnet-
tomuustilanteissakin tulisi saada 
mahdollisimman tehokkaasti es-
tettyä. 

Hallitus tähtää ohjelmassaan 
öljyvahinkojen torjuntakyvyn 
parantamiseen Suomenlahdella. 
Esillä on ollut uuden monitoi-
mijäänmurtajan hankinta. Suo-
menlahdella tulisi pystyä öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaan 

myös jääolosuhteissa sekä alus-
palojen sammutukseen ja suu-
rimpienkin alusten hätähinauk-
seen. Sellaisen kyvyn saamisen 
ohella on selvitelty myös mah-
dollisuuksia uuden öljyntorjun-
nan osaamiskeskuksen perus-
tamiseksi Suomeen. Suomi pa-
nostaa öljyntorjuntavalmiuteen 
myös myöntämällä investointi-
tukia lähialueille, Venäjälle, Vi-
roon ja muihin Baltian maihin. 

Suomessa nykyinen, alus-
ten ja henkilöstön monikäyttöi-
syyteen ja viranomaisten yhteis-
työhön perustuva järjestelmä 
on operatiivisen öljyntorjunnan 
kannalta toimiva ja alueellises-
ti tasapuolinen järjestelmä. Sen 
monikäyttöisyys tuottaa käyt-
tö- ja investointikustannusten 
säästöä. Samalla on muistettava, 
että jo päätettyjen alushankinto-
jen toteuttaminen rajoittaa lähi-
aikoina valtiovallan taloudellisia 
mahdollisuuksia. 
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Kotkj 

Suomenlahden 
merivartiosto 
osa maamme sisäistä 
ja oikoista turvallisuutta 

Salakuljetuksesta 
kaikki alkoi 

Kirjoittaja on 
kommodori ja 
Suomenlahden 
merivartioston 
komentaja 

MERIVARTIOINTI 
• 

Suomen eduskunta hyväksyi kiel-
tolain Vuonna 1907. Tosin laki 
tuli voimaan vasta vuonna 1919 
ja vuonna 1922 sitä seurasi vie-
lä ankarampi kieltolaki, joka kiel-
si eräitä poikkeuksia lukuun otta-
matta miedoimpienkin alkoholia 
sisältäneiden aineiden valmistuk-
sen, myynnin ja hallussapidon. 
Tämä sai aikaan maassamme 
ennennäkemättömän viinan sala-
kuljetuksen aikakauden. 

Salakuljetuksen jatkuttua 
koko 20 luvun pe rus -
tettiin vuonna 1929 ko-
mitea, joka päätyi esit-

tämään s isäasiainminister iön 
alaisen, sotilaallisesti järjestetyn, 
meripoliisin perustamista. Meri-
vartiolaitosta koskevan lain pe-
rusteluissa todettiin, että salakul-
jetuksen torjunta vaati erilaisen 
organisaation ja toimivallat kuin 
mitä tullilla oli. Lisäksi todettiin, 
että merialueella oli jäänyt jär-
jestämättä muita poliisitehtävän 

Haapasaaren merivartioase-
ma vastaa rajavalvonnasta val-
takunnan merirajalla, Itäisellä 
Suomenlahdella. 
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Suomenlahden 
merivartioston 
nykyaikainen joh-
tokeskus sijaitsee 
Katajanokalla. 

luonteisia tehtäviä kuten luvatto-
man henkilöliikenteen, purjeh-
duksen, kalastuksen ja metsäs-
tyksen valvonta, merihätään jou-
tuneiden etsintä ja pelastaminen 
yms. Laki merivartiolaitoksesta 
annettiin 25.4.1930 ja se astui 
voimaan 1.5. samana vuonna. 

Merivartiolaitos organisoi-
tiin kolmeen merivartiopiiriin: 
Pohjanlahti , Ahvenanmaa ja 
Suomenlahti. Vuonna 1937 pii-
rien määrää lisättiin viideksi: 
Pohjanlahden, Turun, Ahvenan-
maan, Suomenlahden läntinen 
ja Suomenlahden itäinen piiri. 
Sotavuosien jälkeen merivartio-
laitoksen kohtaloa ja kokoonpa-
noa puitiin useissa yhteyksissä. 

Lopulta vuoden 1944 syksyllä 
merivartiolaitos muuttui ensin 
merivartiorykmentiksi ja vartio-
piirit merirajavartiostojen kautta 
merivartiostoiksi. Joulukuussa 
1944 merivartiolaitos yhdistet-
tiin lailla rajavartiolaitokseen, 
joten yksi ja yhtenäinen rajavar-
tiolaitos sekä osaltaan yksi ja yh-
tenäinen Suomenlahden meri-
vartiosto on valvonut valtakun-
tamme rajoja jo yli 60 vuotta. 

Suomenlahden 
merivartiosto tänään 
Valtakunnan sisäisen turvalli-
suusjärjestelmän osana ja raja-
vartiolaitoksen hallintoyksikkö-
nä Suomenlahden merivartiosto 

vastaa Vartiolentolaivueen tuke-
mana rajavartiolaitokselle sää-
dettyjen tehtävien hoitamisesta 
Suomenlahdella. Suomenlahden 
merivartioston toimialue ulot-
tuu Haminan kaupungin itä-
puolelta Hangon läntiselle seläl-
le ja etelässä talousvyöhykkeen 
ulkorajaan saakka. Tarkasti ot-
taen, nyt kun syyskuun alussa 
voimaan tulleen uuden lain pe-
rusteella rajavartiolaitoksen toi-
mialue kattaa koko valtakunnan 
alueen, Suomenlahden merivar-
tioston toimialueeseen kuuluvat 
Espoon, Forssan, Heinolan, Hel-
singin, Hyvinkään, Hämeenlin-
nan, Keski-Uudenmaan, Kotkan, 
Lahden, Lohjan, Loviisan, Ori-
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Suomenlahden merivartioston 
kokoonpano 

Suomenlah-
den meri-
vartioston 
kokoonpa-
no. Nume-
rot viittaavat 
henkilövah-
vuuksiin. 
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Helsingin merivartioalue 

mattilan, Porvoon, Raaseporin, 
Riihimäen, Vantaan ja Vihdin 
kihlakuntien alueet. 

Merelliseen toimialueeseen 
sisältyy aluevesirajaa 148 meri-
peninkulmaa ja 15 meripenin-
kulmaa valtakunnan merirajaa 
itäisellä Suomenlahdella. Tähän 
Suomen ja Venäjän väliseen me-
rirajaan liittyy Suomen puolella 
neljän kilometrin levyinen ra-
javyöhyke, jolla liikkuminen on 
luvanvaraista. Rajan kulku on 
merkitty avovesiviitoin ja poi-
juin, jotka Venäjän viranomaiset 
asettavat paikoilleen alkukesästä. 
Rajan merkitseminen ja viitto-
jen paikat tarkistetaan vuosittain 
yhteistoimin Suomen ja Venäjän 
rajavartioviranomaisten kesken. 
Jälkeenpäin todetuista puutteista 
tai tarkistustarpeista tiedotetaan 
rajavaltuutettujen kautta. 

Suomenlahden merivartios-
ton kokoonpano käsittää esi-
kunnan ja siihen kuuluvan joh-
tokeskuksen lisäksi Kotkan ja 

Helsingin merivartioalueet, Hel-
singin rajatarkastusosaston sekä 
vartiolaiva Merikarhun ja Tavin. 
Kokonaisuudessaan vartioston 
vahvuus oli lokakuun alussa 528 
henkilöä. 

Merivartioston päätehtäviä 
ovat rajavalvonta ja rajatarkas-
tukset sekä rikostorjunta ja tut-
kinta. Lisäksi uuden lain viitoit-
tamana vartiosto suorittaa kii-
reellisiä poliisitehtäviä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi, tullivalvontaa 
tullin ohella sekä osallistuu so-
tilaalliseen maanpuolustukseen. 
Keskeisenä ja hyvin näkyvänä 
tehtävänä on lisäksi meripelas-
tustoimesta huolehtiminen sekä 
osallistuminen muuhun pelas-
tuspalveluun toimialueellaan. 
Päätehtäviensä ohella merivar-
tioyksiköt valvovat yleistä me-
renkulun turvallisuutta ja vesilii-
kenteestä annettujen säädösten 
noudattamista meri- ja rannik-
koalueilla. 

Rajavalvonnalla pyritään es-
tämään ja paljastamaan merialu-
een rajojen säännösten vastainen 
ylikulku Suomenlahdella. Raja-
valvonnan toteuttamiseksi ja sen 
yhteydessä valvotaan rajavyöhy-
kettä sekä osallistutaan Suomen 
alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja turvaamiseen. En-
naltaehkäisevien toimien lisäk-
si vartiosto suorittaa havaittujen 
rajatapahtumien tutkinnan ja 
luo perustan tapahtumien jatko-
selvittelylle. 

Helsingin rajatarkastusosas-
to vastaa rajatarkastustehtävistä 
valtakunnallisesti keskeisillä yli-
kulkupaikoilla Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla ja Helsingin sata-
missa. Lentoaseman ja satamien 
matkustaj aliikenteen raj atarkas-
tusten päämääränä on laittoman 
maahantulon estäminen ja rajat 
ylittävän rikollisuuden torjunta 
yhteistyössä kansallisten ja ulko-
maisten viranomaisten sekä kul-
jetusyhtiöiden kanssa. Asianmu-
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kaisin maahantuloedellytyksin 
oleville matkustaville järjeste-
tään sujuva rajanylitys. Vuonna 
2004 kokonaismatkustajavirta 
oli yli 17 miljoonaa matkustajaa. 
Vartioston rajatarkastusosasto 
suoritti yli yhdeksän miljoonaa 
rajatarkastusta Schengenin ulko-
rajalla. Näistä tarkastuksista kol-
me miljoonaa suoritettiin lento-
asemalla ja kuusi miljoonaa tar-
kastusta satamissa. Tarkastusten 
yhteydessä todettiin lähes kak-
situhatta erilaista rikosta ja rik-
komusta, jotka aiheuttivat jatko-
toimia. Käännytysten määrä oli 
vuonna 2004 yli 500 tapausta ja 
yli 400 henkilöä anoi turvapaik-
kaa vartioston ylikulkupaikoil-
la. Huvialusten rajatarkastukset 
ovat tärkeä osa Suomenlahden 
merivartioston rajatarkastustoi-
mintaa ja rajavalvontaa merialu-
eella. Merivartioasemilla tarkas-
tettiin yhteensä noin 9500 huvi-
alusta ja niissä olleita matkusta-
jia yli 34 500. 

Esitutkintaviranomaisena 
keskitymme selkeästi laittoman 
maahantulon ja sen järjestämi-
sen sekä rajat ylittävän rikolli-
suuden torjuntaan henkilölii-
kenteessä. Tämä tehtävä edel-
lyttää läheistä yhteistyötä polii-
sin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
välillä. Osoituksena tästä työstä 
ovat toimintansa aloittaneet ri-
kostiedustelukeskukset niin val-
takunnallisella, alueellisella kuin 
paikallisellakin tasolla. Suomen-
lahden merivartiosto on aktii-
visesti osallistunut näiden kes-
kusten toimintaan koko niiden 
olemassaolon ajan. Paitsi kansal-
linen yhteistyö myös kansainvä-
liset kontaktit ulkomaisiin, sisäi-
sestä turvallisuudesta vastaaviin 
viranomaisiin ovat yksi avain-
tekijöistä. Suomenlahden meri-
vartioston kannalta tärkeimpinä 
ovat yhteydet Viron ja Saksan ra-
javartiolaitosten pohjoisiin var-
tiostoihin sekä Ruotsiin, lähinnä 
Tukholman kaupungin poliisiin. 

Tämän lisäksi Helsingin rajatar-
kastusosasto on luonut toimivat 
yhteydet asiakirjatutkinnan ja ri-
kostiedustelun osalta 274 yhte-
yspisteeseen yli neljässäkymme-
nessä maassa. 

Merivartiosto vastaa johtava-
na meripelastusviranomaisena 
meripelastustoimesta meripelas-
tuslohkollaan. Meripelastustoi-
men johtamis- ja suoritusvalmi-
utta säädellään toimintaympä-
ristössä tapahtuvien muutosten 
mukaisesti varautuen vakavien 
vaaratilanteiden etsintä- ja pe-
lastustehtävien johtamiseen ja 
niiden suorittamiseen. Vuonna 
2004 Suomenlahden meripelas-
tuslohkon alueella tilastoitiin 
yli tuhat erilaista meripelastus-
tapahtumaa, jotka toteutettiin 
yhteistoimin muiden meripe-
lastustoimeen osallistuvien vi-
ranomaisten ja Suomen meri-
pelastusseuran pelastusyksiköi-
den kanssa. Meripelastustoimi 
on myös vahvasti kansainvälistä 
toimintaa ja voimavarat varsin-
kin suuronnettomuustilanteessa 
on nähtävä yhteisinä. Viron, Ve-
näjän ja Suomen rajavartioviran-
omaisten kolmikantayhteistyö 
käynnistyi yli kymmenen vuot-
ta sitten. Vaikka yhteistyöhank-
keen päähuomio kohdistuukin 
rajavalvontayhteistyön kehittä-
miseen, sen oheen liitettiin myös 
meripelastustoimen yhteiset kol-
mikantaharjoitukset. Nämä vuo-
sittaiset harjoitukset ovat tuoneet 
onnistuneen lisän Suomenlah-
den merivartioston kansain-vä-
liseen meripelastusyhteistoimin-
taan. 

Itämeren merellisen luonnon 
ja ympäristön tila on rantavalti-
oissa jatkuva huolenaihe. Merel-
linen ympäristönsuojelu tarkoit-
taa rajavartiolaitoksessa ympä-
ristön tilan valvontaa ja tarvit-

Nuori asiakas on saapunut rajatarkastukseen Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla. 
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Uutta erikoiskalustoa merivartioasemien käyttöön vaikeissa oloissa. Arctic-Ant esillä Helsingin ve-
nemessuilla 2005. 

taessa osallistumista öljypäästö-
jen ja muiden saastehavaintojen 
torjuntaan sekä ympäristörikos-
ten tutkintaan. Rajavartiolaitok-
sen vartiolaivat ovat merkittävä 
osa valtakunnan öljyntorjunta-
kalustoa. Kalustollinen valmi-
us ja henkilöstön ammattitaito 
merellisiin ympäristönsuojelun 
tehtäviin on luotu ympäristö-
viranomaisten ja eteenkin Suo-
men ympäristökeskuksen kanssa 
yhteistoimin ja heidän tukema-
naan. 

Valtakunnan ulkoisen tur-
vallisuusjärjestelmän osana me-
rivartiosto ylläpitää puolustus-
valmiutta ja kouluttaa kertaus-
harjoituksin rajajoukot tehtä-
viinsä. Puolustusvalmius ja sen 
suunnittelu toteutetaan tiiviissä 

yhteistyössä Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen ja vartioston 
toimialueella olevien sotilaslää-
nien esikuntien kanssa. Merivar-
tioston yksiköt ovat osallistuneet 
lukuisiin merivoimien järjestä-
miin yhteistoimintaharjoituksiin 
hyvin tuloksin. Aktiivinen va-
paaehtoinen maanpuolustustyö 
on tuonut oman lisänsä vartios-
ton reserviläisten toimintaan. 
Syksyllä 2004 Suomenlahden 
merivartiokilta järjesti yhdessä 
vartioston kanssa reserviläisil-
lemme suunnatun merivartio-
toiminnan lisäkurssin Porkkalan 
alueella. Painopiste oli vahvasti 
käytännön kriisiajan tehtävien 
harjoittelussa ja kurssi sai hyvän 
palautteen niin reserviläisiltä it-
seltään, kuin kouluttajiltakin. 

Tämän vapaaehtoistyön tuloksia 
saimme tarkastella myös televi-
sion erikoislähetyksen kautta sa-
man vuoden itsenäisyyspäivänä. 
Kuluvana syksynä on tavoitteena 
järjestää yhden päivän vapaaeh-
toinen kertauskurssi vartioston 
reserviläisistä kootulle alustar-
kastusjoukkueelle. 

Tulevaisuuden haasteet 
Viime syyskuussa toteutunut ra-
javartiolaitosta koskeneen lain-
säädännön kokonaisuudistus 
luo hyvät edellytykset laitoksen 
toiminnan kehittämiselle ja pe-
rustan vastata uusiin haastei-
siin selkein tehtävin ja riittävin 
toimivaltuuksin. Toisaalta uusi 
suunnit telukausi t iukentuvin 
määrärahakehyksin edellyttää, 
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että tavaramerkeistämme; jous-
tavuudesta ja dynaamisuudesta 
pidetään huolta. Suomenlahden 
merivartioston osalta tämä tar-
koittaa sitä, että vartioston tulee 
olla valmis muutokseen toimin-
taympäristön muuttuessa tavoit-
teena to iminnan kustannuste-
hokkuus 

Eräs tärkeimpiä suunnittelu-
tehtäviämme liittyy tilanteeseen, 
jossa Viro ja muut uudet EU:n 
jäsenmaat liittyvät Schengen-jär-
jestelmään. Omien arvioidemme 
mukaan tämä voisi toteutua ai-
kaisintaan syksyllä 2007. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että rajatarkastustoiminta Hel-
singin satamissa päättyy lähes 
kokonaan ja satamien rajatarkas-
tusyksiköiden henkilöstön teh-
tävät ja toimipaikat muuttuvat. 
Pääosin sopeutuminen uuteen 
t i lanteeseen toteutetaan vah-
ventamalla lentoaseman rajatar-
kastusyksikön henkilöstöä sekä 
lisäämällä hieman myös meri-
vart ioasemien henkilöstövah-
vuuksia. Osa henkilöstöä siirtyy 
muihin hallintoyksiköihin ja osa 
täysin palvelleina ansaitulle eläk-
keelle. 

Helsinki-Vantaan lentoase-
ma sekä kansallinen lentoyh-

tiömme seuraavat aikaansa ja on 
nähtävissä, että erityisesti Aasi-
an liikenne kasvaa lähivuosina 
ja voimavaroja rajatarkastusteh-
täviin tarvitaan lisää. Vain am-
mattitaitoisen ja työhönsä moti-
voituneen sekä määrältään riit-
tävän henkilöstön avulla taataan 
lisääntyvän matkustajavirran ra-
jatarkastusten hyvä laatu, korkea 
taso ja sujuvuus. Rajatarkastus-
ten yhteydessä todetut rikokset 
tulevat työllistämään vahvasti 
vartioston rikostutkinnan ja -tie-
dustelun toimintalinjoja, joiden 
toimintaedellytykset on kyettävä 
turvaamaan. 

Suomenlahden merivartiosto 
on säilyttänyt valmiuden erityis-
tilanteiden hallintaan sekä kyvyn 
reagoida nopeasti muuttuviin ti-
lanteisiin. Valmiusjoukkueem-
me koulutus ja harjoittelu on 
säännönmukaista. Vaikka valmi-
usjoukkueen varustus on jo nyt 
varsin hyvä, kykyä osallistua ter-
rorismin torjuntaan parannetaan 
koulutuksen sekä erityismateri-
aali- ja laitehankintojen avulla. 
Tavoitteena on nostaa joukkueen 
operatiivinen kyky ja taito polii-
sin valmiusyksikön tasolle. 

Merivartioasemaverkkoa 
myös uudistetaan. Vuoden lo-

pussa Porkkalan uusi koulutus-
merivartioasema saadaan käyt-
töön. Näihin t i loihin siirtyy 
myös Helsingin merivartioalu-
een johtopaikka ja valvontakes-
kus. Kun uusi asema on täysin 
toimintakykyinen, Bägaskärin 
mer ivar t ioaseman to iminno t 
ajetaan alas ja henkilöstö siirtyy 
muille merivartioasemille. Var-
tioston laatimien suunnitelmien 
mukaan myös Pirttisaaren me-
rivartioaseman rakennukset pe-
ruskorjataan lähivuosina ja ase-
ma saa uuden ilmeen. Peruskor-
jauksen valmistuttua Gloshome-
nin merivartioaseman toiminta 
päättyy ja vartiosto siirtyy kah-
deksan merivart ioaseman ko-
koonpanoon. 

Suomenlahden merivartios-
to on monipuolinen rajavartio-
laitoksen hallintoyksikkö, jonka 
tehtäväkenttä kattaa päivittäin 
lähes kaikki rajavartiolaitokselle 
säädetyt tehtävät. Vahvuutemme 
ovat osaava henkilöstö, korkea 
valmius ja hyvät yhteistyösuhteet 
keskeisiin valvontaviranomai-
siin. Vartiosto on valmiina uu-
siin haasteisiin osana maamme 
sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. 

Länsi Lapin 
Kuljetus ja 
Raivaus Oy 

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



\ Porin merivartioasenialla pal-
veleva merivartiokoira Centti 
on koulutettu henkilöetsintään 
sekä jäljitykseen. Centti osaa 
myös etsiä huumeita. 

HENRIK WÄRNHJELM 

Kommodori, VTM Wärn-
hjelm on Länsi-Suomen 
merivartioston komentaja 

Rajavartiolaitoksen nuorin hallintoyksikkö, Länsi-Suomen 
merivartiosto (LSMV) vastaa rajavartiolaitokselle sääde-
tyistä tehtävistä toimialueella, joka kattaa Länsi-Suomen 
läänin, Ahvenanmaan maakunnan, puolet Oulun lää-
nistä ja Lapin läänin rannikon sekä mainittujen alueiden 
edustalla olevat aluevedet ja talousvyöhykkeen. 

1 10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 



erivartioston toimialue 
_ ulot tuu siis rannikolla 

W| karkeasti Hangon länsi-
J puolelta Tornion pohjois-

puolelle Ahvenanmaan maakun-
ta mukaan lukien. 

Pohjanlahden ja Saaristome-
ren merivartiostojen yhdistä-
minen ja uuden Länsi-Suomen 
merivartioston perustaminen 
helmikuussa 2004 oli osaltaan 
vastaus toimintaympäristössäm-
me viime vuosina tapahtunei-
siin muutoksiin. Laukaisevana 
tekijänä oli rajavartiolaitoksen 
tiukka rahoituskehys, mutta or-
ganisaatiomuutokseen löytyy 
luonnollisesti muitakin perustei-
ta. Keskeinen peruste oli se, että 
kahdessa pienehkössä hallinto-
yksikössä sitoutui esikunta- ja 
tukipalveluihin kohtuuttomasti 

työpanosta suhteessa operatiivi-
seen toimintaan. Organisaatio-
muutoksen myötä siirtyi kaksi 
melkein kuudenkymmenen vuo-
den ikäistä hallintoyksikköä his-
toriaan. 

Länsi-Suomen merivartios-
ton perustamisen yhteydessä 
lakkautettiin Vaasassa toiminut 
entisen Pohjanlahden merivar-
tioston esikunta ja uuden meri-
vartioston hallinto keskitettiin 
Turkuun. Vaasassa toimii kuiten-
kin edelleen Turun meripelastus-
keskukselle alistettu Vaasan me-
ripelastuslohkokeskus, joka itse-
näisesti huolehtii rutiininomais-
ten meripelastustehtävien joh-
tamisesta Pohjanlahden alueella 
ja tuottaa alusliikennepalveluita. 
Vaasan meripelastuslohkokeskus 
toimii myös valvontakeskukse-

na huolehtien merivalvonnasta 
Pohjanlahdella. Vaasasta löytyy 
myös pieni huoltotukikohta, joka 
vastaa merivartioston pohjoisten 
yksiköiden teknisistä palveluista. 

Monipuoliset tehtävät ja 
uudet haasteet 
Länsi-Suomen merivartioston 
tehtäväkenttä on niin kuin toi-
mialuekin, laaja ja monipuoli-
nen. Kiteytettynä voidaan kui-
tenkin todeta, että merivartiosto 
toimialueellaan estää ja paljas-
taa laittoman maahantulon sekä 
osallistuu muun rajat ylittävän 
rikollisuuden torjuntaan huoleh-
tien samalla rajanylitysliikenteen 
sujuvuudesta. Merivartiosto tur-
vaa merellä hädässä olevien ih-
misten pelastamisen ja osallistuu 
laaja-alaisesti turvallisuuspalve-

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen luovutti 10.6.2005 Länsi-Suomen merivartiostolle uuden lipun. 
Lippua vastaanottamassa merivartioston komentaja Henrik Wärnhjelm. Sisäministeri Kari Rajamä-
ki, rajavartiolaitoksen päällikkö Jaakko Smolander ja LSMV:n henkilökunnan edustajat seuraavat 
toimitusta. 
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lujen tuottamiseen rannikolla ja 
saaristossa. 

Merivartiosto huolehtii myös 
merivalvonnan käytännön toteu-
tuksesta Ahvenanmaan maakun-
nassa ja Pohjanlahdella sekä val-
mistautuu osallistumaan maa-
hamme kohdistuvan sotilaallisen 
uhan torjuntaan yhteistoimin-
nassa puolustusvoimien joukko-
jen kanssa. 

Merivartioston toiminnan 
painopisteet ovat rajaturvalli-
suuden ja meripelastusvalmiu-
den ylläpidossa. Ympäristön val-
vontaan ja ympäristövahinkojen 
torjuntaan liittyvät tehtävät ovat 
kuitenkin valtaamassa lisää tilaa 
merivartioston tehtäväkentässä. 

Syyskuun alussa uudistunut 
rajavartiolainsäädäntö on enti-
sestään selkeyttänyt rajavartio-
laitoksen asemaa eräänä keskei-
senä sisäisen turvallisuuden vi-
ranomaisena. Tämä tulee myös 
käytännössä näkymään Länsi-
Suomen merivartioston toimin-
nassa. Merkittävimmät muutok-
set vanhaan lainsäädäntöön ver-
rattuna ovat rajavartiolaitoksen 
valvonta-alueen rajojen poistu-
minen ja esitutkintatehtävien 
laajeneminen. 

La insäädännön uud is tu -
misen myötä ovat järkevää yh-
teistoimintaa hankaloittaneet 
lainsäädännölliset pullonkaulat 
poistuneet. Mahdollisuus syväl-
liseen yhteistoimintaan etenkin 
poliisin kanssa on merkittävästi 
parantunut. Merivartioston so-
tilaalliseen maanpuolustukseen 
liittyvät velvoitteet ovat säilyneet 
muuttumattomina. 

Merivartioston tehtäväkenttä 
on siis tarkentunut ja laajentu-
nut. Tämä kehitys näyttää edel-
leen jatkuvan. Eduskunnassa on 
käsiteltävänä hallituksen esitys 
aluksista aiheutuvan ympäristön 
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Länsi-Suomen merivartioston organisaatio on muodostettu yhdis-
tämällä entisten Saaristomeren ja Pohjanlahden merivartiostojen 
yksiköt yhteisen johdon alaisuuteen. 

pilaantumisen ehkäisemisestä 
annetun lain (alusjätelaki) muut-
tamisesta. Lakiin on tarkoitus li-
sätä uusi luku öljypäästömaksus-
ta. 

Öljypäästömaksu määrättäi-
siin hallinnollisena seuraamuk-
sena aluksen omistajalle tai lai-
vanisännälle öljyn päästökiellon 
rikkomisesta Suomen aluevesil-
lä tai talousvyöhykkeellä. Mak-
su määräytyisi aluksen koon ja 
mereen lasketun öljyn määrän 
perusteella ja olisi suuruudeltaan 
varsin tuntuva. Maksuseuraamus 
koskisi kaikentyyppisiä aluksia, 
myös huvialuksia. Suunnitelmi-
en mukaan Länsi-Suomen meri-
vartiosto vastaisi valtakunnalli-
sesti öljynpäästömaksujen mää-
räämisestä ja niihin liittyvistä 
hallinnollisista toimista. 

Uudistunut ja uudistuva lain-
säädäntö asettaa lisää vaatimuk-
sia organisaatiolle. Panostus 
henkilökunnan kouluttamiseen 
uusiin tehtäviin tuleekin ole-

maan merkittävä. Etenkin meri-
vartioston kevyen rikostorjunta-
organisaation valmiuksien kehit-
täminen edellyttää toimenpiteitä. 
Rikostutkinnan lisäksi merivar-
tiosto kehittää valmiuksiaan tie-
dustelu- ja tarkkailutehtäviin. 

Toimialueeseen ja tehtäviin 
sopeutettu organisaatio ja 
kalusto 
Länsi-Suomen merivartiostos-
sa palvelee yhteensä runsaat 400 
henkilöä sekä 5 merivartiokoi-
raa. Merivartiokoirat on koulu-
tettu ensisijaisesti ihmisten et-
sintään rajaturvallisuuteen ja 
meripelastustoimeen liittyvis-
sä tehtävissä. Merivartiokoirat 
osaavat myös etsiä huumeita. 

Merivartiosto on jaettu nel-
jään merivartioalueeseen, jois-
sa on yhteensä 17 merivartio-
asemaa. Merivartioston organi-
saatioon kuuluu lisäksi erillinen 
valvontaryhmä, jota käytetään 
tilanteenmukaisesti merivartios-
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ton koko toimialueella. Valtaosa 
valvontaryhmän henkilökunnas-
ta kuuluu myös merivartioston 
valmiusjoukkueeseen. Valmius-
joukkueeseen kuuluvat rajavar-
tiomiehet on koulutettu ja varus-
tettu rajaturvallisuuden erityisti-
lanteita varten. 

Viime vuosina LSMV on pa-
nostanut voimakkaasti teknisen 
valvonnan kehittämiseen ja me-
rialueen kiinteän rajavalvonnan 
tuottamiseen mahdollisimman 
pienin voimavaroin. Rannikolle 
sijoitettuja tutkia ja valvontaka-
meroita seurataan tällä hetkellä 
keskitetysti kolmesta pisteestä: 
Nauvosta, Maarianhaminasta ja 
Vaasasta. Nauvon valvontakes-
kuksen tehtävät tullaan kuiten-
kin lähitulevaisuudessa siirtä-
mään Maarianhaminaan. 

Merivartiostolla on viisi var-
tiolaivaa; Tursas, Uisko, Turva, 
Telkkä ja Tiira. VI Tursas palasi 
peruskorjauksesta tämän vuo-

den heinäkuussa. Peruskorjauk-
sessa uusittiin täysin laivan ko-
mentosilta laitteistoineen, val-
vontajärjestelmät ja putkistot. 
Pääkoneet vaihdettiin uusiin ja 
vanha propulsiojärjestelmä kor-
vattiin uudella ruoripotkurijär-
jestelmällä. Alukseen asennettiin 
myös kiinteät öljynkeräyslaitteis-
tot ja jäteöljysäiliö. Peruskorja-
uksen yhteydessä vi Tursas kas-
voi pituutta peräti 12 metriä. 

VI Uisko peruskorjataan par-
haillaan samalla tavalla ja palaa 
operatiiviseen toimintaan syk-
syllä 2006, jolloin merivartiosto 
suunnittelee luopuvansa vi Tur-
vasta. Tämän jälkeen merivar-
tioston laivakalusto tulee kaikil-
ta osin olemaan erinomaisessa 
kunnossa. 

Merivartioasemien peruska-
lustoon kuuluvien partiovenei-
den taloudellinen käyttöikä on 
umpeutumassa ja partiovenei-
den uusiminen on käynnistynyt. 

Uuden partioveneen prototyyppi 
valmistunee ensi syksynä. Myös 
merivartioston kiitorekikaluston 
korvaaminen uusilla jääkulku-
neuvoilla on käynnistynyt. 

Yhteistyöllä 
tehoa toimintaan 
Toimintaympäris tön jatkuva 
muutos, alati laajeneva tehtävä-
kenttä sekä jatkuva toimintata-
pojen kehittäminen ovat asetta-
neet Länsi-Suomen merivartios-
ton toiminnalle suuret haasteet. 
Näistä haasteista selviäminen 
edellyttää panostamista organi-
saation ja henkilöstön valmiuk-
sien kehittämiseen sekä entistä 
syvempään viranomaisyhteistoi-
mintaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. 

Hyvä esimerkki yhteistoi-
mintamuotojen kehittämisestä 
ja syventämisestä löytyy polii-
sin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
PTR-yhteistyöstä. Turussa, Ou-

VI Tursas pala-
si mittavan pe-
ruskorjauksen 

jälkeen uudesti 
syntyneenä pal-

velukseen hei-
näkuun lopussa. 

Laivalla on nyt 
myös kyky osal-
listua öljynkerä-
ystehtäviin jopa 
jääolosuhteissa. 
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Länsi-Suomen meri-
vartioston valmius-
joukkueen rajavar-

tiomiehet toiminta-
harjoituksessa. 

lussa ja Rovaniemellä toimivat 
alueelliset PTR-rikostieduste-
lu- ja -analyysiryhmät tuottavat 
Länsi-Suomen merivartioston 
toimialueella toimiville PTR-vi-
ranomaisille analyysitietoa poh-
jaksi toiminnan suunnittelulle. 
Analyysiryhmät ovat toimineet 
vasta vuoden mutta tulokset 
ovat jo olleet varsin rohkaisevia. 
Alueellinen METO-yhteistyö on 
myös ollut hedelmällistä etenkin 

kiinteän valvontajärjestelmän 
kehittämisessä. 

Organisaatiomuutoksista 
ja mittavista uusista haasteista 
huolimatta Länsi-Suomen me-
rivartioston tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Länsi-Suomen merivar-
tiosto haluaa tulevaisuudessakin 
tuottaa turvallisuuspalvelultaan 
mahdoll isimman tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Avaintekijöi-
nä tässä ovat ammattitaitoinen 

ja työhönsä hyvin motivoitunut 
henkilöstö sekä toimintaympä-
ristön vaatimuksiin sopeutettu 
organisaatio ja kalusto. Kaikessa 
toiminnassamme tulemme vas-
taisuudessakin pyrkimään rat-
kaisuihin, joissa järkevästi suun-
niteltu ja sujuva viranomaisyh-
teistyö on keskeisessä asemassa. 
Haluamme arvojemme mukai-
sesti olla ammattitaitoisia, luo-
tettavia ja yhteistyökykyisiä. 

H A N N U SÄLES OY 
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Maakuntajoukot 
puolustusvoimien 

Kari Talikanja 
Markku Vehkaojan-
rtikkelit maakunta-
joukoista perustuvat 
Helsingin Reservin 
Sanomissa 7/2005 
julkaistuihin kirjoi-
tuksiin 

Vuoden 2003 syksyllä Pääesi-
kunnan asevelvollisuusosas-

to laati laajan raportin, jossa eri 
työryhmissä oli pohdittu vapaa-
ehtoisten toimijoiden parempaa 
hyödyntämistä myös maanpuo-
lustuksessa. Raportissa esitettiin 
erääksi toimenpiteeksi maakun-
tajoukkojen perustamista. Asia 
päätettiin seuraavana vuonna esi-
tetyssä Turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittisessa selonteossa. 

Maakuntajoukko on puolus-
tusvoimien perustamistehtävä-
luetteloon (PTL) kuuluva joukko. 
Joukko tulee tarjoamaan sijoitus-
kelpoiselle ja sitoutumishaluk-
kaalle reserviläisille mahdolli-
suuden kouluttautua ja sitä kaut-
ta saada sijoitus sodan ajan teh-
tävään. Joukon koko ja rakenne 
tarkennetaan aina alueen tarpeen 
mukaisesti. 

Maakuntajoukot ovat puo-
lustusvoimien ydintoimintaa, jo-
hon sisältyy runsaasti vapaaeh-
toistoimintaa sekä tilattuja kurs-
seja Maanpuolustuskoulutus ry: 
Itä. Kohdennettuja kursseja on 
jo nyt suunniteltu järjestettäväksi 
pelkästään pääkaupunkiseudulla 
noin 15 vuosina 2006—2007. 

Maakuntajoukon tärkeimmät 
tehtävät ovat joukon sodan ajan 
tehtävät. Lisäksi joukko voi hoi-
taa erilaisia virka-aputehtäviä. 

Joukon koulutustasosta riippuen 
maakuntajoukko voi sodan ajan 
tehtävässään valmistautua jopa 
erikoisjoukkojen aseelliseen tor-
juntaan. Erittäin soveliaita jouk-
koja ovat esimerkiksi kohteen 
suojaukseen liittyvät joukot sekä 
sotilaspoliisiyksiköt. 

Maakuntajoukkoon osallistu-
valle reserviläiselle tullaan anta-
maan varusteet kotiin. Todennä-
köisesti varusteisiin kuuluu aina-
kin puku m/91 sekä maastoyöpy-
miseen tarvittavia varusteita. Va-
rusteiden vastaanottaja sitoutuu 
huolehtimaan varusteistaan asi-
anmukaisesti. 

Puolustusvoimien tavoitteena 
on sitouttaa vapaaehtoiset samoja 
perusteita käyttäen kuin kertaus-
harjoituksissakin. Reserviläinen 
tekee puolustusvoimien kanssa 
sitoumuksen, joka voidaan vain 
perustelluista syistä purkaa. Pur-
kamista ei voida tehdä kriisitilan-
teessa. Sopimuksen allekirjoituk-
sen jälkeen hyväksytty reserviläi-
nen sitoutuu harjoittelemaan teh-
tävästä riippuen 4—5 vuorokautta 
vuodessa. 

Helsingin sotilasläänin pilot-
tijoukko, torjuntapataljoona on 
joukkotuotettu joukko, johon re-
serviläiset on sijoitettu heti varus-
miespalvelun jälkeen. Pataljoo-
nan henkilöstölle tarjotaan mah-

Merivoimien 
maakuntajoukkojen 
muodostaminen 
1. Kartoitetaan maakunta-

joukoiksi nimettävät jou-
kot (selvitystyö käynnis-
sä). 

2. Merivoimien komentaja 
hyväksyy maakuntajou-
kot (2006 kevät). 

3. Koulutus ja sitouttaminen 
aloitetaan yksiköiden 
johtohenkilöstöstä 2006 
aikana. 

4. Pääosa nimetyistä jou-
koista kutsutaan 2006-
2007 aikana MPK:n 
kursseille ja vapaaehtoi-
siin harjoituksiin, joissa 
henkilöstölle selvitetään 
maakuntajoukkojen toi-
minnan periaatteet. Sa-
malla käynnistetään si-
touttamistoimenpiteet. 

5. MPK ry -johtoiseen mie-
histön koulutukseen ja 
koko yksikön harjoitus-
toimintaan siirrytään 
vuodesta 2007 alkaen. 

Merivoimat 7.10.2005 

dollisuutta toimia noin 40 vuo-
den ikään tässä joukossa. Maa-
kuntajoukkoa voidaan täydentää 
sijoittamattomasta reservistä tai 
muista purettavista joukoista Iän 
karttuessa hän voi saada mahdol-
lisuuden jatkaa joko koulutusjär-
jestelmän tehtävissä tai hänet voi-
daan sijoittaa muuhun SA-tehtä-
vään. 
Kari Talikka 
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Maakuntajoukot 
syntyvät 

Markku Vehkaoja 

Helsingin Sotilasläänin Esi-
kunta on siirtynyt maakun-
tajoukkojen luomisessa pu-
heista tekoihin, tietokoneel-

la tapahtuvasta suunnittelusta 
käytännön työhön ja rekrytoin-
tiin. Toiminta on näkynyt viime 
kevään ja tämän syksyn aikana 
ainakin parinsadan reserviläisen 
elämässä. Pääkaupunkiseudun 
aktiiviset reserviläisyhdistykset 
ja Helsingin maanpuolustuspii-
rin paikallisosastot saavat maa-
kuntajoukkoihin liittyvän rekry-
tointitehtävän, jonka perusteella 

yhdistysten puheenjohtajien ja 
paikallisosastojen päälliköiden 
kautta tulevat kootut henkilöesi-
tykset päätyvät Helsingin Soti-
lasläänin Esikuntaan. Reserviup-
seerikerhojen ja reserviläisyhdis-
tysten esitykset kulkevat virka-
tietä piiritoimistojen kautta. Pii-
rit tiedottavat asiasta kerhoilleen 
erikseen. 

Esitysten perusteella voi puo-
lustusvoimien sodan ajan jouk-
koon henkilöitä sijoittaa vain so-
tilasviranomainen. Yhteistyötä 
yhdistysten ja Maanpuolustus-

koulutus ry:n välillä on lisätään 
entisestään myös rekrytoinnin 
alalla, koska MPK:n rooli vapaa-
ehtoiskentässä ja puolustusvoi-
mien yhteistyökumppanina tulee 
vahvistumaan. 

Tiukat valintakriteerit 
Puolustusvoimien tarpeet sane-
levat perustettavaan torjunta-
komppaniaan varsin tiukat va-
lintakriteerit . Henkilön tulee 
olla kyvykäs ja innostunut teh-
täväänsä, alle 35-vuotias ja fyy-
sisesti kenttäkelpoinen. Fyysiset 

Henkilöstö rekrytoidaan Torjuntapataljoonasta 
ja maanpuolustusjärjestöistä 

Torjuntapataljoona ja koulutusjärjestelmä 

20 v 25 v 35 v (40 v) 



Nousujohteisen ja mielenkiintoisen koulutuksen sekä 
"uraputken" tarjoaminen reserviläisille on yksi maa-
kuntajoukon lähtökohdista sekä haasteista. 

testit nykyisillä sotilaiden kri-
teereillä MPK ry:n koulutettujen 
testaajien toimesta tulevat kuu-
lumaan maakuntajoukon sään-
nölliseen toimintaan. Lisäksi on 
otettava huomioon, että jo ole-
massa olevia sodan ajan henki-
lösijoituksia ei tulla maakunta-
joukon takia purkamaan, mutta 
uuden sijoituksen maakuntajou-
kossa voi yksittäinen henkilökin 
saada esimerkiksi jatkosijoitta-
misen yhteydessä. Pilotoinnis-
sa olemme liikkeellä tällä yhdel-
lä torjuntakomppanialla, mut-
ta jatkossa tarkoituksemme on 
laajentaa toimintaa pataljoonan 
esikuntakomppanian ja huolto-
komppanian suuntaan. Ensim-
mäiseen varsinaiseen rekrytoin-
titilaisuuteen tullaan henkilöitä 
kutsumaan alkuvuodesta 2006. 

Helsingin Torjuntakomppania 
ja koulutusyksikkö syntyvät 
Nyt to iminnan lähtökohdak-
si valittu torjuntapataljoona on 
harjoitellut kokonaisuutena ker-
tausharjoituksessa keväällä 2004. 
Sen henkilöstö on varsin nuorta, 
keski-iältään alle 30 vuotta. Tästä 
joukosta lähdemme liikkeelle si-
ten, että luomme pataljoonan si-
sältä yhden vapaaehtoisen maa-
kuntakomppanian hyväksytyksi 
tulleista reserviläisistä. Poistu-
man kautta, jatkosijoituksen tai 
joukon varalisään sijoittumalla, 
mahdollistuu myös nyt rungoksi 
valitun joukon ulkopuolelta tu-
levalle henkilölle maakuntajouk-
kosijoituksen saaminen. 

Toisen maakuntajoukkom-
me, "sodan ajan koulutusjärjes-
telmän", osalta vaatimukset tule-

vat olemaan TorjK:sta poikkea-
vat. Tähän yksikköön sodan ajan 
tehtävään sijoitetaan kokeneita, 
koeteltuja, pitkälle koulutettuja 
ja kouluttajatehtäviin soveltuvia 
sijoittamiskelpoisia reserviläi-
siä. Kyseinen joukko tulee muun 
muassa järjestämään TorjKin 
koulutuksen sekä sen vuosittai-
sen rekrytoinnin. 

Tehtävät 
kriisin ja rauhan aikana 
Lähtökohdall isest i t o r jun ta -
komppania on tarkoitettu taiste-
lijoille, ja SA-koulutusjärjestelmä 
kouluttajille kouluttamaan tais-
telijoita niin rauhan kuin sodan 
aikana. Varusmieskoulutukseen 
osallistuminen ja siellä koulutta-
jana toimiminen varsinkin am-
puma- ja taisteluharjoituksissa 
tulee olemaan tärkeää SA-kou-
lutusjärjestelmään sodan ajan 
sijoituksen saaneille, päteville 
kouluttajareserviläisille. Koulu-
tusta niin torjuntakomppanialle 
kuin SA-koulutusjärjestelmälle 
annetaan pääsääntöisesti puo-
lustusvoimien vapaaehtoisissa 
harjoituksissa ja MPK ry:n kurs-
seilla. Myös kertausharjoitukset 
voivat tulla kyseeseen. 

Teemme vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa maanpuolustusjär-
jestelmää jo olemassa olevan 
puolustusvoimien selkeän sodan 
ajan organisaation pohjalle. Tor-
juntakomppania osana torjun-
tapataljoonaa antaa Helsinkiin 
sopivan viitekehyksen, jolloin 
myös eri aselajien tarpeet tulevat 
pidemmällä aikavälillä huomi-
oiduksi. Harjoituksia maakun-
tajoukolle on suunniteltu pidet-

tävän kaksi kertaa vuodessa, ke-
väällä ja syksyllä pidennetty vii-
konloppu. Sitoutumisen toimin-
taan tulee lähtökohdallisesti olla 
"hyvää", mutta sen tulee myös 
sallia henkilökohtaisen elämän-
tilanteen yllättävien muutosten 
vaatimien joustojen mahdolli-
suuden. 

Maakuntajoukko 
varustetaan parhaiten 
Nousujohteisen ja mielenkiintoi-
sen koulutuksen sekä "uraput-
ken" tarjoaminen reserviläisille 
on yksi maakuntajoukon lähtö-
kohdista sekä haasteista. Toinen 
laajempi mielenkiinnon kohde 
on joukon varusteissa. Puolus-
tusvoimissa on tehty linjaus, jon-
ka mukaan maakuntajoukkojen 
varusteet ovat parhaasta päästä. 
Miten nopeasti komposiittiky-
pärä, sirpaleliivi ja kaikki muut 
taistelijan varusteet ovat maa-
kuntajoukon miehillä ja naisilla 
kotona, on vielä osin auki. 

Virka-aputehtävät ja viran-
omaisyhteistyö ovat myös mah-
dollisesti tulevina vuosina maa-
kuntajoukon tehtäviin kuuluvia 
kokonaisuuksia. Esimerkiksi po-
liisi ja pelastusviranomaiset tule-
vat esittämään puolustusvoimille 
tarpeitaan siitä, mitä konkreet-
tista osaava maakuntajoukko 
voisi kriisivalmiuden kohottami-
seksi heille tarjota. Laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta tul-
lee valmistuessaan tarjoamaan 
avaimia myös tähän asiaan. 
Helsingin Sotilasläänin 
alueupseeri 
Kapteeni Markku Vehkaoja 
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VAPAAEHTOINEN 
KOULUTUS 
VAHVASTI MUKANA 

Antti Nieminen, MPK ry:n koulutuspäällikkö 

Vapaaehtoisella kansalaistoi-
minnalla on suuri merki-

tys yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisessa. Näin 
valtioneuvosto on nähnyt asian 
marraskuussa 2003 julkaisemas-
saan strategiassa. Turvaaminen 
edellyttää erityisesti valistusta ja 
koulutusta. Vapaaehtoinen kou-
lutus onkin tulevaisuudessa vah-
vasti mukana valmistauduttaessa 
normaalioloj en häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin. 

Maanpuolustuskoulutus ry 
(MPK) on maanpuolustusjär-
jestöjen yhteinen koulutusor-
ganisaatio, joka antaa koulutus-
ta neljällä eri koulutusalalla. Ne 
ovat turvallisuus-, varautumis-, 
sotilaallinen sekä johtamis- ja 
kouluttajakoulutus. Sotilaallisten 
kurssien osuus on puolet kaikista 
kursseista ja reserviläisten osuus 
60 % kaikista kurssilaisista. Kou-
lutusmäärät ovat suuria, sillä esi-
merkiksi vuonna 2004 toteutet-
tiin hieman yli 1200 kurssia ja 
niihin osallistui yhteensä 32 800 
henkilöä. 

MPK kehittää parhail laan 
voimakkaasti koulutusjärjestel-
määnsä. Kehittämisen tarve joh-
tuu sekä nykyisen järjestelmän 

heikkouksista että tulevaisuuden 
haasteista. Nykyisestä järjestel-
mästä puuttuvat muun muassa 
nousujohteisuus ja osaamisen 
tason mittaus. Tulevaisuuden 
haasteista merkittävin on osal-
listuminen maakuntajoukkojen 
koulutukseen. 

Koulutus organisoidaan uu-
delleen perustamalla vuodes-
ta 2006 alkaen jokaiseen MPK: 
n maanpuolustuspiiriin ja puo-
lustushaarapiiriin koulutus- ja 
tukiyksikkö. Tämä yksikkö on 

vapaaehtoiseen osallistumiseen 
perustuva MPK:n organisaatio, 
joka on avoin kaikille 15 vuot-
ta täyttäneille Suomen kansalai-
sille. Yksikkö jatkaa pääosiltaan 
toimintaansa myös normaalio-
lojen häiriötilanteissa ja poikke-
usoloissa. Koulutus- ja tukiyksi-
köiden sotilaallisessa toiminnas-
sa ollaan läheisessä yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa. 

Tervetuloa koulutus- ja tu-
kiyksiköihin! 

jatkuu seuraavalla sivulla 

K o u l u t u s - j a tukiyksikön asema 
Piiritoimisto 
-Piiripäällikkö 

- Aputatsptiripääflikkö 
- Koulutussihteeri 

Alueellinen koulutuksen toteuttaja Ohjaus 

Koulutus- ja tukiyksikkö 
-Päällikkö 

-Varapäällikkö 

Paikallisten toimijoiden 
välinen yhteistoimintaelin 

- koulutuksen koordinointi 

- koululeiiawen rekiytoinli 

Koulutusosasto Tukiosasto 
-Kouluttajapankki -Tukiryhmät 

Paikallisosasto 
-Päällikkö 

-Johtoryhmä 

V '.sripuolustuslcoututus 

Koulutus- ja tukiyksikkö on piiripäällikön alainen, alueellista 
koulutusta toteuttava organisaatio. Sillä on päällikkö, joka voi 
olla joko palkattu toimihenkilö tai vapaaehtoistoimija. Yksikkö 
jakautuu koulutusosastoon tai -osastoihin sekä tukiosastoon. 
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Koulutus- ja tukiyksikön kokoonpano 

V 

K o u l u t t a j a p a n k k i 

ry 

T u k i r y h m ä t 

Toimintakeskus 
Toimistohenkilöstö 
Päivystyshenkilöstö 
Viestihenkilöstö 
Varastohenkilöstö 
Vartiohenkilöstö 
Järjestelmätuki 
Kerhoemäntä 
Talonmies 

Liikkuvat ryhmät 
Kuljetusryhmät 
Lääkintäryhmät 
Majoitusryhmät 
Muonitusryhmät 
Taisteluvälineryhmät 
Vartioryhmät 
Viestiryhmät 

myös p 

• Reservin 
kouluttajat 

• Sotilaallinen koulutus 
• Johtamiskoulutus 
• Kouluttajakoulutus 

• Siviilikouluttajat 
• Turvallisuuskoulutus 
• Varautumiskoulutus 
• Johtamiskoulutus 
• Kouluttajakoulutus 

Koulutusosaston ytimenä on kouluttaja-
pankki, joka jakautuu reservin kouluttajiin 
ja siviilikouluttajiin. Reservin kouluttajat 
kouluttavat normaalioloissa maakuntajouk-
koja ja muuta reserviä. Pääosa heistä siirtyy 
poikkeusoloissa puolustusvoimien sodan 
ajan koulutuskeskuksiin tai maakuntajouk-
koihin. Siviilikouluttajat keskittyvät turval-
lisuus- ja varautumiskoulutukseen sekä si-
viileille annettavaan johtamis- ja koulutta-
jakoulutukseen. Myös osa siviilikouluttajis-
ta voi jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa 
niin halutessaan. Kouluttajilta edellytetään 
pätevyyttä ja sopivuutta tähän vaativaan 
tehtävään. Pätevyys osoitetaan suorittamal-
la eri tasoisia MPK:n kouluttajatutkintoja. 
Ensimmäiset tutkinnot järjestetään vuonna 
2007. 

Tukiosastoon kuuluu tukiryhmiä, jot-
ka nimensä mukaisesti tukevat koulutusta. 
Keskeisiä tuen kohteita ovat maakuntajou-
kot. Normaalioloissa tukiryhmät voivat 
vaikkapa muonittaa maakuntajoukon sen 
harjoituksessa tai järjestää kuljetukset sen 
virka-aputehtävässä. Osa ryhmistä toimii 
maakunnallisissa toimintakeskuksissa ja 
osa liikkuu tarpeen mukaan alueella. Tuki-
osaston henkilöstön tehtäviin voi hakeutua 
koulutuksen ja kokemuksen tai pelkän kiin-
nostuksenkin perusteella. Yläikärajaa ei ole. 
Myös tukiryhmiin kuuluvilla on niin halu-
tessaan mahdollisuus sitoutua toimimaan 
myös poikkeusoloissa. 

Edellä kuvattu yksikkö tarvitsee toimin-
tansa mahdollistamiseksi säädöspohjan. 
Laaja toimikunta valmisteleekin parhail-
laan lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta. Laissa määritellään eduskunnan niin 
päättäessä muun muassa MPK:n asema ja 
tehtävät sekä kansalaisten mahdollisuudet 
osallistua yhteiskunnan kokonaisturval-
lisuuden ylläpitoon niin normaalioloissa 
kuin poikkeusoloissakin. Lakiesitys menee 
eduskunnan käsittelyn ensi vuoden alku-
puolella ja sen on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2007 alusta lukien. 
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Vedenalainen Suomen omana tavoitteena 
oli pysyä mahdollisen soti-
laallisen kriisin ulkopuolel-
la noudattamalla puolueet-

tomuuspolitiikkaa ja muodostaa 
sellainen sotilaallinen suoritus-
kyky, että mahdolliset hyökkäyk-
set kyettäisiin torjumaan. Soti-
laalliselta suorituskyvyltä vaadit-
tiin uskottavuutta. Ulkopuolisen 
tarkkailijan tuli arvioissaan pää-
tyä siihen johtopäätökseen, että 
Suomi kykenee torjumaan hyök-
käykset. Vedenalaisen valvonnan 
piti osaltaan todistaa Suomen 
kykyä estää muita maita ja liit-
toumia valtaamasta Suomea tai 
käyttämästä hyväkseen Suomen 
aluetta mahdollisen kriisin aika-
na. Mikäli alueellisen koskemat-
tomuuden valvonta ja turvaami-
nen rauhan aikana epäonnistui-
si, joutuisi Suomen puolueetto-
muuspolitiikka kyseenalaiseksi 
ja siten Suomi saattaisi joutua 
vedetyksi mukaan kriisiin. Ve-
denalaisen valvonnan roolia kyl-
män sodan aikana kuvaa hyvin 
'Whisky on the rocks' tapahtu-
ma vuonna 1981. Ruotsin puo-
lueet tomuuspol i t i ikka ajautui 
kriisiin, kun neuvostoliittolainen 
sukellusvene onnistui tunkeutu-

PATRIK LILLQVIST 
Komentajakapteeni 
Patrik Lillqvist palvelee 
Merivoimien Esikunnan 
operatiivisella osastolla. 

K y l m ä n s o d a n a i k a n a v e d e n a l a i s e e n so taan 
va lmis taudut t i i n pääas iassa suur i l la mer i l lä , 
mutta myös I tämere l lä o l i s i inä o m a merki t tä-
vä roo l insa . Neuvos to l i i t o l l a o l i p a r h a i m m i l -
l aan to is tasataa sukel lusvenettä I tämere l lä . 
Va rsovan Liiton (VL) suunn i te lmana o l i tuhota 
N a t o n m e r i v o i m a t a luee l la ja mur tau tua ulos 
I tämerel tä A t lan t i l l e ta iste luun mer iyhteyksis-
tä , el i e s t ä m ä ä n kul jetukset Yhdysva l lo i s ta 
E u r o o p p a a n . S a m a l l a m e r i v o i m a t suo ja is i 
Kesk i -Eu rooppaan suuntautuvan m a a h y ö k k ä -
yksen o i k e a n sivustan ja tukisi sitä ma ih innou -
suin. To im innan pa inop i s te o l i Tanskan salmis-
sa, jo i ta ha l l i t semal la hal l i ts i myös I tämer ta ja 
sitä kaut ta myös osa l t aan Pohjo is-At lant t ia . 



maan saaristoon muutaman me-
ripeninkulman päähän Karlskro-
nan tukikohdasta. Ruotsi ei siis 
kyennyt estämään muita maita 
käyttämästä aluettaan hyväksi. 
Tällöin molempien liittoumien 
tuli varautua siihen, että vastus-
taja käyttää Ruotsin aluetta sota-
toimissaan, mikä lisäsi Ruotsin 
riskiä joutua vedetyksi mukaan 
suurvaltojen välisiin kriiseihin. 
Ruotsi joutui panostamaan mil-
jardeja kruunuja vedenalaiseen 
valvontaan ja sukellusveneentor-
juntaan palauttaakseen aseman-
sa. 

Tässä artikkelissa käsitel-
lään uhkaa eri yhteyksissä, ja se 
ymmärretään Henry Kissinge-
rin määrittämällä tavalla: uhka 
= suorituskyky + halu käyttää 
suorituskykyä. Sen mukaisesti 
jo suorituskyvyn olemassaolo on 
uhka, mutta se ei yksistään luo 
perustetta nähdä sitä todellisena 
uhkana. Halu käyttää suoritus-
kykyä puolestaan perustuu tar-
peeseen. Ranskalla esimerkiksi 
on ydinase, mutta me emme näe 
sitä erityiseksi uhkaksi, koska ar-
vioimme, ettei Ranskalla ole ha-
lua käyttää ydinaseitaan meitä 
vastaan, koska on vaikea nähdä, 
minkä elintärkeän tarpeen Rans-
ka tyydyttäisi sitä käyttämällä. 
Neuvostoliitto nähtiin kylmän 
sodan aikana perustellusti ve-
denalaiseksi uhkaksi, koska sillä 
oli suorituskyky, eli sukellusve-
neet, ja tarve käyttää suoritus-
kykyään puolustaakseen elin-
tärkeitä etujaan sodassa Natoa 
vastaan. Halu käyttää sukellus-
veneitään oli tullut todistetuk-
si pahimmiEekin epäilijöille vii-
meistään 'Whisky on the rocks'-
tapauksen myötä. Vedenalainen 
uhka oli siten konkreettinen ja 
sen torjuntaan tehdyt panostuk-
set perusteltuja. 

Kylmän sodan aikainen us-
kottavuusvaatimus puolsi paik-
kaansa. Uskottavuus saattaa 
väärin ymmärrettynä kuitenkin 
haitata asevoimien kehittämistä, 
jos ongelmien ja suorituskykyyn 
liittyvien puutteiden esiintuomi-
sen uskotaan johtavan ulkopuo-
lisen tahon siihen käsitykseen, 
ettei Suomi pystykään torju-
maan alueloukkauksia tai hyök-
käystä. Nykytilanteessa, kun us-
kottavuudella ei enää ole samaa 
keskeistä asemaan maamme tur-
vallisuuspolitiikassa, asevoimien 
kehittäminen helpottuu, kun ar-
gumentointi muuttuu avoimem-
maksi, ja se perustuu tosiasioihin 
eikä puolustuksen uskottavuutta 
tukevaan liturgiaan. Moskovan 
rauhanneuvotteluiden aikana 
niihin osallistunut kenraaliluut-
nantti K A Tapola totesi "itse-
ään voi huijata, muita ei." Nyky-
tilanteessa voidaan perustellusti 
kysyä, kenelle pitää uskotella ja 
mitä, itselle vai muille. 

2000-luku: Uudet uhat -
uudet ratkaisut 
Kylmän sodan jälkeen sotilaal-
lisen kriisin todennäköisyys 
Itämeren piirissä on laskenut 
huomattavasti ja Itämeren tur-
vallisuuspoliittinen tilanne on 
milteipä historiallisen vakaa ja 
rauhallinen, kuten eturivin asi-
antuntijat Pekka Visuria myöten 
ja Valtioneuvoston turvallisuus-
poliitt inen selonteko vuodel-
ta 2004 ovat painottaneet. Suo-
meen kohdistuva sotilaallinen 
uhka on matala, ja sen myötä on 
myös vedenalainen uhka on ma-
tala. Venäjä ei ole uhka ja sillä on 
Janes Fighting Ships'in mukaan 
vain kaksi sukellusvenettä Itäme-
rellä. Länsimaissa sukellusvenei-
den määrä on pudonnut merkit-
tävästi ja laivastojen huomio on 

kiinnittynyt kansainvälisiin ope-
raatioihin. Kiinteä rannikkopuo-
lustus ja vedenalainen valvonta 
on suurelta osin lopetettu uhkan 
poistuttua. Meillä vedenalainen 
valvonta jatkuu aluevalvonta-
lain velvoitteidenkin takia. Alue-
loukkaukset tulee kyetä havait-
semaan myös veden pinnan ala-
puolella. Valvonnan kattavuutta 
on kuitenkin sopeutettu vastaa-
maan alentunutta uhkatasoa. 

Uusimpia sukellusveneitä 
edustaa Saksan 212-luokka ja 
Venäjän toistaiseksi ainoa Lada-
luokan St Petersburg. Uudet ve-
neet ovat entistä vaikeampia ha-
vaita niiden hiljaisuuden takia. 
Niiden suorituskyky on merkit-
tävästi parempi kuin minkään 
aiemman veneen, johtuen nii-
den monipuolisesta sensoriva-
likoimasta ja eri järjestelmien 
suuresta integroinnista. Lada on 
torpedojen ja miinojen lisäksi 
aseistettu parhaimmillaan 300 
kilometriä kantavalla Club-S oh-
juksella, josta on useita versioita 
maa-, meri- ja sukellusvenemaa-
leja vastaan. Sukellusveneet eivät 

Lada luokan St Petersburg. 
Kuva www.kommersant.com 

1 10 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 

http://www.kommersant.com


Saksan 212-luokka on maailman kehittynein konventionaali-
nen sukellusvene. Kuva www.marine.de 

kuitenkaan ole tällä hetkellä ai-
noana, eikä edes päällimmäise-
nä kiinnostuksen kohteena län-
simaiden vedenalaisessa valvon-
nassa. 

Vedenalainen uhka pitää si-
sällään toimintoja, jotka voivat 
aiheuttaa jonkinlaista haittaa 
kohteelleen. Puolustajan kannal-
ta se on tarkoittanut vastustajan, 
tai mahdollisen vastustajan, su-
kellusveneitä ja erikoisjoukko-
toimintaa, joka kohdistuu veden 
pinnan alapuolelle tai alapuolel-
ta, sekä vastustajan laskemia mii-
noja. Nykytilanteessa kehittynei-
den valtioiden väliset yhteenotot 
ovat väistyneet ja tilalle on tullut 
kehitykseltään eritasoisten valti-
oiden väliset kriisit, kuten Irakin 
operaatio, jossa kehittyneempi 
on hyökkääjän asemassa. Uute-
na toimijana on maailmannäyt-
tämölle ilmestynyt ei-valtiolli-
sia toimijoita, kuten Al-Qaeda. 
Päähuomio vedenalaisessa val-
vonnassa ja sukellusveneentor-
junnassa on siirtynyt avomeriltä 
rannikkoalueille. Kylmän sodan 
jälkeisessä tilanteessa sukellus-
veneentorjunta on ollut suurim-
pia häviäjiä, koska vastustajalla 
ei yleensä ole sukellusveneitä, ja 
jos onkin, on ne helpompi tu-

hota tukikohtiinsa kuin merellä. 
Vedenalaisen valvonnan ja su-
kellusveneentorjunnan arvo on 
viime vuosina kuitenkin alkanut 
palautua New Yorkin 9/11 hyök-
käyksen ja kahden muun tapah-
tuman seurauksena. 

Yhdysvallat käytti Jemenis-
sä olevaa Adenin satamaa alus-
tensa huoltoon. Lokakuun kah-
dentenatoista 2000 Al-Qaeda 
teki iskun satamassa ollutta lai-
vaa vastaan. Pommilla lastattu 
pikavene ajettiin ohjusristeilijä 
USS Colen kylkeen ja seuran-
neessa räjähdyksessä Cole vau-
rioitui pahoin, 17 miehistön jä-
sentä kuoli ja Yhdysvallat lopet-

ti Adenin käytön. Terrori-iskut 
sota-aluksia vastaan vaikeutui-
vat huomattavasti iskun jälkeen. 
Tapahtuman seurauksena useat 
länsimaat muuttivat toimintaan-
sa siten, että alukset välttävät 
sellaisten satamien käyttöä, joi-
ta on vaikea suojata maalta, me-
reltä tai ilmasta tapahtuvaa iskua 
vastaan. Avomerellä sota-aluk-
set ovat hyvässä suojassa ja usein 
riittävin toimivaltuuksin varus-
tettuja torjumaan uhkaavat koh-
teet voimakeinoin. Sota-alus on 
edelleen kuitenkin houkutteleva 
maali terroristeille, joten niiden 
tuhoaminen saattaisi onnistua 
veden alta, mutta terroristeilla ei 
ole sukellusveneitä, eikä niiden 
ylläpitämiseen tarvittavaa infra-
struktuuria. Mutta kuka tahansa 
voi hankkia sukeltaja-ajoneuvoja 
ja sen avulla salaa panostaa sata-
massa oleva alus. Niiden torju-
minen edellyttää satamien sul-
kemisen verkoin tai muilla kei-
noin, tai sukeltajien toiminnan 
estämisen esimerkiksi kuuloa 
vaurioittavin äänilähettein, jot-
ka kuitenkin samalla haittaavat 
omaa toimintaa. 

Kaksi vuotta Colen jälkeen 
Jemenissä räjähti taas, tällä ker-
taa Adenin lahdella tankkaa-

Terroristi ja Yhdysvallat tappeli. Kumpi voitti? USS Cole ter-
roristi-iskun jälkeen lokakuussa 2000. Satamat muuttuivat 
vaarallisiksi yhdessä yössä, eikä Colen kohtalo saa toistua. 
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Limburg tulessa Jeminin edustalla. 

massa ollut ranskalainen öljy-
tankkeri Limburg joutui pom-
mivenehyökkäyksen kohteeksi. 
Yksi Limburgin miehistä kuolija 
tankkerilla syttyi tulipalo. Kus-
tannukset olivat ainakin 45 mil-
joonaa USD. Al-Qaeda otti vas-
tuun tästäkin iskusta. Aiemmin 
järjestö oli ilmoittanut hyökkää-
vänsä vihollisiaan vastaan kat-
kaisemalla öljykuljetukset, jol-
loin siitä kärsisivät länsimaat ja 
niiden tuella vallassa olevat öl-
jyntuottajamaiden 'marionetti-
hallitukset'. Satamien, öljyputki-
en ja -terminaalien suojaaminen 
maailmalla lisääntyi ennestään. 

Nämä terrori-iskut eivät tul-
leet veden alta, mutta maalien 
suojaamisen lisääminen on sa-
malla lisännyt riskiä veden alta 
tuleviin hyökkäyksiin. Satamien 
ja rannikon suojaamiseen liitty-
vät valvontajärjestelmät ovat li-
sääntyneet. Ne perustuvat usein 
aktiivisiin ja passiivisiin hydro-
foneihin, ja niiden tulee kyetä 
havaitsemaan sukeltaja ja sukel-
taja-ajoneuvo. Osaan järjestel-
mistä kuuluu lisäksi ilmaisimilla 
varustettuja verkkoja, joilla val-
vottavaa aluetta voidaan rajata, 
sekä tutkia ja IR-keilaimia uima-
reiden havaitsemiseen. 

Lopuksi 

Mikään mahdollinen vastusta-
ja ei toimi veden alla huvikseen. 
Veden alta tehdään sellaista, 
mitä ei voi tehdä maalta tai il-
masta. 'Jos sinne pääsee mopol-
la, sinne ei mennä sukeltaen tai 
sukellusveneellä'. 

Vedenalaista valvontaa ei 
tule tehdä pelkästään lain asetta-
mien velvoitteiden vuoksi, vaan 
myös Itämeren vakauden takia. 
Asymmetriset uhat ovat nous-
seet kylmän sodan jälkeisessä ti-
lanteessa merkittäviksi. Kylmän 
sodan aikana kumpikin leiri, itä 
ja länsi, pyrki hillitsemään hal-
litsematonta väkivaltaa, koska 

se saattoi eskaloitua ydinsodak-
si. Terroristijärjestöt tuhottiin 
tai pidettiin paikallisina. Verkot-
tunut maailma, globalisaatio, on 
aiempaa haavoittuvampi ikäville 
yllätyksille. Meriliikenne ja mer-
ten käyttö on globalisaation kes-
kiössä, minkä Colen ja Limbur-
gin tapaukset osoittavat. Vakaus 
edellyttää meriliikenteen ja omi-
en joukkojen suojaamista. Ter-
roristit iskivät Jemenissä, koska 
siellä suojaustoimenpiteet oli-
vat heikommat kuin esimerkiksi 
Persianlahdella. Venäjäkin suo-
jaa öljyputkiaan yhä tarkemmin, 
jolloin voi tulla aika, jolloin Itä-
meren kautta kulkevat öljykulje-
tukset ovat haavoittuvin lenkki. 
Venäjän öljystä noin neljännes 
kulkee Itämeren kautta. 

On vaikea keksiä, miksi joku 
tekisi terrori-iskun esimerkik-
si öljytankkeria vastaan nimen-
omaan veden alta, esimerkik-
si sukeltamalla Primorskin tai 
Sköldvikin satamaan. Mutta mi-
käli muut vaihtoehdot on terro-
risteilta suljettu pois, ja heillä on 
suuri tarve iskun tekemiseen, tu-
levat he ennen pitkää siirtymään 

Siirrettävän uravalvontajärjestelmän (SURA) yksi toteutus-
vaihtoehto. 
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Saksalainen sataman valvontajärjestelmä koostuu vedenalaisista ja -päällisistä sensoreista. Kuva 
www.arstech.de 

veden alle. Tämän logiikan mu-
kaisesti maailmalla panostetaan 
voimallisesti satamien ja ranni-
koiden suojaamiseen uhanalai-
silla alueilla. Suomen aluevesien 
valvonta edesauttaa Itämeren ja 
merikuljetusten turvallisuutta, 
ja vedenalainen valvonta nou-
see entistä tärkeämmäksi heti 
kun alueen vakaus perinteisten 
tai asymmetristen uhkien takia 
muuttuu. 

Vedenalainen valvonta on 

erittäin vaativaa ja edellyttää hy-
vää koulutusta ja kokemusta. Ve-
denalaisen valvonnan luultiin 
kerran jo kuolleen kylmän so-
dan päättyessä, mutta se tulikin 
takaisin uudessa muodossa. Uusi 
muoto vaatii valvonnalta jous-
tavuutta. Sitä tulee pystyä teke-
mään painopisteisesti kaikkialla 
meriliikenteen ja omien joukko-
jen suojaksi. Sen tulee olla siir-
rettävää, kuitenkin jatkuvasti 
uhanalaisilla alueilla se voi olla 

kiinteää. Sen tulee pystyä havait-
semaan niin sukellusvene kuin 
yksittäinen sukeltajakin, ja se on 
ensimmäinen porras uhkien tor-
junnassa. Vedenalaisen valvon-
nan tulee paljastaa laiton toimin-
ta ja luoda perusteet tarvittaessa 
maalien tuhoamiselle. Mitä iloa 
on havaita sukeltaja Sköldvikissä 
lähestymässä tankkeria, ellei su-
keltajaa voi pysäyttää? 

Aluminiumboats Kevvatec Alu 
Indolantie 32, 67600 KOKKOLA 

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

@ BOSCH 
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Postimerkkikeskuk-
sen erikoisleimaapa 
Mauno Halme leimasi 
FDC-kuoret 

Seppeleenlasku sankaritaululle 

Teksti: Lotta Wirmaneva 

Merisotakoulun 75-vuotista taival-
ta juhlistettiin tiistaina 18. loka-

kuuta. Päivän aloitti aluksille ja tykistö-
pihalle nostettu juhlaliputus sekä kou-
lun apulais johtajan, komenta ja Jukka 
Viitasen johtama paraati. Paraatin yh-
teydessä palkittiin henkilökuntaa, opis-
kelijoita ja varusmiehiä. Merisotakou-
lun arvokkain palkinto, Mannerheim-
ristin ritareiden lahjoittama, kiertopal-
kintona jaettava ritarimalja luovutettiin 
tänä vuonna merikadeteille. 

Päiväjuhlassa julkaistiin ye-komen-
taja Visa Auvisen t o imi t t ama Meri-
sotakoulun historiikki, joka perehtyy 
koulun t o i m i n n a n vi imeisi in vuosi-
kymmeniin. Teoksessa on lyhennelmät 
vuonna 1985 julkaistusta suomalaisen 
meripuolustuskoulutuksen historiasta 
"Sotakoulu Saarella" sekä Rannikkoty-
kistökoulun teoksesta "Rannikkotykis-

Osa kutsuvie-
raista palkittiin 
uunituoreella 
historiikilla 

Vastaanotolla 
Visa Auvinen, 
Emma Maja-
maa, Terttu Sa 
lomaa ja Raini 
Nevalainen 



Merisotakoulun 
ankkuriristin an-
sainneet kommo-
dori Kai Varsion 

palkittavina 

Merivoimien ko-
mentaja vara-ami-
raali Hans Holm-
ström ja merivoi-

mien joukko-osasto-
jen komentajat toi-
vat tervehdyksensä 

Kadetit ohimarssilla 

Kuvat: puolustusvoimat, Jarno Riipinen, 
Merisotakoulu, tykkimies Tomi Kavander 
ja tiedottaja Lotta Wirmaneva 

tökoulu". Keskeisenä sisältönä ovat koulutuk-
sen järjestelyt koulun tiloissa ja koulutusaluk-
silla sekä koulutusjärjestelmän kehittyminen 
muun muassa vastaamaan sekä suomalaisissa 
että ulkomaiden yliopistoissa annettavaa ope-
tusta. Erikoisuutena kirjassa on koulun entis-
ten opettajien, oppilaiden ja henkilökunnan 
kertomuksia. Teoksen tärkeänä osana ovat 
henkilökuntaluettelot vuosilta 1930-2005 ja 
oppilasluettelot vuosilta 1985-2005. 

Historiikin lisäksi juhlapäivän kunni-
aksi julkaistiin Merisotakoulun omakuva-
postimerkki, ensipäiväkuori ja erikoisleima. 
Omakuvapostimerkin ja ensipäiväkuoren on 
suunnitellut graafikko, professori Erik Bruun. 
Erikoisleima on heraldikko Tapani Talarin 
käsialaa. 

Päiväjuhlan jälkeen oli yhteisöjen vuoro 
tuoda omat tervehdyksensä Merisotakoulul-
le. Tervehdyksiä otti vastaan koulun johtaja, 
kommodori Kai Varsio. Päivä huipentui vas-
taanottoon, jonka aikana oli myynnissä päi-
väjuhlassa julkaistut tuotteet. Visa Auvinen 
signeerasi historiikkeja ja Postimerkkikes-
kuksen erikoisleimaaja oli paikalla leimaa-
massa FDC-kuoret sekä pullopostit Meriso-
takoulun erikoisleimalla. 



TOMMI SORVARI 
Kapteeniluutnantti Tommi 
Sorvari pavelee Uudenmaa»t^ 
prikaatin operatiivisessa toi-' * 
mistossa 

Perinnepäivän esitys 
"Hakkaa päälle..." 

Uudenmaan Prikaati, eli Nylands Brigad, on 

maamme ainoa joukko-osasto, joka antaa koulu-

tusta toisella kotimaisella kielellä. Tammisaaren 

Dragsvikissä sijaitseva prikaati on myös jatkossa 

ainoa rannikkojääkäreitä ja rannikko-ohjusmiehiä 

kouluttava taho. Uudenmaan Prikaati on nykyai-

kainen ja dynaaminen organisaatio, jonka juuret 

ulottuvat kuningas Kustaa II Adolfin vuoden 1626 

käskyyn perustaa maakuntarykmenttejä Suomeen. 

udenmaan Prikaatin 
perinnejoukko-osas-
to Kuninkaallinen Uu-

^ / denmaan Rykment-
ti otti osaa moniin Ruotsi-Suo-
men suurvalta-ajan taisteluihin. 
Rykmentille voittoisassa Narvan 
taistelussa vuonna 1700 voidaan 
sanoa, että pari rykmentin ri-
vimiestä jopa näytteli taistelun 
ratkaisevaa roolia pelastamalla 
ylipäällikkönsä, hänen majes-
teettinsa Kaarle XII:n hengen. 
Kuningas oli taistelun sekasor-
rossa pudonnut hevosen selästä 
ja uponnut mutakuoppaan, josta 
ei omin neuvoin päässyt irti. Ri-
vakoin ottein pari Uudenmaan 
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Rykmentin sotilasta auttoi ku-
ninkaansa hädästä jatkamaan 
taistelua kymmenkertaista yli-
voimaa vastaan. 

Jo rykmentin alkuaikoina 
sen rekrytointialue vastasi suu-
rin piirtein Uudenmaan Pri-
kaatin nykyistä. Rekrytoitavat 
tulivat pääasiallisesti Uudelta-
maalta, Varsinais-Suomesta ja 
Etelä- sekä Keski-Pohjanmaalta. 
Menneinä aikoina sotilas vietti 
suurimman osan ajastaan omal-
la tilallaan, jossa harjoitti maan-
viljelystä. Lyhyen ajan vuodesta 
rykmentti kokoontui harjoitte-
lemaan sotataitojaan, edellyttäen 
että maassa vallitsi rauha. Tästä 
on esimerkkinä nykyisen prikaa-
tin varuskunta-alueelta löytyvä 
perinnejoukko-osastoon kuulu-
neen Karjaan Komppanian kap-
teenin virka-asunto - eli puus-
telli (ruotsin asuntoa tarkoitta-

vasta boställe sanasta). Puustelli 
on entisöity ja sen ympärille on 
rakennettu ns. Perinnekukkula, 
joka toimii prikaatin perinne-
museona. Siellä esitellään jouk-
ko-osaston historian eri vaiheet. 
Päärakennuksessa on esillä Ruot-
sin ja Venäjän vallan aika sekä it-
senäisyystaistelu. Pihamaalla si-
jaitsee sotaveteraanien johdolla 
rakennettu korsu, jossa on esillä 
viime sotien aika. Riihessä esi-
tellään sotien jälkeinen aika ja 
vanhaan kanalaan on rakennettu 
näyttelytila, jossa esillä on ran-
nikkojääkärien ja tykistön histo-
riaa. Alueen kauniista miljööstä 
löytyy saunan ja vierasmajoituk-
sen mahdollistava riihi sekä hu-
vimaja, jotka kummatkin ovat 
prikaatin edustustiloja, elävöittä-
en museoalueen käyttöä. Aluetta 
halkoo myös aktiivikäytössä ole-
va lenkkipolkuverkosto. 

Prikaatin organisaatio 
Uudenmaan Prikaati on me-
rivoimien komentajan alainen 
joukko-osasto. Prikaatin tehtä-
vänä on kouluttaa liikkuvia ran-
nikkopuolustusjoukkoja. Näin 
ollen yhteistyö myös maavoi-
mien kanssa on vilkasta, käsittä-
en mm. yhteisiä koulutustapah-
tumia. 

Vuoden 2004 puolustusselon-
teon ja puolustusvoimien raken-
nemuutoksen myötä prikaatissa 
otettiin 1.1.2005 käyttöön uusi 
organisaatio, koska Uudenmaan 
Prikaatissa aikaisemmin annet-
tu liikkuvan rannikkotykistön 
koulutus päätettiin lakkauttaa. 

Uudenmaan Prikaati koostuu 
tätä nykyä Esikunnasta, Vaasan 
Rannikkoj ääkäripatalj oonasta, 
Tammisaaren Rannikkopataljoo-
nasta sekä Huoltokeskuksesta. 

Puustelli - kapteenin virka-asunto menneiltä ajoilta toimii nykyisin osana perinnemuseota. 
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Rannikkojääkärit nousevat maihin Jurmo-veneestä aloittaen mai-
hinnousun yllättävästä suunnasta 

Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoona kouluttaa sodan ajan 
rannikkojääkäripataljoonia. 
Nämä ovat moderneja rannikko-
puolustuksen liikkuvia operatii-
visia joukkoja. Niiden liikkuvuus 
ja tulivoima on huomattava ja 
varustustaso erittäin nykyaikai-
nen. 

Vaasan Rannikkojääkäripatal-
joonan perusyksiköt ovat: Ran-
nikkojääkärikomppania, Pionee-
rikomppania ja Kranaatinheitin-
komppania. 

Rannikkojääkärikomppani-
assa koulutetaan rannikkojää-
käreitä, taistelulähettejä, tulitu-
kitaistelijoita, tulenjohtajia sekä 
huollon miehistöä. Sotilaat op-
pivat taistelemaan saaristossa ja 
asutuskeskuksissa. Taistelutehtä-
vät voivat vaihdella etsinnöistä 
hyökkäystehtäväiin. Rannikko-
jääkärit tekevät yhteistyötä maa-

Vaasan 
Rannikkojääkc jripataljoona 

UudPr:n 
komentaja 

Tammisaaren 
Rannikkopataljoona 

Esikunta 

Huoltokeskus 

RannJK 

KrhK 

PionK 

K n to- ia HJ 
KvKrhJ 
Tjue 
RannjJ 
RannjJ 

K n to- ia HJ 
V- ia MtJ 

№ 
II TJ 

K n to- ja HJ 
RannPionJ 

AmfK 

1. RannK 

2. RannK 

Au-kurssi 
ATU-kurssi 
Kertausharjoitukset 
Henkilökunnan 
kurssit 

RannOhjJ 
I SpolJ 
II SpolJ ODOlJ 

SpolJ 

K n to- ja HJ 
MerikuljJ 
MaakuljJ 

Kuljetuskeskus 
Muonituskeskus 
Materiaaliosasto 
Dragsvikin terveysasema 
Dragsvikin korjaamo 

Huom. 
Tarvittaessa voidaan 
perustaa lisäyksiköitä 
(2. RannJK, ViestiK) 

Esikunnan kokoon-
panoa muutetaan 
tarpeen vaatiessa 
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voimajoukkojen, alusyksiköiden 
sekä ajoittain helikopterijouk-
kojen kanssa, joukon tärkeim-
piin kuljetusvälineisiin kuuluvat 
Jurmo- ja ryhmäveneet. Kou-
lutus vaatii hyvää fyysistä kun-
toa. Useimmat Rannikkojääkäri-
komppanian miehet suoriutuvat 
barettimarssista, mikä oikeuttaa 
kantamaan valiojoukon tunnus-
ta, vihreää barettia 

Pioneerikomppaniassa koulu-
tetaan taistelupioneereja miinoi-
tus- ja raivaustehtäviin, raivaus-
ajoneuvojen pioneereja ja eri-
koisraivaajia. Pioneerit oppivat 
paikantamaan miinoituksia, tun-
nistamaan miinoja ja ammuksia 
sekä purkamaan näitä. Pionee-
rit oppivat myös rakentamaan 
miinoituksia ja auttamaan mui-
ta joukkoja etenemään vaikeassa 
maastossa sekä ylittämään vesis-
töjä. Pioneeriaselajissa voi saa-

Prikaatin komentaja 
kommodori Henrik Nysten 

vuttaa erilaisia pätevyyksiä, jot-
ka ovat voimassa myös siviilis-
sä. Koulutuksen jälkeen voi saa-
da A-luokan räjäyttäjäkirjeen ja 
saada myös kansainvälisesti hy-
väksytyn raivaajan pätevyyden. 

Kranaatinheitinkomppaniassa 
koulutetaan heitinmiehiä, viesti-
miehiä, mittausmiehiä ja tulen-
johtajia, jotka kykenevät suorit-
tamaan ammuntoja sekä kevyillä 
että raskailla kranaatinheittimil-
lä. Kranaatinheitinkomppani-
an tulenjohtajat kykenevät myös 
johtamaan rannikkotykistön ja 
kenttätykistön tulta. 

Tammisaaren Rannikkopa-
taljoonassa koulutetaan sotilas-
poliisej a, rannikko -ohj usmiehiä, 
sekä vene- ja ajoneuvojen kuljet-
tajia merivoimien rannikkojou-
koille. 

Tammisaaren Rannikkopa-
taljoonan perusyksiköt ovat: 1. 
Rannikkokomppania, 2.Rannik-
kokomppania ja Amfibiokoulu. 

1. Rannikkokomppaniassa 
koulutetaan sotilaspoliiseja ja 
ranniklto-ohjusmiehiä. 

Sotilaspoliisit oppivat mm. 
vartioimaan ja suojaamaan tär-
keitä kohteita sekä toimimaan 
suojeltavien henkilöiden saattu-
eessa. Sotilaspoliiseja koulute-
taan väkijoukkojen hallintaan ja 
etsintäoperaatioiden suorittami-
seen saaristossa. Sotilaspoliisit 
osallistuvat varuskunnan varti-
oimiseen ja tarkastavat mm. alu-
eelle tulevien pääsyoikeudet ka-
sarminportilla. Kaikki sotilaspo-
liisit käyvät kurssin, joka antaa 
oikeuden ajaa puolustusvoimien 
henkilö- ja pakettiautoja. Soti-
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Kuljettajat kuljettavat joukkoja maalla ... 

laspoliisien koulutusta pidetään 
vaativana erikoiskoulutuksena ja 
palvelusaika miehistötehtävissä 
on 270 vrk. 

2. Rannikkokomppaniassa 
koulutetaan prikaatin kuljettajat, 
veneenkuljettajat ja huoltotehtä-
viin tarvittavat komennusmie-
het. Myös vapaaehtoista asepal-
velusta suorittavat naiset saavat 
kahdeksan viikon mittaisen pe-
ruskoulutuksensa 2. Rannikko-
komppaniassa. 

Ajoneuvonkuljettajien ajo-
koulutus annetaan prikaatin 
omassa autokoulussa. 

Veneenkuljettajien koulutus 
koostuu teoriasta ja käytännön 
koulutuksesta. Koulutuksen läpi-
käynyt voi hakea siviilissä kuljet-
tajan kirjaa. Veneenkuljettajiksi 
koulutettavien määrä saapumi-
serää kohti on noin 15 varus-
miestä. Veneenkuljettajien pal-
velusaika on 362 vrk 

Amfibiokoulu toteuttaa pri-
kaatin aliupseerikurssit. Noin 25 
prosenttia kaikista varusmiehistä 
valitaan aliupseerikurssille. Kou-
lutus koostuu teoriaosasta ja käy-

tännön harjoituksista maastossa. 
Aliupseerikurssin ensimmäinen 
vaihe antaa oppilaille peruskou-
lutuksen ryhmän johtamiseen. 
Aliupseerikurssin toisen vai-
heen aikana keskitytään käytän-
nön taitoihin. Valmiit ryhmän-
johtajat palaavat komppaniaan-
sa ja palvelevat ensin alokkaiden 
ryhmänjohtajina ja myöhemmin 
ryhmänjohtajina prikaatin kou-
luttamissa joukoissa. Erikoisali-
upseerikurssit järjestetään Nii-
nisalossa (moottorialiupseerit) 
ja Lahdessa (aseseppäaliupseerit, 
lääkintäaliupseerit), mikä myös 
on käytännön esimerkki yhteis-
toiminnasta maavoimien kanssa. 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
osa oppilaista jatkaa koulutus-
taan Reserviupseerikoulussa Ha-
minassa ja osa Merisotakoulussa 
Suomenlinnassa, jossa he saavat 
reserviupseeri koulutuksen. 

Amfibiokoulu järjestää lisäk-
si muut prikaatin tärkeimmät 
kurssit ja vastaa tulevaisuudes-
sa henkilöstölle järjestettävistä 
kursseista. 

... ja merellä. 

Prikaatin ydintoiminta on 
laadukkaiden joukkojen 
tuottaminen 
Prikaatin kalusto, koulutuspuit-
teet ja henkilöstö, varusmiehet 
mukaan lukien, ovat resursseja, 
jotka prikaatin esikunnan joh-
dolla kohdennetaan ja yhdiste-
tään joukko-osaston ydintoimin-
taan, eli laadukkaiden joukkojen 
tuottamiseen. Tämä on pitkä-
jänteinen prosessi, jossa nuorista 
alokkaista koulutetaan yhtenäi-
nen ja toimintakykyinen joukko, 
joka hallitsee vaativienkin teh-
tävien suorittamisen modernilla 
kalustolla ja nykyaikaisin mene-
telmin. 

Koulutus ja joukkotuotan-
to ei sinänsä Uudenmaan Pri-
kaatissa ole erilaista kuin muu-
alla Suomen Puolustusvoimissa 
keskimäärin, mutta merellinen 
toimintaympäristö tuo muka-
naan oman haasteensa. Rannik-
kojoukkojen on kyettävä toimi-
maan rannikon raaoissa sääolo-
suhteissa toimintakykynsä säi-
lyttäen vuoden kaikkina aikoina. 
Niiden on lisäksi kyettävä sa-
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moihin suorituksiin kuin muut 
maalla taistelevat joukot, mutta 
maantieteen asettamat vaikeudet 
voittaen ja erikoisolosuhteiden 
vaatimat erikoisvälineet halliten. 

Ihanteellinen sijainti 
Dragsvikissä 
Prikaatin sijainti Tammisaaren 
Dragsvikissä ihanteellinen ny-
kyaikaiselle varuskunnalle. 

Alueen rakennuskanta sai al-
kunsa 1910-luvun alussa ja liittyi 
silloin Venäjän silloisen pääkau-
pungin suojaksi rakennettavaan 
niin sanotun Pietari Suuren Me-
rilinnoituksen rakentamiseen. 

Nykyistä toimintaa palvelee 
erittäin monimuotoinen ympä-
ristö. Dragsvikista on alle puolen 
tunnin ajomatka eteläisen Suo-
men suurimmalle taisteluampu-
ma-alueelle - Syndaleniin - ja 
matkaa pääkaupunkiseudulle on 
alle tunti. Varuskunnan omasta 
rannasta on suora yhteys merel-

Dragsvikin kasarmeja 

le ja ympäröivä uusimaalainen 
maasto tarjoaa lähietäisyydel-
lä erinomaiset harjoitusolosuh-
teet monimuotoiselle ja erittäin 
haastavalle rannikkojoukkokou-
lutukselle. 

Maantieteellinen läheisyys 
elinvoimaiseen Tammisaaren 
kaupunkiin on tärkeä. Tästä ase-

telmasta hyötyvät niin kaupunki, 
prikaati kuin varusmiehet. Pri-
kaati on huomattava työnantaja 
ja suorien ja epäsuorien verotu-
lojen tuoja kaupunkiin. Varus-
miehillä on lyhyt matka vapaa-
ajan viettoon ja prikaatin yhte-
ydet paikalliseen elinkeinoelä-
mään ovat luontevat ja toimivat. 

Rannikon olosuhteet vaihtele-
vat, välillä vedestä voi nauttia 
lämpimissä olosuhteissa... 
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... toisinaan taas nautinto voi 
antaa odottaa itseään! 

Tammisaaren vahvasti ruotsin-
kielinen ympäristö on prikaa-
tille merkittävä tekijä, sillä Uu-
denmaan Prikaati on enemmän 
kuin vain joukko-osasto - se on 
suomenruotsalainen instituutio, 
joka edellyttää ruotsia puhuvan 
miljöön ympärillensä. 

Mukana Rannikko-
puolustuksen nykypäivässä 
Uudenmaan Prikaati on ollut 
mukana huomattavassa roolis-
sa monessa rannikkopuolustuk-
seen liittyvässä tärkeässä kehi-
tysprojektissa, kuten esimerkiksi 
rannikkojääkäriprojektissa. Sen 
avulla kehitettiin varusteet ja toi-
mintamenetelmät uusille sodan 
ajan rannikkojääkäripataljoo-
nille. Projektissa hyödynnettiin 
Uudenmaan Prikaatin erikois-
osaamista jotta tarvittavat kent-
täkokeet voitiin suorittaa. 

Prikaati osallistuu uuden 
rannikko-ohjuksen ja rannikko-
ohjuskomppanioiden kehittämi-
seen. Tässä tapauksessa kyseessä 
on asejärjestelmä, joka on räätä-
löity yhteistoimintaan rannikko-

Ohjusryhmä tuliasemassa 

jääkäreiden kanssa. Yhdessä ne 
muodostavat tehokkaan ja kat-
tavan suojan rannikoltamme lä-
hestyvää vihollista vastaan. 

Nykyaikaa on myös se, että 
Uudenmaan Prikaati kouluttaa 
joukkoja kansainvälisiin kriisin-
hallintatehtäviin. Prikaatilla on 
tuotettavana ns. ATU, (Amphi-
bious Task Unit) joka on ran-
nikkoympäristössä tapahtuvaan 
kriisinhallintaoperaatioon kehi-
tetty erikoisjoukko. Tähän jouk-
koon otetaan vain vapaaehtoi-
sia, jotka koulutuksen jälkeen 

kirjoittavat palvelussopimuksen. 
Joukkoa on tarkoitus käyttää yh-
dessä esimerkiksi ruotsalaisten 
rannikkojääkäreiden kanssa ja se 
saatetaan operatiiviseen käyttö-
valmiuteen lähivuosina. 

Myös koulutuspuitteita kehi-
tetään Uudenmaan Prikaatissa. 
Pari vuotta sitten valmistui uusi 
keskusvarasto, joka loi aivan uu-
det mahdollisuudet ajanmukai-
selle materiaalinhallinnalle. Ra-
kennus mahdollistaa aikaisem-
paan verrattuna huikean tason-
noston arkisissa huoltopalveluis-
sa. Tulossa ovat lähes sata vuotta 
vanhojen komeiden tiilikasarmi-
en peruskorjaukset, sotasataman 
laajentaminen Syndalenissa, ter-
veysaseman peruskorjaus sekä 
uusien luokka- ja koulutustilojen 
rakentaminen. Myös uudenmuo-
toisia paikallisjoukkoja johtaval-
le maakuntatoimistolle luodaan 
toimitilat prikaatin yhteyteen. • 
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A 
RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERI YHDISTYS TIEDOTTAA 

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys valitsi vuosikoko-

uksessaan yhdistyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi komentaja Ta-
pio Maijalan. Komentaja Mai-
jala on palvellut mm. Kotkan 
Rannikkoalueen komentajana ja 
siirtyy Merivoimien Esikunnassa 
operatiivisen osaston päälliköksi 
vuoden 2006 alusta lukien. Yh-
distyksen puheenjohtajan teh-
tävää kolme vuotta hoitanut ko-
mentaja evp Hans-Peter Rekola 
palvelee kansainvälisissä tehtä-
vissä Kosovossa, ja halusi jättää 
puheenjohtajan tehtävän. 

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen vuosikokoukses-
sa luovutettiin yhdistyksen pie-
noislippu yhdistyksen kunniajä-
senelle, professori, eversti Matti 
Lappalaiselle. 

Tilaisuudessa julkistettiin 
myös Rannikon Puolustaja-leh-
den Vuoden Kirjoittaja, joka on 
komentaja Taisto Vanhamäki 
Merivoimien Esikunnasta. Pal-
kintoraati, jonka muodostivat 
yhdistyksen varapuheenjohta-

Professori, eversti Matti Lappalainen vastaanottaa yhdistyksen 
pienoislipun eversti Juhani Haapalalta. 

ja, eversti Juhani Haapala, toi-
mitusneuvoston puheenjohtaja, 
kommodori Timo Kaukoranta 
ja merivoimien tiedottaja Ulla 
Parviainen, kiitti Vuoden kir-
joittajan aihealueiden monipuo-
lisuutta, tiukasta asia-aiheesta 
harrastustoimintaan, sekä hy-
västä suomenkielestä ja kyvystä 
kirjoittaa vaikeastakin aiheesta 
selkeästi ja elävästi. 

Vuosikokousta edelsi yhdis-

tyksen järjestämä historiapäivä, 
joka keräsi Merisotakoulun audi-
torion täpötäyteen. Korkeatasoi-
sen päivän ensimmäinen esitel-
möitsijä oli (kuvan vasemmassa 
reunassa) prikaatikenraali Asko 
Kilpinen. Kuva on otettu tauon 
loppupuolella. Artikkelit päivien 
esityksistä julkaistaan seuraavas-
sa Rannikon Puolustajassa, jon-
ka teemana on historia. 
Kuvat: Kaarle Lange 



Moottoritorpedovene 

U : n kunnostusprojekti 
Teksti: Mikko Meronen 
Kuvat: SHIÅA 

Suomen laivastomuseono toimiva Fo-

rum Mar inum -merikeskus on aloittanut 

moottori torpedovene Taisto 3:n kunnos-

tuksen. Rannikon Puolustaja tulee seu-

raamaan tiiviisti kunnostuksen vaiheita. 

Taistoon liittyen on suunnitelmissa myös 

Taisto 3:n "Tyrskyn" historiaa kuvaava 

kirja, kirjoittajina M ikko Meronen ja 

Eero Auvinen. Taisto 3 on vihdoinkin 

saamassa arvoisensa kohtelun. 

oottoritorpedovene Taisto 
3 "Tyrsky" rakennettiin Tu-
run Veneveistämöllä vuon-
na 1943. Insinööri Jarl Lind-

blom suunnitteli Taisto-luokan 
veneet italialaisten esikuvien 
mukaan. Veneitä rakennettiin 
kaikkiaan kahdeksan, kuusi ke-
väällä 1943 ja kaksi sodan jäl-
keen. Menestyksekkäimmän 
hyökkäyksensä veneet tekivät 
saksalaista maihinnousuosas-
toa vastaan Suursaaren luona 
15.9.1944. Kolme veneistä osui 
torpedoillaan vihollisaluksiin. 
Taisto 3:n ampuma torpedo il-

1 

1 10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 



• 
meisesti vaurioitti saksalaista M-
luokan raivaajaa. 

Taisto-luokka muutettiin so-
dan jälkeen moottoritykkive-
neiksi ja ne olivat palveluksessa 
1960-luvulle asti, jolloin Taisto 3 
päätettiin säilyttää museoitavak-
si ja muut veneet myytiin siviili-
käyttöön. 

Venettä säilytettiin Pansion 
laivastoasemalla vuoteen 2004 
asti. Veneen mahonkirunko on 
säilynyt varsin hyvässä kunnos-
sa ja se kaipaa lähinnä pintare-
monttia. Aluksen varustusta on 
riisuttu ja sen hankkiminen tu-
lee olemaan hankalaa. Onneksi 
sentään alkuperäiset, italialaiset 
Isotta-Fraschini -moottorit ovat 
tallella. 

Alus on odottanut museoin-
tia pitkään. Aluksesta vastannut 
henkilöstö on kuitenkin onnis-
tunut säilyttämään veneen varsin 
hyvin, niin ettei sen materiaalia 
ole kadonnut hirvittävän paljon. 
Aluksen omistaa Sotamuseo. 

Taisto 3 edustaa Suomen lai-
vaston torpedoaseen ja moot-
toritorpedoveneiden historiaa. 
Alus on kansainvälisesti mer-
kittävä italialaisen MAS Bagliet-
to moottoritorpedovenetyypin 
edustaja. Suomen laivastolla oli 
sodan aikana käytössä 15 italia-
laistyyppistä moottoritorpedove-
nettä: Jymy-luokka (4 kpl), Hur-
ja-luokka (5 kpl) ja Taisto-luok-
ka (6 kpl + 2 kpl sodan jälkeen). 
Taisto 3 on ainoa luokkansa (8 

kpl) alus, joka on vielä kohtalai-
sessa kunnossa. Muiden venei-
den nykykunto ei ole tarkkaan 
tiedossa, tiettävästi lähes kaikis-
sa on tehty suuria muutoksia. 

Taisto 3:n kunnostamisek-
si on käynnistetty projekti Fo-
rum Marinumin, merivoimien ja 
Sotamuseon yhteistyönä. Kun-
nostustyötä valvoo kommodori 
Jaakko Tikan johtama työryh-
mä, jossa on Forum Marinumin 
ja merivoimien edustajia. Tu-
run Satama on kustantanut tel-
tan kunnostustyön ajaksi. Kun-
nostustyössä on tähän mennessä 
käytetty Vankeinhoitolaitoksen 
ja Turun kaupungin nuoriso-
keskuksen Vene- ja laivapajan 
työvoimaa. Kunnostustyössä on 

Otsikkokuvassa 
Taisto 3 taiteilija 
Hakan Sjöströ-
min maalaama-
na. Vasemmalla 
Taisto 6 Airistol-
la sodan jälkeen, 
moottoritykkive-
neeksi muutettu-
na. Alla yksityis-
kohtia kunnos-
tuksen kohteesta 
tänään. 



ollut mukana myös Turun Am-
mattiopistosäätiön opiskelij oita. 

Projekti on saanut Jenni ja 
Antti Wihurin säätiöltä 20 000 
euroa, jolla kunnostusta voidaan 
viedä eteenpäin. Lisärahoitusta 
projektiin haetaan yhä. Kunnos-
tustyön on tarkoitus valmistua 
vuoden 2006 aikana, jonka jäl-
keen vene on tarkoitus sijoittaa 
näytteille Forum Marinumiin 
rakennettavaan venehalliin yh-
dessä moottoritykkivene Nuoli 
8:n kanssa. Hallin rakennusaika-
taulu on kuitenkin auki. 

Alus sopii hyvin laivastomu-
seon kokoelmaan muiden mu-
seolaivojen, miinalaiva Keihäs-

salmen (1957) ja tykkivene Kar-
jalan (1968) rinnalle. Alus ker-
too hyvin laivaston kehitykses-
tä ja sopii hyvin museolaivojen 
muodostamaan ajalliseen jatku-
moon. 

Taisto 3 rakennettiin Äbo 
Bätvarfilla - Turun Veneveistä-
möllä - yhtenä veistämön tuot-
teena meripelastusalus Anna 
Gaddin (1938), ketsi Daphnen 
(1935), haivene Gingerin (1939), 
purjevene Pojkbätin (1920-luku) 
ja Kolibriveneen (1940-luku) 
rinnalla. Alus edustaa siten myös 
turkulaista veneen-/laivanraken-
nusperinnettä. 

Tekniset tiedot 
Mitat: 17,8 x 4,7 x 1,5 m 
Uppoumo: 2 2 1 
Aseistus sodan aikana: 2 x 45 cm torpedoa heittimissä 

1 x 20 l t k / 4 2 ML (Madsen) ja 
4 syvyyspomminpudotinta 

Aseistus sodan jälkeen: 1 x 40 ltk (Bofors), 
1 x 20 l t k / 4 2 ML, 
2 x 1 2 , 7 BR Lkk (Bredo), 
2 - 6 syvyyspomminpudotinta. 
2 x 1 1 5 0 hv Isotta Froschini ASM 183 AD 
2 x £ 
48 solmua 

Taisto-luokan 
veneiden rakenne 

Aluksissa on porrastettu pohja, 
kuten muissakin Baglietto-tyy-
pin veneissä. Aluksen rakenne 
on kerroksellinen. Taisto 1-6 oli 
rakennettu mahongista, mutta 
sodan jälkeisen puutavaratilan-
teen takia Taistot 7-8 rakennet-
tiin männystä. Aluksen ulom-
mainen kerros on rakennettu 
tasasaumaisesti ja sisäpuolinen 
kerros on diagonaalilaudoitettu. 
Välissä on vaneri ja kangas. Pai-
koitellen kangas on molemmin 
puolin vaneria. Kansi on raken-
nettu kahdesta rimakerroksesta 
joiden välissä on kangas. 

Taisto-luokan moottori-
torpedoveneiden 
rakentamisesta ja 
toiminnasta 

Ajatus moottoritorpedovenei-
den hankkimisesta Suomen lai-
vastolle heräsi jo vuonna 1919, 
kun Itäisellä Suomenlahdella 
toiminut englantilainen laivasto-
osasto teki onnistuneen torpe-
doveneiskun Kronstadtiin. Täl-
löin huomattiin näiden pienten 
nopeiden alusten iskukyky. Suo-
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Taisto 4 
sodan aika-
na vuonna 
1943 

men laivasto oli hankkinut 1920-
luvun lopulla ja 1930-luvun alus-
sa ensimmäiset moottoritorpe-
doveneet. Nämä veneet olivat ns. 
Thornycroft-tyyppiä. 

Sodan alkaessa Thornycroft-
veneet olivat kuitenkin vanhen-
tuneita ja niiden korvaaminen 
oli välttämätöntä. Talvisodan 
aikana vuonna 1940, aiemmin 
nopeita moottoriveneitä suun-
nittellut Turun Veneveistämön 
pääsuunnittelija Jarl Lindblom 
lähetettiin Higginsin telakalle 
Yhdysvaltoihin valvomaan Suo-
men valtion tilaamien PT-ve-
neiden rakentamista. Lindblom 
joutui kuitenkin palaamaan Suo-
meen 1941 eivätkä veneetkään 
koskaan saapuneet vaan ne luo-
vutettiin englantilaisille. 

Kotimaassa oli käynnissä 
hanke italialaisten veneiden osta-
miseksi, mutta samalla aloitettiin 
projekti omien moottoritorpedo-
veneiden rakentamiseksi. Alus-
luokan suunnitteli Jarl Lindblom 
italialaisten Baglietto-mootto-
ritorpedoveneiden piirustusten 
pohjalta. Kuuden moottoritor-
pedoveneen sarja tilattiin Turun 
Veneveistämöltä vuonna 1941, 

mutta materiaalipula vaikeutti 
alusten rakentamista. Italialais-
ten Isotta Fraschini -moottorei-
den saanti oli erityisen hankalaa. 

Moottoritorpedovene Taisto 
3 valmistui Turun Veneveistä-
möllä 1943. Alus sai nimekseen 
Tyrsky. Vene liitettiin kesällä 
1943 1. Moottoritorpedolaivu-
een riveihin yhdessä muiden si-
saralustensa kanssa. Vene osal-
listui sotatoimiin itäisellä Suo-
menlahdella. 

Alkukesä 1943 kului venei-
den vastaanotossa ja koulutuk-
sessa ja vasta loppukesällä uudet 
veneet pääsivät toimintavalmiu-
teen. 1. Moottoritorpedovene-
laivue teki hyökkäyksiä neuvos-
toliittolaisten saattueita vastaan 
19.-21.8. ja 6.-7.9. Hyökkäyk-
set olivat varsin onnistuneita ja 
muutamia vihollisen kuljetusa-
luksia, proomuja ja hinaajia upo-
tettiin. Taisto 3 ei kuitenkaan ol-
lut mukana näissä hyökkäyksis-
sä. Hyökkäyksiin osallistuivat ai-
nakin 19.-20.8. Taisto 1, 4, 5 ja 6 
sekä Jymy 1, 2 ja 3. 6.-7.9. Taisto 
2, 4 ja 6 sekä Jymy 2 ja 3. 

Kesällä 1944 1. Moottori-
torpedovenelaivue oli Neuvos-

toliiton suurhyökkäyksen alet-
tua mukana rajuissa taisteluissa 
Koiviston salmessa ja Viipurin-
lahdella, jossa Suomen laivasto 
kärsi raskaita tappioita. Moot-
toritorpedoveneet tukivat tykki-
veneiden, tykkilauttojen ja sak-
salaisalusten toimintaa. Veneet 
suorittivat pääasiassa miinoitus-, 
suojaus- ja savutustehtäviä. Yk-
sittäisten veneiden toiminnasta 
kaivattaisiin tarkempia tietoja. 
Moottoritorpedoveneet pelasti-
vat ansiokkaasti haaksirikkoisia 
saksalaisen torpedovene T 31: 
n upottua venäläisten torpedo-
hyökkäyksessä. Moottoritorpe-
doveneet olivat mukana myös 
Narvin luona käydyissä taiste-
luissa, jossa saksalaiset kokivat 
pahoja tappioita. 1. Moottoritor-
pedovenelaivueen ainoa täydel-
linen menetys oli kun Taisto 1 
upposi ilmahyökkäyksessä 21.6. 
Koiviston luona. 

Aselevon jälkeen toiminta 
suunnattiin saksalaisia vastaan. 
Menestyksekkäimmän hyök-
käyksensä Taisto-veneet teki-
vät saksalaista maihinnousu-
osastoa vastaan Suursaaren luo-
na 15.9.1944. Saksalaisaluksia 
Suursaaren luona oli varsin suuri 
määrä, ainakin 6 M-venettä (Typ 
Minensuchboot 35, 700 tonnia, 
aseistus 2x105 mm, 2 x 37 mm 
ja 6 x 20 mm), 23 erilaista tyk-
ki- ja maihinnousulauttaa, 6 rai-
vaajaa sekä parikymmentä syök-
syvenettä. 

Hyökkäyksessä olivat muka-
na Taisto 3, 5 ja 6. Hyökkäyk-
sessä Taisto 3 toimi johtovenee-
nä (komentajakapteeni Pirhonen 
ja luutnantti Lars Karma). Joh-
tovene valitsi maalikseen län-
tisimmän M-veneen, joka tuki 
maihinnousua tykistöllä. Sak-
salaisalus oli paikallaan ja tulitti 
Suursaaren pohjoiskärkeä. Taisto 
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Taisto 3:n kunnostusta valvova työryhmä suojelukohteensa ohjaamossa. Vasemmalta Eero 
Auvinen, Mikko Meronen, Jaakko Tikka, Pekka Mattila ja Erkki Virtanen. 

5 ei kuitenkaan malttanut jatkaa 
ryhmityksen mukaan idemmäk-
si, vaan kaartoi oikealle ja ampui 
torpedokaksoislaukauksen tätä 
venettä vastaan. Alus sai osuman 
eikä sitä enää räjähdyspatsaan 
jälkeen näkynyt. 

Taisto 3 kääntyi itään ja ha-
vaitsi M-veneen kokoisen aluk-
sen pohjoispuolella kaksi var-
mistavaa raivaajaa. Taisto 3 jat-
koi risteilykoneilla, jottei herät-
täisi epäluuloja ja ohitti raivaajat 
lähietäisyydeltä. Toinen raivaa-
jista kuitenkin kääntyi ympäri ja 
alkoi lähestyä. Taisto 3 käynnisti 
pääkoneet ja hyökkäsi M-venettä 
vastaan. Maali alkoi samalla tu-
littaa Suursaarta ja raivaaja alkoi 
ampua Taisto 3:a, mutta ampui 
yli. Taisto 3 ampui torpedokak-
soislaukauksen klo 3.34 noin 500 
m etäisyydeltä väistäen sen jäl-
keen vasemmalle. Maali käänsi 
tykistönsä hyökkääjää vastaan, ja 
Taisto 3 vastasi konetykillä koko 
väistökäännöksen ajan. Taisto 3 
suojautui savuun ja totesi yhden 

räjähdyspatsaan 30 sekuntia lau-
kauksen jälkeen. Myös Taisto 6 
sai ilmeisesti osuman saksalaisa-
lukseen hieman tämän jälkeen. 

Viima-ryhmä teki vielä myö-
hemmin hyökkäyksen saksalaisia 
vastaan kahdella veneellä, joista 
toinen sai osuman saksalaisaluk-
seen. Suursaaren taistelu oli vii-
meisiä laivastomme merkittäviä 
sotatoimia. Suursaaren taistelun 
jälkeen laivaston pääosat siirret-
tiin Ahvenanmaalle saksalaisten 
mahdollisen maihinnousun va-
ralta. Syyskuun 18. päivänä myös 
moottoritorpedoveneet siirtyivät 
Saaristomerelle. 

Sodan jälkeen Taisto-luokan 
veneet muutettiin moottorityk-
kiveneiksi. Pääosa Taisto-luo-
kan veneistä poistettiin käytöstä 
vuosina 1962-1965. Taisto 6 toi-
mi vielä kokeiluveneenä vuonna 
1977. 

Sodan jälkeen tehdyt muu-
tokset ovat myös osa aluksen 
käyttöhistoriaa. Aluksesta pois-
tettiin torpedoheittimet ja nel-

jän syvyyspomminpudottimen 
sijaan alukseen asennettiin vain 
kaksi uutta syvyyspomminpudo-
tinta torpedojen paikalle. Aluk-
sen tykistöaseistusta lisättiin; 20 
mm Madsen konetykin paikalle 
asennettiin 1 kpl 40 mm Bofors 
tykki sekä peräkannelle 1 kpl 20 
mm Madsen- ja ohjaamon si-
vuille Breda-konekiväärit (Bo-
fors-tykki saatettiin asentaa jo 
vuonna 1944). Ilmeisesti aluksen 
kantta vahvistettiin metallilevyl-
lä tykkiasennuksen yhteydessä. 
Aluksen apukoneet on vaihdettu 
1960-luvulla. 

Taisto 3:n historiassa on vielä 
paljon aukkoja. Olemme kiitol-
lisia kaikista tiedoista ja kuvista, 
joita lukijoilla saattaa olla veneen 
vaiheista. 
Mikko Meronen 
Forum Marinum 
Linnankatu 72 
20100 Turku 
(02)2829504 
mikko.meronen@ 
forum-marinum.fi 
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Maahan tuo ja : 

I y m • • л Lauttasaarenlie 5 4 , 0 0 2 0 0 Helsinki, 
n l a U 4 Puh. (09) 6 8 2 7 1, Faksi (09) 6 8 2 7 

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

Meridieseleitä.dieselgeneraattoreita, 
merivaihteita ja säätölapapotkureita akseleineen 

WITRAKTOR PTJ VVihuri Oy Witraktor CATERPILLAR 
I m I Power Systems 

Kiitoradantie4, 01530 Vantaa 
p. (09)415815. faksi (09)4158 2582 www.witraktor.fi 

59 

http://www.finnrappel.fi
http://www.witraktor.fi


OVE ENQVIST 

P O M - P O M 
Tykin kehitti Vickers Maxi-

min lisenssillä Englannissa 
ensimmäisen maailmansodan 
aikana Englannin laivaston aloit-
teesta. Rakenne oli periaatteessa 
sama kuin Hiram Maximin ke-
hittämässä konekiväärissä. Siinä 
oli vesijäähdytys ja patruunat oli-
vat kangasnauhassa. Jäähdytyk-
sessä ja syötössä oli usein häiri-
öitä ja panosnauhat kärsivät kas-

tumisesta. Englannissa tykkejä 
yritettiin parantaa vaihtamalla 
kangasnauhat metallivöihin ja 
keventämällä ammuksen painoa. 
Tykin maine ei kuitenkaan juu-
rikaan parantunut, ja siitä ku-
ten pienemmästä 37 mm:n ver-
siostakin on käytetty pilkkani-
meä "Pom-pom". Nimi on erään 
version mukaan tullut siitä, että 
yleensä laukauksia lähti kaksi 

ennen kuin vyö katkesi. 
Ensimmäisen maailmanso-

dan alkaessa Venäjän sekä maa-
että ilmavoimat tilasivat Vicker-
siltä 40 mmm automaattityklcejä. 
Vuoden 1916 loppupuolella näitä 
aseita oli käytössä mm. Venäjän 
Itämeren laivastossa. Obuhovin 
tehdas valmisti yhdessä Pietari 
Suuren merilinnoituksen korjaa-
moiden kanssa aseille lavetit. 

Todennäköisesti neljä aset-
ta oli jäänyt maahamme vuonna 
1918. Niistä vain yksi oli toimin-
takuntoinen. Ase sai nimen 40 
ItK 15V. Laivasto tunsi mielen-
kiintoa konetykkiä kohtaan, ja se 

40/40 V15 40/40 V34 
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40 mm:n 40 kaliiperin 
automaattinen merikanuuna 
m/Vickers 1915 (40/40 VI5) ja 
m/Vickers 1934 (40/40 V34) 



halusi käyttöönsä puolustusmi-
nisteri V. P. Nenosen ilmatorjun-
nalle tarjoamat tykit. Erityisesti 
kenraalimajuri Kivekäs vastusti 
tykkien käyttämistä ilmatorjun-
taan. 

Tykkiä kokeiltiin kuitenkin 
ilmatorjunnassa Muurilan am-
pumaleirillä kesällä 1934. Ko-
keet osoittivat aseen heikkoudet. 
Aseet olivat suhteellisen tehotto-
mia ilmatorjuntakäytössä puut-
teellisen kantamansa johdosta. 
Suomessa lavetteja korjailtiin ja 
niihin asennettiin polkulaukai-

simet. Ilmatorjunta siirtyi kui-
tenkin aikoinaan käyttämään 40 
mmm Bofors-tykkejä. Chrich-
ton-Vulcan valmisti vuonna 
1934 Vickers-tykeille uudet la-
vetit. 

Vuoden 1932 alkupuolella 
merivoimille ostettiin kahdek-
san 40/40 V-tykkiä. Molemmat 
panssarilaivamme, Ilmarinen ja 
Väinämöinen, varustettiin näillä 
aseilla. Vuonna 1941 myös nämä 
korvattiin 40 mm:n Bofors-ty-
keillä. Tykkimalli oli sen jälkeen 
merivoimilla käytössä rannikko-

tykkinä lähinnä lähitorjuntaan 
nimellä 40/40 V15 ja 40/40 V34. 
Lisäksi niitä käytettiin ainakin 
rannikkotykistön apualuksis-
sa Laatokalla ja Äänisellä, kun-
nes ne korvattiin 20 mm:n Mad-
sen-tykeillä. Kahdesta mallista 
käytettiin myös usein merkin-
tää 40/40 V (vanha) ja 40/40 V 
(uusi). Myös rannikkotykistössä 
tykistä saatiin huonot kokemuk-
set useiden häiriöiden takia. 

Ränni kkotykistövi deo 
- 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-

S ^ f f f f i ^ i n i ^ ^ a n n i k k o 

sr mvv 

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

Myynni: 

Meriv 
pk 
gsm 
kristiil 

t g 

Hangoss1im< 
_ Pekka Silvast, 
^ 019 2482659, 041 4921250, - -— ' 

p o. s i 1 vas t @ p p. i n e £ , . f i - . 

% 
% % 

Kaarinan kaupunki 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKKI 

Kauppakaari 4, Kerava 

Puh. (09) 274 7930 
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RTR 4:n esikunnan käytössä olleita rakennuksia Ruoppaojalla päätien varressa (TRnen 1995) 

Soksu on vepsäläiskylä Äänis-

linnasta 65 km etelään. Kylän 
koillispuolella Soksunniemessä 
on kivilouhimo, josta on louhittu 
porfyyrina tunnettua punertavaa 
kivilajia. Täältä on peräisin Me-
risotakoulun pihassa oleva, Ään. 
RPr:ssa palvelleen luutn. Tapio 
Virkkalan tekemä leijonapatsas. 
Patteri Soksuun 
I Lston (> RTR 4) alueelle Sok-
suun kivilouhimon maastoon si-
joitettiin marraskuun puolivälis-
sä 1941 Laatokalta siirretty jäyk-
kälavettinen 4/90 K/77 -patteri 
(Lke 5> 8.Ptri, vänr. E Ansa). 

Tammikuussa 1942 patteri 
korvattiin 2/122 K/31 -tykkisel-
lä, saman numeroisella patteril-
la. Kesäkuussa patteri sai nimek-
seen 5.Mt.Rask.Ptri ja täyden-
nettiin kuukautta myöhemmin 
4-tykkiseksi (kntop. p= 2443, i= 
1013). 

Soksuun siirrettiin heinä-

kuussa 1943 kaksi Canet-tyk-
kiä, toinen Lukkosaaresta ja toi-
nen Väliniemestä. Patteri nimet-
tiin 45.Rask.Rt.Ptriksi (1. tki p= 
2441, i= 1025 ja 2. tki p= 2465, 
i= 1002, kapt. T Siimes). Patteri 
saatiin elokuussa ampumakun-
toon. 

Tykit Ristisaareen, 
henkilöstö Pirttisaaren 
kautta Ahvenanmaalle 
Soksun patteri purettiin maalis-
kuun alkupuolella 1944. Tykit 
kuljetettiin kuukauden puolivä-
lissä Kotkaan. Canet-patterin ti-
lalle Soksuun tuli Äänisniemellä 
Sungun pohjoispuolella Fedoto-
vassa ollut 8.Mt.Rask.Ptri (2/152 
H/37). 

Henkilöstö komennetti in 
UudRPr:iin, jossa tehtävänä oli 
miehittää patterin Pirttisaareen 
aiotut tykit. Kun tykkien kuljetus 
viivästyi, henkilöstö komennet-
tiin kahden viikon kuluttua huh-

Kotiseututalo Soksussa (TRnen 
1995) 
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Heinäkuun lopussa patteri sai 
käskyn vaihtaa tykkinsä RTR 2:n 
taisteluista Kannakselta Viipurin 
kautta saapuneen 2.Mt.KPtrin 
kanssa. Patteri sai nyt nimekseen 
7.Mt.KPtri (4/75 K/17), alistet-
tiin l.RD:lle ja sijoitettiin Ristsa-
tamaan. Patteri kuului RTR 4:n I 
Patteristoon. 

Porkkalan rajalle 
Välirauhan tultua voimaan l.RD 
sai tehtäväkseen Porkkalan rajan 
vartioinnin. Syyskuun lopussa 
7.Mt.KPtri saapui patteristonsa 
kuljetuksessa Espooseen ja ryh-
mitettiin Gumbölen maastoon. 

Patterin henkilöstön kotiut-
taminen alkoi marraskuun puo-
livälissä. Tykit vietiin Porvoo-
seen varastoon. 

Teuvo Rönkkönen 

Äänisen Rannikkoprikaatin lotat 
va) 

kesäkuussa 1944 (Veteraaniku-

tikuun alussa Ahvenanmaalle 
Nyhamniin Lke 74:n (2/120/45 
C) miehistöksi. 

Soksun tykit vietiin kesäkuun 
alussa Ristisaareen (17.Rask. 
Rt.Ptri, 3/152/45 C), johon tou-
kokuun lopussa oli jo viety yksi 
Limosaaresta evakuoitu tykki. 

Henkilöstö 
Säkkijärven rannikolle 
Suurhyökkäyksen alettua henki-
löstö (4+17+48) sai käskyn pa-
lata Pirttisaareen, johon oli siir-
retty Puumalasta 2 Canet- tyk-
kiä. Matkalla käsky muuttui, ja 
uudeksi tehtäväksi tuli miehittää 
Säkkijärven rannikolla Härän-
päänniemessä III Lsto/RTR 22: 
n alueella 241.Kev.KPtri (3/76 
K/37, kapt. T Siimes). 

Teikarin-Melansaaren taiste-
lujen päätyttyä patteri siirrettiin 
heinäkuun puolivälissä ensin Vi-
laniemeen ja edelleen Karjanie-
meen. 
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Sarsuinmäen tykistä ja tyk-
kiasemista tullaan pitämään 

huolta vapaaehtoisvoimin, 
Museoviraston avustuksella. 

Kuva: Matti Kankkunen 

SARSUINMÄEN 
152 /45 CANET 
•PATTERI 
Kantalinnoitettu rannikkotyk-
kipatteri Sulkavalla Savossa... 
hetkinen? Niin, kyllä tuo mo-
nessa ihmetystä herättää, mutta 
totta se on. 

Välirauhan aikana syystalvella 
1940 valmistui 30. Linnoi-

tustykkipatteri Sulkavan Ylise-
nauvilaan. 30. Lt. Ptri kuului Lin-
noitustykkipatteristo kolmeen, 
jonka komentajana toimi majuri 
Väinö Antero Ojanne, esikunta 
sijaitsi nykyisin kesämatkailusta 
tunnetussa kauniissa Puumalan 
kirkonkylässä. 

Patterin rakentaminen 159 
metriä korkealle Sarsuinmäelle 
oli vaivalloista. Paikallinen tie oli 

ennen talvisotaa "hätäaputyönä" 
tehty. Syksyn sateiden pehmittä-
mällä se velloutui nyt raskaiden 
kuorma-autojen alla upottavaksi 
lieju-uraksi. 152 mm Canet-aseet 
jotka asennettiin uusiin asemiin, 
olivat evakuoitu talvisodassa Laa-
tokalta Mökerikön linnakesaarel-
ta. 

Vaikeuksista huolimatta pat-
terin henkilöstö, linnoitustyöväki 
ja kyläläiset kuitenkin tulivat hy-
vin toimeen keskenään. Olihan 
kaikkien etu, että asiat hoituivat 
sulassa sovussa. Yhteisö järjesti 
jopa useita juhlatilaisuuksia, jois-
sa esiteltiin tarkemmin raskaan 
työn tuloksia. Kun patteri myö-
hemmin juhannuksena läksi koh-

ti rajaa, oli suuri määrä paikallista 
väkeä ja evakkoja saattamassa. 

Helmikuussa 1941 alettiin 
patterille kouluttaa taisteluyksi-
kön henkilöstöä lähialueen reser-
viläisistä. Koulutuksen päätteeksi 
suoritettiin kovapanosammunta. 
Molemmilla tykeillä ammuttiin 
kuusi laukausta, ampumamatka 
oli n. 11 kilometriä. Tuosta ta-
pahtumasta kertoo silloinen pat-
teriupseeri vänrikki Heikki Kai-
nulainen seuraavasti: 

"Johdin patterin tulenjohto-
keskuksessa (kasematissa) pat-
terin tulitoimintaa. Erillisessä 
tulenjohtoasemassa eräässä Sai-
maan niemessä oli luutnantti 
Veijalainen. Kun tuli oli avattu 
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Muistelmia armeija-ajalta vuosina 1943-1945 

ja odotin korjausta, Veijalainen 
ilmoitti äimistyneenä "Ei korja-
usta, molemmat laukaukset ovat 
täysosumia" Niinpä ammunta 
jatkui komennossani "HUOMIO 
VIISI RYHMÄÄ (laukausta)...PI-
KATULENA... AMPUKAA!" 

Korkea-arvoisin herra tois-
takymmentä esiupseeria käsittä-
neessä vierasjoukossa oli armeija-
kunnan tykistökomentaja eversti 
Häkli, joka kiitti loppukatselmuk-
sessa koko patteria. Ammunto-
ja oli seuraamassa myös rannik-
kotykistöä tunteville tuttu mies 
everstiluutnantti Jussi Rikama. 

Juhannuksena 1941 patterin 
kalusto ja henkilöstö aloittivat 
sotaretkensä. Rintamalinjan ede-
tessä patteri moottorimarssi Puu-
malansalmen kautta Rautjärvel-
le Kekäleenniemeen ja edelleen 
Kaukolaan, josta matka jatkui 
Laatokan Vahtiniemeen, päättyen 
Taipaleenjoen pohjoispuolelle Yl-
läpäähän. Edellä luetelluissa pai-
koissa patteri oli sodan edetessä 
eripituisia aikoja asemissa osal-
listuen jalkaväen, sekä Laatokan 
meripuolustuksen tukemiseen. 

Sotamuseon omistama ja lai-
valavetilla varustettu tykki asen-
nettiin kartion mallisen beto-
nikorokkeen pulttikehälle 1994. 
Kanuuna ei ole sama kuin alun-
pitäen Sarsuinmäelle asennettu, 
mutta on samanlainen CL-malli. 

Tänään tykkiasemat ja tykki 
kaipaavat kunnostamista. Työhön 
onkin jo ryhdytty innolla, sillä 
onhan tämä komea 1800-luvun 
lopun ase ja myöhemmin raken-
netut tykkiasemat osa Suomen 
historiaa, jonka saamme säilyttää 
jälkimaailmalle. 

Matti Kankkunen 

Tekstissä on poimintoja Heikki 
Kainulaisen esitelmästä. 

Veijo Eravuo (1925-2005) 
Muokkaus ja kuvat 
Ove Enqvist 

Veijo Eravuon muistelmien ai-
kaisemmat jaksot on julkais-
tu Rannikon Puolustajassa 1 ja 
3/2004 sekä 1 ja 2/2005. 

Russarössä kouluttajana 
Seuraava palveluspaikkani oli 
Russarön linnake, jonka pääl-
likkönä oli majuri Aarva. Asuin 
erään kapteenin ja toisen ko-
kelaan kanssa saaren pohjois-
rannalla sijainneessa mustepul-
loksi kutsutussa talossa, Tehtä-
vänäni oli miehistön koulutus 
mm. tulenjohtokeskuksen eri 
tehtäviin. Ellei minulle sattunut 
päivystävän upseerin tehtävää 
viikonlopuksi, vietin ne tavalli-
sesti Hangossa tai Helsingissä. 

Eräänä sunnuntai aamuna, 
kun olin palaamassa Hangon 
keskustaan pitkin Appelgrenin 
tietä, tuli vastaan paikallisen val-

vontakomission päällikkö 1 lkm 
kapteeni (vastaa everstin arvoa ja 
everstiksi kai häntä yleensä kut-
suttiinkin). Tervehdin häntä ja 
hänen seurassaan ollutta aliluut-
nanttia. Päästyäni muutaman 
askeleen heidän ohitseen kuu-
lui huuto "sotilas". Arvasin sen 
tarkoittavan minua, joten kään-
nyin ja menin heidän luokseen. 
Aliluutnantti kysyi minulta soti-
lasarvoani, sillä sitä he eivät tun-
teneet arvomerkkien perusteel-
la. Selitin olevani kokelas eli re-
serviupseerikurssin hyväksytys-
ti suorittanut. Kun aliluutnantti 
oli kääntänyt vastaukseni esi-
miehelleen, seurasi hetken äre-
än tuntuista venäjänkielistä pu-
hetta, jonka aliluutnantti käänsi 
minulle suomeksi. Sanatulvan 
sisältö oli suunnilleen seuraava: 
"Miksi ei teitä ole ylennetty vän-
rikiksi kurssin päättyessä, näin 
tehdään Neuvostoliitossa." En 
keksinyt siihen vastausta ja niin 
pääsin heistä eroon. 
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Ampumanäytös 
valvontakomissiolle 
Olisiko majuri Aarva kuullut ty-
kin siirrostani Hästö-Busössä, 
sillä eräänä päivänä sain määrä-
yksen huolehtia laiturilla olleen 
venäläisen 76 mmm ilmator-
juntatykin siirron majakan vie-
reen. Siihen aikaan käytössä oli 
kapearaitainen rata tälle välil-
le. Kun tykki sitten oli valmiina 
asemassaan, oli koeammunnan 
aika. Koeammuntaa seuraamaan 
tuli Hangon valvontakomissi-
on päällikkö, joka seisoi majuri 
Aarvan vieressä. Koska kyseessä 
oli ilmatorjuntatykki, käytim-
me aikakranaatteja. Minut oli 
määrätty tulenjohtajaksi. Käytin 
P3 ampumamenetelmää. Neljäs 
laukaus hajotti maalilautan. Il-
moitin majuri Aarvalle: "Maali 
tuhottu." Tällöin valvontakomis-
sion päällikkö tarttui käteeni ja 
ilmeisesti kiitti suorituksesta. 

Russarössä ollessani oli myös 
melkein täydellinen auringon 
pimennys. Sitä seuraamaan olim-
me varustautuneet nokeamalla 
ikkunalasin kappaleita. Oli to-
della mielenkiintoista seurata, 
kun kuu peitti vähitellen aurin-
koa ja linnut hiljenivät. Tuli aa-
vemainen tunne. Auringon tul-
lessa esiin kuun takaa elämä 
saarella normalisoitui. 

Saarella sain miellyttävän 
komennuksen, kun linnakkeen 
päällikön sisarentytär tuli vii-
koksi saarelle. Olin hänen seu-
ralaisenaan kolmena iltapäivänä. 

Samoilin hänen kanssaan saaren 
länsipäässä. Se oli mukavampaa 
kuin normaali palvelus. 

Kotiuttamistanssit 
Saaressa oli myös tanssilava. 
Kotiuttamispäivän lähestyes-
sä elokuussa 1945, antoi majuri 
Aarva luvan tanssiaisten järjes-
tämiseen kotiuttamista edeltä-
vänä iltana. Miehet saivat hakea 
tanssiseuransa Hangosta yhteys-
veneen kahdella vuorolla. Sa-
tuin olemaan päivystävä upseeri 
sinä päivänä. Ensimmäisen ve-
neellisen saapuessa olin tietysti 
sitä vastassa, mutta myös maju-
ri Aarva seisoi kalliolla laiturin 
tyvessä. Minut hän määräsi tar-
kastamaan veneen, ettei siellä ol-
lut viinapulloja, joiden tuonti oli 
kielletty. Löysinhän minä sieltä 
pari pulloa, joihin kirjoitettiin 
omistajan nimi ja vietiin toimis-
toon. Omistajat saivat ne takai-
sin kotiuttamisen yhteydessä. 
Mitään seuraamuksia ei kiellon 
rikkomisesta tullut. 

Kun sitten toinen veneelli-
nen saapui, olin majurin silmien 
alla tarkastamassa veneen. Näin 
veneen laidan yli roikkuvan kol-
me narua, mutta itse veneestä en 
löytänyt yhtään viinapulloa, jo-
ten tein ilmoituksen: "Herra ma-
juri. Veneessä ei ole viinaa." Ei-
hän sitä ollutkaan veneessä, mut-
ta aavistin että ulkopuolella oli. 
Vapauduttuani illalla PU:n teh-
tävistä menin tanssipaikalle, jos-
sa pari miestä kuiski, että tuolla 

pensaikossa olisi viinaa. Vieraat 
kuljetettiin vielä illalla takaisin 
Hankoon. 

Seuraavana päivänä koitti sit-
ten kotiuttaminen, jossa tilaisuu-
dessa majuri Aarva piti ylevän 
puheen. Hangossa oli miehistöl-
le varattu vain härkävaunu sota-
ajan tyyliin. Sain kuitenkin yli-
puhuttua konduktöörin ja niin 
me kaikki saimme III lk:n mat-
kustajavaunun. Karjaalla sitten 
tiemme erosivat. Helsingissä il-
moittauduin sotilaspiirissä, jossa 
sain kotiuttamisrahan. Olkalaput 
karsittiin pois, mutta muuten so-
tilasvaatteet sain pitää. Tämä oli 
yleisen vaatepulan seurausta. 
Vänrikiksi ylentäminen tapahtui 
todennäköisesti poliittisten syi-
den vuoksi vasta niinkin myö-
hään kuin vuonna 1948. 

Nämä muistelmani ovat lä-
hes 60 vuoden takaa, joten pie-
niä muistiharhoja saattaa kirjoi-
tuksessani esiintyä, Mutta olen 
tuonut esille vain sellaisia muis-
telmia, jotka ovat voimakkaim-
min mielessäni. Tässä kirjoituk-
sessa olen jättänyt muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta 
strategiset jutut pois. Hoitakoot 
ammattimiehet ne. Toivon että 
lukija ymmärtää tämän ja saa sa-
malla käsityksen siitä, mitä ran-
nikko tykkimiehen elämä oli so-
dan ja vasta alkaneen rauhan al-
kuaikoina. 

Helsinki 20.3.2003 
Veijo Eravuo 
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onin taistelut - Niili, Kööpenhamina, Trafalgar 

) 
fPENHAMINAN MERITAISTELU 24.1801 

ka: Kööpenhamina lahti Tuskassa 
puolet: BritannianItämerenla wasto '.iialusta)ja 

Tanskan laivasto (18 alusta ja 
ranrnöBpuoteöö) 

«te: estaa Tanskaa. Ruolsi^orjaa j3 Venlaa 
liittoutumasta Ranskan koissa 

s: Kööpenhamina antautui. 12 tanskalaina 
alustavangmiin 

Vanguard (Nehanj _ 

RansüLmet — 

NIILIN MERITAISTELU 1.8.1798 

Paikka: Äbukirin lahti Egyptissä 

Osapuolet: Britannian Välimeren laivasto Ci 3 alusta! ia Ranskan Väimcren 
laivasto (17 alusta) 

Tavoite: estaa Napoleonia valtaamasta Intian kauppareitti 
Tulos: 13 ranskalaista alusta vangittiin tai tuhottiin 

TRAfALGARIN MERITAISTELU 
2tl0JÄ)5 

w Elephant iNeison) 

f 

Paikka: Trafalgarin 
selkä 
Espanjassa 

Osapuolet: Britannian 
VaSmertn 
lavastof26 
alusta) ja 
Ranska Espanjan 
laivasto i j j akftta) 

Tavoite: estää 
matfsnnousun 
tukennnen 
Britanniaan ja 
ottaa Ranskalta 
merten teruus 

Tulos: 23ranskaiais£ 
spaujalaistaakjsta 
tuhottiin, amiraali 
Nelson kuoli 

f 

£ Willah« 
£sp»»jilalset 
«»ttfaUis« 

merfenherruuden 
M e r e n k u l u n m e r k i t y s kasvo i 1 5 0 0 -

luvu l ta a l k a e n use iden Euroopan val-

t i o i den pyrk iessä t u r v a a m a a n tuo t to i -

s i m m a t kauppare i t t i nsä . 1 7 0 0 - l u v u n 

lopul la m e r t e n her ruudes ta ta is te l i va t 

enää Br i tann ia ja Ranska. Br i tann ian 

intressinä ol i t u rva ta saa r i va l t akunnan 

m e r e n k u l k u , Ranska ol i m u k a n a Napo-

leon in pyrk iessä Euroopan va l t i aaks i . 

Tässä va l ta ta is te lussa Trafa lgar in tais-

te lu ol i ra tka iseva . 

i M i A i 

\ ritannia pelkäsi kenraali 
/ Napoleonin maihinnou-

sua Englannin kanaalin 
yli ranskalais-espanjalai-

sen laivaston tukemana. Britan-
nian laivasto kuitenkin esti tä-
män, joten Napoleon luopui aja-
tuksesta jo kesään 1805 mennes-
sä ja siirsi armeijansa Kanaalin 
rannalta Keski-Eurooppaan. Sa-
malla Ranskan laivasto sai teh-
täväkseen palata Välimerelle ja 
vahvistaa Napoleonin valtaa siel-
lä. Matkalla Italiaan lokakuus-
sa 1805 Ranskan laivasto kohta-
si brittiläisen amiraali Nelsonin 

Artikkelikokonaisuus on ai-
kaisemmin julkaistu Ruotu-
väki-lehdessä 12/2005. 

LAURI HELANIEMI 

Amiraali Nelson ja ken-
raali Napoleon selvit-
telivät välejään maa-
ilman kuuluisimmassa 
meritaistelussa. 

Poikkeuksellinen tak-
tiikka toi voiton briteil-
le, Nelson ammuttiin 15 
minuutissa kannelle. 

Välimerilaivaston. 
Nelson oli valmistellut lai-

vastonsa huolella ratkaisevaa 
taistelua varten: alusten varastot 
oli täydennetty niin raikkaalla 
vedellä kuin tuoreilla vihannek-
sillakin. Taistelutekniikkaa har-
joiteltiin lähes päivittäin. Upsee-
reilleen Nelson selvitti taktisia 
ratkaisujaan kahdella lippulai-
vallaan järjestetyillä päivällisillä. 

Nelson yllätti vastustajan 

Ranskalainen amiraali de Ville-
neuve 33 ranskalaisen ja es-
panjalaisen aluksen laivastonsa 
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kanssa tiesi kohtaavansa Nelso-
nin 27 linjalaivan laivaston. Sil-
loisen taktiikan mukaisesti Vil-
leneuven alukset olivat jonossa, 
jotta vihollisen olisi mahdolli-
simman vaikea tuhota monta 
alusta kerralla. Taktisten kyky-
jensä ja kokemustensa ansiosta 
Nelson osasi jakaa laivastonsa 
poikkeuksellisesti kahteen lin-
jaan, jotka hän suuntasi suoraan 
Villeneuven laivaston heikkoon 
keskikohtaan. Hän onnistuikin 
murtamaan linjan, mutta suurin 
uhrauksin. 

Tuohon aikaan aluksen pääl-
likkö johti toimintaa suojatto-
mana kannelta kannustaen mie-
hiään tykkien tehokkaaseen 

käyttöön ja lopulta toisen aluk-
sen valtaamiseen. Aluksilla ollut 
merijalkaväki valmistautui tais-
telemaan mies miestä vastaan 
muun muassa mastoihin sijoi-
tettujen tarkka-ampujien avulla. 
Amiraali Nelson joutui kuoletta-
vaksi maaliksi viidessätoista mi-
nuutissa. 

Brittialukset lippulaiva HMS 
Victoryn vanavedessä kokivat 
pahoja tuhoja niiden purjehti-
essa kohtisuoraan ranskalais-es-
panjalaista linjaa vastaan ja otta-
essa mastoja silpovat täyslaidalli-
set vastaan. Brittien vuoro koitti 
heidän päästyään riittävän lähel-
le: täyslaidalliset kaksoislauka-
uksia olivat tuhoisia ensimmäi-

sen kuulan puhkaistessa kyljen 
ja toisen räjähtäessä kannella le-
vittäen kuolemaa. Viiden tunnin 
taistelun jälkeen britit saivat yli-
otteen taistelusta vastustajan lin-
jojen mentyä sekaisin. Ranska-
laiset joutuivat antautumaan. 

Trafalgarin taistelu ei ratkais-
sut Euroopan ongelmia, mutta 
sen myötä Napoleonin valta ra-
jattiin Manner-Eurooppaan. Bri-
tannia sai kasvaa rauhassa maail-
man suurimmaksi merimahdiksi 
ja aikansa suurvallaksi. 

Amiraali Lord Nelson nousi 
brittien ylivoimaiseksi kansallis-
sankariksi. 

Monen merisotilaan arvostus perustuu voi-
tettuihin taisteluihin, Nelson oli taktikkona 
ylivertainen. 

Taistelut veivät rohkealta amiraalilta käden, 
silmän ja lopulta myös hengen. 

Lauri Helaniemi 

Vuonna 1758 pastorin 11-
lapsiseen perheeseen synty-

nyt Horatio Nelson aloitti laivas-
touransajo 12-vuotiaana. Hän 
pääsi meriupseerisetänsä oppiin, 
kun Espanjan vallatessa Falklan-
din saaret Britannia ryhtyi va-
rustamaan laivastoaan ja värvää-
mään henkilöstöä. 

Elämä laivalla oli kovaa. Ho-
ratio työskenteli satojen muiden 
tavoin pitkiä päiviä — usein kuu-
kausia, jopa vuosia kerrallaan. 

Ruoka oli kehnoa ja vesi usein 
juomakelvotonta. 

Myöhemmin Nelson onnis-
tui setänsä avulla saamaan pes-
tin kauppalaivalle Länsi-Intiaan 
ja vuoden kuluttua tutkimusa-
lukselle Antarktikselle. Horation 
kyvyt ja into oli huomattu. Tais-
teluun hän joutui ensimmäistä 
kertaa Amerikan sisällissodassa. 
Jo 20-vuotiaana hän sai kommo-
dorin arvon ja oman aluksen, 
tehtävänään turvata Britannian 
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kauppamerenkulkua Väli-Ame-
rikassa. 

Päällikkönä Nelson kehitti 
miehistönsä oloja muun muassa 
ruuan ja juoman suhteen ja sai 
siten sotilaidensa kunnioituk-
sen. Sodan loputtua Nelson sai 
uuden aluksen päällikkyyden ja 
tehtävän Länsi-Intiassa. Samoi-
hin aikoihin Nelson avioitui les-
ki Frances Nisbetin kanssa. 

Silmäpuoli, 
yksikätinen taktikko 
Ranskan uusi tasavalta julisti so-
dan Britannialle ja Hollannil-
le vuonna 1793. Viiden vuoden 
tauon jälkeen Nelson lähetettiin 
turvaamaan Britannian kaupan-
käyntiä Välimerelle. Osallistu-
essaan Korsikan saaren valtauk-
seen hän menetti oikean silmän-

sä kuulan sirpaleesta. 
Ranskan liittouduttua 

Espanjan kanssa Britan-
nia päätti vetää lai-

vastonsa Välime-
reltä. Purjehties-
saan Gibraltarin 

salmesta Nelson tör-
mäsi sumussa espanjalais-

ten laivastoon. Suostuteltuaan 
esimiehensä vaaralliseen hyök-
käykseen Nelson onnistui pur-

jehtimaan espanjalaisten laivo-
jen linjassa olleeseen auk-

koon. Vaikka Nelso-
nin alus oli menet-

tänyt koko taki-
lansa, kykenivät 
he valtaamaan 
kaksi espan-
jalaista alus-
ta ja kääntä-
mään taiste-
lun voitoksi. 
Esimiehet 
arvostivat 
Nelsonin 

ylivoimaisia taktisia taitoja, vaik-
ka ne olivatkin usein omavaltai-
sia. 

Samana vuonna amiraaliksi 
ylennetty ja ritariksi lyöty Nel-
son johti maihinnousua Tenerif-
fan saarelle henkilökohtaisesti. 
Vihollisen luoti osui hänen oike-
aan käsivarteensa, joka joudut-
tiin amputoimaan. 

Tottelematon Niilin sankari 
Jo muutaman kuukauden ku-
luttua kotiinpaluusta Nelson sai 
käskyn lähteä jälleen Välime-
relle, tällä kertaa ajamaan takaa 
Ranskan laivastoa. Alukset löy-
tyivät Niilin suistosta, ja Nelson 
päätti hyökätä yllättäen auringon 
laskettua. Britit voittivat taiste-
lun ja Nelson ristittiin kotimaas-
sa "Niilin sankariksi". 

Nelson oli peittelemättömän 
otettu saamastaan huomiosta. 
Hän ei myöskään enää salaillut 
suhdettaan Britannian Napolin 
suurlähettilään vaimoon Emma 
Hamiltoniin. Rakkaus karskiin 
naiseen lisäsi Nelsonin kansan-
omaisuutta ja suosiota brittien 
keskuudessa entisestään. Paris-
kunnan yhteinen tytär Horatia 
syntyi vuonna 1801. 

Menestys 
toi sankaruuden 
Napoleon pyrki solmimaan liit-
toja Venäjän, Tanskan ja Ruot-
si-Norjan kanssa estääkseen Bri-
tannian kaupankäynnin. Alku-
vuodesta 1801 Brittien laivasto 
lähetettiinkin Itämerelle torju-
maan liittoutumiset. Nelsonin 
käskettiin keskeyttää Kööpen-
haminan edustalla käyty verinen 
taistelu, mutta Nelson tyypilli-
seen tapaansa ei ollut huomaavi-
naankaan käskyä. Hänen rohke-
utensa ansiosta Kööpenhamina 
joutui antautumaan. Voitto pe-

v 
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lasti myös Nelsonin tuomiolta. 
Vuonna 1803 Nelsonin ta-

voite vihdoin toteutui ja hänet 
nimitettiin Britannian Välime-
ren laivaston komentajaksi teh-
tävänään tuhota Ranskan laivas-
to. Komentajana Nelson kiinnitti 
erityistä huomiota päälliköiden 
kouluttamiseen. 

Trafalgarin taistelu päät-
tyi Britannialle menestyksek-
käästi ja tarkka-ampujan luo-
tiin kuolleesta amiraali Lord 
Nelsonista tuli kansallissanka-
ri. Hänen kolmea suurta voit-
toaan kunnioitetaan tänäkin 
päivänä merisotilaiden kaulu-
reissa olevilla kolmella raidalla 
ja kuolemaansa puvussa olevalla 
mustalla solmiolla. 
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Laivastokatselmus vuonna 1977 

Iso-Britannian 
laivastokatselmus 
palasi lähes 
30 vuoden tauolta 
Lauri Helaniemi 

Iso-Britannian merivoimat 
järjesti yhden maailman 
suurimmista laivastokat-
selmuksista 28. kesäkuuta 

Portsmouthin edustalla juhlis-
taakseen 200 vuotta sitten käytyä 
Trafalgarin meritaistelua ja sen 
voittajaa, amiraali Lord Nelso-
nia. Katselmukset ovat nykyään 
harvinaisia: edellisen kerran Iso-
Britannia järjesti suuren katsel-
muksen vuonna 1977 kuningatar 
Elisabeth II:n valtaan astumisen 
25-vuotisjuhlallisuuksien yhtey-
dessä. 

Katselmukseen osallistui 160 
kotimaista ja ulkomaalaista sota-, 

kauppa- ja purjealusta. Mukana 
oli aluksia 36 eri maasta, joukos-
sa myös Suomen merivoimien 
miinalaiva Pohjanmaa. Muista 
maista edustettuina olivat muun 
muassa Ranska, Espanja, Yhdys-
vallat, Brasilia, Intia, Australia ja 
Japani. 

Tervehtijä 
miehittää partaan 
Laivastokatselmusten uskotaan 
olevan noin 600 vuotta vanha 
perinne. Alun alkujaan kysees-
sä oli eräänlainen tarkastus, jos-
sa laivaston komentaja tai hänen 
esimiehensä, esimerkiksi kunin-

Kolmen tuulin tervehdykset 

mmm 



taa koko henkilöstön asettumis-
ta paraatiasuissaan aluksen kan-
sille riviin. Alukset myös vaihta-
vat lipputervehdyksiä eli laskevat 
ja nostavat kansallisuuslippunsa 
toistensa kunniaksi. 

Tähän katselmukseen osal-
listuneella 160 aluksen joukolla 
tervehdykset kestivät noin kol-
me tuntia. 

Monet maat osallistuivat kat-
selmukseen luultavasti kunnioit-
taalcseen Britannian merimah-
din aikana syntyneitä ja myö-
hemmin yhteisiksi muodostu-
neita merisotilasperinteitä. 

Kirjoittaja, komentaja Lauri He-
laniemi on Kv-päällikkö Merivoi-
mien Esikunnassa 

gas, tarkasti taisteluun tai tutki-
musmatkalle lähtevät alukset. 
Nyttemmin operaatioon lähte-
vä laivue tarkastetaan laivasto-
harjoituksessa, jonka päätteeksi 
voidaan suorittaa katselmuksen 
liikkuvampi muoto — laivasto-
paraati. 

Trafalgarin muistokatselmuk-
sessa alukset olivat ankkuroitu-
neina Solentin salmeen tasavä-
lein useaan riviin. Katselmuksen 
vastaanottanut kuningatar kiersi 
alusrivit johtoaluksellaan. 

Katselmuksiin kuuluu par-
taan miehittäminen vastaanotta-
jan tullessa kohdalle. Se tarkoit-

Koulutuspurjehdus 2005 
i lO Miinalaiva Pohjanmaa käyntisatamat 

O Amiraali Nelsonin taistelupaikat 

Pohjanmaa yli kuosi viikkoa merellä 

Heikki 
Gerlander 

Koulutus-
purjehdus 
suuntautui 
Baltimoreen 

Myös miinalaiva Pohjanmaa osallistui 200 vuoden takaisen 
Trafalgarin taistelun kunniaksi järjestettyyn laivastokat-

selmukseen Portsmouthin edustalla. Katselmus kuului osana 
vuosittaiseen koulutuspurjehdukseen, jonka aikana koulutetaan 
ensimmäisen ja kolmennen vuosikurssin kadetteja. Purjehduk-
sella oli mukana myös palkattua sotilashenkilöstöä ja varusmie-
hiä. Tänä vuonna koulutuspurjehdus suuntautui Iso-Britannian 
Portsmouthiin, Irlannin Corkiin ja Baltimoreen Yhdysvaltoihin. 

Purjehdus jakautui neljään vaiheeseen. Ennen matkaa osallis-
tujat tutustuivat aluksen laitteistoihin ja toimintoihin. Merellä oli 
avomerenkulun, koulutushaaraopin ja taisteluvälineiden opin-
not, joita 
kaikkia syvennet-
tiin kolmannel-
la ja neljännellä 
koulutusjaksolla. 
Koulutuspur-
jehdus järjestet-
tiin tänä vuonna 
22.5.-4.7. 
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U m • Ilkka Puukka 
Valtapelit hallinnossa 
Kustannus Oy Suomen Mies 
2005 

Puolustusministeriötä ja pää-
esikuntaa pidetään yleensä 

lähes samana asiana, mutta mie-
likuva on tyystin virheellinen. 
Puolustusministeriö on hallin-
nollinen, valtioneuvoston rinkiin 
kuuluva virasto, kun taas pääesi-
kunta on ennen muuta kentäl-
le ja ulkomaille suuntautunut 
sotilaallinen esikunta. Eivätkä 
niiden mielipiteet tai tavoitteet 
kulje suinkaan samaa rataa. Vie-
lä mielenkiintoisemmaksi asian 
tekee, että varsinkin ministeriön 
sisälläkin tavoitteet ja ratkaisu-
mallit näyttävät vetävän joskus 
pahasti ristiin. 

Ilkka Puukan kirja tutkii 
puolustusministeriön ja puolus-
tusvoimien johdon vallankäytön 
muotoja ja keinoja juuri tällai-
sissa ristiriitatilanteissa. Hänen 
pääväittämänsä on, että puolus-
tusministeriö pitää tärkeimpinä 
hallinnon tavoitteita (ns. hallin-

Ilkka Puukka 

toparadigmaa) kun taas sotilaat 
painottavat koulutuksensa mu-
kaisesti operatiivisia ja valmiu-
dellisia tavoitteita (ns. taistelupa-
radigmaa). Puukka ehkä joutuu 
väittämänsä vietäväksi sellaisis-
sakin tapauksissa, jossa todelliset 
päävaikuttimet saattavatkin olla 
hyvin raadollisia, kuppikuntaisia 
tai jopa henkilökohtaisia. 

Puolustusasiainneuvos Ilkka 
Puukka on ollut 15 vuoden ajan 
ministeriön näköalapaikalla. Hä-
nen vastuulleen ovat kuuluneet 
niin henkilöstöasiat kuin orga-
nisaatiokysymyksetkin. Kuinka 
ollakaan, juuri samoissa asioissa 
ministeriö on mustasukkaises-
ti pitänyt päätösvallan itsellään 
myös puolustusvoimien osalta. 
Kirjan kannalta ensiarvoista on, 
että Puukalla on tuhansia sivuja 
tuon ajan muistiinpanoja, jotka 
ovat olleet työn keskeistä lähde-
materiaalia. 

Kyseessä on väitöskirja, joka 
on rakennettu tutkimuksen 
muotoon. Ensimmäiset sivut 
saattavat tuntua melko puisevil-
takin, mutta toki niiden jälkeen 
kirjan pääosa siirtyy kuvaamaan 
ihmisiä ja tapahtumia. Puukka 
on valinnut tarkasteluun neljä 
eri ristiriitojen sävyttämää muu-
tostapahtumaa, jotka ovat puo-
lustusvoimien j ohtamisj är j estel-
män muutos, varusmiesten kou-
lutusjärjestelmän uudistus, puo-
lustushallinnon kiinteistöomai-
suuden luovutus liikelaitoksille 
ja ulkomaisten sotilasedustusto-
jen henkilöstökiistat. Viimeinen 
tapaus on ennen muuta kahden 
ministeriön välinen köydenveto, 
muut ovat oman hallinnonalan 
sisäisiä. Johtamisjärjestelmän 
muutos merkitsi vallan uusjakoa, 
johon jotkut sopeutuivat mutta 
monet suivaantuivat. Kiinteistö-
omaisuuden siirto taas merkitsi 

monille uhkaa valta-asemien ro-
mahtamisesta ja vielä useammil-
le työpaikan menetyksestä. 

Puukka on itse ollut kaikis-
sa tapauksissa hyvin keskeisenä 
vaikuttajana eikä asiantunteva 
lukija voi välttyä lievältä selit-
telyn vaikutelmalta. Puukka on 
tiedostanut itsekin tämän riskin 
ja tarkastellut kirjan alussa täs-
tä syntyvää eettistä ongelmaa. 
Kuvaavaa lienee kirjan alkulau-
se: Ihmisellä on kolme tietä edetä 
viisaasti, harkinnan tie, joka on 
ylevin, jäljittelyn tie, joka on hel-
poin ja kokemuksen tie, joka on 
katkerin. Tätä tutkimusta voisi 
kuvata kertomukseksi kokemuk-
sen tiestä. 

Toisenkinlaista väriä tapauk-
siin olisivat voineet tuoda mui-
den asianosaisten henkilöiden 
kannanotot, jotka nyt puuttuvat 
tyystin. Se on kuitenkin tietoi-
sesti valittu tutkimustapa. Te-
osta voi pitää myös hallinnon 
juorukirjana, sillä Puukka ravis-
telee joitakin tapahtumia mel-
ko kovakouraisestikin. Toisaalta 
hän ei käytä henkilöiden nimiä 
vaan virka-asemia prosesseista 
kertoessaan. Tokihan riittävän 
kiinnostuneet saavat myös nimet 
selville. Puukan kunniaksi on lu-
ettava, että vaikka aihetta muu-
hunkin olisi, hän suhtautuu hen-
kilöihinsä lähes poikkeuksetta 
pieteetillä ja kunnioituksella eikä 
leimaa juurikaan ketään ihmi-
senä tämän mielipiteistä riippu-
matta. 

Valtaa ja vallankäyttöä on 
tutkittu Suomessa tavattoman 
vähän ja on mielenkiintois-
ta, että tällainen avaus on tehty 
juuri puolustussektorilla. Puuk-
ka päätyy esittämään keskeisenä 
johtopäätöksenä, että kahden eri 
paradigman ristiriitaa lievennet-
täisiin yhdistämällä pääesikunta 

VALTAPELIT 
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puolustusministeriöön. Samaa 
hän ajoi jo 1990-luvun alussa sa-
malla kun maavoimien esikunta 
yritettiin erottaa pääesikunnasta. 
Liekö aika nyt otollisempi, kun 
maavoimien esikunta on pää-
tetty irrottaa ja pääesikunta jää 
torsoksi. Samoin Puukka esittää 
upseerikoulutuksen radikaalia 
muuttamista siten, että puolus-
tusvoimien johtoon saataisiin 
myös siviilivalmiudet hankkinei-
ta "sotilasmanagereita". 

Kirja kuuluu kaikkien puo-
lustushallinnossa ja puolustus-
voimien esikunnissa vaikutta-
neiden ja vaikuttavien peruskir-
jastoon ja ennen muuta sitä voi 
suositella kaikkien nopeaa uraa 
haikailevien aakkoslukemiseksi. 
Vallankäytön keinot, strategiat ja 
niiden onnistumisen reunaehdot 
tarjotaan valmiiksi pureskeltui-
na, eikä ole syytä epäillä etteivät-
kö samat keinot tepsisi kaikkialla 
valtionhallinnossa. 
ismo.turunen@suomensotilas.fi 

• • • L. I. Amiharnov 
Keisari Pietari Suuren merilin-
noitus 1913-1918 
Kustantamo Johan Beckman-
instituutti (Helsinki-Pietari-
Petroskoi) 
Pehmeät kannet, 280 sivua, 35€ 

Suomen rannikkopuolustus 
rakennettiin aikoinaan 1900-

luvun alussa Pietarin suojaksi 
rakennetun niin sanotun Pietari 
Suuren merilinnoituksen Suo-
meen vuonna 1918 jääneiden 
linnakkeiden pohjalle. Vaikka 
tämä merilinnoitusjärjestelmä 
on ollut tuttu melkein jokaisel-
le, siitä ei ole julkaistu kattavaa 
tutkimusta. Vasta vuonna 1995 
venäläinen Leonid Amirhanov 
julkaisi ensimmäisen kokonais-
esityksen Pietari Suuren merilin-

noituksesta. Puutteistaan huoli-
matta se on ollut paras teos ai-
heesta. 

Nyt kyseinen teos on kään-
netty suomen kielelle ja julkais-
taan kirjoitushetken tietojen 
mukaan joulukuussa 2005. Tämä 
kirjan esittely perustuu alkupe-
räiseen kirjaan, VTM Pekka Sil-
vastin toimittamaan suomenkie-
liseen tekstiin sekä kustantajan 
antamiin tietoihin. 

Kirja on varustettu toimit-
tajan epilogilla, joka johdatte-
lee suomalaiset lukijat kirjan 
tekstiin. Varsinainen teos alkaa 
kuvaamalla Itämeren linnoituk-
sia ennen Venäjän-Japanin so-
taa. Siinä kuvataan myös proses-
sia, joka johti Venäjän sotasata-
man siirtoon Liepajasta Tallin-
naan ja koko merilinnoituksen 
syntymiseen. Merilinnoituksen 
eri asemia kuten keskusasemaa, 
saaristoasemaa ja Turun-Ah-
venanmaan asemaa kuvataan 
omissa luvuissaan, kuten myös 
linnoituksen tykistöä. Operaa-
tio Albion, joka oli Saksan me-
rivoimien operaatio, joka täh-
täsi Viron saarten, Riianlahden 
ja Muhunsalmen valtaamiseen, 
on myös saanut oma pitkähkön 
käsittelyn, joka ei ehkä jaksa 
kiinnostaa suomalaisia lukijoi-
ta. Teos on varustettu kattavalla 
lähde- ja kirjallisuusluettelolla, 
joka on hyvä asia jatkotutkimuk-
sia ajatellen. 

Olen itse tutustunut kirjan 
tekijän käyttämiin lähteisiin Pie-
tarin arkistoissa. Kirjoittaja on-
kin kirjassaan käyttänyt yleiseen 
venäläiseen tapaan laajasti suo-
raan lähteiden tekstejä. Menet-
telyllä on sekä hyvät että huonot 
puolensa. Koska käytössä on ol-
lut vain valikoitua venäläistä ar-
kistomateriaalia, teksti on ehkä 
hieman yksipuolinen. Positii-

Л.И. АМИРХАНОВ 
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visena seikkana voidaan pitää 
sitä, että kirja tuo esille asioita, 
joita aikaisemmin ei suomeksi 
ole juuri käsitelty, ja venäläisten 
arkistojen hankala käyttö tekee 
niiden hyödyntämisen vaikeak-
si ulkomaisille tutkijoille jatkos-
sakin. 

Venäläinen alkuperäisteos 
sisälsi eräitä epätarkkuuksia ja 
jopa virheitä. Käytössäni olevan 
raakatekstin perusteella näyttää 
siltä, että ainakin osa niistä on 
kulkeutunut suomenkieliseenkin 
kirjaan. Alkuperäisen kirjan mu-
kaan on esimerkiksi joistakin 
paikoista käytetty vanhahtavia 
(venäjänkielisiä) nimiä ja kirjoi-
tustapoja kuten Stora-Klubben 
(Storklobb) ja Boksö (Boxö). 
Myös ainakin alkuperäisessä kir-
jassa olevissa kartoissa oli tiet-
tyjä epätarkkuuksia. Kirjan toi-
mittaminen suomen kielelle on 
kuitenkin vaatinut paljon työ-
tä jo käytetyn ammattitermis-
tön takia. Alkuperäiseen kirjaan 
verrattuna suomalainen laitos 
on myös paremmin suunniteltu. 
Koko on muutettu A4:stä näp-
pärämmäksi A5:ksi. Muutokset 
ovat johtaneet siihen, että alku-
peräisteoksen 80 sivua on kas-
vanut 280:ksi. Voidaan myös 
olettaa, että venäjän arkistoista 
peräisin olevat kuvat on toistet-
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tu paremmin kuin alkuperäises-
sä kirjassa. Kustantajan mukaan 
kuvat ovat osin samat kuin alku-
peräisessä kirjassa. 

Tarkempia tietoja myyntipis-
teistä ja esimerkiksi painosmää-
rästä ei ollut kirjoitushetkellä 
saatavilla. Oletettavaa kuitenkin 
on, että tällaisen erikoiskirjan 
painos on suhteellisen pieni, jo-
ten se kannatta hankkia mahdol-
lisimman pian sen ilmestyttyä. 

Kirjaa voi tiedustella kustan-
tajalta sähköpostilla jbi@mail.ru  
Ove Enqvist 

• • • Juri Melkonov 
Kuurinmaan rannikkotykit 
(Puski Kurljandskogo Bere-
ga) 
Kustantaja Gvards Ltd, Riika 
2005 
344 sivua, 350 mustavalkoista 
valokuvaa ja piirrosta 

Lehtimies Juri Melkonov on 

meille suomalaisille varsin 
tuntematon kirjailija. Hän on 
kuitenkin viime vuosina mat-
kustanut ympäri Itämeren ran-
nikkoa ja kirjoittanut paljon eri 
julkaisuihin alueen entisestä 
rannikkopuolustuksesta. Ke-
sällä 2004 hän vieraili Suomes-
sa ja kävi muun muassa Örössä 
ja Kuivasaaressa. Näistä ja luke-
mattomista muista kohteista voi 
nyt lukea 344-sivuisesta kova-
kantisesta kirjasta "Kuurinmaan 
rannikkotykit". 

Kirja alkaa 1600-luvusta, jol-
loin Kuurinmaassa kehittyi teol-
lisuus, kauppatoiminta sekä maa-
talous. Ventspilsin ja Liepajan 
satamissa rakennettiin laivoja, 
joilla alueelta lähdettiin jopa Af-
rikan ja Amerikan rannikoille 
asti. Ruotsalais-puolalainen sota 
kuitenkin saattoi rikkaan hert-
tuakunnan perikatoon, ja uuden 

kukoistuksen Kuurinmaan ran-
nikko saavutti Venäjän keisari-
kunnan aikana. 

Irbensalmi on Itämeren vaa-
rallisin paikka laivaliikenteelle. 
Majakat, jotka sijaitsevat Irben-
salmen rannoilla, varmistivat 
laivojen merenkulun tässä vai-
keassa paikassa. Tällä salmella 
on aina ollut strategisesti tärkeä 
merkitys, ja Venäjän Itämeren 
laivasto antoi sille erityistä mer-
kitystä. 

1800-luvun lopussa Liepa-
jaan rakennettiin sotasatama. Lai-
vastotukikohdan puolustamisek-
si rakennettiin rannikkolinnak-
keita. Kun Saksan armeija vuon-
na 1915 lähestyi linnakkeita, ne 
räjäytettiin. Vuonna 1916 sak-
salaiset insinööripataljoonat ra-
kensivat Kuurinmaan rannikkoa 
pitkin kapearaiteisen rautatien 
puutavaran vientiä varten. Tämä 
rautatie toimi vuoteen 1962 asti. 
Ensimmäisen maailmansodan 
aikana Saarenmaalle rakenne-
tuilla venäläisillä rannikkopat-
tereilla oli suuri merkitys Venä-
jän keisarikunnan historiassa. 

1930-luvulla Latvia perusti 
oman sotalaivaston, joka puolus-
ti maata. Vuonna 1939 Kuurin-
maan rannikolle tulivat taas ve-
näläiset, jotka rakensivat kak-
si 130 mm:n rannikkopatteria 
Liepajaan sekä kolme 130 mm:n 
patteria Ventspilsin alueelle. Saa-
renmaalle rakennettiin 180 mm: 
n tornipatteri. Liepajan ja Vent-
spilsin puolustus toisen maail-
mansodan ensimmäisinä päivinä 
muodostavat elävän esimerkin 
Latvian historiasta. Muhun-
salmen saarten puolustus kesti 
vuoden 1941 lokakuun loppuun 
saakka. 

Vuoden 1945 jälkeen soti-
lasrakentajat tulivat taas Irben-
salmen rannoille. Siihen raken-

nettiin uudet patterit. 1960-lu-
vun alussa rannalle sijoitettiin 
Neuvostoliiton rannikko- ja ilma-
torjuntaohjukset. Vuonna 1993 
Neuvostoliiton armeija lähti 
pois Baltian maista. Kaikki tykit 
leikattiin metalliromuksi. Nyky-
ään Latvian laivasto kehittyy ak-
tiivisesti ja on yhteistoiminnassa 
Naton ja muiden Baltian mai-
den laivasatojen kanssa. Vanhat 
venäläiset patterit ovat nykyään 
erinomaisia matkailukohteita, ja 
ne pysyvät Kuurinmaan ranni-
kolla osana Euroopan kulttuuri-
historiallista perinnettä. 

Melkonov käsittelee kaikkia 
näitä vaiheita kirjassaan. Kirjan 
kieli on venäjä, mutta kuvat ja 
piirrokset on varustettu englan-
ninkielisillä kuvateksteillä (jos-
kin englannin kieli on kuvateks-
teissä huonohkoa). Kirjan alussa 
on myös yhteenveto jopa yhdek-
sällä Itämeren eri kielellä, myös 
suomeksi ja englanniksi. Koska 
kirjassa käsitellään alueen ran-
nikkopuolustusta aina 1600-lu-
vulta nykypäivään saakka Latvi-
an nykylaivaston esittely mukaan 
lukien, kirja antaa hieman haja-
naisen vaikutelman. Eri luvut on 
ilmeisesti kirjoitettu kirjailijan 
eri matkojen yhteydessä, jonka 
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LLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJALLISUUSKIRJ. 

AJATUS 

Kirjailija seurueineen Örön lin-
nakkeella 2004, vasemmalta Ove 
Enqvist, Johanna Pakola, Helena 
Sjöberg ja Juri Melkonov. 

takia hypätään vähän aiheesta 
toiseen. Kirja kannattaa kuitenkin 
mielestäni ehdottomasti hankkia, 
jos asiasta on kiinnostunut. Kirja 
sisältää sellaista tietoa mm. Neu-
vostoliiton 1940-, 1950- ja 1960-
luvun rannikkopuolustuksesta, 
jota ei ole aikaisemmin ollut hel-
posti saatavilla. Vaikka kieli tuot-
taisi vaikeuksia, saa kuvista ja 
hienosti toteutetuista kartoista 
hyvän kuvan kirjan aiheesta. 

Kirjaa voi tilata suoraan kir-
joittajalta. Hinta on 10 euroa. Li-
säksi on maksettava postimaksu-
ja 10 euroa, jolloin kokonaishin-
naksi tulee 20 euroa. Kirjoittaja 
on kiinnostuneille luvannut il-
moittaa Riga Hansabankin tili-
numeron jolle maksun voi suo-
rittaa. Jos tilaa vähintään kolme 
kirjaa kerralla kirjan yksikkö-
hinta laskee. Kirja saattaa olla 
saatavissa myös Tallinnan kirja-
kaupoista. 
O. E 
Yhteystiedot: 
Yuri Melkonov 
melkon@melkon.lv  
+3717371222 
www.melkon.lv 

Kustantamo Gvards, 
A. Briana iela 9/1 
Riga LV 1001 Latvia 
+3717371222 
rtcbask@apollo.lv 

• • • Heikki Tiilikainen, 
Ilmari Pusa 
Talvisodan jäinen loppunäytös 
Ajatus Kirjat 2005 
256 sivua, kuva- ja karttaliite 

Jännittävä kirja meripuolus-
tuksen talvisodasta 

Kotkan ja Virolahden edus-
talle talvisodan loppuvii-

koilla tehty hyökkäys on syystä 
tai toisesta jäänyt vähälle huomi-
olle. Puute on nyt korjattu, kun 
kaikilla Kotkan edustan linnak-
keilla palvellut everstiluutnantti 
evp. Heikki Tiilikainen on sota-
veteraani Ilmari Pusan avustuk-
sella kirjoittanut aiheesta kir-
jan. On syytäkin - voi vain ku-
vitella, mitä olisi tapahtunut, jos 
neuvostojoukot olisivat päässeet 
esimerkiksi Kotkaan suurin jou-
koin 4.3.1940. 

Kirja kertoo jännittävästi ja 
elävästi maakunnasta, joka jou-
tui seuraamaan omien poikien-
sa - kirjaimellisesti, ja ukkojen-
sakin - taistelua oman rannikon 
tuntumassa. En ole itse lukenut 
aiemmin kirjaa, jossa jääsodan 
armottomuus ja tekniikka sekä 
linnakkeiden tykistötoiminta on 
tuotu näin elävästi esille. Kysy-
mys ei ole pelkästä historiasta -
vapaaehtoisuuden valtava voima, 
kuvaukset Pukkion linnakkeen 
suorittamista verrattomista har-
hautuksista, erikoismestari Vilho 
Pohjolan luovuudesta "ohjusreki-
en" rakentamisessa ja meren ula-
pan muuttuminen talvella satoja 
kilometrejä leveäksi tasaiseksi ja 
kantavaksi hyökkäysuraksi pa-
nevat ajattelemaan tänä päivä-
kin. Päällimmäisenä on kuiten-
kin kirjoittajien kunnianosoitus 
maakunnan rannikon puolusta-
miseen uhrautuvasti lähteneitä 

miehiä, naisia - ja melkein lap-
siakin kohtaan. 

Meripuolustuksen väen kan-
nattaa panna tämä teos joulupu-
kin listalle! 
Kari Merilä 

• • • Urho Brusi 
Miinat jatkoivat sotaa 
Nid., 176x250 mm, 146 s 
Runsas kuvitus 
ISBN 952-5591-33-6 
Suositushinta 28 euroa 
Minerva Kustannus Oy, Jyväs-
kylä 

Toisen maailmansodan eri 
vaiheissa Neuvostoliitto las-

ki Suomenlahteen noin 10 000, 
Suomi noin 10 000 ja Saksa noin 
40 000 miinaa. Näillä miinoituk-
silla suljettiin Porkkalan-Nais-
saaren sekä Suursaaren alueet 
miinakentillä ja sukelluvenever-
lcoilla. Suomenlahti oli vesialu-
een kokoon suhteutettuna maa-
ilman mittavin miinoitusalue. 

Miinat eivät taipuneet rau-
haan, vaan ne piti raivata. Suomi 
velvoitettiin rauhanehdoissa rai-
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Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain 
perinneyhdistys r.y. julistaa nimikkoalustaan 
Suomen Joutsenta koskevan 

KIRJOITUSKILVAN 

Suomen Joutsenen vaiheista talvi- ja jatkosodan 

ajoista aluksen museoimiseen vuonna 1990 
kaivataan nyt muistitietoa ja henkilökohtaisia ko-
kemuksia. Kirjoitukset tulevat olemaan merkittä-
vää alukseen liittyvää arkielämän aineistoa, jota 
tarvitaan aluksen historian monipuoliseen esittä-
miseen. Kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti 
ja niitä käytettäessä noudatetaan tutkimuseettisiä 
periaatteita. Alkuperäinen aineisto talletetaan Fo-
rum Marinum -merikeskuksen arkistoon. 

Kirjoituksen pituutta ei ole rajoitettu. Teksti saa 
olla joko käsin kirjoitettua tai sähköisessä muo-
dossa. Kaikki aiheeseen liittyvä kuvamateriaali on 
erittäin tervetullutta. Kuvat palautetaan toivomus-
ten mukaisesti kopioinnin jälkeen omistajalleen. 
Luvassa on myös pieni palkinto, jonka jakaa arvi-
ointilautakunta. Kirjoitukset toimitetaan Suomen 
Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistyk-
selle 31.5.2006 mennessä. 

Kilpailusta kiinnostuneita pyydetään ottamaan 
yhteyttä Forum Marinumin intendenttiin Ulla 
Kallbergiin (ulla.kallberg@forum-marinum.fi)tai 
tutkija Mikko Meroseen (mikko.meronen@forum-
marinum.fi )(vaihde 02-282 9511) 

SUOMEN JOUTSENEN 
VALTAMERIPURJEHTIJAIN 
PERINNEYHDISTYS r.y.:n hallitus 
Visa Auvinen 
Puheenjohtaja 
Mäkiläntie 1 
21160 MERIMASKU 
02-4354320, 0400-953511 
visa.auvinen@luukku.com 

KIRJALUSUUSKIRJALLISUUSKIRKIRJAL-

vaarnaan valtaosan Suomenlahden miinakentistä 
merenkululle turvalliseksi. Tähän työhön perus-
tettiin miinanraivaajalaivasto, joka teki työtään 
syksystä 1944 vuoteen 1950. Raivaustyöhön osal-
listui noin 2200 miestä ja 200 alusta, joista osa 
kerättiin pakko-otoilla sisävesiltä ja rannikolta. 

Osa miinanraivaukseen saaduista aluksista 
olivat kunnoltaan tällaiseen avomerellä tapah-
tuvaan työhön sopimattomia, Työtä tehtiin jopa 
4—5 metrin aallokossa, jolloin samalla otettiin 
melkoisia riskejä. Kalustovaurioiden lisäksi mo-
net alukset saivat melkoisiakin vaurioita. Tässä 
sodanjälkeisessä raivaustyössä sai surmansa 28 
miestä. 

Jatkosodan korpisoturi Urho Brusi, 84, toimi 
Merisotakoulun 17. merikadettikurssin jälkeen 
raivauskausina 1945-47 useiden miinanraivaaja-
laivojen päällikkönä ja sen ohessa ruotu- ja ryh-
mäpäällikkönä. Brusi kertoo uudessa kirjassaan 
"Miinat jatkoivat sotaa" nuoruuteen eläytyen 
ja vanhuksena kommentoiden suoritusportaan 
työstä. Kirjassa on 90 valokuvaa, karttaa ja piir-
rosta. Lähes kaikki kuva-aineisto on ennen jul-
kaisematonta! 

Brusin kirja on selkeästi ryhmitelty eri mii-
nanraivauskausien tapahtumiin. Hänen omat, 
tarkat muistiinpanonsa sekä hyvä kuva-aineisto 
tuovat raivaustyön arjen lukijoiden silmien eteen. 
Kirjassa on 146 sivua. Teoksen lopussa Brusi ker-
too myös miinanraivausmuistoista, kadettiveljey-
destä sekä miinanraivaajien tapaamisista. 
Kalevi Nurmela • • • 

1 10 
RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 5 

mailto:visa.auvinen@luukku.com


Kotkan Merildrjastosta merenkulkualan tietoutta löytyy niin painetussa kuin sähköisessäkin 
muodossa. 

KOTKAN MERIKIRJASTO -
merenkulun ammattilaisten ja lomailijoiden tietolähde 

Kotkan Merikirjasto on merialan tietokeskus, 
joka palvelee kaikkia merestä, merenkulus-

ta ja veneilystä kiinnostuneita. Yrityksille Kotkan 
Merikirjasto tarjoaa merialaan erikoistuneen tieto-
palvelun. Yhteystiedot löytyvät Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun kirjaston http://www.kyamk. 
fi/kirjasto/ linkistä Yhteystiedot. Merikirjasto on 
avoinna kautta vuoden, ja ajat voi tarkistaa linkis-
tä Aukioloajat. 

Tiedot Kotkan Merikirjaston kirjoista, lehdistä 
ja muusta aineistosta on tallennettu Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun kirjaston yhteiseen KYMI-
tietokantaan http://kymi.amkit.fi/. Kokoelmatie-
dot ovat vapaasti haettavissa Internetissä. Myös 
Merikirjaston merikartat, videot, CD-ROM-tal-
lenteet ja muut julkaisut löytyvät KYMI-tietokan-
nasta. 

Vuoden 2004 lopussa KYMI-tietokantaan oli 
tallennettu yli 110 000 nimekettä, joista Merikir-
jaston osuus on runsaat 10 000 nimekettä. Meren-
kulun ja veneilyn painettuja aikakauslehtiä Meri-
kirjastoon on tilattu 65 vuosikertaa, ja sidosryh-
mien lähettämät 15 aikakauslehteä täydentävät 
valikoimaa. Lisäksi päivittäin tulee joukko tilattu-
ja sanomalehtiä. Kirjaston etusivulta http://www. 
kyamk.fi/kirjasto/ avautuva elektroninen kirjasto 
moninkertaistaa ja laajentaa aineistovalikoiman, ja 
se tarjoaa pääsyn eri tieteenalojen tiedonlähteille. 

Palvelut 
Kotkan Merikirjaston kokoelmat ja palvelut ovat 
kaikille tiedon tarvitsijoille avoimet. Aineistoa voi 
selata ja tutkia paikan päällä tai lainata kotiin. In-
ternet-yhteyksin toimivat tietokoneet ovat käytet-
tävissä ilman ajanvarausta. 

Omista kokoelmistaan Merikirjasto välittää 
kaukolainoja muille kirjastoille. Siten lainaaja voi 
toimittaa pyyntönsä eteenpäin minkä tahansa kir-
jaston välityksellä. Lisäksi Merikirjasto pyytää asi-
akkailleen kaukolainaksi niitä julkaisuja, joita sen 
omista kokoelmista ei löydy. 

Joidenkin sähköisten aineistojen käyttöoikeuk-
sista kirjasto joutuu maksamaan vuosikorvauksen, 
josta johtuen niitä pääsee tutkimaan vain kirjaston 
koneilta. Omatoiminen tiedonhaku paikan pääl-
lä on maksutonta. Jos tiedon etsimisessä tulee on-
gelmia, niin henkilökunta luonnollisesti neuvoo. 
Opastusta ja neuvontaa annetaan myös puhelimit-
se tai sähköpostilla. 

Asiantuntemusta vaativista ja laajoista kirjas-
tohenkilökunnalla teettävistä tiedonhausta pyyde-
tään hinnaston mukainen maksu. 

Kokoelmien aihealueet 
Merikirjasto on erikoistunut merenkulun ja ve-
neenrakennusalan ammatillisen ja tieteellisen ai-
neiston hankintaan. Lisäksi ostetaan joitakin me-

zz 
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riaiheisia romaaneja. 
Kokoelmien aihepiirejä ovat muun muassa me-

renkulku, meri- ja satamaturvallisuus, laivatek-
niikka, alustyypit, meriradioviestintä, kotimaiset 
laivaluettelot, varustamotoiminta ja logistiikka. 
Julkaisuja löytyy myös öljyntorjunnasta ja kaiken-
laisesta vesien pilaantumisen estämisestä ja luon-
non- ja ympäristönsuojelusta. Kirjastossa on myös 
niitä koskevia ajantasaisia määräyksiä ja säädök-
siä. Lisäksi kokoelma kattaa veneenrakennuksen, 
veneilyn sekä muun vesillä liikkumisen, erilaiset 
vesiurheilumuodot, vapaa-ajan kalastuksen ja ret-
keilyn sekä meribiologian ja merentutkimuksen. 
Muita aiheita ovat työturvallisuus ja työsuojelu, 
sisävesiliikenne, veneiden kunnostus, luonnonil-
miöt, mereen liittyvä historia, saaristolaiselämä ja 
merenkulun kulttuuri. 

Merikirjasto seuraa tarkasti merenkulun sekä 
eri tieteenalojen kehitystä. Ammatti- ja tietokirjal-
lisuuden hankintojen painopistealueet vaihtelevat 
vuosittain, ja kokoelmia kartutetaan tarkoituksen-
mukaisesti merialan ja merenkulun eri osa-alueil-
ta. Myös asiakkaat voivat vaikuttaa aineistovalin-
toihin omilla ehdotuksillaan. Ehdotuksia voi lähet-
tää myös sähköpostilla. 

Virtuaalikirjasto MAJAKKA internetissä 
Ennen nykyistä "fyysistä" olomuotoaan Merikirjas-
to oli olemassa virtuaalisena Internetissä nimellä 
MAJAKKA http://www2.kotka.fi/merikirjasto/. 

Virtuaalikirjasto Majakka on aiheenmukaisesti 
järjestetty merenkulun sekä meri- ja veneilyaiheis-
ten linkkien kokoelma. Majakka rakentuu aihepii-
reittäin. Tietoa voi etsiä esimerkiksi merenkulun 
koulutuksesta, yrityksistä, laivoista, veneilystä, me-
renkulun historiasta sekä monista muista mereen 
ja merenkulkuun liittyvistä aiheista. Lisäksi Maja-
kassa on hakumahdollisuus. 

Majakassa merialan tietokannat ovat omana 
kokonaisuutenaan ja WWW -kokoelmat sisältävät 
erilaisia luetteloita. Lisäksi tiedonhaun sivulle on 
kerätty kattava valikoima erityyppisiä palvelimia ja 
hakurobotteja. 

Kotkan Merikirjasto on koonnut yhdessä Tu-
run yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tut-
kimuskeskuksen, Satakunnan ammattikorkeakou-

lun Merenkulku Rauman, Suomen merimuseon, 
Merisotakoulun ja Merenkulkulaitoksen kirjaston 
kanssa Internetissä vapaasti käytettävissä olevan 
Merenkulun asiasanaston http://merisanasto.ky-
amk.fi. 

Asiasanasto on pääosin suomenkielinen eikä 
siihen ole hyväksytty slangisanoja. Vieraskieliset 
termit ovat suomenkielisten sanojen yhteydessä 
asiaa selventämässä. Näin asiasanasto on samalla 
eräänlainen alan termien pienoissanakirja. Jos vie-
raskieliselle termille ei ole suomenkielistä vastinet-
ta, se on vain ruotsiksi tai englanniksi. 

Merenkulun asiasanastoa voi selata aakkosit-
tain tai aiheittain, ja siinä on myös sanahakumah-
dollisuus. Sanahaku toimii myös englanniksi ja 
ruotsiksi. Asiasanastoon lisätään uusia termejä nii-
den käytön vakiinnuttua. 

Merikirjasto ylläpitää myös yhdessä Kouvolan 
kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja Helsin-
gin yliopiston humanistisen tiedekunnan kirjas-
ton Kouvolan yksikön kanssa Itämeri-tietokeskus-
ta http://itameri.kyamk.fi. Se on tietokanta, jossa 
on tietoa eteläisen ja itäisen Itämeren alueen mais-
ta sekä erikseen Kymenlaaksosta. Tietokannan ai-
healueita ovat elinkeinoelämä, kulttuuri, matkailu, 
kielet ja koulutus. Myös Itämeri-tietokeskukseen 
liittyy sanahakumahdollisuus. 

Marianna Lehtiö 
informaatikko 
Kymenlaakson AMK, Kotkan Merikirjasto 
marianna.lehtio@kyamk.fi 

""S 

K O T K A N 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Kotkan Merikirjasto 

Lehmustie 4 
PL 13,48231 KOTKA 

Puh. (05) 220 8540 
Faksi (05) 220 8555 

meri.kir@kyamk.fi 

M E R I K I R J A S T O 

Kotkan Merikirjaston virtuaalikirjasto MAJAKKA 
http://www2.kotka.fi/merikirjasto/  

Itämeri-tietokeskus • http://itameri.kyamk.fi/ 
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Rannikkotykistöupseeriyhdistys teki pe-
rinteisen tutustumismatkansa tällä kertaa 

Naissaareen 26.8.-28.8.2005. Matkalle osallis-
tui 17 henkilöä. Mainittavaa, että matkan van-
hin henkilö oli 83 vuotta. Sää pysyi koko retki-
päivänä epävakaisena ja sateisena. 

Matka alkoi Rosellalla perjantai-iltana. Sei-
sovasta pöydästä nautitun ruokailun aikana 
matkaseurueen jäsenet tutustuivat toisiinsa. 
Ruokailun jälkeen jatkettiin vapaamuotoista 
illanviettoa. Lyhyiden yöunien jälkeen herät-
tiin jo hyvissä ajoin ja siirryttiin Tallinnan sa-
tamaan, koska Rosella lähti paluumatkalle Suo-
meen klo 8.00. Aamupäivän aikana hankittiin 
retkelle tarvittavat eväät ja eväsjuomat, koska 
Naissaaressa ei ollut auki ravintolapalveluja. 

Tallinnasta siirryttiin kantosiipialukselle 
Naissaareen. Merimatka kesti noin IV2 tuntia. 
Naissaaressa ryhmän vastaanotti paikallinen 
opas Igor. Naissaaressa ryhmä liikkui venäläis-

valmisteisen maastokuorma-auto 
Zilin lavalla varoen tien varsilla ja 
päällä olleita puun oksia. Luon-
nonkauniin saaren hiekkatiet oli-
vat heikossa kunnossa ja linnoi-
tukset sekä venäläisen varuskun-
nan osat rappeutuneet. Maanalai-
sista kasemateista, räjäytetyistä 
tykkiasemista, rapistuvista tulen-
johtoasemista ja taloista sekä laa-
joista merimiinavarastoista sekä 
niihin liittyvistä rautateistä pystyi 
kuitenkin havainnoimaan Nais-
saareen aikaisemman meri- ja 
rannikkopuolustuksellisen mer-
kityksen. 

Opasretken päätyttyä odottelimme eväitä 
syöden puiden ja katosten alla vesisateen loppu-
mista sekä kantosiipialuksen saapumista. Huole-
namme oli se, että mahdummeko kaikki viimei-
seen paluukuljetukseen. Helpotus oli suuri kun 
kaikki löysimme itsemme kantosiipialuksesta. 

Tallinnaan saapumisen jälkeen menimme 
syömään ravintolaan. Hyvä ruoka juomineen 
lämpimässä ja kuivassa paikassa auttoi palautta-
maan päivän värikkäät tapahtumat mieliimme. 
Retkipäivän uuvuttaman ryhmämme paluumat-
ka Rosellalla sujui rauhallisesti ja saavuimme 
Helsinkiin sunnuntaiaamuna. 

Matkalla tapahtui monta muistoja herättävää 
ja mieliin painuvaa tapahtumaa. Tulevaisuuden 
haaste on saada useammat ja erityisesti nuorem-
mat jäsenemme osallistumaan seuraaville tu-
tustumismatkoille. Saatujen kokemusten perus-
teella on aloittaa ensi vuoden tutustumismatkan 
valmistelu. 



RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

Siitä on kuulemma viisikymmentä vuotta, kun 

syksy on ollut yhtä ihana kuin tänä vuonna. 
Kauniista säästä on yhdistyksemmekin saanut 
nauttia Lypertössä, Suomenlinnassa, Korppoossa, 
Draksvikissa ja Kuuskajaskarissa muistolaattojen 
paljastustilaisuuksissa. Kiitän kaikkia paikallisia 
vastuuhenkilöitä hienoista valmisteluista ja toteu-
tuksesta. 

Toteaisin lisäksi, että Korppoossa sotilasvalan 
esilukija, eversti Jukka Karvinen, niin yhdistyk-
semme kuin Rannikkotykistösäätiö rs:n entinen 
puuhamies hoiti edustamisemme, josta yhdistys 
kiittää häntä. Eversti Olavi Simolahan piti puoles-
taan Katanpään laatan upean paljastuspuheen, jos-
ta kaunis kiitos! 

Eri puolilla rannikkoamme selvitetään paikal-
listen tietäjien avulla syksyn ja talven aikana, min-
ne tulisi sijoittaa muistolaattoja kertomaan rannik-
kojoukkojen toiminnasta. Vihjeenä ehdottaisin, 
että kannattaa huolella perehtyä rannikkotykistön 
joukko-osastohistoriikkeihin. Kattavaa ja jokaiselle 
tarpeellista lisätietoa on myös Jatkosodan historia-
sarjan 6:sta osassa "Sotatoimet merellä ja rannikol-
la" (ss. 12-121). Siitä ilmenevät suurelta osalta jo 
unhoon painuneet toimipaikat niin kalusto- kuin 
aikatietoineen. Samalla ilmenee, miten tavattoman 
joustavasti ja pian "kiinteät" rt-patterit ryhmitet-
tiin jatkuvasti tilanteiden vaatimusten mukaisesti 
uusiin tuliasemiin aina Ääniselle asti. Mielestäni 
perehtymällä näihin asioihin voi asiantuntevasti 
torjua ja korjata usein esitettyjä propagandistisia, 
luuloon vaan ei tietoon perustuvia väitteitä. Paljon 
niiden varassa rannikkopuolustusjärjestelmämme 
alasajo on käynnissä. 

Helsingin Sanomissa muuten esitettiin ylei-
sönosastossa hiljattain ehdotus, jonka mukaan nyt 
myyntiin tarjotut monet sadat neuvostopanssa-
rit voitaisiin valmistella ryhmitettäviksi keskeisil-
lä alueilla maahan upotettuina taistelunkestäviksi 
pst- ja tulitukipesäkkeiksi. Ideahan ei itsessään ole 
uusi. Liittoutuneiden hidastamiseksi saksalaiset te-
kivät polttoaineiden loputtua juuri niin ja ne osoit-

tautuivat — kuten voi helposti ymmärtää — niin 
vaikeiksi eliminoida, että ne oli pakko kiertää vai-
kean maaston kautta ja neutraloida mm. nälällä 
ajan kanssa — omien turhien tappioiden välttämi-
seksi. 

Usein on esitetty kysymys, miksi laatoissa on 
allekirjoittajana Rannikkotykistösäätiö rs eikä oma 
yhdistyksemme. Syy on yksinkertainen: molempi-
en nimien kaivertaminen olisi vienyt turhan pal-
jon tilaa ja Säätiöhän kustantaa laatat. En koe sen 
vievän meiltä, eikä hankevastaavalta kunniaa eikä 
mainetta, onhan Säätiö yhdistyksemme jälkeläinen 
suoraan alenevassa polvessa. 

Yhdistyksemme toivoo, että mahdollisimman 
moni uusi ja nykyinen jäsen maksaisi toimintam-
me tukemiseksi jäsen- eli tukimaksunsa nimi- ja 
yhteystietoineen (€ 20,00 tilille 157230-379024). 
Hallitus pyytää tekemään uusia ehdotuksia ran-
nikkojoukkojemme hienojen ja ylpeiden perin-
teiden säilyttämiseksi ja taltioimiseksi. Kiitos on 
paikallaan myös laattahankkeen vastuuhenkilölle 
Ove Enqvistille! Samalla esitän, että jäsenistö val-
mistautuisi keväällä 2006 pidettävään varsinaiseen 
sääntömääräiseen vuosikokoukseen niin, että uusi 
puheenjohtaja valittaisiin hyvän tuen tukemana. 

En päässyt polvinivelen vihoittelun takia Sini-
nen Reservi ry:n jäsenilleen ja merivoimien reser-
vin yhteisöille järjestämään meripuolustussemi-
naariin 15.10. Sen sijaan minulla on ilo osallistua 
Merisotakoulun 75-vuotisjuhlaan 18.10. Yhdistyk-
semme onnittelee perinteikästä sotakoulua mitä 
lämpimimmin ja toivottaa menestystä vaativassa 
kasvatustyölleen perinteensä tiedostaen ja niihin 
perustuen! Totean edelleen, että RtUY ry järjesti 
hieno-ohjelmaisen rannikkotykistön sotahistori-
aseminaarin MeriSK:lla 18.11. 

Hyvää loppusyksyä, Hyvää Joulua sekä Uutta 
Vuotta 2006 niin jäsenistöllemme kuin tukijoil-
lemme. Olkaamme syystäkin ylpeitä hienoista pe-
rinteistämme, joiden luominen jatkuu edelleen. 

Juhani A. Niska 
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n Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 7 / 2 0 0 5 

• Vuoden 2005 teema "Merentutkimus ja Itäme-
ren suojelu" oli onnistunut, sillä saimme järjestet-
tyä monta mielenkiintoista vierailua ja esitelmä-
tilaisuutta. Yhdistyksen perinteisen syysmatkan 
kohteena oli Ahvenanmaa. Matkalta saadun pa-
lautteen perusteella se oli erittäin onnistunut vii-
konloppu. Tarkemmin kuluneen vuoden vierailu-
kohteista ja joukko-osastojen kuulumisista Suomi 
Merellä -julkaisussa, joka postitetaan jäsenistölle 
vielä ennen joulua. 
Yhdistyksen hallitus on jo hahmotellut ensi vuo-
den teemaa ja ohjelmaa. Hallituksen esitys vuoden 
2006 teemaksi tullee olemaan " Merellisten toimi-
joiden kehittyvä kansainvälinen toiminta ". Tämän 
teeman puitteissa on myös suunniteltu alkuvuo-
den ohjelmaa, josta tarkemmin tämän tiedotteen 
kohdassa tulevaa jäsentoimintaa sekä alkuvuodes-
ta lähetettävästä jäsentiedotteesta. Merkitkää vie-
railut kalenteriinne hyvissä ajoin. 

VUODEN 2006 
TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
TAMMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 18.1. 
• Vuoden ensimmäinen kuukausikokous järjeste-
tään keskiviikkona 18.1. klo 18.00 alkaen. Paikka 
ja tarkennetut esitelmien aiheet ilmoitetaan myö-
hemmin. Suunnitelmissa on alustaa vuoden tee-
maa, joten esitelmät käsittelevät kansainvälistä toi-
mintaympäristöämme. Ilmoittautumiset kokouk-
seen sihteerille ke 11.1. mennessä. 

HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 15.2. 
• Helmikuun kuukausikokouksen aiheena Raja-
vartiolaitoksen kansainvälinen toiminta. Paikka ja 
tarkennettu aihe ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoit-
tautumiset sihteerille 8.2. mennessä. 

KUUKAUSIKOKOUS TURUSSA 16.3. 
• Maaliskuun kuukausikokous on perinteises-
ti järjestetty Turussa. Kokoonnumme Turun Me-
riupseerikerholla torstaina 16.3. klo 18.00. Ai-
heena kansainväliset materiaali- ja huoltoyh-
teistyö (mm. operaatiossa olevien joukkojen 
huolto) sekä merivoimien hankintaprojektit. 

Helsingistä pyritään järjestämään kuljetus, joten 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa kuljetus-
tarpeesta. Kuljetuksen tarkemmat selviää sihteeril-
tä, ilmoittautumiset hänelle 9.3. mennessä. 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 20.4. 
• Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla torstaina 
20.4.2006 klo 18.15 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
12 §:n mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asi-
at. Hallitus haluaa muistuttaa jäseniään siitä, että 
sääntöjemme 10 §:n mukaan vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi haluttavat aloitteet on lähetettävä yh-
distyksen hallitukselle ennen helmikuun 15. päi-
vää. 

AMPUMAJAOSTO TIEDOTTAA 
Tourin Tussarista ja "sisäisestä villapaidasta am-
muttiin Upinniemen rk-radalla 6.10. Paikalla oli 
ainoastaan kaksi jäsentä. 

Tourin Tussari 
Kiertävän luodikon ampui itselleen vuodeksi hal-
tuunsa komentajakapteeni Esa J Ek. Tässä vielä tu-
lokset: 

1) komkapt Esa J Ek 14 osumaa 
2) teknkaptl Torsti Annala 13 osumaa 

Samassa yhteydessä ammuttiin myös "Sisäisestä 
villapaidasta", jossa laskettiin mukaan kaikki tau-
luun osuneiden laukausten pistemäärä: 

1) komkapt EsaJEk 100 pistettä 
2) teknkaptl Torsti Annala 99 pistettä 
Onnittelut Esa Ekille, joka tällä kertaa korjasi 

koko potin. 

Kaapparilaiva Itämeren Kauhusta ja Ilmarin Py-
tystä ammuttiin Upinniemessä 13.10. Paikalla oli 
neljä jäsentä. 

Kaapparilaiva Itämeren Kauhu 
Komentaja Vesa Ennevaara voitti ammunnan jo 
neljännen kerran peräkkäin ja pitäen upeaa kier-
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topalkintoamme edelleen hallussaan. Tässä vielä 
tulokset: 

1) Kaapparikapteeni 
kom Vesa Ennevaara 
2) I perämies 
komkapt Esa J Ek 
3) II perämies 
kom Ilkka Haapalinna 
4) Muonamestari 
komkapt Jouko Kuukka 154 pistettä 
Samassa yhteydessä ammuttiin myös Ilmarin 

Pytystä: 
1) kom Vesa Ennevaara 24,7 pistettä 
2) kom Ilkka Haapalinna 10,4 pistettä 
3) komkapt Esa J Ek 4,4 pistettä 
4) komkapt Jouko Kuukka 1,4 pistettä 
Onnittelut komentaja Vesa Ennevaaralle! 

KURSSIEN PALKITSEMISIA 
Ye-kurssi 
• Yleisesikuntaupseerikurssi 52:n päätöstilaisuus 
pidettiin Maanpuolustuskorkeakoululla 3.11., jossa 
yhdistys palkitsi merivoimalinjan nro 27 menesty-
neen laivastoupseerin parhaasta opintomenestyk-
sestä merisotataktiikassa. Hyvän Tuulen -stipen-

YHTEYSHENKILÖT 

I 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 

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

• Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, majan kehitysesitykset 
jne. (majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, gsm 050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@ppl.inet.fi, ttai 
pasi puoskari@mil.fi 

din saaja oli tänä vuonna komentajakapteeni Tom 
Hänen. 

Suomi Merellä -säätiö palkitsi stipendillään kii-
tettävän arvosanan merisotilaallisesta diplomityös-
tään saaneen laivastonupseerin. Stipendin saajana 
oli komentajakapteeni Marko Tuominen. 

YHDISTYKSEN JOULUKORTIT 
• Joulunaika lähestyy ja on taas aika muistaa su-
kulaisia, ystäviä, tuttuja ja yhteistyökumppaneita 
joulukortin muodossa. Meriupseeriyhdistyksellä 
on omia joulukortteja, joita voit tilata sihteeriltä. 

Korttien tervehdystekstin voit valita joko suo-
men-, ruotsin-, englannin- tai saksankielisenä. Va-
littavana on myös kortti ilman mitään tervehdys-
tekstiä. Hinnat seuraavasti: 
- suomenkielinen (uusi painos) 1,00 euro / kpl 
- ruotsin- englannin- ja saksankielinen sekä 

blanco 0,50 euroa / kpl. 
Jokaisen kortin mukaan tulee pieni kirjekuori. 

Tee tilauksesi hyvissä ajoin, jotta saat lähetettyä 
korttisi 2-luokan hinnalla. Tilaukseen lisätään 
mahdolliset postituskulut. 

MAJA-ASIAA 
• Talvi- ja kevätkauden varauksia otetaan jo vas-
taan. Vuorot jaetaan varausjärjestyksessä, joten jos 
haluat jonkin tietyn viikon tai viikonlopun, niin 
ota yhteyttä sihteeriin heti, kun tiedät lomajär-
jestelysi. Varsinkin kevään viikonloput ovat olleet 
suosittuja. 

Kesäkauden 2006 (viikot 22-39) majavuorojen 
varaukset tulee tehdä sihteerille 31.3.2006 mennes-
sä. Hallitus jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden 
kesken huhtikuun alussa. 

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-

339 pistettä 

212 pistettä 

205 pistettä 
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kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 
Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Ve-
näjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914,20 € 
Meriupseeriyhdistys 80 vuotta, 15 € 

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

Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
• Muut tuotteet, brodeeratulla 

MY:n merkillä 
pikee-paita, 30 €, tumman sininen 
t-paita, 23 €, tumman sininen 
lippalakki, 17 €, tumman sininen 
klubitakkimerkki, 8 €, mustaa huopaa 

- jäsenmerkki, 5 €, kullattu 

Hintoihin lisätään postituskulut. 
KIRJAT JA VIDEOTMYÖS YHDISTYKSEEN 
KUULUMATTOMIEN OSTETTAVISSA! 

MERIUPSEERIYHDISTYKSEN HALLITUS 
TOIVOTTAA JÄSENILLEEN LEPPOISAA 
JOULUN ODOTUSTA JA UUTTA VUOTTA! 

X International 
Laiva-ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

A F O R C I T 
HANKO-VIHTAVUORI =0207 440 400 www.forcit.fi 
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Vesikosta on muodostunut sukellusveneveteraanien tapaamisten kiintopiste. Rivit harvenevat, mutta 
yhteiset muistot yhdistävät edelleen. 

SUKELLUSVENELAIVUE JUHLI 
75-VUOTISPÄII/ÄÄNSÄ SUOMENLINNASSA 
Sukellusveneveteraanit ko-
koontuivat alkukesästä 1.6. 
viettämään vuosipäiväänsä 
Suomenlinnaan. Merisota-
koulun isännöimään tilaisuu-
teen ilmoittautui tiedossa 
olevasta 18 veteraanista 11 
henkeä. Lopulta vain 5 heistä 
pystyi saapumaan paikalle. 

Päivä käynnistyi merimarssilla Suomenlinnaan, 
jossa odotti juhlalounas. Lounaan jälkeen piti 

laivue juhlakokouksen, jonka aluksi katsottiin 
Emil Skytän tekemä video "Vetehisen ensimmäi-
nen sukellus". Sukellusvenelaivueen mitaleita jaet-
tiin viisi kappaletta, mm. yksi toimitettavaksi Ve-
sikolle. Videokasetit "Suomen sukellusvenease 
1930—1945" ja "Vetehisen ensimmäinen sukellus" 
sekä 2 kpl saksankielistä "Torpedowaffnung"-kir-
jaa luovutettiin Merisotakoulun kirjastolle. Myös 
Sotamuseon edustaja Markku Melkko sai haltuun-
sa arvokasta perinneaineistoa. 

Merisotakoulun johtajan, kommodori Kai Var-
sion vastaanotolla luovutti sukellusveneveteraani-
en tapaamisen puuhamies Lauri Puonti vv. 1943— 
44 Vetehisellä tekemänsä potkurialustaisen pie-
noislipputangon täydennykseksi MSK:n esikunnan 
pienoislippuhyllykköön. 

Veteraanit ehtivät pistäytyä myös 71. merika-
dettikurssin päättäjäis-cocktailtilaisuudessa. Juh-
latapaamisensa kunniaksi oli veteraaneilla tumma 
puku ja kunniamerkit. Puonti totesikin: "Olemme 
kuin harmaavarpusia laivaston juhlapukujen lois-
tossa, mutta mehän olemmekin eräänlainen Suo-
men laivaston relikti." 

Tiukan aikataulun vuoksi jäi kysymys sukellus-
veneveteraanien mahdollisesta tulevasta toimin-
nasta kokouksessa käsittelemättä, mutta Suomen-
linnan valleilla siirryttäessä henkilöautolla Vesi-
kolle virisi yhteinen toive tapaamisen uusimisesta 
vuonna 2006. 

Vesikolla nautti juhlaväki Sotamuseon tarjo-
aman rommiryypyn. Muisteltiin Vesikon tuorein-
ta historiaa. Vuonna 1959 Merivoimien esikunta 
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Sukellusveneveteraanien puuhamies Lauri Puon-
ti luovutti muistorikkaan puhdetyönsä kommo-
dori Kai Varsiolle. 

päätti myydä sukellusveneet romuksi. Aloitteen 
Vesikko-aluksen saamiseksi museosukellusve-
neeksi tekivät sukellusveneupseerit. He perustivat 
entistämistoimikunnan, puheenjohtajana kommo-
dori Sulo Enkiö. Sotahistoriallisen yhdistyksen yh-
dyttyä entisöintivaatimuksiin, saatiin asia alulle. 

Sukellusveneveteraanit keräsivät tarvittavaa al-
kupääomaa, antoivat käyttöön tietotaitonsa ja osal-
listuivat entistämistyöhön. Vuonna 1962 Vesikko 
siirrettiin viitenä osana Suomenlinnaan. 9.7.1963 
Sotamuseo kutsui sukellusveneveteraanit avajai-
siin. Siitä lähtien se on ollut vuotuinen tapaamis-
paikka. Vuosi 2001 oli viimeinen vuosi, jolloin up-
seeri oli vielä paikalla. 

Vesikolla on ollut suurempi merkitys veteraani-
en elämään sotien jälkeen kuin millään emälaivalla 
tai esikuntarakennuksella. Se on ollut tapaamisten 
kiintopiste, joka veteraanien mielestä ansaitsee sil-
le luovutetun mitalilaatan. 

Juhlavan haikeissa tunnelmissa päivä vierähti 
nopeasti ja paluumatka eri puolelle Suomea alkoi. 
Mielessä väikkyi kysymys "vieläköhän ainakin yh-
den kerran?" 

Teksti: Lauri Puonti ja Tapio Riikonen 
Kuvat: Lauri Puonti 

Me tarjoamme käyttöösi parhaat ammatti-

käyttöön tarkoitetut radioviestintäratkaisut, 

jotta sinä voisit keskittyä tärkeimpään: 

pitämään huolta yhteisestä turvallisuudestamme. 

EADS 
DEFENCI 
& SECUR 

EADS THR880i - GPS-vastaanottimen sisältävä 

kestävä, 2-puolinen VIRVE-käsiradio joka näyttää 

tarkasti ja kuuluu tehokkaasti. 

www.eads.com/pmr 

Turvallisuutta 
työhösi, 
turvallisuutta kaikille 

http://www.eads.com/pmr


Rannikon puolustajat m/63 puolisoineen Jankarlsgärdin pihalla 

Kurssiemme 40-vuotisjuhlia vietimme Tal-
linnassa syksyllä 2003. Tällöin tuli puheeksi 

myös uusi organisaatio, joka on laajentanut meri-
voimia oleellisesti. Keskustelin muutamien kadet-
tiveljien kanssa mahdollisesta rannikonpuolusta-
jien tapaamisesta. Kaikki pitivät ajatusta hyvänä 
rannikolla palvelleiden nimilistan kerääminen ja 
osoitteiden sekä puhelinnumeroiden löytäminen 
ei ollut niitä kaikkein helpoimpia tehtäviä. 

Aika kului, mutta tulostakin syntyi. Keväällä 
palattuamme talvenvietosta Espanjasta aloin soit-
taa kurssiemme rannikonpuolustajille tapaamisen 
järjestämiseksi. Meitä on 22, joten sopivaa ajan-
jaksoa sai todella hakea. Koska itse asun Ahvenan-
maalla ja monella on työssään ollut kiinnostus-
ta tähän suuntaan, Maarianhaminasta tuli tämän 
historiallisen ensimmäisen rannikonpuolustajien 
33+48 tapaamispaikka. Osanottajien määräksi tuli 
veljet + vaimot 29. 

Matka alkoi Turusta Viking Linen Gabriellal-
la 14.9. klo 8.45 Jukka Airikkalan toimiessa mat-
kanjohtajana — jonkunhan piti sekin olla. Buffet 
laivalla ja tulo Maarianhaminaan klo 14.20 Minä 
vaimoni kanssa odotimme jännittyneinä laituril-
la tuntisimmeko kaikki vuosien jälkeen. Pelko oli 
turha. Herrat olivat vain tulleet valkopäisiksi ja 
vaimot vaikuttivat heitä nuoremmilta. 

Bussi Hotelli Arkipelagiin ja pienen lepotauon 

jälkeen meille rannalle telttaan grillijuhliin. Aika 
vierähti kuin siivillä ja kaikilla oli hauskaa. 

Seuraavana päivänä teimme kiertoajelun Bo-
marsund-Kastelholm-Jankarlsgärd josta kuvam-
me. Syötyämme oolannin pannukakkua palasim-
me hotelliin valmistautumaan maaherran vastaan-
johtolle. 

Klo 14.00 otti maaherra Peter Lindbäck meidät 
vastaan valtion virastotalolla ja piti erittäin ansi-
okkaan esitelmän Mannermaan ja Ahvenanmaan 
suhteesta — lähes tunti ilman papereita suomek-
si. Sieltä kävelimme Merenkulkumuseoon ja sitten 
hotelliin lepäämään iltajuhlia varten, jotka järjes-
timme ravintola Nauticalissa. Upea paikka juhla-
valaistu Pommern etualalla ja satama-alue taustal-
la ja ruoka mainiota. 

Pieni kokous hotellin kabinetissa seuravana 
päivänä päätti yhdessäolomme. Niin hyvin viih-
dymme yhdessä, että kadettiveljemme Risto Sink-
konen sai tehtäväksi järjestää ensi vuonna tapaa-
minen Helsinkiin. Suosittelen vastaavanlaisten ta-
paamisten järjestämistä muillekin kursseille. 

Viking Linen Isabella vei osallistujat takaisin 
Turkuun ja niin oli ensimmäinen rannikon puo-
lustajien tapaaminen ohi. Seuraavaa yhdessäoloa 
jo odottaen. 
33. merikadettikurssin kadettipursimies 
Erkki ja Mona-Lisa Karlsson 
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27. Upseerikurssi juhlallisessa lipunnostossa. Etualalla Merisotakoulun johtajan sijainen, komentaja 
Jukka Viitanen. 

ta noin 60 tonnia tuhoten "Merivoimien esikun-
nan harmiksi" useita maalilauttoja. Saaristotaiste-
luharjoituksista jäivät erityisesti mieleen Pirttisaa-
ren-Pellingin saaristo sekä jv-harjoituksista Mal-
min ampumaradan maastot. 

Merisotakoulun johtajana oli ru kurssimme 
alkuaikoina eversti John Kiveliö (1953—55). Hän-
tä kuitenkaan emme juurikaan nähneet. Kiveliön 
jälkeen tuli koulun johtajaksi eversti Reino Aalto-
nen (1955—60), joka kertoili meille mielellään Suo-
menlinnan historiasta. Apulaisjohtaja oli komenta-
ja Paavo "Paukku" Juntunen. Paraateista muistuu 
mieleen näiden kahden lyhyehkön koulumme joh-
tohenkilön hahmot. 

Reserviosastomme johtajana oli rehti ja pidetty 
majuri Heikki Seppälä ja vääpelinä legendaarinen 
ylivääpeli Taneli Osa, jonka käskynjaot aina joku 
kurssilasistamme osasi jälkeenpäin näytellä. Lin-
jan johtajina olivat yliluutnantti Veikko Leskinen 
sekä luutnantit Into Poikkeus, Matti Lappalainen 
ja Erkki K Kallio. 

50-vuotisjuhlamme 
Merikuljetuksen jälkeen kokoonnuimme Meri-
sotakoulun tykkipihalle, lippumaston eteen, juh-
lavaan lipunnostoon, jonka johti kurssiveli, kom-
modori Aarno Koivisto. Maston sivunostimissa oli 

Reserviupseerikurssimme, 2 7 . U p -
seerikurssi, 3.1.-18.5.1955, vietti 
8.9. kuluvaa vuotta 50-vuotisjuhlaan-
sa Suomenlinnassa, Merisotakoululla 
ja Upseerikerholla. Kurssiltamme val-
mistui 99 meripuolustuksen upseeria; 
meitä on nyt elossa 73. Juhlakokoontu-
miseen osallistui 47 veljeä eli 64 % rivi-
vahvuudesta. Mikä saavutus! 

Kurssillamme oli neljä linjaa, laivaston tykki- ja 
miinalinjat sekä rannikkotykistön tulenjohto-

ja tuliasema-linjat. 
Viiden kuukauden kurssimme opetussuunni-

telma käsitti 678 tuntia, josta teoriaa 1/3 ja käytän-
töä 2/3. Opetuksen painopiste oli asealoilla, mm. 
laivatykistölinjalla 310 tuntia. Käytännössä kou-
lutuksen tuntimäärät kuitenkin nousivat huomat-
tavasti suuremmiksi johtuen kevään laiva-, am-
munta- ja leirijaksojen pitkistä valoisista päivistä. 
Muun muassa me laivatykkilinj alaiset suoritimme 
kevään kolmen viikon aikana massiiviset ammun-
nat Isosaaren Peniniemen 102/58 Obuhov -jaok-
sella. Kukin johdimme eri ampumamenetelmillä 
3 sisä-putki- ja 2 täyskaliiperiammuntaa. Käytim-
me sodan ajalta peräisin olleita ampumatarvikkei-
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kansainvälisin viestilipuin 27.UK ja 50. Lipunnos-
toon liittyvät signaalit soitti musiikkikapteeni Jou-
ko Terävä, suomenlinnalainen, samoin seppeleen 
laskun jälkeisen "Jumala ompi linnamme" virren 
sekä myöhemmin fanfaarit ja viihdemusiikkia juh-
lalounaalla. 

Kurssimme seppeleen koulun sankaritauluille 
laskivat kurssivanhimpamme, luutnantti Ilkka Jun-
nila sekä everstiluutnantti Petteri Knuuttila (mm 
ex Rannikkotykistökoulun johtaja). 

Isäntänämme toiminut Merisotakoulun johta-
jan sijainen, komentaja Jukka Viitanen kertoi kou-
lun nyky-päivästä ja johdatteli kierroksen koulun 
päärakennusten tiloissa. 

Perinneaulaan kokoonnuimme kuuntelemaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun professorin, Ohto 
Mannisen, huippumielenkiintoista esitelmää, "So-
dasta kylmään sotaan, eli sodan päättymisvaihe 
1944-45". 

Lähtiäisiksi Ilkka Junnila ja Heikki Keckman 
esittivät Merisotakoululle kiitokset sekä vierailus-
tamme, että mittavasta tuesta juhlallemme, sekä 
antoivat Heikin luovuttaman, raivaaja (tyv) Vah-
terpäätä, silloista koulutusalustamme, esittävän 

maalauksen. 
Juhlalounaalle siirryimme Suomenlinnan 

muistorikkaalle upseerikerholle, jonne kunniavie-
raaksemme saapui amiraali Jan Klenberg, puolus-
tusvoimain komentaja vuosina 1990—94. 

Korkeaa protokollaa noudattaneen juhlalou-
naan, useine esikuulutettuine puheenvuoroineen, 
kohokohta oli amiraali Klenbergin maljapuhe 
isänmaalle. 

Amiraali totesi todella tuntevansa olevansa nyt 
omiensa joukossa. Puheen kärki suuntautui ajan-
kohtaiseen turvallisuuspolitiikkaan. Referoiden 
tuotakoon esiin seuraavat ajatuskulut: 

Suomen asemaan liittyvät epävarmuustekijät 
voivat nopeastikin muuttua uhiksi. Puolustus-
järjestelmän olennaisten muutosten toimeen-
pano taas vie 10-15 vuotta. 
Euroopan unioni kehittää vain kriisihallinta-
kykyään, ei yhteistä sotilaallista puolustusta; 
EU:n turvatakuut ovat vain poliittisia. 
EU:n jäsenvaltioiden suuri enemmistö on Na-
ton jäseniä; toista rinnakkaista sotilasliittoa 
Eurooppaan ei voisi syntyä. 

- Voimavaramme ovat rajallisia yhä kalliimmaksi 
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käyvän puolustusteknologian kehittämisessä. 
- Suomen valinnat ovat joko olla sotilaallisesti 

yksin tai liittoutuminen Natoon. 
Lounaan "virallinen osa" päätettiin loppulau-

luun. Monet jatkoivat yhdessäoloa kerhon tiloissa 
sekä kaupungin jatkopaikoissa. 

Juhlapäivän valmistelu ja jatkokokoontumi-
set 

Noin vuoden aikana oli juhlaa valmistellut 
erikseen nimetty 50-vuotisjuhlatoimikunta. 

Laivasto: Aarno Koivisto pj, Jorma Kari ja Lau-
ri Touri sekä rannikkotykistö: Eki Siivonen, Jaak-
ko Manninen ja Jorma Hotanen. Jo työmme alku-
vaiheessa syntyi periaatepäätökseksi pitää juhlam-
me Suomenlinnassa sekä ajankohdaksi syksy 2005, 
vaikka kurssimme valmistuikin alkukesästä. 

Toimikunta on mielissään juhlan osallistujilta 
saamastaan tunnustuksesta. 

Jatkokin on jo valmisteltu. Kokoonnumme 
27.UK:n vuosilounaalle Helsingissä, Suomalaisel-
la klubilla, Helsinki-salissa, tiistaina, 12. syyskuuta, 
vuonna 2006, klo 12.00. Merkitkääpä kurssilaiset 
kalentereihinne. 

Tämän jälkeen tapaamme vuosittain lounaalla, 
aina syyskuun toisena tiistaina klo 12.00, Suoma-
laisella klubilla, ilman erillistä kutsua. 
Aarno Koivisto 
27.UK:n tykkilinja 
Kuvat: MeriSK Hanna Warro ja Lotta Wirmaneva 

Ilkka Junnila (vas) ja Petteri Knuuttila seppe-
leenlaskussa. 

Professori Ohto Manninen. 
Tervetulomalja juhlalounaalle. Etualalla Lauri 
Touri, Aarno Koivisto, amir Jan Klenberg sekä 
Simo Tarpila. 
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Sinisen Reservin ansiomitalilla palkitut Mau-
ri Anholt (Kettunen), Christian Elfving, Raimo 
Häyrinen, Ilkka Tiihonen, Antero Honkasalo, 
Kai Laakso ja Juha-Pekka Harju. 

Puheenjohtaja Matti Kaskeala ja vara-amiraali 
Hans Holmström Merisotakoulun perinneaulassa. 

Meripuolustuspäivää vietettiin lokakuun 
15.päivä Merisotakoululla jo viidettä kertaa. 

Meripuolustuspäivä järjestettiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 2001 Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
taja Reijo Telarannan ja varapuheenjohtaja Jukka 
Tarjanteen aloitteesta. Päivän järjestivät tänäkin 
vuonna yhteistyössä Sininen Reservi ry ja merivoi-
mat. Aamupäivän luentojen kohderyhmänä olivat 
jäsenyhdistysten edustajat ja iltapäivällä seminaa-
riväkeen liittyivät mukaan kutsuvieraat. Seminaa-
ripäivä päättyi mukavasti Sininen Reservi ry:n vas-
taanotolla, joka pidettiin jo kolmatta kertaa. 

Sininen Reservi ry:n 
jäsenyhdistysten työseminaari 
Tällä erää viimeistä kertaa Meripuolustuspäivää 
isännöinyt, Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja 
Matti Kaskeala kertoi päivän avaussanoissaan yh-
distyksen aktiivisesta osallistumisesta valtakun-
nallisiin selvitystöihin. Lisäksi Sininen Reservi ry: 
n hallitus on vastannut Pääesikunnan asevelvolli-
suusosaston lähettämään kyselyyn liittyen maan-
puolustusjärjestöjen tehtäviin valmiutta kohotet-
taessa. Myös Maanpuolustuskoulutus ry on lähet-
tänyt Sininen Reservi ry:lle koulutuksen toteutta-
mista koskevan kyselyn, johon yhdistys on laatinut 
koulutusrungon. Lisäksi Kaskeala esitteli kokous-
väelle Sinisen Reservin Säätiön koululaiva Röyttää 
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Sinisen Reservin Säätiö 
Rannikkotykistösäätiö Sininen Reservi ry 

MPK ry:n 
Meripuolustuspiiri 

erellinen VMP-työ 

^ S I N I N E N RESERVI ry 

koskevan tiedotteen, ja kertoi että Sininen Reser-
vi ry:n jäsenyhdistyksille järjestetään vielä tämän 
vuoden aikana erillinen keskustelutilaisuus. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustus-
piirin piiiripäällikkö Matti Mäkinen piti katsauk-
sen piirin toiminnasta. Mäkinen kertoi mm., että 
Meripuolustuspiirillä on MPK:n tietojärjestelmäs-
sä 1500 rekisteröityä käyttäjää ja että vuosittain 
järjestetään 20 kurssia, joista % on sotilaallisia. 
Haasteena Mäkinen pitää avoimien kurssien lisää-
mistä, joiden kohderyhmää ei ole rajattu. Tässä Si-
ninen Reservi ry:n jäsenyhdistyksillä voisi hänen 
mukaansa olla tärkeä rooli. 

Antti Nieminen, Maanpuolustuskoulutus ry:n 
koulutuspäällikkö, kertoi kattavasti nykyisestä toi-
minnasta sekä tulevaisuuden haasteista. Niemisen 
kertoman mukaan Puolustusvoimat tulee irtautu-
maan MPK ry:stä jäsenen roolissa, siirtyen tule-
vaisuudessa ylemmän tason toimijaksi. Nieminen 
korosti esityksessään, että tulevat maakuntajoukot 
ovat puolustusvoimien joukkoja, eivät MPK ry:n. 

Merivoimien ja Sininen Reservi ry:n 
yhteinen seminaari-iltapäivä 
Seminaari-iltapäivä oli kerännyt paikalle kaikkiaan 
80 osallistujaa sidosryhmistä ja jäsenyhdistyksis-
tä. Puheenjohtaja Matti Kaskeala toivotti iltapäi-
vän seminaariosuuteen saapuneet tervetulleiksi. 

Merellisen va-
paaehtoisen 
maanpuolustuk-
sen itsenäisesti 
toimivat osa-
puolet. 

Avauspuheenvuorossaan hän esitteli luennoitsijat 
ja kertoi Sininen Reservi ry:n toiminnasta. 

Kaskeala täsmensi, että Sininen Reservi ry edis-
tää jäsenyhdistystensä yhteistyötä, aktivoi vapaa-
ehtoisia kouluttajia ja koulutettavia osallistumaan 
MPK ry:n Meripuolustuspiirin koulutustapahtu-
miin sekä harjoittaa ja tukee tiedotus- ja perinne-
toimintaa. Kaskealan mukaan merkittäviä talou-
dellisia tukijoita Sinisen Reservin toiminnalle ovat 
Rannikkotykistösäätiö ja Sinisen Reservin Säätiö 
sekä monet muut säätiöt ja tahot. 

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström kertoi Merivoimien kehitysnäkymistä. 
Kasvava meriliikenne tuo tullessaan myös riske-
jä, jolloin reaaliainen tilannekuva nousee tärkeään 
asemaan. Edessä on myös alusluokkia koskevia 
muutoksia. Hämeenmaa-luokan peruskorjataan 
2006-08, mutta Helsinki-luokan aluksia ei enää 
peruskorjata. Holmström kertoi maakuntajoukko-
jen muodostamisen selvitystyön olevan käynnissä 
myös merivoimissa. Parhaillaan käynnissä olevan 
kartoitustyön jälkeen merivoimien komentaja hy-
väksyy joukot keväällä 2006, jonka jälkeen jouk-
kojen koulutus ja sitouttaminen tapahtuu vuosina 
2006 ja 2007. 

Helsingin Sotilasläänin maakuntajoukkojen 
kehittämisestä ja pilotoinnista kuulijoille puhui 
alueupseeri, kapteeni Markku Vehkaoja. Hän ker-

91 



Hyvästä seu-
rasta nautti-

massa Raimo 
Häyrinen, Ta-

pio Björklund, 
Pentti E.K. 
Aalto, Eija 

Paananen ja 
Marja Sipi. 

toi maakuntajoukkoja pilotoitavan myös Uuden-
maan, Vaasan, Kuopion ja Oulun Sotilaslääneissä. 
Helsingin Sotilaslääniin perustettavan maakunta-
joukon rekrytointi tulee tapahtumaan jo olemassa 
olevasta joukosta. Vehkaoja näkee kuitenkin MPK 

ry:n ja reserviläisjärjestöjen roolin rekrytoinnin 
kannalta tärkeänä. Piiripäällikkö Matti Mäkisen 
mukaan Sininen Reservi on muodostunut hyvin 
tunnetuksi käsitteeksi ja Sininen Reservi ry on 
hyvä esimerkki vapaaehtoisesta maanpuolustus-

Vara-amiraali Hans Holmström luovutti Sinisen Reservin ansioristin säätiön valtuus-
kunnanjäsenille Merivoimien Esikunnassa 7.10. järjestetyssä tilaisuudessa. Vasemmal-
ta puheenjohtaja Matti Kaskeala, vara-amiraali Holmström sekä ristin saaneet Hannu 
Roine, Matti Honkala, Peter Fagernäs ja Juha Nurminen. 
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työstä merivoimissa. Vapaaehtoista maanpuolus-
tuskoulutusta toteuttaa merivoimissa MPK ry:n 
Meripuolustuspiiri, jonka toimintaa Sininen Re-
servi ry tukee. 

Sotilasasiamies, everstiluutnantti Anto Ker-
gand kertoi seminaariväelle Viron puolustusvoi-
mien tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Mer-
kittävä Viron Puolustusvoimiin vaikuttava tekijä 
on Kergandin mukaan ollut Viron hyväksyminen 
jäseneksi sekä Natoon, että EU:iin. Kadettikoulus-
sa Suomessa opiskellut Kergand kertoi myös että 
Virossa tehdyn tutkimuksen mukaan kansalai-
set kokevat puolustusvoimat neljänneksi luotetta-
vimmaksi organisaatioksi. Kutsunnat järjestetään 
Virossa neljästi vuodessa. Kergand piti kuulijoil-
le myös tiiviin esityksen Kaitseliitin toiminnasta. 
1990 perustettu Kaitseliit kuuluu Viron Puolustus-
voimien komentajan alaisuuteen ja sen tämän het-
kinen jäsenmäärä on noin 10 000. 

Seminaarin lopuksi Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Matti Kaskeala ja merivoimien ko-
mentaja, vara-amiraali Hans Holmström luovut-
tivat Sinisen Reservin ansiomitalit Christian Elf-
vingille, Juha-Peklca Harjulle, Antero Honkasalol-
le, Raimo Häyriselle, Mauri Anholtille (Kettunen), 
Kai Laaksolle ja Ilkka Tiihoselle. Sinisen Reservin 
ansiomerkit luovutettiin Erkki Lehtimäelle ja Teu-
vo Rodenille. Matti Hakamäki, Jorma Kuntsi ja 
Mikael Pasto saavat merkkinsä myöhemmin. 

Meripuolustuspäivän päätössanat lausui vara-
amiraali Holmström. Hän kehui päivän mielen-
kiintoisia esityksiä ja totesi että maakuntajouk-
kojen osalta HelShn kokemukset ovat arvokkaita. 
Hän pyysi kentältä malttia asiassa, ollen kuitenkin 
vakuuttunut, että tässäkin hankkeessa tullaan on-
nistumaan. Vaikka merivoimissakin resurssit ovat 
rajalliset ja paljon uutta on tulossa, kertoi Holm-
ström katsovansa tulevaisuuteen positiivisin mie-
lin. Hän kiitti vapaaehtoisia toimijoita yhteen hii-
leen puhaltamisesta muistuttaen että jokaisen työ 
on tärkeää! 

Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 
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MERI KARJALAN ALUEEN LOKIKIRJASTA 
Teksti: Tapio Riikonen 
Valokuvat: Timo Seppälä, Esa Terviö, miseen alettiin varautua täydellä teholla. 

Matti Erävala, Mika Kuutti Reserviläistä meripuolustajaa rauhoitti tieto 
yhteistoimintaedellytysten säilymisestä. 

• • • 

K E S Ä N KYNNYKSELLÄ odotti uusi yllätys. Koulu-
laiva Röytän vakava merivaurio uhkasi vaarantaa 
ja kuten nyt jo tiedetään, vaaransikin koko kauden 
omaehtoisen aluskoulutuksen. Samalla yhteisen 
koululaivan merkitys reserviläisiä yhdistävänä ja 
imagotekijänä kävi kauden edetessä selväksi kaik-
kein kriittisemmillekin tahoille. 

Toivottavasti ensi vuoden ohjelmiin on jo mah-
dollista lisätä jälleen myös koululaivaosioita. 

• • • 
Kotkan Rannikkoalueen komentaja Veijo Tai-
palus ja esikuntapäällikkö Olavi Jantunen an-
toivat tilannekatsauksen Kymen Laivastokillan 
kokouksessa. 

Purjehduskauden lopussa on oivallinen hetki 
selailla vuoden aikana kuljettuja reittejä. Olen 

liittänyt oheen joitakin tuokiokuvia kuljetun mat-
kan varrelta. 

• • • 

KULUNEEN V U O D E N alussa säväytti alueemme re-
servin meripuolustajia Kotkan Rannikkoalueen 
esikunnan siirtyminen Kotkasta Haminaan. Poh-
diskelut siirron käytännön vaikutuksista joukko-
osaston ja reserviläisten esimerkilliseen yhteistoi-
mintaan osoittautuivat turhiksi. Hyvä käytäntö jat-
kui moitteettomasti. 

Paljon suurempi säväys seurasi lähes välittö-
mästi. Uusitun esikuntarakennuksen maali oli tus-
kin ehtinyt kuivua, kun viesti puolustusvoimien si-
säisistä järjestelyistä yllätti kaikki. Ainakin meidän 
alueellamme. Ensihämmennyksestä toivuttuamme 
osoitti KotRa:n johto meille, kuinka sotilas toipuu 
yllättävästäkin iskusta ja valmistautuu ainakin ul-
koisesti nurkumatta suorittamaan annettuja teh-
täviä. Ensimmäisestä rannikkojääkärivalasta tuli 
alueen toiseksi viimeinen ja toisesta valasta viimei-
nen, mutta meritiedustelijakoulutuksen käynnistä-

Veteraanipäivän merimarssin yhteydessä koulu-
laiva Katarinalla pidetyllä lounaalla kommodo-
ri (evp) Matti Mäkinen muisti lahjalla Pietarin 
Merikokouksen varapuheenjohtajaa, amiraali 
Ivanovia. Etualalla myhäilee Kotkan kaupungin 
toimialajohtaja Pertti Lintunen. 

K E S Ä K U U N ALUSSA oli Sinisen Reservin Meri-Kar-
jalan alueella kunnia isännöidä harvinaista tilai-
suutta. Pietarilais-suomalaisen Merikokouksen 
yhteydessä järjestettiin Kotkan Haapasaaressa 1.6. 
Laivaston veteraanipäivä. Päivän aikana perehdyt-
tiin suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden 
johdolla Suomenlahden merisotahistoriaan ja eri-
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Itämeren laivaston evp. komentaja, amiraali Ivanov (vas) seurassaan Mustanmeren laivaston 
evp. varakomentaja, amiraali Bogdanov laskemassa kukkalaitetta Haapasaaren miinanraivaa-
jamuistomerkille. 

tyisesti Ruotsinsalmen taisteluiden kulkuun. 
Suomalainen ja venäläinen osapuoli laskivat 

seppeleen Haapasaaren jylhille kallioille pystyte-
tylle suomalaisten miinanraivaajien muistomer-
kille. Kotkan Rannikkoalueen asettaman kunnia-
vartion juhlistamalle kivipaadelle laskivat kukka-
laitteensa mm. Itämeren laivaston evp. komentaja, 
amiraali Ivanov seurassaan Mustanmeren laivas-
ton evp. varakomentaja, amiraali Bogdanov. Ami-
raali Bogdanov edusti tilaisuudessa myös sikäläistä 
veteraanijärjestöä, jonka puheenjohtajana hän ny-
kyisin toimii. 

Veteraanipäivän yhteydessä kaavailtiin myös 
virinneen yhteistoiminnan tulevaa sisältöä. Siihen 
tuntuvat sopivan mm. veteraanien tutustumismat-
kat ja erilaiset merisotahistoriaa käsittelevät semi-
naarit. 

• • • 

K E S Ä N PUOLIVÄLISSÄ tutulla paikallaan 9 . heinä-
kuuta sai Haminan kaupunki ensimmäistä kertaa 
vieraakseen merivoimien vuosipäivän viettäjät. 
Haminan historiallinen "syväsatama", Tervasaari, 
kirjaimellisesti täyttyi harmaista aluksista. Aamun 

juhlalliseen lipunnostoon osallistui myös Sinisen 
Reservin neljän aluelipun muodostama lippulin-
na. 

Helteisen kesälauantain kääntyessä iltaan ko-
koontui juhlaväki Sininen Reservi ry:n järjestä-
mään vuosipäivän iltajuhlaan Haminan Raatihuo-
neelle. Raatihuone oli valittu juhlapaikaksi, kos-
ka tavanomaisemmat ratkaisut oli samaan aikaan 
kurssijuhliaan viettänyt RUK ehtinyt jo miehittää. 

Vaikka juhlan vieminen kaupungintalolle ai-

Amiraali & Navy BAR 
RAATIHUONE, H A M I N A 

9.7.2005 

Raatihuoneen erityisolot vaativat erityisratkaisu-
ja, mutta fiksu aina pärjää. 



Merivoimien vuosipäivän iltajuhlaväki ryhmittäytymässä lipunlaskuun. 

heuttikin käytännön toimista vastanneelle Meri-
Karjalan alueelta kootulle järjestelytoimikunnalle 
ylimääräistä päänvaivaa, palkitsi otsa hiessä tans-
sineiden noin 140 juhlavieraan iloisuus ja tyytyväi-
syys kaiken vaivannäön. Joku ehti luonnehtia tilai-
suutta puutarhajuhlaksi kaupungin historiallisessa 
keskustassa. 

Yhteinen näkemys oli, että merivoimien hen-

kilökunnan ja merivoimien ystävien yhteinen vuo-
sipäiväjuhla on paikkansa ansainnut. 

• • • 

M E R I P U O L U S T U S P I I R I N Meri-Karjalan paikallis-
osaston vuotuinen "pääsotaharjoitus", Mustamaa 
2005, taisteltiin Mustamaan perinteikkäillä meri-

Mustamaa 
2005 harjoi-
tuksen joh-
to- ja tark-

kailijaryhmät 
kokoontuivat 
yhteiskuvaan 

saaren sotahis-
toriasta kerto-

valle muisto-
merkille. 
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alueilla elokuun viimeisenä viikonloppuna. Saaris-
totaistelun perusteita kerranneelle ja kouluttaneel-
le kurssille antoi oman värikkään lisänsä Laivaston 
sukeltajakillan energinen ryhmä. KotRan vapaaeh-
toisen harjoituksen veneenkuljettajat ja toiminnan 
tukena olleet kouluttajat KotRan henkilökunnasta 
takasivat kukin osaltaan harjoituksen sujuvan läpi-
viennin. 

Harjoituksen johtajan, kapteeni (res) Ari Fal-
kenbergin tyytyväisyyttä olivat Mustamaan saa-
reen saapuneet todistamaan mm. piiripäällikkö 
Matti Mäkinen, MPK:n tiedottaja Asta Ruuskanen 
ja Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Matti Kas-
keala. Kaskealan tyytyväisyyttä lisäsi varmasti rk-
ammunnoissa saavutettu tulos. Hän nimittäin oli 
ammuntojen ykkönen. 

• • • 

K U T E N YLEENSÄKIN suomalaiset meripuolustuk-
sen reserviläiset, ovat meri-karjalaisetkin ehtineet 
vuoden aikana osallistua moneen muuhunkin yh-
teistä harrastusta ja mielenkiintoa edustavaan ja 
ylläpitävään toimintoon. Killat ovat järjestäneet 
kiltapäiviään ja viettäneet omia merkkitapahtumi-
aan. Joukko-osastoissa on vierailtu lukuisissa yhte-
yksissä ja ennen muuta on lujitettu tietoisuutta sii-
tä, että "samassa veneessä ollaan". 

Tietoisuus yhteenkuuluvuudesta kestää sitten 
jo pienet jollan keikutusyrityksetkin. Nehän itse 
asiassa ovat juuri se suola, millä toiminta ja sen tu-
lokset maistuvat entistä makoisemmilta. 

Merisotakoulun johtaja kommodori Kai Varsio 
onnittelee killan puheenjohtajaa Keijo Karimä-
keä 

Laivaston Sukeltajalta 20 vuotta 
Laivaston Sukeltajakilta juhli 20 vuotista taivaltaan 
Merisotakoululla 15.10.2005. Kiltaa ja sen puhee-
johtajaa Keijo Karimäkeä oli saapunut onnittele-
maan kolmisenkymmentä jäsentä sekä yhteistyö-
kumppania. 

Laivaston Kilta ry:n Sukeltajaosasto 
Sotilassukeltajat ovat Merivoimien sukeltajatoimin-
nan alusta asti tunteneet voimakasta yhteenkuulu-
vuutta ja ammatillista ylpeyttä. 1980-luvun alussa 
joukko Merivoimien Sukeltajakurssin henkilökun-
taa kokoontuikin Valtion palo-opistolle, ja syntyi 
ajatus Sukeltajakillan perustamisesta. Jouko An-
dersson ja Jouko Askola saivat tehtäväksi valmistella 
yhdistyksen perustamista. 

Merkittävän valmistelutyön jälkeen pidettiin 
Laivaston Kilta ry:n Sukeltajaosaston perustava ko-



kous 10.10.1985 Helsingin Laivastoasemalla. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Jouko Askola, sihteeriksi 
Heikki Partanen ja jäseniksi Pertti Meskanen, Tau-
no Kääriäinen, Kari Erkkilä ja Henrik Resmann. Jä-
senmäärä vuoden 1985 lopussa oli 38. 

Toiminnan käynnistyessä yksi johtokunnan tär-
keimmistä tehtävistä oli Merivoimien Esikuntaan 
lähetetty esitys Puolustusvoimien sukeltajamerkin 
käyttämisestä Sukeltajaosaston tunnuksena. Puo-
lustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
myönsi merkin käyttöoikeuden 30.1.1986. 

Laivaston Kilta ry:n Sukeltajaosaston ensimmäi-
nen vuosikokous ja luentopäivät toimeenpantiin 
22.3.1986 Helsingin Laivastoasemalla. Kokoukseen 
osallistui 46 killan jäsentä sekä kutsuvieraana laivas-
toaseman päällikkö, kommodori Sakari Visa. 

Laivaston Sukeltajakilta ry 
Laivaston Kilta ry:n Sukeltajaosaston toiminta 
päättyi kun Laivaston Sukeltajakilta ry perustet-
tiin 19.11.1994. Kymmenvuotistaivalta juhlittiin 
14.10.1995 Merisotakoululla Suomenlinnassa. Jä-
senmäärä kasvoi ja vuoden 1996 loppuun mennessä 
oli yhdistykseen liittynyt jo 134 sotilassukeltajaa. 

Kilta liittyi 12.8.1997 Maanpuolustuskiltojen 
Liitto ry:n jäseneksi ja Sininen Reservi ry:n jäsenek-
si kilta hyväksyttiin 26.4.1998. Vuoden 1998 lopussa 
oli yhdistyksellä 230 jäsentä. 

Vuonna 1999 kilta teki vuokrasopimuksen Uu-
denmaan Prikaatin kanssa Jussarön saaren käyttö-
oikeudesta. Tukikohtana eli kiltakellarina toimii 
nykyään omin voimin kunnostettu, 1896 rakennet-
tu ruokakellari. Vuonna 2004 Jussaron saari siirtyi 
Metsähallituksen hallintaan, mutta saaren ja kilta-
kellarin käyttöoikeus kuitenkin säilyi. 

Perinteinen kiltatoiminta jatkuu tulevaisuu-
dessakin unohtamatta Laivaston Sukeltajakilta ry: 
n aktiivista roolia vapaaehtoisessa maanpuolustus-
koulutuksessa. Esimerkkinä tästä ovat Meripuo-
lustuspiirin kursseina vuosittain järjestetyt 3 sukel-
lusharjoitusta ja 2 koulutus- ja suunnitelukurssia. 
Vuosittain kilta palkitsee Merivoimien Sukeltaja-
kurssien päätöstilaisuuksissa menestyneitä kurssi-
laisia, ja onkin saavuttanut vakiintuneeksi jäsen-
määräksi noin 250. 

Killan jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Meri-
voimien sukeltajakurssin suorittaneet sotilasarvoon 
katsomatta. 
Teksti: Mika Kuutti (Lähde: Laivaston Sukeltakil-
ta ry:n historiikki, Keijo Karimäki) 

RT-KILLAN 
PERINTEINEN GLÖGITILAISUUS 

• RT-Killan perinteinen glögitilaisuus järjestetään 
torstaina 15.12. Jdo 17.30 alkaen Satakuntatalossa 
osoitteessa Lapinrinne 1 A, Helsinki. Ohjelmassa 
mm. esitelmä rannikkopuolustuksen muutoksista, 
vuoden kiltalaisen valinta, palkitsemiset sekä tilai-
suuteen sopiva elävää musiikkia. Kilta tarjoaa osal-
listujille glögiä ja pikkusuolaista, mutta kiltalaisilla 
on myös mahdollisuus omakustanteisesti nauttia 
Satakuntatalon ravintolan tarjoiluista. Tiedustelut 
Timo Elolähde, puh: 040 830 4097. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

"NIKKE" SAAPUI 
KUIVASAAREN SOTAMUSEOON 
• 130 mmm 50 kaliiperin merikanuuna mallia 
Nikolajev (130/50 N) sai viimeisen sijoituspaik-
kansa Kuivasaaren sotamuseosta 19.9. päälaiturin 
kupeesta. Neuvostoliitossa vuonna 1940 Bolshe-
vik-tehtaalla (entinen Obuhov) valmistettu tykki-
vanhus saapui Santahaminan kautta Panssariva-
rikon henkilöstön toimesta täysperävaunullisella 
kuorma-autolla ja erillisellä lavettiautolla, jonka 
kyydissä oli pyörillä kulkeva nosturi. Kuorma-auto 
ja nosturi lastattiin Kampelaan ja tykki suojakilpi-
neen asennettiin Kuivasaaressa sille varta vasten 
valetulle lavetille. "Nikke" toivotettiin tervetulleek-
si Kuivasaareen juhlallisesti 1.10. Kuivasaaren ke-
säkauden päättäjäisten yhteydessä. 
Ohessa "Nikke" kuvattuna nykyisessä asemassaan. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

tiedottaa/ 

KILLAN KUNNIAMARSSIKSI 
"SALATTU SAARI" 
• Säveltäjä Petter Ohlsin RT-killalle säveltämä 
kunniamarssi "Salattu saari" sai kantaesityksen-
sä Kuivasaaressa heinäkuun alussa. Kunniamarssi 
on tarkoitettu esitettäväksi maanpuolustustapahtu-
missa ja -juhlissa. Petter Ohls on säveltänyt usei-
ta sotilasmarsseja ja levyttänyt mm. Ilmavoimien 
soittokunnan ja Laivaston soittokunnan kanssa. 
Hänet tunnetaan lisäksi mm. kirkkomusiikin, kuo-
rosävellysten ja lastenlaulujen säveltäjänä. Teos-
ton rekisterissä onkin lähes 350 Petter Ohlsin sä-
vellystä, sanoitusta ja sovitusta. Tiedustelut Martti 
Holma, puh: 040-755 4261, martti.holma@welho. 
com. 

ISOSAAREEN TAMMIKUUSSA 2006 
M Vuosittainen killan tervehdysvierailu Isosaaren 
linnakkeelle tehdään lauantaina 7.1.2006 Santaha-
minasta linnakeveneen päivävuorolla. Isosaaressa 
tutustutaan saaren historiaan, sen nykyiseen toi-
mintaan ja ympäristöön. Isosaaressa yövytään ja 
paluumatkalle lähdetään sunnuntaina iltavuorolla. 
Saaressa on mahdollisuus saunoa ja viettää sosiaa-
lista elämää, varaathan mukaasi yöpymisvälineet ja 
lämmintä vaatetusta sekä tukevat kengät maastos-
sa liikkumisen. Tiedustelut Matti Hiltunen, puh: 
0400 507 990, matti.hiltunen7@luukku.com. 

RT-KILLAN VUOSIKOKOUS 9.3.2006 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuosiko-
kous pidetään torstaina 9.3.2006 Sotakorkeakou-

lun Maneesilla osoitteessa Maneesikatu 6 (Kruu-
nunhaka) klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset vuosikokousasiat. 

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

Barettimerkki 
Kaikilla kiltamme jäsenillä on oikeus käyttää mus-
taa barettia ja siinä hopeanväristä 3. luokan merk-
kiä, jossa on killan tunnus (sama kuin tämän si-
vun alussa). Merkin mukana tulee myös pikku-
takin kaulukseen kiinnitettävä pinssi, jossa on 
sama kuvio. Ansioituneille killan jäsenille voi-
daan myöntää oikeus käyttää 2. tai 1. luokan ba-
rettimerkkiä ja vastaavaa pinssiä. Mustia baretteja 
voi ostaa mm. Maanpuolustusyhtiön MP-myymä-
lästä. Barettimerkkejä (3. lk) ja pikkutakkiin kiin-
nitettävää pinssiä voi tilata yhteishintaan 8 euroa 
Kristiina Slottelta, puh: 050-525 0022, kristiina_ 
slotte@yahoo.com. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet per-
heineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 eu-
ron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jättää 
paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat en-
nen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin pi-
tää kiltalaisten saunamaksun edullisena. 
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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 (puh: 0400 443 749), jolta varataan 
kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätietoa 
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. Tilaukset Kristiina Slottelta hintaan 3,50 
euroa + postituskulut. 

Kristiina Slottelta voi tilata myös neljää Ove 
Enqvistin kirjoittamaa historiikkia: Järvö, Kuiva-
saari, Robert Kajanuksen sauna ja huvila sekä Val-
lisaari ja Kuninkaansaari. Kunkin hinta on 3,50 
euroa + postikulut. 

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

Jussi Wirtanen 
tiedottaja 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A n t r m nra i^ j i .n 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3,00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 



Retkeläisiä Hästö-Busössä, vasemmalla eversti evp Torsti Lahti ja rva Irma Lahti, sotmest evp Paavo 
Pohjonen, eversti evp Olavi Aspinjaakko, sotmest evp Erkki Ilkka. 

KEVÄTRETKIJUSSARÖN SAARISTOON 
Toukokuisena lauantaina viime keväänä 
Hangon Rannikkopatteriston Perinneyh-
distys ja Hangon Suomalainen Kerho teki-
vät yhteisen jäsen-/perheretken Jussarön 
saaristoon. 

Retki sai jättimenestyksen: yli 200 henkeä oli aa-
mulla anivarhain kokoontunut Hangon itäsata-
maan, josta Marine Linesin alukset Ms Summer-
sea ja Ms Marina lähtivät kohden Hangon itäistä 
saaristoa. Valitettavasti kolmisenkymmentä hen-
keä ilmoittautuneista jäi pois, ehkä peläteten sään 
koleutta, mutta päivää kohden sää vain parani, pa-
luumatkalla aurinko paistoi jo täydeltä terältään. 

Retki oli molemmille kerhoille ensimmäinen 
yhteinen tapahtuma. Mainittakoon, että Hangon 
Suomalainen Kerho täytti syksyllä 2004 jo 70 vuot-

ta. Suomalaisen Kerhon satahenkisestä jäsenistöstä 
on vieläkin n. 20 % entisiä patteristolaisia. Patte-
riston henkilökunta on ollut voimakkaasti mukana 
Suomalaisen Kerhon toiminnassa mm. puheenjoh-
tajina ja hallituksen jäseninä, tälläkin hetkellä pu-
heenjohtaja ja kolmasosa hallituksesta on entisiä 
patteristolaisia. 

Matkalla kummallakin aluksella Kaarle Lange 
ja Pekka Silvast kertoivat Hankoniemen historiasta 
mielenkiintoisia tapahtumia. 

Ensin teimme parin tunnin pikavisiitin Häs-
tö-Busön luonnonkauniille saarelle. Hästö-Busös-
sä retkeläiset jaettiin useampaan ryhmään, jotka 
entisten patteristolaisten johdolla kiersivät lenkin 
saaressa. Aika tahtoi loppua kesken, nähtävää olisi 
ollut paljon! 

Jussaröön saavuttua syötiin ensin kenttälounas, 

lO I 



maittava lohikeitto, sotilaallisessa järjestyksessä. 
Jussaröön tutustuttiin omatoimisesti pienemmissä 
ryhmissä, apuna oli saaresta otettu karttasuuren-
nos sitä tarvitseville. 

Jussarön saari avautui kuluneena kesänä en-
simmäistä kertaa matkailijoille. Olimme kevään 
ensimmäisiä vieraita saarella. Lähinnä kai tästä 
johtuen saaren kahvilaa jouduimme hieman etsi-
mään erään kaivosrakennuksen alakerrasta, mutta 
tämän jälkeen kahvi todella maistui! 

Meno- ja paluumatkalla myytiin arpoja, joiden 
tuotto 1140 € luovutettiin retken päätyttyä Hangon 
Sotaveteraaneille. Arpajaisvoitot oli saatu pääosin 
paikallisilta yrittäjiltä. Kiitoksia! 

Kiitoksia kaikille reippaille retkeläisille ja kii-
toksia Marine Linesin varustamon johdolle, Jouko 
Tuomarmäelle ja Risto Muurolle retken tukemises-
ta! 

PERINNEYHDISTYKSEN LIPPIS JA FLIISERI 
Kuluneen syksyn aikana yhdistykselle on hankittu 
lippis ja fliiseri. Kuva on oheisena. Näitä voi tilata 
Risto Muurolta 0400 675295 tai Veikko-Olavi Ero-
selta 040 8248679. 
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Kuvat: Rannikon Aamu / Rauno Laine 

Perinneyhdistyksen uusi lippis ja fliiseri puheen-
johtajan yllä. 

Retkeläisiä kenttäruokailussa Jussarön laiturialueella. 
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keusoloissa. Aalto 2004 -sotaharjoitusta käytet-
tiin esimerkkinä. Koska kouluttajien joukossa oli 
kaikkien Helsingissä toimivien neljän yhdistyksen 
edustajia, esittelimme kukin myös oman yhdistyk-
semme. 

Lauantaina iltapäivällä Sotilaskotiliiton halli-
tuksen jäsen Satu Mustalahti piti erinomaisen esi-
tyksen hygieniasta. Liikkuva sotilaskotitoiminta 
on mielestämme oman kurssin arvoinen asia, mut-
ta siitäkin kerroimme ja tutustuimme sotilaskoti-
autoon. Harjoittelimme hieman auton maastout-
tamista. Tosin sää oli meren äärellä niin kylmän 
tuulinen, että suosiolla harjoitimme loput LSK:t 
sisätiloissa. Päivällisen jälkeen tutustuttiin paikal-
liseen Helsingin Seudun sotilaskotiyhdistyksen so-
tilaskotiin. 

Harjoituksen taholta oli lauantai-iltana kaikki-
en kurssien yhteinen illanvietto ja iltapala. 

Koska käytännön harjoittelu Santahaminas-
sa jäi sangen vähäiseksi, järjestimme sunnuntaik-
si retken. Lähdimme heti aamusta eväät mukana 
Kuivasaaren linnakkeelle. Suomenlinnan Rannik-
korykmentti ystävällisesti järjesti hieman extremeä 
kiidättämällä meidät saareen Jurmolla. Kyyti näyt-
ti olevan kurssilaisille aikamoinen kokemus, sillä 
"onneksi" oli vähän aallokkoakin. Perillä kurssilai-
set laittoivat aamupalan alkeellisissa olosuhteissa, 
keittivät kahvin ja kattoivat syötävät "linjastoon". 
Loppuajan käytimme tutustumalla Kuivasaaren 
12-tuumaiseen kaksoistykkitorniin, jota meille 
esitteli Suomenlinnan Rannikkotykistökillan pu-
heenjohtaja. 

Sotilaskotityö tutuksi 
Maanpuolustuskoulutus ry/Naisten Val-
miusliiton harjoitus Sahara 2005 pidettiin 
Helsingissä Santahaminan varuskunta-
alueella 16.-18.9.2005. Yhtenä valittavista 
kursseista oli poikkeusolojen sotilaskotitoi-
minta. Kurssi on tarkoitettu naisille, joilla 
ei ole aiempaa kokemusta sotilaskotityöstä. 
Tarkoituksena on antaa perustiedot ja sa-
malla hankkia uusia jäseniä sotilaskotijär-
jestön riveihin. Tälle kurssille osallistui 22 
naista ympäri Suomen. 

Vaikka kurssin nimi perinteisesti oli poikkeusolo-
jen sotilaskotitoiminta, toteutettiin kurssi lähinnä 
linjalla "sotilaskotityö tutuksi". Tosin aloitimme 
kurssin heti poikkeusoloasialla, sillä perjantai-il-
tapäivän luennon aiheena oli puolustusvoimien ja 
Sotilaskotiliiton solmima yhteistoimintasopimus. 
Samalla tuli esiteltyä myös puolustusvoimien orga-
nisaatio. 

Santahaminassa oli järjestetty perjantai-illaksi 
kenttäehtoollinen, joka oli vaikuttava kokemus ul-
kosalla meren rannassa. 

Lauantaiaamu aloitettiin sotilaskotityön histo-
rialla ja järjestön organisaatiolla. Esittelimme aika 
perusteellisesti mitä kaikkea sotilaskotityö pitää si-
sällään ja mitä erilaisia tehtäviä ja mahdollisuuksia 
se tarjoaa. Myös Sotilaskotiliitto esiteltiin ja alu-
eellinen toiminta sekä normaalioloissa että poik-

103 



Suurin osa ryhmästämme Jussarön vierasvenesatamassa Jurmojen vierellä. 

M k f f M f e R l M n M e s ® 
Teksti ja kuvat: Aarne Krogerus 

Vaasan Rannikkojääkäripataljoona järjesti 
rannikkojääkäreille lauantaina, syyskuun 
17. päivänä mahdollisuuden tutustua me-
rellisiin maisemiin kahden Jurmon kyydis-
sä. 

Tarkkaavaiset Rannikon Puolustaja -lehden lukijat 
ja Sinisen Reservin tapahtumakalenterin ja killan 
sivujen seuraajat olivat jo kuukausia aiemmin ha-
vainneet, että Rannikkojääkärikillan ohjelmassa 
oli kaikille innokkaille kiltalaisille ja sidosryhmi-
en edustajille osoitettu kutsu osallistua vierailuun 
Bengtskärin majakkasaarella. Matkalle piti ilmoit-
tautua etukäteen ja kiltalaisilla oli etusija. Matkalle 
ilmoittautui enemmän kuin mukaan mahtui. 

Kokoontuminen oli kello 9.00 Haminan Itä-
satamassa puolustusvoimien laiturilla. Paikalle 
tuli peräti 43 innokasta merelle lähtijää eli kaikki 
mukaan mahtuneet. Lähtö tapahtui myrskyn mer-
keissä. Voimakkaassa merenkäynnissä suuntasim-
me kohti kohdettamme eli Bengtskärin majakkaa. 

Aallot hakkasivat Jurmoja sitä rankemmin mitä 
etäämmälle avomerelle menimme. Samalla alusten 
penkkien istuinjouset joutuivat koville. Jos aikuiset 
olivat vakavia, niin lapset ainakin hihkuivat ilos-
ta. Vauhti ja meininki olivat kuulemma parempaa 
kuin Linnanmäen vempaimissa. 

Säävarauksesta huolimatta koimme pienen pet-
tymyksen, kun jouduimme näköetäisyydeltä totea-
maan, ettemme voi merenkäynnin voimakkuuden 
vuoksi päästä Bengtskäriin. Turvallisuusmääräyk-
set ovat tiukat. Ajo liian korkeassa aallokossa vaa-
ransi matkustajien turvallisuuden sekä korkea aal-
lokko esti turvallisen rantautumisen. 

Veneenkuljettajien loistavan ehdotuksen mu-
kaisesti alusten keulat käännettiin itään, kohti Jus-
saarta tai ruotsalaisittain kohti Jussarön saarta. 
Toista tuntia kestäneen, upeissa saaristomaisemis-
sa tapahtuneen ajon jälkeen rantauduimme Jussa-
röhön, johon nykyisin on vapaa pääsy. Aiemmin 
saaren itäosa oli kaivosaluetta ja sittemmin puo-
lustusvoimien suljettua harjoitusaluetta. Nykyään 

Sotilaskotityö... edelliseltä sivulta 
Sitten olikin jo aika palata Santahaminaan ja 

kipin kapin päättäjäisiin. Meille kouluttajille jäi 
kurssista hyvä mieli, sillä kurssilaiset olivat kiin-
nostuneita, esittivät runsaasti kysymyksiä. Kurssi-

laisten joukko oli erittäin heterogeeninen ja vain 
kahdella oli entistä sotilaskotitaustaa. Saamamme 
palaute oli todella hyvää ja muutama uusi sotilas-
kotisisarkin syntyi. 
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alue on Metsähallituksen hallinnassa ja on vapaata 
retkeilyaluetta. Saaren länsiosa puolestaan kuuluu 
ympäröivän saariston ohella Tammisaaren saaris-
ton kansallispuistoon, jossa liikkuminen on rajoi-
tetumpaa. 

Kaikille matkalaisille Jussarö vapaana retki-
kohteena oli uusi kokemus. Jotkut olivat toki käy-
neet saarella "inttiaikanaan" taikka kertaamassa. 
Veneenkuljettajien opastamana löysimme tiemme 
saaren sisäosassa olevaan kahvioon, joka on vast-
ikään aloittanut toimintansa kaivosyhtiön vanhan 
kerrostalon kellarikerroksessa. Kahvion omistaja 
puolestaan oli yllättynyt, kun ryhmämme — siis 
viitisenkymmentä ihmistä veneenkuljettajat mu-
kaan lukien — putkahti kesken syyskuista iltapäi-
vää kahvion asiakkaiksi. Juohevasti kahvionpitäjä 
hallitsi tilanteen. Hän lähti kierrättämään meitä 
ympäri saarta samalla kun muu henkilökunta jäi 

valmistamaan sämpylöitä, tekemään pizzaa ja keit-
tämään kahvia. 

Kahvion isäntä osoittautui todelliseksi Jussa-
rön historian ja luonnon tuntijaksi, pieniä yksityis-
kohtia myöten. Hänen johdollaan kiersimme koko 
saaren ennen paluuta ruokailuun. Hyvät tarjouk-
set kahvion henkilökunta olikin loihtinut niin sa-
notusti hihasta. Ruokailun jälkeen paluu Hangon 
Itäsatamaan kulki jälleen halki kansallispuiston 
upean saaristomaiseman. Paluumatkalla saimme 
myös lisätuntumaa puolustusvoimien kalustoon, 
kun pääsimme pienissä ryhmissä vierailemaan oh-
jaamossa. 

Matka oli kaikkinensa loistava PR-tapahtuma 
puolustusvoimien taholta. Kaikki matkalla muka-
na olleet olivat ilmeisen tyytyväisiä matkaamme, 
vaikka emme päässeetkään alkuperäiseen kohtee-
seemme. Kaikki ymmärsivät tilanteen ja sen, että 
turvallisuusmääräykset ja niiden noudattaminen 
ovat matkalaisten parhaaksi. Ja olihan Jussarö uusi 
tuttavuus liki kaikille. Kaiken lisäksi vierailum-
me kruunasi rannikkojääkäreiden tunnuslinnun, 
merikotkan kaartelu saaren yllä. Kotka oli lentä-
nyt paikalle kuin tilauksesta meitä tervehtiäkseen 
— mitä symboliikkaa! 

Suurkiitokset järjestäjille. 

Jurmossa, vauhdissa mukana killan hallituksen 
jäsen Juha Karvonen (vas.) ja killan hallituksen 
monivuotinen jäsen Petri Seeste. 

Vauhdin hurmaa Jur-
mossa matkalla Bengts-
kärin vesille. Äitinsä sy-

lissä nukkuva pikku mies 
sen sijaan ei ole moksis-

kaan merenkäynnistä. 
Ihmeellisiä ovat unen-

lahjat. Vasemmalla kil-
lan sihteeri Jyrki Härkki 

poikansa kanssa. 
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MfepgrfHIlai Mi taa 

UudPr:n uusi esi-
kuntapäällikkö, 
komentaja Harri 
Niskanen kertoo 
opiskelustaan Yh-
dysvalloissa US 
Naval War Col-
legessa. 

Teksti ja kuvat: Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikilta järjesti jälleen toimintaan-
sa esittelevän infoillan keskiviikkona lokakuun 12. 
päivänä Turussa. Upseerikerholla pidetyn tilai-
suuden tarkoitus oli esittelyn ohella luodata jäse-
nistön mielipiteitä ja toimintatoiveita ennen killan 
syyskokousta, jossa päätetään seuraavan toiminta-
vuoden ohjelmasta. Ilta olikin jo etukäteen nimet-
ty "Tulevaisuusillaksi". Paikalle oli saapunut niin 
Uudenmaan Prikaatin barettimarssin suorittaneita 
rannikkojääkäreitä kuin Rannikkojääkärikoulun 
entisiä oppilaita. Voimme siis sanoa rehellisesti, 
että paikalla oli todellisia rannikkojääkäreitä. Edel-
lisestä Turussa pidetystä koko killan esittelytapah-
tumasta oli kulunut jo parisen vuotta. Elinvoimai-
sella Turun osastollamme on jatkuvasti omaa oh-
jelmaa, mutta "yhteisesiintyminen" toteutuu har-
vemmin. Mainittakoon, että Turun osastomme 
on kiltamme vanhin paikallisosasto, perustettu jo 
1960-luvulla. 

Illan ohjelma koostui killan puheenjohtajan 
Aarne Krogeruksen tervetulotoivotusten jälkeisestä 
killan yleisesittelystä. Keskustelun alustajaksi olim-
me saaneet Uudenmaan Prikaatin uuden esikunta-
päällikön, komentaja Harri Niskasen, jota voimme 
myös luonnehtia todelliseksi rannikkojääkäriksi, 

sillä hänkin on Rannikkojääkärikoulun kasvatteja. 
Uudessa tehtävässään esikuntapäällikkönä hän oli 
aloittanut elokuun alussa tultuaan suoraan Yhdys-
valloista sotilaskoulutuksesta. 

Esityksensä aluksi Harri Niskanen esitteli Uu-
denmaan Prikaatin ja erityisesti sen rannikkojää-
kärikoulutuksen nykyvaiheen ja tulevaisuuden 
haasteet ja velvollisuudet. Hän esitteli myös pri-
kaatille käsketyn kansainvälisen joukon koulutus-
tehtävän eli ATU-koulutuksen. 

Niskasen esityksen toinen osio käsitteli hänen 
USA-vuottaan. Harri Niskanen opiskeli vuosina 
2004-2005 Yhdysvalloissa US Naval War Col-
legessa, joka toimii Rhode Islandin osavaltiossa 
sijaitsevassa Newportin kaupungissa. Esitykses-
tä saimme selkeän käsityksen siitä, miten asioista 
ajatellaan suurvallassa ja minkälaista koulutusta 
siellä annetaan ja mitä kaikkea merelliseen ope-
tukseen sisältyy. Niskanen kertoi myös opiskelijan 
"ruohonjuuritason" elämästä "amerikoissa" ja siitä 
miten opiskelija perheineen on kotimaansa "edus-
mies", ei pelkästään suhteessa opiskelumaahansa ja 
sen kulttuuriin, vaan myös suhteessa muista mais-
ta tulleiden opiskelijoiden ja heidän perheidensä 
yhdessä muodostamaan yhteisöön. Opiskelijoita 
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Rannikkojääkärikillan hallituksen jäsen Antti 
Rautiainen kertoo vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tulevista muutoksista ja niiden aiheutta-
mista haasteista liikatoimintaa kohtaan. 

Newportissa oli muiden muassa sellaisista eksoot-
tisista maista kuin Kamerunista, Algeriasta, Egyp-
tistä, Israelista ja Singaporesta, mutta myös meille 
suomalaisille tutummista maista, kuten Ruotsista, 

Baltian maista ja Hollannista. Esityksensä Niska-
nen oli ryydittänyt runsaalla kuvamateriaalilla. 

Infoillan toinen pääesitys käsitteli vapaaehtoi-
sen maapuolustuksen nykytilaa ja sen murrosta. 
Killan hallituksen jäsen, Antti Rautiainen — Ran-
nikkojääkärikoulun kasvatti hänkin — antoi asiasta 
syvällisen katsauksen. Kuten tiedämme, vapaaeh-
toinen maanpuolustus on kokemassa lähitulevai-
suudessa merkittäviä muutoksia maakuntajouk-
koineen ja muine uudistuksineen. Antti Rautiaisen 
esityksen kärki olikin kohdistettu tulevaisuuteen. 
Mikä on rannikkojääkäreiden ja heidän kiltansa 
asema tulevassa maanpuolustuksen kentässä? Mitä 
me killassa voimme tehdä? Kuinka varautua ja so-
peutua tulevaisuuteen? Kaikki nämä olivat "Tule-
vaisuusillan" teemoja. 

Kuten arvata saattaa, tulevaisuutta emme voi 
varmuudella tietää, mutta ennakoida kylläkin. 
Kaikista illan esityksistä syntyi infoillan mittaan 
vilkas, mutta antoisa keskustelu. Killan hallitus sai 
keskustelun pohjalta paljon ainesta luotsata kiltaa 
karikkoisissa vesissä. 

Kiitokset turkulaisille illan annista ja organi-
soinnista. 

L a a t u t u o t t e e t 
T e I v a s t a 

E U M 
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Rannikkojääkärikilta 4 0 vuotta - entä vuonna 2015? 

Olen jo useasti aiemmin kirjoittanut, että meille rannikkojääkäreille tämä vuosi 2005 
on juhlavuosi siksi, että kiltamme täyttää 40 vuotta. Aiemmin olen kirjoittanut kil-

lan juhlista tulevassa tyylilajissa. Kun tämä Rannikon Puolustaja -lehti ilmestyy, juhlam-
me ovat ohi. Seuraavassa Rannikon Puolustaja -lehdessä kerron juhlistamme menneessä 
aikamuodossa. 

Onko nyt sitten aika asettaa uudet juhlat tavoitteeksi? Kyllä ja ei. Ensinnäkin, olkoon 
se juhlatavoite vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua vietettävät killan 50-vuotisjuhlat. 
Menkäämme juhlista juhliin! 

No, ei maar ihan niin! Emme saa asettaa tavoitettamme ainoastaan kymmenen vuo-
den kuluttua pidettäviin juhliin, vaan nyt on syytä pohtia muitakin asioita. Nyt on poh-
dittava, miten selviämme seuraavat kymmenen vuotta kunnialla niin, että voimme sitten 
vuonna 2015 todellakin viettää killan puolivuosisataista taivalta "rinta rottingilla"? 

Nykyhetki on tulevaisuuden lähtökohta. Selvittäkäämme nykyinen tilanteemme, jotta 
tiedämme mihin suuntaan voisi olla hyvä suunnistaa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä elää parhaillaan jälleen suurta murrosta. 
Mikä on kiltojen ja erityisesti Rannikkojääkärikillan asema tulevassa maanpuolustuksen 
kentässä? Siinäpä miettimistä kerrakseen! Hyviä aineksia pohdintoihinsa killan hallitus 
sai killan Turussa järjestämässä "Tulevaisuusillassa". Siellä vapaan keskustelun ryydittä-
minä syntyi monia uusia näköaloja suhtautumisessa kiltakenttään. Kiitokset turkulaisille 
vinkeistä. 

Killan hallituksella on tätä kirjoittaessani myös meneillään killan jäsenille kohdistettu 
mielipidekysely koskien killan nykyistä toimintaa ja sitä, mitä jäsenistö toivoo. Toivotta-
vasti kysely antaa aineksia toiminnan ohjaamiseen "oikeille vesille". 

Jäsenkunnan aktivoiminen on yksi aihe, joka varmasti koskettaa kaikkia kiltoja ja niin 
myös "rannareita". Jos ei ole aktiivisuutta, ei ole tulevaisuuttakaan, mutta miten saada jä-
senkunta aktiiviseksi. Siinäpä pulma! Toivottavasti saamme kyselyllämme esiin edes joi-
takin vinkkejä. Seuraavassa Rannikon Puolustaja -lehdessä tulen esittelemään jäsenkyse-
lymme tuloksia ja niistä tekemiämme johtopäätöksiä. 

Rohkenen tässä esittää toiveen, että muutkin killat kartoittaisivat jäsenkuntansa tun-
toja tavalla tai toisella. Toivon myös, että kaikki killat julkistaisivat lehtemme palstoilla 
tuloksiaan, jotta voisimme yhdessä hyötyä hyvistä ajatuksista. Muistettava on, että maan-
puolustus on yhteinen asiamme. Kukaan ei hyödy mustasukkaisesta asenteesta, vaan pi-
kemminkin sellaisesta asenteesta on vahinkoa kaikille elikkä siis yhteiselle aatteellemme. 

Kun seuraava Rannikon Puolustaja ilmestyy, on kiltammekin hallitus saanut taas uu-
den muodon ja ohjelman. Syyskokous on 28. marraskuuta ja se kokous on jälleen paljon 
vartija. Minne mennään ja kenen johdolla. Seuraavassa Rannikon Puolustajassa kerrotta-
koon sitten tulokset. 

Vielä on joulukuussa edessä Teikarin muistojen iltapäivä 3.12. kylpylähotelli Karibi-
assa Turussa. Niiden tapahtumien jälkeen siirrymmekin sitten tulevaan toimintakauteen 
vuonna 2006. 

Toivotan kaikille lehtemme lukijoille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
Terveisin 

Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja 
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TURUN LAIVASTOKILTA RY 

Yliluutnantti Paavo Lammes Meripataljoonasta oli saapunut ammuttajaksi. 
Ampujat kuuntelevat vakavan tarkkaavaisina ammuttajan ohjeita pistooliradan katok-
sessa. Oikealla Turun Laivastokillan pistooliampumamestari Eino Kostian. 

Turun Laivastokillan jäsenet ovat osallistu-
neet syyskaudella varsinkin ammunnoissa 
erittäin hyvällä menestyksellä paikallisiin ja 
valtakunnallisi in kilpailuihin. A m m u n t o -
jen ohella on osallistuttu myös kalastuskil-
pailuun. 

Kalastuskilpailussa 1.10. Skinnarvikissa ei ai-
van korkeimpia palkintopalleja tällä kerral-

la saavutettu. Naisemme osoittivat tässäkin lajissa 
pitkäjänteisen sitkeytensä. Meri Engblom pelasti 
killallemme naisten kilpailun kolmannen palkin-
non. Anneli Varinowski oli tukena siinä heti nel-
jännellä sijalla. Miesten sarjassa palkintosijoja mi-
tenkään hätyyttämättä parhaiten sijoittuivat Reino 
Varinowski ja Janne Engblom sekä Eino Kostian. 
Lasten sarjassa ei killallamme tällä kertaa ollut 
osallistujaa. Skinnarvikin omat kilpailijat ottivat 
kotikenttäedun täydellisesti hallintaansa viemällä 
kaikki ykkössijoitukset. Etteivät vaan olisi kalasta-
neet kätketyistä sumpuista? 

Sinisen Reservin RK-ammunnoissa 3. syyskuu-
ta Turun Laivastokillalla sujuikin sitten jo paljon 
paremmin. Tähtäin oli joukkuekilpailussa kohdal-
laan ja ykköstila kuitattiinkin Upinniemestä kotiin 
vietäväksi. TLK:n voitokkaassa joukkueessa am-
puivat Raimo Novari, Arto Salo ja Matti Talvitie. 

Kolmiasentoisen kilpailun sarjojen tulokset jouk-
kueellamme olivat ammattimaisen tarkkaa työtä. 
239, 254 ja 236 yhteistuloksena 729! Tulosero eri 
ampuma-asentojen välillä siis melko pientä. Toi-
seksi tulivat Merireserviläiset yhteistuloksellaan 
598 ja kolmansiksi Kymen Laivastokillan joukkue 
tuloksellaan 411. 

Henkilökohtaisen kilpailun voiton vei kome-
asti Turun Laivastokillan Matti Talvitie tuloksella 
254. Novari 239 ja Salo 236 pistettä, sijoittuivat täs-
sä kilpailussa 4. ja 5. sijalle. Kymenlaakson Ranni-
konpuolustajien Vesa Mikkola ja Jari Hakola kiila-
sivat ennakkoluulottomasti TLK:n ampujien väliin 
pistemäärillään 248 ja 242. 

Pansion pistooliradalla miteltiin 8. lokakuuta 
Turun Laivastokillan pistooliampumamestaruu-
desta. Mitään yllätyksiä tässä kilpailussa ei ollut 
odotettavissa. Hallitseva mestari Eino Kostian hal-
litsi taas kilpailua miten tahtoi. Voittoisa pistemää-
rä oli komeat 92. Toiseksi tullut Pekka Ovaska ei 
oikeasti päässyt pisteillä 73 voittajaa haastamaan. 
Kolmanneksi jätettiin Seppo Kaila. 

Kilta onnittelee voittajia hienosta suoritukses-
ta! 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila 

Kilpailutoimintaa 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

Pohjalaiset kiltapäivillä Turussa 

Turun Laivastokillan järjestä-
mään Kiltapäivään Suomen Tu-

russa 20.8. osallistui kaikkiaan yh-
deksän Pohjanmaan Laivastokillan 
aktivistia: kunniapuheenjohtaja Tau-
no Rewell, allekirjoittanut, varapu-
heenjohtaja Mauno Hintsala, sihtee-
ri Mikael Pasto, killan pitkäaikainen 
vaikuttaja Harry Dahlbo sekä halli-
tuksen jäsenet Erkki Lehtimäki ja 
Tapio Porentola. Oululaisista kilta-
veljistä mukaan olivat ehtineet Veik-
ko Komula ja Tuomo Kujala, killan 
hallituksen oululainen jäsen. 

Matka tehtiin Vaasan kaupungil-
ta vuokratulla pienoisbussilla, jon-
ka kulut osallistujat kustansivat itse, 
samoin osanottomaksun. Killalla ei ole mahdolli-
suuksia kompensoida tämän tyyppisiä vierailuja, 
mikä on ymmärrettävää. 

Kiltaveli Lehtimäen kaasujalka ei ollut niitä ke-
veimpiä, mutta siitä huolimatta turkulaiset ehtivät 
jo huolestua pohjalaisten viipymisestä. Pienellä vii-
veellä löydettiin Aurajoen rantaan Forum Mari-
numiin tulokahville. Alkuperäinen merimuseo oli 
tuttu jo vuodelta 2000, nyt tutustuttiin uuteenkin 
osaan, tosin hikeä otsalta pyyhkien. Vierailupäi-
vää suosi todella lämmin loppukesän sää. Järjestä-
jät olivat onnistuneet hankkimaan jopa Turun Sa-
nomat paikalle, mikä ei varmastikaan olisi onnis-
tunut toisessa vastaavan suuruisessa kaupungissa. 
Tulipahan kiltatoiminnalle mainosta. 

Päivän ohjelma oli suunniteltu hyvin liikku-
vaksi, mikä sään huomioon ottaen sopikin varsin 
hyvin teemaan. Seppeleenlasku Laivaston muisto-
ristille oli hieno tapahtuma, puitteet varsin mahta-
vat. Uusi kokemus ainakin allekirjoittaneelle. Pa-
rin tunnin kiertokävely Kultarannan puutarhassa 
höystettynä varsin runsaalla tietopaketilla oli sen 
verran vaativa, että oli paikallaan päästä lepuutta-
maan jalkojaan höyrylaiva Ukkopekalla. Harva tu-

Pohjanlahden Killan jäseniä Kultarannan 
puutarhassa 

risti pääsee nousemaan alukseen Kultarannan lai-
turista, mutta meille se onnistui. 

Loppumatka Turkuun sujui leppoisasti vaasa-
laisten ihaillessa rantanäkymiä joihin ei kotonaan, 
tuskin Oulussakaan, juurikaan törmää. Rannat 
ovat jylhyydessään aivan toista luokkaa. Aurajoel-
la nousimme maihin, ja jatkoimme virallista ohjel-
maa epävirallisella tutustumisella jokivarren ravin-
toloihin ja päädyimme, kuten turkulaisetkin, lo-
pulta ravintolalaiva Majlandiin, tietämän mukaan 
Suomen vanhin olemassa oleva rautalaiva. 

Pohjanlahden Kilta esittää turkulaisille järjestä-
jille parhaat kiitokset hyvin järjestetystä tapaami-
sesta, samoin piiripäällikkö Matti Ketolalle majoi-
tuksen järjestämisestä uupuneille vieraille. 

Seuraavat kiltapäivät pidetäänkin Vaasassa. 
Ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 

Teuvo Roden 
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Helsingin 
Miinanraivaajaki l ta ry 

MIINANRAIVAAJAT VALTASIVAT NORMANDIAN 

Helsingin Miinanraivaajakilta ry:n puheen-
johtaja Erik Erwes oli järjestänyt syyskuussa 

matkan Normandiaan. 33 hengen seurue lähti val-
loitusmatkalleen 17.9. Paikallisena oppaana Parii-
sista lähtien oli Leila Lintula. Olimme varustautu-
neet Miinanraivaaja-baretein ja olimmekin edusta-
va ja yhtenäinen veteraanijoukko. Eräskin amerik-
kalainen, jonka tapasimme, puhkesi kyyneliin kun 
kuuli keitä me olimme ja minkä vuoksi olimme 
tulleet tuolle historialliselle rannikolle. 

Halusimme kunnioittaa sotilaiden muistoa, 
jotka olivat vapauttamassa Eurooppaa. Tänä vuon-
na erityisesti on tärkeä vuosi kun maihinnoususta 
on kulunut 60 vuotta. 

"5 päivänä kesäkuuta 1944 alkoi historian ehkä 
suurin sotilasoperaatio, kun britit, amerikkalai-
set ja kanadalaiset nousivat Euroopan mante-
reelle keskeyttääkseen saksalaisten suorittamaa 
'maailman valloitusta". 

Heti lentokentältä starttasimme linja-autolla 
kohti tätä maihinnousurannikkoa. Matkan varrella 
tutustuimme eri kohteisiin. 

Koko Normandian rannikko on suuri muisto-
merkki. Saksalaisten rakentamat jykevät bunkke-
rit tykkeineen kertovat omaa kieltään taisteluista, 

Yhteiskuvassa amerikkalaisten hautaus-
maalla 

mutta kymmenien hehtaarien puuton lakeus, jyr-
kät rannat, pauhaava meri olivat myös vaikuttavia. 
Museokohteitamme olivat Arromanches:n museo 
sekä Bayeux Caen Musee Memorial. 

Riipaisevat ja hiljentävät olivat käynnit hauta-
usmailla, sanat jotenkin loppuivat. Miinanraivaaja-
veteraanit laskivat sekä amerikkalaiselle että saksa-
laiselle hautamuistomerkille omat kukkalaitteensa. 

Pariisiin pysähdyimme vielä ennen paluuta 
(21.9.) seuraamaan elämän menoa tutustuen eri 
kulttuurikohteisiin. 

Miksi Pariisin stadion on nimeltään 3-0? No 
siksi, että Ranska voitti jalkapallossa Brasilian 
MM-kisoissa 1998. 

EE. 

Helsingin Miinanraivaajakilta on julkaissut his-
toriakirjan miinanraivauksesta. "Me raivasim-
me Suomenlahden" -kirjaa voi tilata osoitteesta 
www.erwes.com / Miinanraivaajat, tai 
puhelin (09) 5605 7141, 0400 503 099 

Hels ingin Miinanraivaajakilta kokoontuu nykyisin 
Ravintola White Ladyssä 
joka kuukauden to inen tiistai klo 13.00 

Terveisin 
Hels ingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 
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IFEX - microimpulssisammuttimen läh-
tönopeus on 120 m/s ja kantama jopa 60 
m. Erittäin pienellä vesimäärällä tehok-
kaasti sammuttavat välineet sopivat erin-
omaisesti pasiin. 
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Erikoissammutusyksikkö SM 15 
jektiryhmä, johon Saaristomeren Meripuolustus-
alueen pelastuspäällikön johtamana osallistuivat 
Puolustusvoimien Materiaalilaitos, Suojelukoulu 
(nyk. Pioneeri- ja Suojelukoulu/PionR) sekä Turun 
pelastuslaitos. Hankesuunnittelua tukivat lisäk-
si Pääesikunnan turvallisuusosasto sekä Merivoi-
mien Esikunnan eri toimialat. 

Sammutusyksikön käyttäjävaatimuksiksi ase-
tettiin: 
• suoja sirpaleita vastaan 
• riittävä maastoliikkuvuus 
• sammutusjärjestelmien kaukokäyttömahdolli-

suus ajoneuvon sisältä 
• vesitykeille mahdollisimman suuri kantama 

myös esteiden yli 
• oma vesisäiliö sammutustoiminnan aloittami-

seen 
• tiedustelukyky vaara-alueella 

SM15 erikoissammutusyksikköön ei ole tehty rakenteellisia muutoksia. Sammutusjärjestelmä on tar-
vittaessa siirrettävissä toiseen Pasiin neljässä tunnissa. 

Puolustusvoimat on vastuussa omien kohtei-
densa pelastustoiminnasta rauhan ja kriisin 

aikana. Rauhan aikana alueelliset pelastuslaitokset 
vastaavat myös osaltaan pelastustoiminnasta soti-
lasalueilla. Kohteissa, joissa tulipalon sattuessa voi 
syntyä räjähdysvaara on varoetäisyys kohteeseen 
yleensä useita satoja metrejä. Tälle alueelle ei il-
man riittävää suojaa voi mennä. 

Vuonna 2000 merivoimien komentaja hyväksyi 
Saaristomeren Meripuolustusalueen pelastuspääl-
likön laatiman erikoissammutusyksikön alustavan 
suunnitelman edelleen kehitettäväksi. Pääesikun-
nan tuella perustettiin vuonna 2001 hankkeen pro-



Enikoissammutusyksikkö SM 15 
Hydraulinen käsivarsi (8,5 m) jossa: 

vesitykki Rosenbauer RM 8E 
- kamera 12x zoom 

yö/päivä käyttö 
nostokoura (100 kg) 
halogeenivalaisin 

Omasuoja vesitykki 
Rosenbauer RM 8E 

- 1000 l /m in / l0 bar 
kantama 42 m 
kääntösäde 270° 

IFEX - microimpulssisammutin 
- 2 x 1 2 1/25 bar 

kantama n. 60 m 
lähtönopeus 120 m/s 

Vaunun sisällä: 
Hydraulinen palopumppu Esteri 
D-16/19 1600 l /m in / l0 bar 
vesisäiliö 1500 I 
kau kokäy ttöy ksi kkö 
palopumpun, vesitykkien, käsivar-
ren ja nostokouran ohjaus 

Lämpösuojapeite 

Sammutusyksikön rakentaminen aloitettiin 
vuonna 2002. Hankkeen teknisestä suunnitte-

lusta ja toteutuksesta vastasi Saaristomeren Meri-
puolustusalueen Pansion korjaamo. Pasi-miehis-
tönkuljetusvaunuun rakennettiin ja asennettiin 
kasettiperiaatteella vaadittavat järjestelmät siten, 
ettei vaunun rakennetta muutettu ja kiinnityksiin 
käytettiin vaunussa olevia korvakkeita. Järjestelmä 
on siis siirrettävissä sellaisenaan toiseen samanlai-
seen vaunuun yhden työpäivän aikana. 

Erikoissammutusyksikkö kykenee tunkeutu-
maan onnettomuustilanteissa vaara-alueelle pois-
taen nostokouralla edestään vaaralliset esineet, tie-
dustelemaan kamerajärjestelmällä onnettomuus-
alueen tilanteen sekä aloittamaan sammutustoi-
minnan noin 50 metrin säteellä vaunusta. 

Vaunun käyttökohteet onnettomuustilanteissa 
ovat kaikki varastot ja varastoalueet sekä satamas-
sa olevat sota-alukset, joissa säilytetään räjähtä-
vää materiaalia, kaasupulloja tai muuta tulipalossa 
sirpaloituvaa materiaalia. Vaunulla voidaan antaa 
myös virka-apua viranomaisille siviilikohteissa. 

Erikoissammutusyksikkö on prototyyppi, jon-
ka toimintakykyä ja suoritusarvoja tullaan jatkos-
sa testaamaan vaativissa olosuhteissa. Jo suoritetut 
testit ovat osin ylittäneet asetetut tavoitteet. Vas-
taavaa konstruktiota ei tiettävästi ole muualla käy-
tössä. 

Vaunun käyttö-
kohteet onnettu-
muustilanteessa 
ovat kaikki varas-
tot ja varastoalu-
eet sekä satamassa 
olevat sota-aluk-
set, joissa säily-
tetään räjähtä-
vää materiaalia, 
kaasupulloja tai 
muuta tulipalossa 
sirpaloituvaa ma-
teriaalia. 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

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

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

MERIVOIMAT 
• Komentaja Pentti Villanen 
Merivoimien Esikunta 
PL105,00201 HELSINKI 
(09) 181 24213 
e-mail: pentti.vil lanen@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 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 0503009819 
e-mail: eija.paananen@nordea.com 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kimmo Kinos 
Laajakorvenkuja 4 B14 
01620 VANTAA 
GSM 0503880282 
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 5451426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkujal , 02460 KANTVIK 
GSM 0400 813 603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

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

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

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

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

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

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 040 510 5547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTOKILTA 

• Puheenjohtaja Mart t i Holma 
Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
GSM 040 755 4261 
e-mail: martt i .holma@welho.com 

TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA 
• 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 040 824 8679 
Puh (019) 2481163 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Sallatunturintie 2 C19,00970 Helsinki 
GSM 0503286134 
arto.tarvonen@luukku.com 
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KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 0505405417 
e-mail : tapioriikonen@surfeu.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 8 17,00700 HELSINKI 
GSM 050 5522756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
Puh (02) 239 1642 
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 
M I I N A N R A I V A A J A L T A 

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

RANNIKON 
PUOLUSTAJAn 

m J I i a M / i i u m / t K / i u u t i c n 

2006 
07.01 Suomenlinnan Rt-killan vuosivierailu Isosaareen (sivu 99) 
18.01. Meriupseeriyhdistyksen tammikuun kuukausikokous 

(sivu81) 
15.02. Meriupseeriyhdistyksen helmikuun kuukausikokous 

(sivu81) 
09.03. Suomenlinnan Rt-killan vuosikokous Maneesilla, Manee-

sikatu 6, Helsinki (sivu 99) 
16.03. Meriupseeriyhdistyksen maaliskuun kuukausikokous 

Turun Meriupseerikerholla (sivu81) 
20.04. Meriupseeriyhdistyksen vuosikokous Suomenlinnan 

Upseerikerholla (sivu 81) 
31.05. Suomen Joutsenen kirjoituskilpailu päättyy (sivu 76) 
12.09. 27 UK:n vuosilounas Helsingissä Suomalaisella Klubilla 

(sivu 89) 

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden 
toinen ti istai (sivu 111, huomaa paikka vaihtunut) 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien 
ja eri yhdistysten t iedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
teemat 2006 

1/2006 Rannikkojoukko taistelee, historianumero 
Rannikkojääkärikoulutus tänään 
Ilmestyy viikolla 11. 

2/2006 Suojautuminen ja salaaminen 
• alus piilossa? • omasuoja • ohjuspatteri piilossa 
Ilmestyy viikolla 23 

3/2006 Valvonta 
• ilmavalvonta • merivoimien tutkavalvonta 
• ti lannekuva ja verkostokeskeinen sodankäynti 
Ilmestyy viikolla 40 

4/2006 Rannikkoilmatorjunta 
Alusilmatorjunta 
Ilmestyy viikolla 50 
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Kysy lisää valtakunnallisesta palvelunumerostamme 0800 30109. 
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