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Meriyhteyksien 
turvaaminen -
meripuolustuksen 
painopiste 

Puolustusvoimien tehtävät ollaan selkeyt-
tämässä uudessa laissa. Alueellisen kos-
kemattomuuden turvaamisen, hyökkä-
yksen torjunnan, virka-apu-, koulutus- ja 

rauhanturvaamistehtävien sijasta tulevaisuudes-
sa puhutaan kolmesta perustehtävästä: puolus-
tusvoimat vastaa Suomen sotilaallisesta puolus-
tamisesta sekä osallistuu yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaamiseen ja kansainväli-
seen kriisinhallintaan. 

Uudet tehtävät kuvastavat hyvin ajan vaa-
timuksia. Puolustusvoimat on olemassa maan 
puolustusta varten. Valtionhallinnon tuloksel-
lisuus- ja vaikuttavuusvaatimusten mukaisesti 
puolustusvoimilla on oltava kyky myös yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
seen. Tämä on osa veronmaksajien panoksen 
ulosmittaamista. Eikä Suomen osallistumista 
kansainväliseen kriisinhallintaan kukaan ole 
asettanut kyseenalaiseksi. Suomen etujen puo-
lustamisen lisäksi kansainvälinen osallistuminen 
on osa puolustuksemme uskottavuuden vahvis-
tamista. 

Turvallisuusympäristön muutoksessa on 
maahamme mereltä suuntautuvan hyökkäyk-
sen uhka vähentynyt ja meriyhteyksien merkitys 
edelleen kasvanut. Hyökkäyksen torjuntakyky 
ylläpidetään, mutta meripuolustuksen painopis-
teeksi on muodostunut meriyhteyksien turvaa-
minen. Tehtävä on sekä maamme sotilaallisen 
puolustuksen että yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen ydintä merellä ja ran-
nikolla. Monia sen osa-alueita voidaan soveltaa 
myös kansainvälisessä kriisinhallinnassa. 

Meriyhteyksien turvaaminen on aina kuu-

lunut merivoimien tehtäviin. Ajoittain sen pai-
notus on vain ollut pienempi. Hyvinä aikoina 
ovat säännölliset meriyhteydet ilmiselvyys. 
Tavaraa riittää kaupan hyllyillä, teollisuuden 
raaka-aineet ja komponentit ovat oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Myös kansamme hy-
vinvointiin oleellisesti vaikuttavat vientitulot 
ovat itsestäänselvyys. Mutta pienikin häiriö 
meriyhteyksissä voi muuttaa tilanteen dra-
maattisesti. Meriliikenteen voi vaarantaa laaja 
kirjo erilaisia, joskaan ei juuri nyt todennäköi-
siä, uhkia. Varautuminen erilaisiin tilanteisiin 
haastaa merivoimat kehittämään monipuolista 
suorituskykyä, jota voidaan osin käyttää mui-
den viranomaisten tukemiseen eri tilanteissa. 
Meriyhteyksien turvaaminen ei enää ole pel-
kästään kauppalaivasaattueen saattamista. Se 
on kokonaisvaltaista toimintaa valvonnasta, 
meritilannekuvan muodostamisesta ja satami-
en käytön turvaamisesta erikoisjoukkojen sekä 
muiden sotilaallisten uhkien torjuntaan ilmas-
sa, maalla, merellä sekä pinnan alla. 

Eräs esimerkki monipuolisista kyvyistä ovat 
perustettavat maakuntajoukot. Merivoimien 
hyvin varustetut ja koulutetut nopean toimin-
nan joukot' soveltuvat erilaisiin puolustustehtä-
viin sekä muiden viranomaisten tueksi. Joukot 
on hyvin esitelty Rannikonpuolustajan nume-
rossa 3/2006. 

Toivotan Rannikonpuolustajalle ja sen luki-
joille hyvää vuotta 2007. 

Amiraali Juhani Kaskeala 
Puolustusvoimain komentaja 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
1/2007 

Organisaatio kehittyy 
• Vuoden 2007 alusta lähtien Merivoimien esi-
kunnan organisaatio muuttui vastaamaan pääesi-
kunnan ja muiden puolustushaarojen mukaisesti. 

Merivoimien komentajana on vara-amiraa-
li Hans Holmström. Merivoimien esikuntaa joh-
taa esikuntapäällikkö lippueamiraali Veli-Jukka 
Pennala, jonka alaisina ovat henkilöstöpäällikkö 
kommodori Hannu Taskinen, operaatiopäällikkö 
kommodori Tapio Maijala sekä huoltopäällikkö 
komentaja Heikki Mahlamäki. 

Entisten kolmen osaston sijaan on nyt kuusi 
osastoa sekä niihin verrattavissa oleva kanslia, joka 
hoitaa Merivoimien esikunnan asioita, muiden 
osastojen keskittyessä merivoimien asioihin. Osas-
tot jakautuvat vielä sektoreihin, esimerkiksi vies-
tintäsektori, oikeudellinen sektori ja laivasektori. 

Lisäksi Merivoimien esikunnassa toimii tekni-

nen tarkastusyksikkö ja materiaalikehitysyksikkö. 
Merivoimien joukko-osasto Kotkan rannik-

koalue lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona 
31.12.2006 ja se liitettiin 1.1.2007 Suomenlahden 
meripuolustusalueeseen Kotkan rannikkopataljoo-
nana. (Uudesta joukkoyksiköstä kertoo toisaalla leh-
dessä pataljoonaupseeri, komkapt Olli-Pekka Lund, 
toim. huom.) 

Kotkan rannikkoalueen päätösjuhlallisuuksia 
vietettiin 29. joulukuuta Haminassa. 

Osana puolustusvoimien ja merivoimien ra-
kennemuutosta Turun rannikkopatteristo, yksi 
Saaristomeren meripuolustusalueen joukkoyksi-
köistä lakkautettiin 31.12.2006. Toiminnoista osa 
siirtyi Saaristomeren meripuolustusalueen uuteen 
1.1.2007 perustettuun joukkoyksikköön, jonka ni-
meksi tuli Turun rannikkopataljoona. 

Merivoimien esikunta 2007 

Esikuntapäällikkö 
Lippueamiraali 

Veli-Jukka Pennala 

I 

Henkilöstöpäällikkö 
Kommodori 

Hannu Taskinen 

Kanslia 

1.1.-31.3. 
Komentaja 

Pentti Villanen 
1.4. alkaen 
Komentaja 

Lauri Helaniemi 

Henkilöstö-
Osasto 

Komentaja 
Matti Vainionpää 

Operatiivinen 
Osasto 

Komentaja 
Pentti Niskanen 

Operaatiopäällikkö 
Kommodori 

Tapio Maijala 

Suunnittelu-
Osasto 

1.3. alkaen 
Komentaja 

Jarmo Pennala 

Huoltopäällikkö 
Komentaja 

Heikki Mahlamäki 

Tekninen 
Tarkastus-
yksikkö 

Materiaali-
kehitys-
yksikkö 

Johtamis-
Järjestelmä-

Osasto 

Komentaja 
Pentti Holopainen 

Huolto-
Osasto 

Komentaja 
Aimo Jokela 

Materiaali-
Osasto 

1.4.alkaen 
Komentaja 

Heikki Rauhala 

Entisten kolmen osaston asemesta Merivoimien esikunnassa on nyt kuusi osastoa ja niihin verratta-
vissa oleva kanslia. 
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YTM Annele Apajakari 

Merivoimien esikuntaan 
nimitetty uusi tiedotuspäällikkö 
• YTM Annele Apajakari on nimitetty Merivoi-
mien esikuntaan tiedotuspäälliköksi 1.2.2007 läh-
tien. 

Apajakari, 35, siirtyy Merivoimien esikuntaan 
Pääesikunnan viestintäosastolta, jossa hän on toi-
minut tiedottajana vuodesta 2003. 
Annele Apajakarin yhteystiedot: 

Merivoimien esikunta 
PL 105, Pohjoiskaari 36 
00201 HELSINKI 

annele.apajakari@mil.fi  
gsm 040 564 6011 
Puh. (09) 181 24 214 
Fax. (09) 181 24 212 

Merivoimien ensimmäiset 
liikuntapalkinnot Turkuun 
• Merivoimat jakoi ensimmäiset liikuntapalkin-
tonsa maanantaina 15.1.2007 Turussa. Parhaa-
na työpisteenä palkittiin Saaristomeren meripuo-
lustusalueen 4. Miinalaivueen Raivaajaviirikkö ja 
henkilökohtaisesta suorituksesta tunnustuksen sai 
Merivoimien materiaalilaitoksella hankkijana työs-
kentelevä Eila Liuski. 

Palkinnot jaettiin vuoden 2006 aikana saatu-
jen näyttöjen perusteella. Raivaajaviirikkö on teh-
nyt erinomaista työtä paitsi varusmiesten liikun-
takoulutuksessa myös positiivisen liikunnallisen 
ilmapiirin luomisessa yksikön koko henkilöstön 
keskuudessa. Raivaajaviiriköstä osallistui runsaasti 

väkeä esimerkiksi viime kesän maraton-juoksuta-
pahtumiin. 

Henkilökohtaisesta suorituksesta palkitun Eila 
Liuskin kohdalla voi puhua kokonaisesta elämän-
taparemontista, sillä viime vuoden aikana hän 
muun muassa lopetti tupakoinnin, liittyi Painon-
vartioihin ja ryhtyi polkemaan työmatkat päivit-
täin pyörällä. Toimet olivat tuloksekkaita, sillä ki-
lot karisivat, ja syksyn kuntotesteissä hänen kun-
toindeksinsä kohosi edellisen vuoden l,8:sta 3,9: 
ään (asteikko 1-5,9). 

Liikuntapalkinnoilla Merivoimat haluaa kan-
nustaa henkilöstöään huolehtimaan kunnostaan ja 
hyvinvoinnistaan entistä paremmin. 

Palkinnot jakoi Merivoimien esikunnan henki-
löstöpäällikkö, kommodori Hannu Taskinen. Ti-
laisuuteen osallistuivat myös Saaristomeren meri-
puolustusalueen komentaja, kommodori Kari Ta-
kanen, Merivoimien materiaalilaitoksen päällikkö, 
kommodori Jaakko Tikka sekä Merivoimien esi-
kunnan liikuntakasvatusupseeri, kapteeniluutnant-
ti Jukka Jortikka. 

Pääesikunta tiedottaa: 
Karumaa komentopäälliköksi 
• Tasavallan presidentti on määrännyt kommodo-
ri Antero Karumaan (s. 1952) komentopäällikök-
si pääesikuntaan 1. heinäkuuta alkaen, jolloin ny-
kyinen komentopäällikkö, lippueamiraali Hanno 
Strang siirtyy reserviin. 

Antero Karumaa on nimitetty amiraalin vir-
kaan viiden vuoden määräajaksi 1. huhtikuuta al-
kaen. Hän on tällä hetkellä Suomenlahden meri-
puolustusalueen komentaja. 

< s 

0 g Kommodori 
Antero Karumaa 
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Varmistamme 
ennakointi- ja suorituskyvyn 
TietoSaab Systems tarjoaa edelläkävijäratkaisuja ja -palveluja maanpuolustukseen ja 
siviiliturvallisuuteen. Niiden avulla luodaan ja ylläpidetään tilanteen vaatima ennakointi-
ja suorituskyky. 

Olemme tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien sekä valikoitujen tuote-
ratkaisujen merkittävä toimittaja kotimarkkinoillamme, osaamistamme arvostetaan 
myös kansainvälisesti. Aktiivinen osallistumisemme koko toimialan kehitykseen varmistaa, 
että pystymme ennakoimaan ja ratkaisemaan asiakkaittemme haasteita. 

T i o t f t P n a t n r ® TietoSaab Systems Oy 
I IblULIIdlUI Tietotie 6, PL403, 02101 Espoo 

Building the Information Society Puh. +358 20 7252 000 • www.tietosaab.com 
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Häivähdys punaista? 

Eduskuntavaalien lähestyessä valitsemamme po-
liittinen eliitti on nähnyt hyväksi kertoa, mistä 

saa vaaleissa keskustella ja mistä ei. Äänten mene-
tysten pelossa hallitusvaltaa haikailevat poliitikot 
ovat ottaneet käsketyn asennon ja tehneet emut, 
jolla en tarkoita rahapolitiikkaa, vaan tunnettua lin-
tumaista liikettä. Pää puskaan ja hiljaa rivissä. Vain 
itsenäisesti ajattelevat, ei ehdolla olevat valtiomiehet 
ja -naiset, uskaltavat olla ääneen huolissaan Suomen 
pitkän tähtäimen turvallisuudesta ja tarpeellisista 
ratkaisuista. Muut ovat valinneet pysähtyneisyyden 
ajan. 

Kaikki lapset, joilla on kasvuiässä vaikuttava per-
he- tai muu yhteisö, omaksuvat ympäristönsä aattei-
ta ja asenteita. Aatteita ja asenteita voidaan imuroida 
myös protestiksi koetuille tai luulluille vääryyksille. 
Oma joukko tai jengi voi sanella elämän mittaisia 
asennoitumisia, joista tutumpi ilmaus on luja usko 
oman asian oikeutukseen. 

Luja usko voi olla positiivinen voima oikein an-
nosteltuna ja oikein käytettynä. Se on myös hyödyl-
linen väline joukon tai kansan hallinnassa. Tarvitta-
essa sitä voidaan tehostaa pelolla tai uhalla. Maail-
man mittakaavassa, äärimmilleen vietynä, terrorilla. 

Suomalaisia on vuosisatojen ajan peloteltu idän 
uhalla. Omat ja eteläisten naapuriemme kokemuk-
set ovat osoittaneet, että pelko on ollut perusteltua. 
Viime vuodenkin tapahtumat ovat osoittaneet, mi-
ten suurvalta käyttää koko keinovalikoimaansa omia 
kansojaan ja naapureitaan vastaan, kun kansojen 
omat valinnat eivät imperiumia miellytä. Tsetsenia, 
Ukraina, Puola ja Georgia ovat kukin saaneet eri 
asteista kuritusta. Baltian maita jaksetaan painostaa 
jatkuvasti vaihtelevin tavoin. Nyt meitä kuitenkin 
pelotellaan ihan kotimaisesti Natolla. 

"Luottamus on hyvä, kontrolli parempi" sanoi 
tunnettu venäläinen valtiomies. Kun kansa on vaa-
leissa antanut valitsemilleen valtaa, se odottaa, että 
valtaa käytetään kansakunnan onneksi. Päättäjil-
tä on myös oikeus odottaa, että he osaavat suhtau-
tua kontrolloidusti omiin asenteisiinsa ja arvioida 
(inho)realistisesti, mikä on maan etu. Mannerheim 
ei pitänyt bolsevikeista. Mutta ei hyökännyt Lenin-
gradiin. Paasikivi korosti tosiasioiden tunnusta-
mista. Teki, mitä oli pakko, mutta ei tinkinyt maan 
omasta päätösvallasta edes YYA-sopimusta tehtäes-
sä. 

Kysyin aiemmin tällä palstalla: "Milloin Suomi 
on kovan paikan tullen selvinnyt yksin?" Ei mil-

loinkaan! Suomalaiset liittyivät Euroopan Unioniin 
turvallisuutta hakiessaan. Suomi hakeutui Naton 
rauhankumppanuuteen samasta syystä. Kumpikaan 
järjestely ei anna takeita avusta, jos hukka tulee. On 
vain eräiden päättäjien luja usko! Vai onko? 

)os päättäjämme pitäisivät huolen Suomen edus-
ta, he esittäisivät liittoutumista Natoon, (a mielipi-
detiedustelujenkin mukaan kansa hyväksyisi, laajal-
la enemmistöllä. Niin se on aina tehnyt. Luottanut 
valtiojohtoon. Sitä suurempi on päättäjien vastuu. 
Kansakunnan turvallisuudesta. Silloin omat asenteet 
tulisi panna syrjään. Natokaan ei kaipaa vapaamat-
kustajia, kuten on jo oireellisesti nähty. )a realistit 
tietävät. Mitäpä tuottikaan Norjan pasifismi 30-
luvulla ja Suomen malli Cajander ratkaisut. Mutta 
Norja oppi! (a baltit. Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, 
Bulgaria, Romania jne. Läntiset rajamaat. Ehkä me-
kin sitten, kun Albania? 

Olin joskus tällä palstalla hiukan liittoutumisen 
viisautta epäilevä. Mutta aikuisenakin voi vielä op-
pia ja kehittyä. Jopa vallatonkin. Ei ainakaan valta 
sokaise. 

* 

Rannikon Puolustaja on tänä vuonna 50-vuotias. 

Sitä juhlitaan koko vuoden, enimmäkseen työn 
merkeissä. Lehden asema sekä sisällöllisesti, että 
taloudellisesti, on vakaa, mutta tulevaisuus haasteel-
linen. Lehden tehtävä on tukea isänmaan puolustus-
ta, erityisesti sen merellistä osaa. Lehti myös tukee 
tukijoitansa, joiden määrä on jälleen kasvanut, anta-
malla tilaa palstoillaan ja painettua materiaalia tie-
dotukseen ja rekrytointiin. Ja tilaa mielipiteille, jot-
ka ovat kirjoittajan, myös tämän kirjoittajan, omia. 
Vapaamatkustajia lehti ei tarvitse. Mikä tiedoksi 
saatettakoon. 
Kai Masalin 
päätoimittaja 

P.S. Neuvostoliiton sodanaikainen Tukholman suur-
lähettiläs Aleksandra Kollontai on Suomen histori-
aan vaikuttanut sukulaiseni. Ja Hellan kaveri. En to-
sin koskaan ehtinyt tavata, joka ei sinänsä harmita. 
Vaikka hän ei ollut edes maanpetturi. Oli vaan reilusti 
"naapurin" puolella. Harmittaa vaan, että "naapurim-
me" polttivat viime kesänä Masalin-suvun ja Alek-
sandran kotikartanon, Kuusaan kartanon Muolaassa. 
Tai sen lopun, jota eivät vielä olleet ehtineet varastaa. 
Niin, ja Aleksandrasta on jo kirjat kirjoitettu. 



Kirjoittaja, komm 
dori Tapio Maija, 
toimii merivoimien 

operaatiopäälli, 
könä Merivoimien 

esikunnassi 

Meriyhteyksien turvaamisella tarkoitetaan valtakunnan 

kannalta välttämättömän meriliikenteen toimintaedellytys-

ten ylläpitoa. 

Meriyhteyksien turvaamisen päämääränä on varmistaa 

merenkäyttö kuljetustienä väestön elinmahdollisuuksien 

turvaamiseksi, talouden toimintaedellytysten ylläpitämisek-

si sekä maanpuolustuksen tarpeiden täyttämiseksi. 

inornjpa' 

100 vaunua 

n. 300 kpl täysperä-
vaunullista rekkaa 

I tuonti 

vienti 

eriyhteyksien turvaami-
nen on Merivoimien pää-
tehtävä. Tehtävä ei ole 
uusi, mutta sen painotus 

Merivoimien tehtävien sisällä 
on muuttunut. Periaatteessa sa-
masta asiasta on kyse kuin en-
nen puhuttaessa meriliikenteen 
suojaamisesta tai meriliikenteen 
turvaamisesta. Sanaparilla "me-
riyhteyksien turvaaminen" halu-
taan tuoda esille tehtävän moni-
muotoisuus ja laajuus, toisaalta 
halutaan välttää sitkeästi istuvaa 
mielikuvaa pelkästä saattosuo-
jauksesta. Suojattavien alusten 
lähi- ja kaukosuojaus on toki 
tärkeä osa tehtävän toteutusta, 
mutta tilannekuva, saaristoalu-
een hallinta, tulenkäyttövalmius, 
pelastuspalvelu, alusten tarkas-
tustoiminta, satamien käytet-

1 0 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 7 



tävyys sekä meriliikenteen oh-
jaus- ja säännöstely ovat myös 
oleellisen tärkeitä tekijöitä osana 
meriyhteyksien turvaamisen ko-
konaisuutta. 

Toteutus 
Meripuolus tus r akenne t t i in 
menne inä vuos ikymmeninä 
maihinnousun torjuntaa var-
ten. Siksi meriyhteyksien tur-
vaamiskyvyn kehittäminen yh-
dessä muiden muuttuvien teki-
jöiden kanssa edellyttää muu-
toksia. Muutoksia on tarvittu ja 
tarvitaan; kalustossa, joukoissa, 
harjoittelussa, toimintatavoissa 
ja etenkin ajattelussa. 

Laivue 2000, Hamina-luo-
kan ohjusveneineen, soveltuu 
mm tehokkaan ilmavalvonta- ja 
ilmatorjuntajärjestelmänsä ansi-
osta erinomaisesti päätehtävän 
toteuttamiseen. Tuleva miinan-
torjuntalaivue tuo uudenlaista 
suorituskykyjä miinantorjun-
taan, joka on myös tärkeä tekijä 

meriyhteyksien turvaamisessa. 
Meripuolustuksen rannikko-

joukkojen määrää edelleen supis-
tetaan tulevaisuudessa. Samalla 
niiden liikkuvuutta ja suoritus-
kykyä parannetaan. Tämä mah-
dollistaa rannikkojääkäreiden, 
meritiedustelijoiden ja rannik-
ko-ohjusyksiköiden käytön jous-
tavasti ja nopeasti siellä, missä 
tärkeitä merikuljetuksia saaris-
tossa ja rannikolla pitää suojata. 
Merivoimien harjoitustoimin-
nassa päätehtävän harjoittelu on 
otettu huomioon. Toimintatavat 
ja ajatusmallit ovat myös muut-
tuneet ja muuttumassa. 

Yhteistoiminta 
Meriyhteyksien turvaaminen 
on laaja ja monista osatekijöistä 
koostuva tehtävä. Sen onnistu-
misen elinehto on yhteistoiminta 
muiden merellisten viranomais-
ten kanssa. Merivoimat vastaa 
kokonaisuudesta ja yhteensovit-
taa eri osatekijät. Merenkulku-

laitos johtaa meriliikennettä mm 
ohjaamisella, säännöstelyllä ja 
suuntaamisella. Rajavartiolaitos 
puolestaan johtaa mm pelastus-
palvelua ja alusten tarkastustoi-
mintaa. Merellisten viranomais-
ten yhteistoiminta on jo nyt sau-
matonta, niin jokapäiväisissä 
omien tehtävien toteuttamisessa, 
kuin poikkeusolojen tehtävissä-
kin. 

Myös muilla puolustushaa-
roilla on tärkeä osansa meriyh-
teyksien turvaamisessa. Ilma-
voimien tarjoama suorituskyky 
on oleellisen tärkeä tuki kaikelle 
merellä tapahtuvalle toiminnal-
le. Maavoimien osuus on puoles-
taan merkittävä satamissa. Sata-
mien auki pitäminen, niin me-
reltä satamaan, kuin satamasta 
sisämaahan on edellytys logisti-
sen ketjun toimimiselle. Yhteis-
toiminta Maavoimien, Merivoi-
mien ja satamaviranomaisten 
kanssa satamien käytettävyyden 
takaamisessa on ensiarvoisen 
tärkeää. 

MERIYHTEYKSIEN TURVAAMISEN TOTEUTUS 



MERIYHTEYKSIEN MERKITYS 
SUOMELLE KASVAA EDELLEEN 
- Varastot merellä 

Varastot merellä 

Poikkeusolojen 
merikuljetustarve 
Yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisen strategiassa 
korostetaan ulkomaankaupan jat-
kuvuuden edellyttämää kuljetus-
toiminnan turvaamista. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa meriyhte-
yksien turvaamista. Maamme ul-
komaankaupan kuljetuksista noin 
85 % tapahtuu meritse. 

Merikuljetusten tarve ei juuri 
vähene kriisitilanteessa. Erityisen 
tärkeää on pitää vienti mahdolli-
simman korkeana, jotta siitä saa-
tavilla tuloilla voidaan hankkia va-
kavan kriisin aikana yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta välttämät-
tömiä tuotteita. Kokonaistuonnin 
arvioidaan supistuvan hieman 
vientiä enemmän, mutta toisaal-
ta yhteiskunnan toiminnan tur-
vaamiseksi kriittisen materiaalin 
tuontitarve on kasvussa. Globali-
saation vaikutus merikuljetustar-
peiden kasvuun on merkittävä ja 
Itämeri on yksi voimakkaimmista 
kasvualueista. Nykypäivänä varas-
tot ovat käytännössä merellä. 

Puolustusvoimat, osana yhteis-
kuntaa, on myös riippuvainen me-
riyhteyksien toimivuudesta. Krii-
sitilanteessa mahdollisesti saatava 
sotilaallinen apu, materiaalin tai 

joukkojen muodossa, kuljetetaan 
pääsääntöisesti meritse satamiem-
me kautta. 

Lopuksi 
Merivoimilla on vaativa ja monis-
ta osatekijöistä koostuva strate-
gisen tason päätehtävä, jonka to-
teuttamisessa yhteistoiminta mui-

den merellisten viranomaisten 
kanssa on tärkeää. Merivoimien 
kyky vastata kokonaisuudesta ja 
yhteensovittaa eri osatekijät kehit-
tyy entisestään. Hyvin suunnitel-
lun tehtävän toteuttamisessa aluk-
sen päälliköstä meritiedustelijaan 
ja maakuntajoukon taistelijaan on 
ratkaiseva merkitys. RP 

HuoltovARMUuskeskus 

varmuuden vuoksi... 

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 
00130 Helsinki 

Puh. 010 60 510 00 
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• Huoltovarmuus on yhteiskun-

nan välttämättömien perustoimin-

tojen turvaamista erilaisten poik-

keusolojen ja niihin verrattavien 

häiriötilojen varalta. Tähän toimin-

taan osallistuvat valtionhallinto ja 

elinkeinoelämä. Huoltovarmuus 

mitoitetaan siten, että maam-

me väestön elinmahdollisuudet, 

yhteiskunnan välttämättömät 

toiminnot ja maanpuolustuksen 

materiaaliset edellytykset eivät 

vaarannu - tästä käytetään myös 

termiä perushuoltotaso. Tässä 

artikkelissa esitellään meriliiken-

teen ja merenkulun merkitystä 

Suomen huoltovarmuuden turvaa-

misen kannalta. 

Kirjoittaja, evers-
tiluutnatti Unto 
Usvasalo työsken-
telee Pääesikun-
nan logistiikka-
osaston kehittä-
missektorilla 

UNTO USVASALO 

ia meri iikenteen rooli 
oooltovoroioodeo turvaamisessa 

Huoltovarmuus käännetään 
englanniksi sanoilla "Secu-
rity of Supply". Yleensä sil-
lä tarkoitetaan materiaalien 

saatavuutta. Suomessa käsite on 
laajempi, sillä huoltovarmuuden 
käsitteeseen sisältyy olennaises-
ti myös yhteiskunnan kriittisten 
järjestelmien toimintavarmuus. 

Suomen huoltovarmuuden 
tarve riippuu usean tekijän yh-
teisvaikutuksesta. Näistä teki-
jöistä korostuvat yleiset turval-
lisuuspoliittiset tekijät, sijainti ja 
ilmasto. Maantieteellisestä sijain-
nista johtuen tuonnin ja vien-
nin päämarkkinat ovat etäällä 
ja olemme erityisen riippuvaisia 
merikuljetuksista. Merenkulun 
merkitys yhteiskunnan kannalta 
on suuri, sillä viennistä noin 90 
% ja tuonnista noin 70 % kulje-
tetaan meriteitse. Meriyhteyksi-
en turvaaminen kaikissa oloissa 
onkin maamme kannalta strate-
ginen kysymys 

Huoltovarmuus Suomessa 
Kehittynyt kansantalous ja sen 
luontaiset rakenteet ovat Suo-
men huoltovarmuuden perus-
ta. Kansallisen huoltovarmuu-
den turvaaminen onkin valtion 
ja elinkeinoelämän yhteistyötä, 
jota Suomessa koordinoivat 
Huoltovarmuuskeskus (HVK) 
ja Puolustustaloudellinen suun-
nittelukunta (PTS). Häiriöissä 
ja poikkeusoloissa taloudelliset 
toiminnot pyritään säilyttämään 

mahdollisimman lähellä nor-
maalitilaa. 

Huoltovarmuudesta on sää-
detty laissa (1992) sekä tarkem-
min valtioneuvoston päätöksis-
sä huoltovarmuuden tavoitteista. 
Lisäksi huoltovarmuuteen vai-
kuttavia tai sitä ohjaavia perus-
teita on annettu muun muassa 
Valtioneuvoston turvallisuus-
poliittisessa selonteossa (VNS 
2004), Puolustusministeriön ma-
teriaalipoliittisessa ohjelmassa 
sekä Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strate-
giassa (YETTS, 2006). 

Valtioneuvosto uudisti huol-
tovarmuuden tavoitteet touko-
kuussa 2002. Yleistavoitteeksi 
asetettiin varautuminen vuoden 
pituiseen kriisiin kansallisilla 
toimenpiteillä ja voimavaroil-
la. Yksi varautumisen keino on 
varmuusvarastointi, jolla turva-
taan kaikkein kriittisimmät raa-
ka-aineet, komponentit ja muut 
tuotantopanokset. Tuontipolt-
toaineiden varmuusvarastoin-
titavoite on vain viisi kuukaut-
ta normaalikulutuksen mukaan 
laskien. Suomi on liittynyt jo 
1991 kansainväliseen energia-
ohjelmaan ja on mukana sopi-
muksessa, jossa jokainen osal-
listuva maa pitää vähintään 90 
päivän nettotuonnin suuruisia 
öljyn valmiusvarastoja poikke-
ustilanteiden varalta. Sopimuk-
sen avulla pyritään häiriötilan-
teissa turvaamaan öljyn saantia 
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naapurimaista. 
Edelleen vuoden 2002 pää-

töksessä valtioneuvosto nos-
ti strategisen iskun keskeiseksi 
uhkakuvaksi aikaisemman laa-
jamittaisen hyökkäyksen sijasta. 
Uhkakuvien muutosten lisäksi 
lisääntyvä kansainvälinen yhteis-
työ sekä yhteiskunnan verkottu-
minen ja teknistyminen vaikut-
tivat huoltovarmuuden tavoittei-
siin. Tämä kehitys on siirtänyt 
huoltovarmuutta yhä enemmän 
kohti teknisten järjestelmien ja 
kriittisen infrastruktuurin tur-
vaamista. 

Kaupan ja yritysten varasto-
jen sekä varastoissa olevan tava-
ran määrää on viimeisten kah-
den vuosikymmenen aikana vä-
hennetty, koska tuotanto- ja lo-
gistiikkaprosesseja on tehostettu 
ja varastoihin sitoutunutta pää-
omaa on pienennetty. Suomessa 
tuotteita valmistetaan ja varas-
toidaan yhä harvemmissa ja suu-
rissa, mutta huomattavasti aikai-
sempaa tehokkaammissa yksi-
köissä pääasiassa Etelä-Suomes-
sa. Lehdistä voimme nykyisin 
usein - liiankin usein - lukea, 
kuinka elinkeinoelämän toimin-
toja siirretään ulkomaille talou-
den työnjaon hyödyntämiseksi. 

2000-luvulla tulleet uudet 
uhat sekä yhteiskunnan muu-
tokset - ulkomaalaisomistus, 
kaupan ja teollisuuden kansain-
välistyminen ja keskittyminen, 
kumppanuudet ja ulkoistaminen 
- ovat lisänneet yhteiskunnan 
haavoittuvuutta sekä vähentä-
neet huoltovarmuutta. Kriisiajan 
huollon avainsanoiksi ovat muo-

dostuneet ennakoiminen, ohja-
uksen hallinta, kuljettaminen ja 
suojaaminen. 

Uhkakuvat 
Huol tova rmuuden kannal ta 
olennaista eivät ole poikkeusolo-
jen tai häiriöiden syyt, vaan nii-
den vaikutukset maamme talo-
udellisiin ydintoimintoihin. Ta-
louden ulkopuolelta aiheutuvat 
uhat konkretisoituvat häiriöinä 
kansainvälisessä kaupassa. Häi-
riö voi aiheutua esimerkiksi lä-
hialueellamme eskaloituvasta 
aseellisesta konfliktista. Onnek-
semme tällaisten uhkien toden-
näköisyys - yhtenä merkittävä-
nä on fyysinen uhka esimerkik-
si Itämeren alueen liikenteelle 
- ovat vähentyneet. Esitetty uh-
kaskenaario tulee kuitenkin pi-
tää valmiussuunnittelussa mu-
kana. 

Maa i lmankaupan raken-
teet voivat konfliktissa järkkyä 
ja aiheuttaa suuriakin häiriöitä 
maamme tarvitsemien kriittisten 
materiaalien saatavuuteen. Tämä 
korostuu tuotannossa, joka on 
alueellisesti keskittynyttä - esi-
merkkeinä öljyn ja maakaasun 
tuotanto. Globalisaatio ja pyrki-
mys maailmankaupan vapauteen 
johtavat keskittymiseen uusille 
ja tehokkaimmille tuotantoalu-
eille. Tällainen kehitys luo uu-
sia tai muuttuneita keskinäisiä 
riippuvuussuhteita ja toisaalta 
aiheuttaa myös poliittisia jännit-
teitä ja tätä kautta uhkia maail-
mankaupalle. Talouden raken-
teellinen kehitys ja keskinäisten 
riippuvuuksien lisääntyminen 
aiheuttavatkin yhteiskuntamme 
sisäisiin toimintoihin uudenlais-
ta häiriöherkkyyttä. 

Viime vuosina tapahtuneet 
sähköverkkojen toimintahäiri-
öt ovat esimerkkejä teknisten 

järjestelmien häiriöiden laajasta 
vaikutuksesta. Verkostojen ja lo-
gististen järjestelmien hallitta-
vuuteen liittyviä riskejä on vai-
kea ehkäistä kattavasti. Terroris-
mi luo puolestaan uhkan nykyai-
kaisille teknistyneille ja yli kan-
sallisten rajojen verkottuneille 
yhteiskunnille. Yhdysvalloissa 
vuonna 2001 tapahtuneiden ter-
rori-iskujen jälkeen havaittiinkin 
kriittisen infrastruktuurin haa-
voittuvuus. 

Merikuljetuksien 
merkityksestä ja 
meriliikenteestä 
Suomi on kaikissa tilanteissa 
riippuvainen ulkomaankaupas-
taan, joka perustuu siis merikul-
jetuksiin. Niiden häiriöalttius on 
lisääntynyt edellä liittyen edellä 
kuvattuihin huoltovarmuuden 
alenemisen syihin. Normaali-
oloissa meriliikennettä ja aluk-
sia saattavat uhata muun muas-
sa kriittisten materiaalien kulje-
tusten tai satamien toimintojen 
häiriöt, alusten kulun rajoitta-
minen tai estyminen, alusten it-
sensä aiheuttamat uhat, terroris-
mi ja onnettomuudet. Poikke-
usoloissa meriliikennettä voivat 
häiritä Suomenlahden käytön 
estyminen, aluksiin ja satamiin 
kohdistuvat terroriteot, vierai-
den valtioiden merialueiden tai 
satamien käytön estyminen, vie-
raiden lippujen alla purjehtivan 
aluskaluston käytön estyminen 
ja Suomeen rekisteröityjen alus-
ten ulosliputtaminen. 

Merikuljetukset 
ovat riippuvaisia Itä-
merelle tulevien väy-
lien läpäisykyvystä, 
johon Suomen vai-
kutusmahdollisuu-
det ovat vähäiset. 
Tanskan salmet ovat 
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Itämeren liikenteen solmukoh-
ta, ja jokin äkillinen tapahtuma 
(onnettomuus, tihutyö, terrori-
teko) pystyy ainakin osin tukki-
maan ne. Myös Pohjois-Saksan 
kanavaverkosto on jo osin ruuh-
kautunut liikenteen jatkuvasti 
kasvaessa, ja lisääntynyt liiken-
ne lisää myös onnettomuusris-
kiä. Varareitteinä voidaan käyt-
tää Itämeren eteläisiä satamia 
tai suunnata kuljetuksia maitse 
Ruotsin ja Baltian kautta. Suur-
ten kuljetusmäärien uudelleen-
reititys häiriötilanteessa saattaa 
ruuhkauttaa ja tukkia varareitit 
ainakin lyhytaikaisesti. 

Päämarkkina-alueet sijaitse-
vat meriyhteyksien takana. Suu-
rimmat tavaravirrat kulkevat ns. 
lyhyen matkan merikuljetusten 
alueella eli Itä- ja Pohjanmeren 
alueella. Vuonna 2004 tuonnista 
tuli noin 58 % Itämeren satamis-
ta ja 26 % muualta Euroopasta, 
pääosin Pohjanmeren alueelta. 
Viennin painopiste on puoles-
taan Itämeren ulkopuolisissa eu-
rooppalaisissa satamissa, jonne 
vuonna 2004 suuntautui hieman 
yli puolet viennistä. 

Suomen ulkomaankaupan 
kuljetukset Euroopan ulkopuo-
lelta tai ulkopuolelle ovat valta-
osin uudelleenlaivaussatamien 
varassa, sillä erittäin suuret valta-
merialukset eivät liikennöi Suo-
meen. Suomelle tärkeät Belgian, 
Alankomaiden ja Pohjois-Sak-
san satamat ovat jo ruuhkautu-
neita tai ruuhkautumassa. Tämä 
pidentää jo normaalioloissa las-
tien käsittelyaikoja. Kasvaville 
Kaukoidän kuljetuksille herkkiä 
kohtia ovat Gibraltarin ja Mala-
kan salmet sekä Suezin kanava, 
joiden sulkeutuminen johtaisi 
merikuljetusaikojen huomatta-
vaan pitenemiseen. 

Ulkomaan kuljetuksista 75 % 

kulkee kymmenen suurimman 
satamamme kautta. Tarkastelta-
essa jakaumaa voidaan todeta, 
että konteissa meritse kuljetetus-
ta tuonnista viiden suurimman 
satamamme osuus vuonna 2004 
oli peräti 90 %. Metsäteollisuus-
tuotteiden suuri osuus viennistä 
jakaa liikennettä useammalle sa-
tamalle. 

Merikuljetusten turvaami-
seksi on tärkeää, että kotimais-
ta tonnistoa on koko ajan riittä-
västi käytettävissä. Suomalaisen 
tonniston osuus maamme ul-
komaankaupan kuljetuksista on 
viime vuosina laskenut noin 35 
%:iin. Suomalaisomistuksessa on 
enää vain kaksi merkittävää suu-
ria määriä kuljettavaa yritystä. 

Mer i l i ikenteen merki tys 
maamme elintarvikkeiden huol-
tovarmuudelle ei ole kriittinen. 
Kaupassa tarjolla olevista tuot-
teista 65-70 % on kotimaista al-
kuperää. Vaikka elintarviketuon-
tia rajoitettaisiin rajustikin, se 
aiheuttaa elintarvikevalikoiman 
supistumisen, mutta päivittäinen 
ruokatarve saadaan tyydytettyä. 
Raaka-aineita varmuusvarastoi-
daan ja esimerkiksi leipäviljaa 
pidetään varmuusvarastoissa yh-
den vuoden kulutusta vastaava 
määrä. Myös tuontivalkuaista pi-
detään varmuusvarastoituna, jot-
ta voidaan turvata riittävä koti-
eläintuotanto. Valkuaistuonnissa 
Suomi on kovasti riippuvainen 
USA:n ja Brasilian soijantuotan-
nosta ja tuonnista. Viljan ja nur-
mikasvien siementä pidetään va-

rastoissa noin yhden kylvön tur-
vaava määrä. 

Tuonnissa kri i t t isintä on 
energia, joka tuodaan pääasias-
sa Venäjältä. Maan osuus raaka-
öljyn tuonnista on lähes 80 %, 
maakaasusta 100 % ja sähkön-
tuonnista yli 60 %. Venäjältä öljy 
tuodaan meritse Sköldvikin ja 
Naantalin satamiin. Suuri riip-
puvuus yhdestä toimittajasta li-
sää haavoittuvuutta. 

Lopuksi 
Todennäköisesti merikuljetus-
yritysten keskittyminen jatkuu 
myös Itämeren alueella. Yritysten 
omistussuhteiden muutokset ai-
heuttavat muutoksia logistiikka-
konsepteihin ja vaikuttavat myös 
huoltovarmuuteen. Suurimpana 
uhkana voidaan nähdä suoma-
laisten rahtivarustamojen siir-
tyminen ulkomaiseen omistuk-
seen tai suuremman ulkomaisen 
toimijan osaksi, jolloin mahdol-
lisuudet vaikuttaa Suomen ulko-
maankaupan tavaraa kuljettavan 
aluskaluston käyttöön erityisesti 
häiriötilanteissa heikkenevät. 

Tulevaisuuden trendinä voi-
daan arvioida olevan liikenteen 
keskittyminen harvemmille väy-
lille ja siten myös harvempiin 
satamiin. Suomessa perävaunu-
liikenne on jo keskittynyt 3-4 
satamaan ja konttiliikenne kes-
kittyy edelleen samoihin solmu-
pisteisiin. Uhkana on kasvavien 
satamien infrastruktuurin (ml 
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maaliikenne) riittämättömyys. 
Samoin uhkana on liikennevir-
roista sivuun jäävien satamien ja 
reittien infrastruktuurin rapau-
tuminen, joka saattaa häiriöti-
lanteissa vaikeuttaa niiden käyt-
töä varareitteinä. Mahdollisuu-
tena voidaan pitää satamien ja 
liikennereittien erikoistuminen 
erityyppisten materiaalivirtojen 
ja tavaran käsittelyyn, mikä on 
huomioitu myös erilaisissa logis-
tiikan kehittämisohjelmissa. 

Kriittinen tekijä on Venäjän 

raakaöljyn saatavuuden merkit-
tävä heikkeneminen, mikä aihe-
uttaisi tarpeen tuoda öljyä kau-
empaa - Pohjanmeren satamista 
ja Persianlahdelta - eikä tuonnin 
volyymitarvetta ehkä pystyttäi-
si täyttämään. Polttoaineita voi-
daan kuitenkin ottaa varmuus-
varastoista. 

Toisaalta Venäjä on tullut 
entistä riippuvaisemmaksi Suo-
menlahden merikuljetuksis-
taan - erityisesti öljytuotteiden 
vientikuljetukset ovat kriittisiä 
maan talouden kannalta. Venä-
jän ja EU:n välisistä kuljetuksista 
merkittävimmät virrat kulkevat 
keskeisten Itämeren satamien 
(Suomenlahti ja Baltia) kautta. 
Suomenlahden merkityksen li-
sääntyminen näkyykin Venäjän 

satamien ja liikenneverkoston 
infrastruktuurin kehittämisessä 
Karjalan ja Pietarin alueilla sekä 
meriliikenteen lisääntymisessä. 
Merikuljetusten häiriöttömyys 
Itämerellä onkin näin sekä Suo-
men että Venäjän yhteinen int-
ressi. 

Merikuljetus pysyy Suomen 
ulkomaankaupan pääasiallise-
na kuljetusjärjestelmänä. Suuret 
volyymit kulkevat edelleenkin 
laivoilla, vaikka osia arvokkais-
ta kuljetuksista siirtynee jatkossa 
muihin kuljetusmuotoihin. Me-
rikuljetusjärjestelmän toiminta-
kyky on siis kriittinen ja se on 
turvattava kaikissa oloissa. Me-
rivoimien rooli meriyhteyksien 
turvaajana ja meriliikenteen suo-
jaamisessa on keskeinen. RP 

LAATUMETALLI OY 
PL 38 Tehdas 
03100 Nummela Vaateritie 10 
Puh. 09-2271199 03250 Ojakkala 
Fax 09-2271954 

09-227 11991 

Teräsrunkojen ja teräsrunkorakenteisten tilojen suunnittelua, 
valmistusta ja asennusta. 

PL 38 
03101 NUMMELA 

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

Puhelin 
Fax 
Yhteyshenkilö 

A U T R O S A F E OY 

www.autrosafe.fi 

PORT° 
HELSINKI Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E 

www.portofhelsinki.fi 
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• Erinomaiset 
maa- ja meriyhteydet 

• Monipuoliset satamapalvelut 
• Merkittävä suuryksikkö-, 
kuiva- ja nestebulk-satama 

• Teollisuutta palveleva satama 
• Monipuoliset VAL-palvelut 

• Syvä väylä 
Loistava sijainti ja hyvät talviyhteydet 

Naantalin Satama 
Satamatie 13, FI-21100 Naantali, Finland 
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Turun Satama on tärkeä tavara-
ja henkilöliikenteen keskus, jossa 

liikkuvien ihmisten, rahdin sekä 
ympäristön turvallisuus on osa 
Sataman laadukasta palvelua. 
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Suomalainen kauppameren-
kulku on pääosin - muu-
tamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta - parina viime 

vuosikymmenenä muut tunut 
Euroopan liikenteeksi tai Itäme-
ren-Pohjanmeren liikenteeksi, 
siis lähiliikenteeksi. 

Vuoden 2006 viime päivi-
nä Grimaldi Group Napolista 
sai haltuunsa niukasti yli puolet 
Finnlines Oy:n osakkeista. Lo-
puista on tehty lunastustarjous. 
Finnlines oli sitä ennen myy-
nyt Team Lines:in belgialaisille 

omistajille. Vuonna 2006 myös 
Containerships 'n enemmistö 
myytiin islantilaiselle Eimskipil-
le,' ja Seacontainers Ltd myi Sil-
jan Tallinkille Eestiin. Transfen-
nican metsäteollisuusomistajat 
myivät varustamon jo joitakin 
vuosia sitten Spliethoffille Hol-
lantiin. Bror Husells Rederi ja 
Engship myivät viime vuonna 
varustamonsa Rettigille. 

Eikö merenkulku enää Suo-
messa kannata vai eikö suoma-
lainen merenkulku pärjää? Eikö 
merenkulku enää kiinnosta suo-
malaisia? Onko syynä tonnisto-
veron puuttuminen, suomalaiset 
työehtosopimukset vai Suomen 
lippu? Esimerkiksi Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa tilanne on 
kokonaan toinen. 

Itämeren allas ja 
Suomenlahti 
Samanaikaisesti, kun suomalai-
nen varustamoelinkeino näyttää 
häviävän, tavaravirrat lisääntyvät 
ja laivaliikenne kasvaa lähivesil-
lämme nopeasti. 

Itämeren aluetta, Suomen-

lahti eräänä painopistealueena, 
pitävät ekonomistit ja talousen-
nustajat tällä hetkellä Euroopan 
talouskasvun ehkä lupaavimpa-
na alueena. Tärkeimpinä perus-
teina tietenkin Venäjän kova ta-
louskehitys erityispiirteineen, 
samoin Puolan ja Baltian mai-
den kehitys ja kasvupotentiaali, 
investointitarpeet ja integroitu-
minen globaalitalouteen. Itäme-
ren valtioiden uskotaan selvästi 
hyötyvän myös keskinäisestä uu-
desta talousalueesta ja sen mah-
dollisuuksista, mukaan lukien 
luonnollinen merikuljetusmah-
dollisuus. 

Venäjä on Itämeren ja Suo-
menlahden kasvun suurin moot-
tori. Uuden Venäjän tähänasti-
sen talouskasvun voi yksinker-
taistaa raaka-aineiden ja ener-
gian, lähinnä öljyn ja sen sivu-
tuotteiden, vienniksi suotuisassa 
maailmanmarkkinahintasuhdan-
teessa, ja vientituloilla ostetun 
kulutustavaran ja kestokulutus-
hyödykkeiden tuonniksi. In-
vestoinnit tuotantoon Venäjällä 
ovat toistaiseksi olleet suhteelli-
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sen pieniä. Myöskään investoin-
nit infrastruktuuriin, esimerkiksi 
satamiin, teihin tai rautateihin ja 
kanaviin, eivät ole olleet nopeita 
tai kovin vakuuttavia. Venäjällä 
on kaiken kaikkiaan kapasiteet-
tipulaa ja toimintaongelmia sa-
tama- ja kuljetusjärjestelmissä. 

Alusliikenne Suomenlahdella 
Neuvostoliiton aikana ulkomaan-
kauppa oli hyvin pientä, erityises-
ti kun sen suhteuttaa maan ja ta-
louden kokoon. Neuvostoliitto oli 
itseriittoinen, eikä globalisoitunut 
talous. Raakaöljyä vietiin silloin-
kin jonkin verran ja viljalaivauk-
set olivat bulkkeri-markkinoilla 
melkoinen "häiriö", silloin kuin 
viljasato ei Neuvostoliitossa on-
nistunut. Jäävahvistettua tonnis-
toa ei juurikaan tarvittu, paitsi 
Neste Oy:n raakaöljykuljetuk-
siin, jonka yhtiö hoiti pääosil-
taan itse. 

Nykyiset Venäjän merikul-
jetukset Suomenlahden kautta 
tarvitsevat ensisijaisesti tankki-
aluksia, talvella jäävahvisteisia, 
ja konttialuksia, nekin korkeaan 
jääluokkaan rakennettuja. Nämä 
molemmat alustyypit näyttä-
vät myös kasvavan kokoa, mikä 
on luonnollista. Ongelmana on 
toistaiseksi sellaisten suurem-
pien tankkialusten puute, joilla 
olisi korkea jääluokka. Ongelma 
on kuitenkin ratkeamassa tela-
koiden tilauskirjoista päätellen. 
Konttifeeder-alusten koon kas-
vu on myös todennäköistä tava-

ramäärien lisääntyessä nykyisel-
lä kasvuvauhdilla. Suomenlah-
della säännöllisesti liikennöivi-
en konttifeeder-alusten koko on 
suurimmillaan noin 1100 TEU 
(TEU = Twenty feet Equal Unit, 
20 jalan kontti, jota käytetetään 
aluksen kontinkuljetuskapasi-
teettimittana). 

Normaalisti muualla päin 
maailmaa laivakoko kasvaisi hel-
posti tarpeen mukaan siten, että 
valtameriliikenteen pienempiä 
vanhempia aluksia siirtyisi syöt-
töliikenteeseen, kun valtameri-
alukset puolestaan kasvavat jo 
reilusti yli post Panamaxin (Pa-
namax = Panaman kanavan sul-
kuihin mahtuvan aluksen mak-
simimitat, pituus 294.1 m (965 
jalkaa), leveys 32.3 m (106 jal-
kaa), syväys 12.0 m (39.5 jalkaa) 
ja korkeus 57.91 m (190 jalkaa)) 
* ja Suezin kokojen. 

Vanhoilla 1800-3000 TEU: 
n konttialuksilla tai uusilla suu-
remmillakaan, ei yleensä ole 1C 
jääluokkaa korkeampaa luoki-
tusta, mikä ei talvisin Suomen-
lahdella oikein kelpaa taloudelli-
sesti eikä riskin kannalta. 

Globaalisti konttiliikenne on 
kasvanut viimeisten kymmenen 
vuoden ajan noin 10 % vuodes-
sa. Kasvun ennustetaan yleisesti 
jatkuvan 9-10 % vuodessa. Ke-
hittyvillä markkinoilla kasvu on 
suurempaa, esimerkiksi Pietarin 
kasvu on ollut 30 % ja Kiinan sa-
tamien vielä enemmän. 

Kesäisten risteilyalusten luin-

Emma Maersk 

Pituus (LOA) 397 m leveys 56 m 
Konttikapasiteetti 14 000 TEU 

M.s. Emma Maersk. n. 14 000 TEU. 

nostuksen ykköskohde Itämerel-
lä on ilman muuta vielä pitkään 
Pietari. Se liikenne pysyy tai kas-
vaa, mikäli Pietari kehittyy tu-
ristikohteena suotuisasti. Sään-
nöllinen autolautta- ja matkus-
tajaliikenne Pietariin ei ole sitä 
vastoin ottanut tulta yrityksistä 
huolimatta. Aika näyttää. 

Itämeren ja Pohjanmeren 
työjuhdan, roro-alustyypin, var-
sinainen kulta-aika Venäjän kul-
jetuksissa tulee silloin, kun myös 
projektilastit alkavat todella liik-
kua. Eli silloin, kun öljy- ja kaa-
sukentille investoidaan ja omaan 
tuotantoteollisuuteen panoste-
taan. Odotellessa kasvavat auto-
kuljetusten ja muiden rullaavi-
en laitteiden määrät, sekä myös 
kontit, elättävät hyvin roro-aluk-
sia, jotka nekin ovat alkaneet 
kooltaan kasvaa. Mielenkiintoi-
sia hybridi-roro aluksia on tul-
lut liikenteeseen erityisesti näille 
alueille rakennettuina. 

Kuivabulkkialuksia tulee liik-
kumaan myös Suomenlahdella 
ja Itämerellä. Oheinen historial-
linen kasvukäyrä (Kaavio sivulla 
20) antanee vihjettä myös tule-
vaisuuden merikulj etustarpeista, 
olettaen poliittisen kehityksen 
yhdessä talouden suhdanteiden 
kera kehittyvän suotuisasti. 

Satamakapasiteetti 
Suomenlahdella ja Itämerellä 
Epätavallisen ja "yllättävän" ta-
louskasvun aikoina ja alueilla sa-
tamat ovat yleensä kuljetusver-

*Leveimmät Panaman 

kanavan läpi kulke-

neet alukset ovat olleet 

taistelulaivat USS North 

Carolina ja USS Wa-

shington, 33.025 met-

riä ( 108 jalkaa, 3.875 

tuumaa). 
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Transfennican 
m.s. Timca ja 
m.s. Krafitca. 
Haminan sata-
massa Timca-
alusta on tehty 
yli 100 kontin 
tuntivauhdilla. 
(= FEU = 
2xTEU > 200 
TEU/h) 

kostojen näkyvin ja ensimmäi-
nen ongelmakohta. Ne joutuvat 
useimmiten lähes automaatti-
sesti omien tai muiden osapuol-
ten toiminnallisten heikkouksi-
en sekä muun liikenneverkko-
infran ja sen heikkouksien ve-
nymäkohdiksi tai paisuntasäili-
öiksi. 

Venäjällä, Suomen- , 
lahden rannoilla ja laa-
jemminkin Itämerellä 
niissä satamissa, jotka * 
tavaravirtojen kasvusta 
ovat päässeet ottamaan 
osansa, on investoitu : 

melkoisia summia. Sata-
makapasiteettia on lisätty, 
ja nimenomaan Venäjän 
ja uusien liikennekuvioi-
den ja uusien aluskoko- , 
jen ja tyyppien asettamiin 
vaatimuksiin on yritetty 
vastata. Satamainvestoin- . 
nit ovat aina pitkäjäntei-
siä suunnitella, toteuttaa 
ja maksaa takaisin. Pel-
kät ympäristöselvitykset 

ja lupaprosessit kestävät vuosia, 
puhumattakaan kaavoituksen eri 
vaiheista. Poliittisten prosessien 
kestoa on vaikea arvioida. Vuo-
saaren satamaprojektin, siis kau-
pungin oman sataman keskit-
tämisen uuteen paikkaan oman 
kaupungin sisällä, voidaan sanoa 
kestäneen ainakin 30 vuotta tai 

jopa 50 vuotta, määrittelytavasta 
riippuen. 

Isossa Britanniassa ja eräissä 
muissa Euroopan maissa laske-
taan, että ympäristö ja lupa-asiat 
vievät normaalisti vähintään 5-8 
vuotta ja maksavat helposti jopa 
40 % hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Eri maissa on kuiten-

Maailman merikuljetusten kasvu vuodesta 1993, tavararyhmäkohtainen tarkastelu 
"Dr.- EtBs To ui • D 

C o n t a i n « 1 1 . 0 % 

L N G 7 . 3 % 

C o a l 5 . 9 % 

I r o n O r « 5 . 7 % 

D r y B u l k I o t a 4 . 9 % ^ M a a k a a s u ( L N G ) 

W o r l d G D P 3 . 8 % 

O i l T o t a l 3 . 1 % 
Hiili 

G r a i n 2 . 0 % 
Hiili 

Rau tama lm i . > 
K u i w r B u l R Yh tee 

1993=100 

Maailman 
BKT kasvu 

996 1 9 9 7 I 9 9 S 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 

" M O L in terna] ca lcula t ion based on C l a r k s o n Research Studies Au tumn 2 0 0 ! (2004c. 

2 0 0 4 e 2 0 0 5 c 

tOOfe: es t imated f ig , 

Trafex 
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Venäjän Suomelahden satamien investoinnit 2005-2010 

Satamainvestoinnit 1,532 Mrd.USD 

Mii.USD 150 

j V * 
Mii.USD 40 

j V * 

r j 
j V * 

UstLuga Vist ino Baternaya Lomonosov 

Nyk Li ik 0,5 mil.t. NA NA NA 

Tuleva 32-35 10-15 4 mil.t. 2,1-4,5 
l i ikenne mil. t mil. t . Oi fprod mil.t . 

Haminan Satama Oy 
Port of Hamina Ltd. 

kin tässä suhteessa hyvin erilai-
nen tilanne, joka on tietenkin 
merkittävä kilpailukykytekijä. 

On helppo todeta, että kaikil-
la alueen kasvuun osallistumaan 
pystyvillä satamilla Itämeren 
alueella on merkittäviä laajennus 
ja investointisuunnitelmia. Hiu-
kan vaikeampaa on sanoa, miten 
ne toteutuvat ja miten vakavasti 
otettavia ne ovat. Viittaan edel-
lisessä kappaleessa mainittuihin 
seikkoihin. Kun edellisten asioi-
den jälkeen tullaan rahoitus- ja 
kassavirta-ongelmiin, riskinhal-
lintaan ja ajoitukseen, niin vai-
keusaste ei helpota. 

Venäjän satamien kehittä-
misen ongelmat poikkeavat tie-
tenkin oleellisesti meidän on-
gelmistamme. Voidaan sanoa, 
että jokainen satamahanke mis-
sä tahansa on oma tapauksensa, 
myös samassa maassa. 

Ruotsin Itämeren satamat 
eivät ole tähän mennessä kovin 
paljoa transito-liikenteestä in-
nostuneet, Baltian lauttaliiken-
nettä lukuun ottamatta, mutta ti-
lanne on selvästi muuttunut. Esi-
merkiksi Tukholma, vanha pe-
rinteikäs varustamo- ja meren-

kulkukaupunki, on turhautunut 
ristiriitoihin maankäytöstä Tuk-
holman keskusta-alueilla ja ai-
koo kääntää satamansa alamäen 
ja roolin Ruotsin logistiikkaver-
kon osana. Göteborg länsiranni-
kolla toimii pääosin Suur-Tuk-
holman alueen satamana. Myös 
Itämeren sisäisillä tavaravirroil-
la on perusteltu uuden sataman 
rakentamista. Uusi konttisatama 
on suunniteltu rakennettavaksi 
Norvikuddeniin, muutama kilo-
metri pohjoiseen Nynäshamnis-
ta. Siellä Tukholman satama jo 
omistaa 50 hehtaaria ja NCC-ra-
kennusliike 100 hehtaaria maa-
ta. Uuden sataman rakentamisen 
on suunniteltu alkavan vuoden 
2007 aikana, liikenteen vuonna 
2010, ja sataman olevan koko-
naan valmiiksi rakennettu vuon-
na 2020. 

Suomen lippu 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
Suomen lipusta kauppa-alukses-
sa tulee todellinen harvinaisuus 
kotivesillämmekin. Megatrendi 
lienee sekin, että suomalainen 
omistus varustamoelinkeinossa 
on häviämässä. Joitakin poik-

keuksia on. Ahvenan-
maalaiset varustamot, 
Neste Oil, ja nyt Rettig 
ovat pysyneet suoma-
laisina. 

Suomalaisten kö-
lien osuus vienti- ja 
tuontikulj etuksistam-
me on jo pitkään pie-
nentynyt. Elinkeino-
elämämme kuljetukset 
tästä tuskin vaarantu-
vat, vaikka aiemmin 
yleinen ajatus oli toi-
nen. Esimerkiksi jää-
vahvistetun tonniston 
varmistaminen on ol-
lut esillä. Ehkäpä krii-

siti lanteiden huol tovarmuus 
Suomen merikuljetusten kannal-
ta pitää ajatella ja suunnitella toi-
sin. Oletan, että poikkeustilanne 
skenaariotkin on ajateltu uuden-
laisiksi. 

Onko lipulla tai omistuk-
sella Suomen kannalta muu-
toin mitään merkitystä? Mieles-
täni lipulla ei niinkään paljon, 
muutoin kuin henkisesti, mutta 
omistuksella on, paljonkin. Jos 
merenkulku- ja varustamoelin-
keino katoaa Suomesta, meil-
tä katoaa pian myös osaaminen, 
alan ihmiset ja koulutus. Se vai-
kuttaa meillä moneen asiaan 
myös välillisesti. Lisäksi katoaa 
ikiaikainen elinkeino. On sääli ja 
iso vahinko, jos kauppameren-
kulku meillä muuttuu nostalgi-
aksi ilman tulevaisuutta. R P 
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ERKKI MIKKOLA, JON von WEISSENBERG 

Merenkulkulaitos johtaa meri-

liikennettä. Merivoimat johtaa 

meriliikenteen suojaamisen. 

Tässä artikkelissa keskitytään 

vain aluksilla tapahtuvaan 

toimintaan, vaikka meriliiken-

teen suojaamiseen osallistuu 

.paljon muitakin tahoja. 

LV2000:n pääasejärjestelmä on modernisoitu meritorjuntaohjus 
MT085M. 

- f 

i 

Komentaja Erkki 
Mikkola palve-
lee Maanpuolus-
tuskorkeakoulun 
Taktiikan laitok-
sella Merisotalin-
jan johtajana. 

Komentajakap-
teeni Jon von 
Weissenberg pal-
velee Merivoimien 
Esikunnan Ma-
teriaaliosastolla 
LV2000 hanke-
päällikkönä. 

aivue 2000 koostuu neljäs-
tä Hamina-luokan ohjus-
veneestä. Kaikkien laivojen 
merivastaanotot on suoritet-

tu ja aluksia harjoitetaan täyden 
operatiivisen suorituskyvyn saa-
vuttamiseksi. 

Meriliikenteen suojaamisen 
perusajatus 
Merivoimien aluksia käytetään 
rauhan aikana ja kaikissa uhka-
tilanteissa tilannekuvan täyden-
tämiseen. Mahdollisen kriisin 
aikana meriliikennettä suojataan 
kauko- tai lähisuojauksena. Kau-
kosuojaus on lähinnä tiedustelun 
ja valvonnan tehostamista sekä 
uhkavaroitusten tuottamista. Lä-
hisuojaus on tärkeiden alusten 
suojausta taistelualusten asejär-
jestelmillä. Se toteutetaan vain 
erikseen käsketyille tärkeille kul-

jetuksille. Suojaukseen käytetään 
yhtä tai useampaa alusta keskite-
tysti uhkatilanteen mukaan. 

Monipuolinen 
taistelujärjestelmä 
Laivue 2000 -aluksille on asen-
nettu moderni taistelujärjestel-
mä. Taistelujärjestelmän ytime-
nä on taistelunjohtojärjestelmä, 
johon on integroitu kaikki aluk-
sen valvonta- ja asejärjestelmät. 
Korkea integrointi- ja automaa-
tioaste mahdollistaa useiden toi-
mintojen samanaikaisen suo-
rittamisen. Näin aluksen kaikki 
taistelutehtävät voidaan toteuttaa 
pienellä ammattitaitoisella mie-
histöllä. Laivueen pääasejärjes-
telmä on modernisoitu meritor-
juntaohjus MT085M. Vaihtoeh-
toaseistuksena ovat merimiinat. 
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Talstelunjohtojärjestelmä 
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LV2000-taistelujärjestelmä 

Hyvä johtamiskyky 
Hamina-luokan alusten taiste-
lua johdetaan taistelunjohtojär-
jestelmällä. Järjestelmä on liitet-
ty sisäiseen ja ulkoiseen viesti-
verkkoon. Tiedonsiirto voidaan 
toteuttaa kiinnittyneenä oltaessa 
kiinteillä yhteyksillä. Merellä ol-
taessa käytetään eri taajuusaluei-
den radioita. Tilannekuva välite-
tään suoraan "putkelta putkelle" 
järjestelmien välisenä liikentee-
nä. 

Suojaavan osaston suunnitel-
ma ja suojaavien alusten suun-
nitelmat laaditaan MESI- johta-
misjärjestelmällä, joka on integ-
roitu osaksi taistelunjohtojärjes-
telmää. 

Voimankäytön säädökset voi-
daan ohjelmoida alusten johta-
misjärjestelmään. Tällöin alusten 
järjestelmien yksityiskohtaiset 
tunnistus- ja aseidenkäyttökri-
teerit ovat tarkasti hallittavis-
sa - maalit tunnistetaan tarkasti 
määritettyjen kriteerien mukai-
sesti ja vain halutun tunnistus-
tason maaleja vastaan käytetään 
asevaikutusta. Järjestelmä tu-
kee myös säteilevien laitteiden 

käyttörajoitusten määrittämistä, 
mikä on keskeisen tärkeää, kun 
halutaan toimia paljastumatta. 
Alusten ja niiden järjestelmien 
toimintaa voidaan säädellä halli-
tusti uhkatason mukaan. 

Hamina-luokka tarjoaa hy-
vät mahdollisuudet suojaamis-
tehtävän johtamiseen. Suojaus-
tilanteessa voidaan käyttää yhtä 
tai useampaa alusta tilanteen 
mukaan. Nämä voivat olla joko 
Hamina-luokan ohjusveneitä tai 
muita taistelualuksia. Erityisen 
hyvin Hamina-luokan kanssa 
yhteensopivia ovat Hämeenmaa-
luokan miinalaivat, jotka varus-
tetaan peruskorjauksen yhtey-
dessä samalla ANCS-taistelujär-
jestelmällä. 

Tilannekuva 
on kaiken perusta 
Meriliikennettä suojaavien alus-
ten tilannekuvan perustana on 
maissa sijaitsevista johtokeskuk-
sista vastaanotettu valtakunnal-
linen meri- ja ilmatilannekuva. 
Alukset täydentävät tilannekuvaa 
omilla valvontavälineillään ja lä-

hettävät uudet havainnot maissa 
sijaitseviin johtokeskuksiin, jois-
sa havainnot yhdistetään muihin 
havaintoihin ja päivitetään tilan-
nekuvaan. Aluksen kykenevät 
myös tuottamaan tilannekuvan 
itsenäisesti. 

Hamina-luokan alusten omia 
valvontavälineitä - tutkia, optro-
niikkaa ja elektronisen tieduste-
lun laitteita - käytetään taiste-
lunjohtojärjestelmän työasemil-
ta. Sensorien maalihavainnot 
fuusioidaan taistelunj ohtoj ärj es-
telmässä ja esitetään taktisella 
tilannekuvanäytöllä. Maalitilan-
teen käsittelyssä otetaan huomi-
oon myös tunnistustieto, joka 
voidaan saada automaattises-
ti joko elektronisen mittaustie-
dustelun järjestelmällä tai oma-
tunnuskyselijällä. Tunnistus voi 
perustua myös kineettisiin tai 
alueellisiin tekijöihin. Optinen 
ja optroninen tunnistus on edel-
leen mahdollinen. 

Aluksen muodostama tun-
nistettu tilannekuva yhdistetään 
linkillä vastaanotettuun valta-
kunnalliseen tilannekuvaan. Näin 
ollen aluksen taktisessa tilanne-
kuvassa näytetään kustakin maa-
lista vain yksi maalimerkki, vaik-
ka maalitieto olisi vastaanotettu 
johtokeskuksesta maista ja maali 
olisi havaittu useilla omilla sen-
soreilla. 

SENSORI PINTA ILMA 

ESM >50 km > 200 km 

3D-TUTKA >40 km 200km 

IFF - 200 km 

TJ-TUTKA 30 km >50 km 

OPTRONIIKKA 25km >30 km 

LV2000-alusten sensorien suu-
rimmat mittausetäisyydet. Huo-
no sää pienentää merkittävästi 
optroniikan mittausetäisyyksiä. 
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Hanko ampuu IT02004 Um-
lchonto -ohjuksen. 

LV2000-aseiden tehokkaat am-
pumaetäisyydet. 

Hamina-luokan alusten val-
vontavälineistä on monipuoli-
nen ja se mahdollistaa myös pas-
siivisen toiminnan. Tilanneku-
van käsittelyssä on tapahtunut 
merkittävää kehitystä aikaisem-
piin järjestelmiin verrattuna. Nyt 
automatiikka kykenee tukemaan 
käyttäjiä maalitiedon käsittelys-
sä ja yhdistämisessä. Valvonnan 
suorituskyky onkin merkittäväs-
ti aiempaa parempi. 

Tehokkaat aseet 
Ilmatorjuntaan on käytettävis-
sä ilmatorjuntaohjus IT02004 
Umkhonto sekä 57 mm Bofors-
tykki. Ilmatorjuntajärjestelmä 
mahdollistaa useiden maalien 
samanaikaisen tulittamisen. Pin-

tatorjuntaan voidaan MT085M-
pääasejärjestelmän lisäksi käyt-
tää myös tykkiä ja ilmatorjun-
taohjuksia. Omasuojaa varten 
aluksilla on lisäksi harhamaalin-
heittimet, joiden pääasiallinen 
käyttötarkoitus on omaa alusta 
vastaan ammutun ohjuksen har-
hauttaminen. Kaikkia asejärjes-
telmiä käytetään taistelunjohto-
järjestelmän työasemilta. 

Taistelunjohtojärjestelmä tu-
kee käyttäjää uhkan arvioinnissa 
ja torjuntapäätöksenteossa. Uhka 
kyetään arvioimaan paitsi oman 
aluksen myös suojattavien alus-
ten tai kohteiden suhteen. Tämä 
on erinomainen ominaisuus me-
rikuljetuksia suojattaessa. 

Uhkaaville maaleille laske-
taan optimaalinen torjuntasuo-
situs. Laskennassa pyritään tor-
jumaan kaikki uhkaavat maa-
lit. Torjuntasuositus toteutetaan 
joko puoliautomaattisesti, jolloin 
johtaja hyväksyy sen, tai auto-
maattisesti, jolloin torjuntakäs-
ky menee suoraan asejärjestel-
mälle. Asejärjestelmäoperaatto-
rin toteuttaa ammunnan käskyn 
mukaisesti. Ohjelmisto ei ammu 

missään tilanteessa itsenäisesti, 
vaan aina tarvitaan operaattorin 
hyväksyntä - ainakin varmistuk-
sen poisto ja laukaisunapin pai-
nallus. 

Torjuntasuositus voidaan 
laatia omalle alukselle tai osas-
tolle. Osastokohtaisessa torjun-
nassa käytetään jokaisen osas-
toon kuuluvan aluksen asejärjes-
telmiä. 

Automaation, aseiden hyvien 
ominaisuuksien ja osastokohtai-
sen toimintamahdollisuuden an-
siosta asejärjestelmien kokonais-
suorituskyky on merkittäväs-
ti parempi kuin aikaisemmissa 
alustyypeissä. 

Lopuksi 
Laivue 2000:n tehokkaat taiste-
lualukset kykenevät muodosta-
maan tilannekuvan, arvioimaan 
uhkan ja toiminaan sitä vastaan 
joko itsenäisesti tai keskitetys-
ti johdettuna osastona. Alukset 
parantavat merkittävästi merilii-
kenteen suojaamiskykyämme. 
RP 
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Merivoimatoiminnan trendi 

on nykyisin, kuten se on ollut 

kautta aikojen, kyetä varmen-

tamaan meriyhteyksien häi-

riötön toiminta kaikissa tilan-

teissa. Häiriöt meriyhteyksien 

toiminnassa näkyvät lyhyellä 

viiveellä yksittäisen valtion ja 

koko maailman taloudessa. 

Komentajakaptee-
ni Ilja Hakanpää 
palvelee Merivoi-
mien Esikunnan 
Materiaaliosas-
tolla 

lludel lavat. 
vanha elementti 
miinantorjunta uudistusten 
edessä 

Merisodankäynnissä "me-
ren herruuden" tavoit-
telun painopisteen voi-
daan katsoa siirtyneen 

avomerien reunaan, rannikoille 
ja satama-alueille. Meriyhteyk-
sien turvaamisen näkökulmasta 
aikaisemmin suhteellisen syväl-
lä ja etäällä ollut merenpohja on 
tullut huomattavasti lähemmäksi 
pintaa, ja sen merkitys häiriöttö-
mille meriyhteyksille on kasva-
nut. Myös satamien häiriöttö-
män toiminnan tarve on koros-
tunut. 

Hankinnat 
Kustannustekij öiden vaikutukset 
kansallisen huoltovarmuuden yl-
läpitämiseen normaaliaikoina, ja 
sen toiminnan jatkuminen myös 
mahdollisissa kriisitilanteissa, on 

ollut lähtökohtana määriteltäessä 
tarvetta miinantorjunnan kehit-
tämiseksi vuoden 2001 ja 2004 
puolustuspoliittisissa selonte-
oissa. Vuonna 1992 alkanut sel-
vitystyö, jota pohjusti jo silloin 
laadittu miinantorjuntadoktriini, 
saatiin 14 vuoden työn tuloksena 
päätökseen viime vuoden mar-
raskuussa solmitulla miinantor-
junta-alusten hankintasopimuk-
sella. Sopimus on merivoimien 
sodanjälkeisen historian suurin 
yksittäinen hankintasopimus. 
Sopimuksella hankitaan kolme 
miinantorjunta-alusta, miinan-
torjunnan tukitietojärjestelmä 
sekä elinjakson aikaisen huollon 
ja ylläpidon tukipaketti, sisältä-
en mm. dokumentoinnin, kou-
lutuksen, varaosia ja erikoistyö-
kaluja. Hankintasopimuksen ko-
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Surin pituus 52,45 m 

Vesiviivapituus 48,60 m 

Suurin leveys 9,87 m 

Suurin syväys 3,15 m 

Uppouma 6801 

Matkanopeus 13 soi 

Pääkoneet 2x1000 kW 

Apukoneet 2x610 kW 

Henkilöstö 34 

Toimintamatka 1500 mpk 

13 soi nopeudella 

Miinantorjunta-alus ja sen yleistiedot 

konaishinta on 244,8 miljoonaa 
euroa ja se rahoitetaan vuoden 
2006 talousarviossa myönnetyllä 
puolustusvoimien materiaalisen 
kehittämisen tilausvaltuudella. 

Miinantorjuntakykyä kehite-
tään kokonaisvaltaisesti rakenta-
malla uusi miinantorjuntalaivue 
vuoteen 2012 mennessä. Laivu-
een työnimi on "Miinantorjunta-
laivue 2010". Laivue käsittää mm. 
yllämainitun hankintasopimuk-
sen mukaisen kaluston ja vuon-
na 2010 aloitettavaksi suunnitel-
lut kauko-ohjattavan raivausjär-
jestelmän sekä raivaajasukelta-
jakaluston hankinnat. Hankitta-
vien materiaalien käyttöönotto 
merivoimissa aloitetaan vuonna 
2010 siten, että lopullinen käyt-
tövalmius saavutetaan 2012 ja 
operatiivinen valmius viimeis-
tään 2015 alkaen. Rakennettavaa 
suorituskykyä on suunniteltu yl-
läpidettävän n. 30 vuotta. 

Hankintojen päämääränä on 
tuottaa merivoimille operatii-
vinen miinantorjuntakyky val-
takunnallisesti tärkeiden me-
riyhteyksien varmentamiseksi. 

Tavoitteena on mm. kauppame-
riliikenteen ja omien laivastoyk-
siköiden käyttämien reittien var-
mentaminen, satamien käytön ja 
maanpuolustuksellisesti tärkei-
den merikuljetusten suojaami-
nen sekä muiden viranomaisten 
tukeminen vedenalaisessa etsin-
nässä ja vedenalaisten räjähtei-
den vaarattomaksiteossa. Lisäk-
si tavoitteena on parantaa puo-
lustusvoimien merellistä kykyä 
osallistua kansainvälisiin krii-
sinhallintaoperaatioihin EU- ja 
Nato-yhteensopivana toimijana. 

Miinantorjunnan doktriini 
pähkinänkuoressa 
Miinantorjunnan keskeisenä ke-
hityssuuntana meriyhteyksien 
turvaamisessa on korkeatasoisen 
vedenalaisen miinantorjuntatek-
nologian ja miinantorjuntajouk-
kojen liittäminen osaksi merel-
lisiä taisteluosastoja. Rauhan-
aikana kerättävät merenpohjan 
kohde- ja ominaisuustiedot, sekä 
vedenalaisen ympäristön olo-
suhdetiedot, taltioidaan miinan-
torjunnan tukitietojärjestelmiin, 

joissa ne käsitellään siten, että 
tiedot voidaan taltioida ja tar-
vittaessa siirtää reaaliaikaisena 
mm. operaatioalueella toimivalle 
johtoportaalle tai suoraan veden-
alaisen sodankäynnin joukoille 
tai muille tarvitsijoille. Meriyh-
teyksien turvaamiseen liittyviä 
tärkeitä merenpohjatietoja ver-
rataan häiriötilanteissa miinan-
torjuntasensoreilla kerättyihin 
merenpohjan tiedustelutietoihin 
mahdollisten muutosten havait-
semiseksi. Merenpohjassa tapah-
tuneet muutokset luokitellaan 
ja tunnistetaan ja tämän jälkeen 
tehdään tarvittavat tilanteenar-
vioinnit oikeiden miinantorjun-
ta- tai väistötoimenpiteiden to-
teuttamiseksi ja meriliikenteen 
turvaamiseksi ja ohjaamiseksi. 

Sekä kansallisen, että maail-
makaupan kannalta tärkeät me-
riyhteydet ja satamat varmenne-
taan mahdollisia häiriötoiminto-
ja vastaan käyttäen vedenalaisilla 
valvonta- ja etsintäjärjestelmiä 
sekä erikoiskoulutettuja miinan-
torjuntasukeltajia. Taistelunkes-
tävyyteen kohdistuvia riskejä ja 
rasitteita pienennetään raken-
tamalla miinantorjunta-aluk-
set tiloiltaan riittävän kokoisik-
si, mahdollisimman herätteet-
tömiksi ja shokinkestäviksi sekä 
kykeneviksi toimimaan pitkäjän-
teisesti myös avomeriolosuhteis-
sa. Riskejä minimoidaan hank-
kimalla ja käyttämällä helpos-
ti vaihdettavia ja saatavia kom-
ponentteja sekä kauko-ohjattavia 
ja miehittämättömiä miinantor-
juntaj ärj estelmiä. 

Miinantorjunta on ainoa me-
risodankäynnin muoto, jota voi-
daan käyttää sekä rauhan- että 
kriisiaikanakin sen koko suo-
rituskyvyn laajuudelta. Tämän 
vuoksi se soveltuu kustannuste-
hokkaasti sekä kansalliseen, että 
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kansainväliseen kriisinhallinta-
ja humanitaariseen toimintaan, 
mm. vaarallisten, merenpohjas-
sa olevien räjähteiden raivaami-
seen. 

Merivoimiimme rakennet-
tavan suorituskyvyn erityispiir-
teenä, verrattuna muualla maa-
ilmassa olevaan vastaavaan ky-
kyyn, on ns. hydrografisen eli 
pohjankartoitusominaisuuksien 
liittäminen yhteen miinantor-
juntakyvyn kanssa. Näin var-
mennetaan ja nopeutetaan itse 
päätehtävän suorittamista, sekä 
mahdollistetaan "työkalupak-
kimallin" tehokas käyttö. "Työ-
kalupakki" tarkoittaa sitä, että 
tilanteesta ja ympäristöstä huo-
limatta, pystytään käyttämään 
joustavasti erilaisia autonomi-
sia ja kauko-ohjattavia kartoi-
tus-, etsintä-, tuhoamis- ja rai-
vausjärjestelmiä ja -menetelmiä 
siten, että oikea menetelmä ja 
väline on aina tarvittaessa käy-
tettäessä. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että tarvittavat "työkalut" ja 
niiden käyttäjät kyetään siirtä-
mään toiminta-alueilleen tehtä-
vään ja sieltä pois, tilanteesta ja 

tehtävästä riippuen, sekä merit-
se, maitse että ilmoitse, ja työn 
tulokset saadaan ilman viiveitä 
syötettyä tilannekuvaan. Tämä 
antaa mahdollisuudet ennakoi-
vaan päätöksentekoon ja oikei-
siin toimenpiteisiin. 

Miinantorjuntalaivue 2010 
Miinantorjuntalaivueen on ky-
ettävä rauhanaikana kartoitta-
maan meriyhteyksien turvaami-
sen kannalta tärkeimpien väy-
lästöjen ja satamien merenpoh-
ja yksityiskohtaisesti, jotta krii-
siaikana kyetään havaitsemaan 
ja paljastamaan meriyhteyksien 
toimintavapautta vaarantavat 
muutokset , kuten miinanlas-
kut, ja todentamaan mahdolli-
nen miinavaaran olemassaolo. 
Lisäksi laivue mahdollistaa löy-
dettyjen miinojen ja räjähteiden 
kiertämisen ja tekemisen vaa-
rattomaksi, jotta meriliikennet-
tä voidaan ylläpitää. Tehokkaan 
toiminnan mahdollistaminen 
edellyttää toiminta-alueiden ym-
päristö-, kohde- ja olosuhdetie-
tojen jakamista ja vaihtamista 
tietoj ärj estelmätasoisin yhteyk-

sin meriyhteyksien turvaamiseen 
osallistuvien kansallisten ja myös 
monikansallisten viranomaisten 
kesken. Tämä tapahtuu liittämäl-
lä hankittava miinantorjunnan 
suorituskyky meripuolustuksen 
tulenkäytön-, valvonnan- ja joh-
tamisen sekä miinasodankäyn-
nin johtamisjärjestelmiin siten, 
että miinantorjuntaa pystytään 
johtamaan osana valtakunnal-
lista meriliikenteen turvaamista 
tai osana monikansallista ope-
raatiota. 

Osana meriyhteyksien tur-
vaamista, laivue on lisäväline 
myös alueellisen koskematto-
muuden valvonnassa ja turvaa-
misessa. Laivue tiedustelee alue-
meremme merenpohjaa mahdol-
listen merenpohjassa tapahtunei-
den muutosten havaitsemiseksi 
ja tilannekuvan täydentämiseksi, 
mahdollistaen ennakoivan pää-
töksenteon ja toimenpiteet. Ko. 
toiminnalla voidaan samalla tu-
kea erittäin tehokkaasti myös 
muita viranomaisia paljastamal-
la ympäristölle haitallisia me-
renpohjassa olevia kohteita sekä 
antamalla virka-apua vedenalai-

Laadukasta komposiittiosaamista 
jo vuodesta 1986 
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Autonomous Underwater Vehicle 

m r O K 

sessa etsintä-, val-
vonta- ja räjähtei-
den neutraloinnin 
tehtävissä, meri-
pelastustehtäviä 
unohtamatta. Mii-
nantorjunta-aluk-
sia voidaan käyt-
tää kaasun- ja sä-
teilynvalvontaan ja 
ne pystyvät toimi-
maan myös taiste-
luanteiden vaiku-
tuspiirissä. Lisäksi 
pinnan päällisen 
meritilannekuvan 
täydentäminen 
pystytään toteutta-
maan ympärivuo-
rokautisena toi-
mintana myös huonojen sääolo-
suhteiden aikana. 

Runkosonar 

ROV 

Vi istokaikumittain Monikeilamittain 

Miinantorjuntasensorit 

Kaluston käyttöperiaatteita 
Miinantorjunnan etsintäkalusto 
käsittää kauko-ohjattavat miehit-
tämättömät vedenalaiset multi-
sensorijärjestelmät (AUV = Au-
tonomous Underwater Vehicles), 
joilla voidaan kartoittaa, etsiä ja 
tunnistaa vedenalaisia kohteita 
useiden kymmenien kilometri-
en päästä emoaluksesta. Kerta-
käyttöisillä ja kauko-ohjattavil-
la vedenalaisilla kulkuneuvoilla 
(ROV-E = Remotely Operated 
Vehicles -Expendable) nopeute-
taan miinanetsinnässä löydetty-
jen kohteiden tunnistamista ja 
tekemistä vaarattomaksi. Järjes-
telmiä voidaan rajoitetusti käyt-
tää myös muilta, kuin miinan-
torjunta-aluksilta, mm. sukelta-
jaosastot satamaolosuhteissa tai 
talviaikana jäissäkulkukykyisiltä 
aluksilta. Perinteiset ihmisen oh-
jaamat kauko-ohjattavat veden-
alaiset robottijärjestelmät tulevat 
säilyttämään asemansa edelleen 

miinantorjunnan keinovalikoi-
massa. 

Merimiinojen varastointi ja 
kehittäminen sekä miinatekno-
logian kehittyminen kohti älyk-
käämpiä miinoja edellyttää jat-
kossakin kosketus- ja heräterai-
vauskyvyn olemassaoloa. Taiste-
lunkeston parantamiseksi siirry-
tään II maailmansodan aikaisesta 
raivaaja-alustoiminnasta, jossa 
miehitetyt alukset hinaavat pe-
rässään raivauskalustoja, kauko-
ohjattavaan heräte- ja kosketus-
raivaukseen. Herätemiinojen häi-
rintä ja niiden herätekoneistojen 
ajallinen "jumittaminen" koros-
tuvat tilanteissa, joissa käytettävä 
aika ja tiedustelutiedot ovat rajoi-
tettuja suhteessa operaatiolle ase-
tettuihin tavoitteisiin. 

Satama-altaat ja matalat, 
3-10 metrin syvyiset vesialu-
eet ovat miinantorjunnan kan-
nalta ongelmallisia käytettäessä 
akustisia ja magneettisia etsin-
tämenetelmiä ja heräte- ja kos-
ketusraivausta. Pienikokoisia ja 
suhteellisen halpoja kaapelioh-

jattuja, sekä itsenäisiä etsintä- ja 
tunnistusjärjestelmiä käytetään 
täydentämään olemassa olevaa 
suorituskykyaukkoa. Alle 3 met-
rin alueet joudutaan edelleen 
varmentamaan erikoiskoulute-
tuilla raivaajasukeltajilla. 

Raivaajasukeltajien toimin-
nassa kehitetään räjähteiden kä-
sittelyä ottaen huomioon erityi-
sesti alueet, joilla miinantorjun-
ta-alukset ja isommat kauko-oh-
jattavat järjestelmät eivät kykene 
toimimaan, pääasiassa satama-
alueet. Sukeltajayksiköt varuste-
taan kehittyneellä sonar-järjes-
telmillä ja siirrettävillä etsintä- ja 
vaarattomaksitekemisen järjes-
telmillä kuten AUV-järjestelmil-
lä. Raivaajasukeltajaosastoista 
muodostetaan nopeasti siirrettä-
viä, sekä kansallisiin, että moni-
kansallisiin operaatioihin sovel-
tuvia ns. EOD (Explosive Ord-
nance Disposal) ryhmiä, joilla 
voidaan vastata myös mahdol-
lisiin terrorismin aiheuttamiin 
uhkiin meriyhteyksiä suojattaes-
sa. RP 
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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 
M i r t p Kf r t m r a m 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

Pätevyyttä lisää - hanki merenkulun ylempi AMK-tutkinto 
Merenkulun hallinnon koulutusohjelma 60 op / n. 1,5 vuotta 

Tutkintonimike: Merikapteeni (ylempi AMK), tutkintonimike englanniksi Master of Marine Technology 

Opiskelu alkaa Kotkassa syksyllä 2007. 

• Ylempi AMK -tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto. 
• Tutkinto on kansainvälisesti vertailukelpoinen master -tason koulutus. 
• Tutkinto antaa valmiuksia toimia itsenäisissä ja monipuolisissa kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. 
• Tutkinnon voi suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Toteutus yhteistyössä Satakunnan AMK:n kanssa. 
• Hakukelpoisuus: merikapteeni (AMK) + 3 vuotta alan työkokemusta tai opistotason tutkinto + 

merikapteeni (AMK) + 1 vuosi alan työkokemusta, jolloin opistotason tutkinnon ja merikapteeni (AMK) 
-tutkinnon välillä tulee olla vähintään 2 vuotta alan työkokemusta 

Haku koulutusohjelmaan on Internetin kautta www.amkhaku.fi 16.4. - 4.5.2007 

Ennakkotehtävät www.kyamk.fi,palautus 4.5.2007 mennessä hakutoimistoon 
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VTT Osmo Tuomi ja pietarilaisyleisöä. - Kuva Matti Erävala 

SODANJÄLKEISEN MIINANRAIVAUKSEN 
MERKITYS SUOMELLE SEKÄ SOOMEN 
JA NEUVUSTOLIITON SUHTEILLE 
VTT, kommodori OSMO TUOMI 
Yhteistyön alku 
Aselepo Suomen ja Neuvostolii-
ton välillä solmittiin 4.9.1944 ja 
välirauhansopimus 19.9. samana 
vuonna. Sopimuksen ensimmäi-
nen artikla määräsi suomalaiset 
joukot perääntymään nopeasti 
eri lohkoille asetetun aikataulun 
mukaisesti vuoden 1940 rajan 
taakse. Tämän artiklan liitteen 
kohdassa 4 asetettiin Suomelle 
vuoden 1944 loppua koskeva rai-
vausvelvoite, jonka mukaan suo-
malaisten tuli 40 päivässä pois-
taa kaikki rintamalinjan ja uuden 
rajan väliin jäävät miina-, piik-

kilanka ja muut esteet. Tämän 
kohdan merivoimia koskeva osa 
mainitaan seuraavasti: 

"... samoin kuin väylien tral-
laus sekä esteiden poistaminen 
niistä Neuvostoliiton alueen edus-
talla tapahtuu.... Suomen sota-
laivaston toimesta mahdollisim-
man lyhyen ajan ja viimeistään 
40 päivän kuluessa välirauhanso-
pimuksen allekirjoittamisesta". 

Neuvostoliiton vaatimusten 
mukaan Suomen oli mainitus-
sa määräajassa raivattava laajoja 
miinoitteita Suursaaren ja Pork-
kalan vesillä sekä eräillä rannik-

Suomalaisvenäläi-
nen merisotahistoriallinen 
seminaarisarja jatkui 16. 
lokakuuta 2006 Pietarissa. 
Aiheena oli edelleen Suo-
menlahden sodanjälkei-
nen miinanraivaus, josta 
keväällä kuultiin Kotkassa 
kommodori Nikolai Ko-
lesnikin esitelmä. (Rannikon 
Puolustaja 3/2006). 

Seminaaria johti Pietarin 
Merikokouksen varapuheen-
johtaja amiraali Vitali Ivanov. 
Hän kuvasi raivausurakan 
työnjakoa ja valtavuutta. 
Yleisön joukossa oli run-
saasti venäläisiä raivaajavete-
raaneja. 

Meripuolustuspiirin tilaa-
man pääesitelmän piti valtio-
tieteen tohtori, kommodori 
evp Osmo Tuomi. Hän kertoi 
sodanjälkeisen raivaustoi-
minnan alkaneen suhteita 
rasittavalla voittajan mää-
räilypolitiikalla, joka muut-
tui vuosien mittaan maitten 
välisiä suhteita edistäväksi 
yhteistyöksi ja ammattilais-
ten keskinäiseksi ymmärryk-
seksi. 

Rannikon Puolustaja 
julkaisee ohessa kommodori 
Tuomen esitelmän kokonai-
suudessaan. 

Suomenlahden 
miinanraivauksen 
alkuvaikeuksia 
muisteltiin Pietarissa 

30 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 7 



С О Г Л А Ш Е Н 

О ПШРЕМКглЯ Ж-ЗГ савон СШ2ТСКИХ СШйМКОЕГ.ЗСКИХ 
РЕСПУБЛИК..!« СОЕЙИШШ ЗЮРОЛВВЮВШ В К Ш О В Р Ш Ш 
К CBBffHO. ИРЛАНДИИ, С 0,,до,-; СТОРОНЫ, И ФИНЛЯНДИЕЙ. 

С ДРУГОЙ. 

1 . В связи о прекращением военных действии со 

сторона Финляндии 4 сентября 1944 года и со стороны 

Советского Союза 5 сентября 1944 года Финляндия обя-

зуется отвести свои войска за линию созетско-финской 

границы 1940 года в порядив, предусмотренном в Прило-

жении к настоящему Соглашению. /См.Приложение к статье 1 / . 

ДРМОаЕЩШ К СТАТЬИ I, 
_ Полное устранение шшных, проволочных и других загражде-

ний на всей территории от линии расположения передовых финских 
частей до линии государственной границы, а также траленье и 
очистка от заграждений фарватеров на подходах к советским тер-
риториям производится силами финских войск и военно-морского 
флота в возможно короткий срок и не более 40 дней с момента -
подписания Соглашения о перемирии. 

Ote välirauhansopimuksen alkuperäistekstistä: suomalaisten on 
raivattava luovutettavat alueet 40 päivässä. 

ko- ja meriväylillä. Tarkoituk-
sena oli avata Neuvostoliitolle 
reitit uudelle rajalle. Raivatuksi 
saatiin 585 miinaa ja raivauses-
tettä vaikeista syysmyrskyistä ja 
varhaisesta talven tulosta huo-
limatta. Työ onnistui sodan ai-
kaisissa tehtävissä rutinoituneen 
henkilöstön ansiosta. Neuvos-

Amiraali Vitali Ivanov avasi 
tilaisuuden ja toimi puheen-
johtajana. 

toliitto saattoikin pian Suomen 
rannikon suuntaista pääväylää 
käyttäen siirtää sukellusveneen-
sä operoimaan Saksaa vastaan 
Itämerelle. Suomi osoitti näin 
haluavansa täyttää tekemänsä 
sopimukset. 

Suomi suuriin vaikeuksiin 
Vaikka miinojen raivauksesta 
tuli merivoimillemme monivuo-
tinen urakka oman alueemme li-
säksi myös Neuvostoliiton alue-
vesillä, ei sellaista velvoitetta seu-
raavien vuosien osalta mainittu 
sopimuksessa. Luonnollisesti 
molemmin puolin ymmärrettiin 
Suomenlahden saattaminen vaa-
rattomaksi hyvin tärkeäksi. Neu-
votteluja meriliikenteen turvaa-
mistoimenpiteistä vuotta 1945 
koskien käytiinkin Kronstadtissa 
16.10.44 Neuvostoliiton Itäme-
ren laivaston ja Suomen meri-
voimien välillä. Tällöin tuli ilmi, 
että Suomelta tullaan vaatimaan 

erityisen raivausosaston perus-
tamista rauhanajan kokoonpa-
noon siirryttäessä. Rauhanajan 
kokoonpanoa koskevan välirau-
hansopimuksen 4. artiklan mu-
kaan Suomi sitoutui asettamaan 
joukkonsa rauhanaikaiselle kan-
nalle kahden ja puolen kuukau-
den kuluessa sopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Artiklan liit-
teessä sanotaan: 

" Suomen sotilasjohto ...sopii 
Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) 
ylimmän sotilasjohdon kanssa sii-
tä, missä järjestyksessä Suomen 
armeija on asetettava rauhanai-
kaiselle kannalle"... 

Tähän artiklan liitteeseen ve-
tosi sopimuksen noudattamis-
ta valvomaan asetettu Liittoutu-
neiden Valvontakomissio (LVK) 
asettaessaan Suomelle raivaus-
tehtäviä. Komission puheenjoh-
tajan apulainen, kontra-amiraali 
Aleksandrov ilmoitti 9.11.1944, 
että Suomen raivaaja-alusten lu-
kumääräksi tullaan vaatimaan 
noin 200 kpl., mikä vaatimus oli 
ristiriidassa rauhanajan kokoon-
panon kanssa. LVK:n puheen-
johtaja, kenraalieversti Zhdanov 
lähetti 26.11. Suomen puolus-
tusvoimien ylipäällikölle osoite-
tun kirjeen, joka koski merivoi-
miemme siirtymisestä rauhan-
ajan kokoonpanoon. Kirjeeseen 
sisältyi sanonta: 

..." (Suomen on) huolehditta-
va 200 aluksen asettamisesta rai-
vaustoimintaan." 

Tammikuun 4. päivänä 1945 
Zhdanov toisti vaatimuksensa. 
Kaikki resurssinsa haalien ja si-
viilialusten pakko-ottoa hyväk-
sikäyttäen Merivoimien esikun-
ta antoi tämän johdosta oman 
käskynsä, jossa raivaajaosastoon 
määrättiin 145 raivaajaa, 59 viit-
tavenettäja 14 apualusta. Tämä 
ei kuitenkaan tyydyttänyt ko-
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missiota, vaan 6.1.1945 Zhda-
nov lähetti presidentti Manner-
heimille kirjeen, jossa sanottiin 
mm. : "Suomen raivaajaosaston 
vahvuuden tulee olla toukokuun 
1. päivään 1945 mennessä vä-
hintään 200 raivaajaa ja raivaa-
jamoottorivenettä täydellisesti 
miehitettynä koulutetulla henki-
lökunnalla ja varustettuna rai-
vauskalustoilla sarvi-ja magneet-
timiinoja varten" 

Zhdanov tulkitsi siis sopi-
musta hyvin laveasti, sopimi-
sen sijasta LVK määräsi asiasta. 
Samoin alkuvuoden aikana esi-
tetyissä raivaussuunnitelmissa 
Suomea vaadittiin raivaamaan 
lähinnä Neuvostoliiton alueve-
siä jopa alueilla, missä suomalai-
set alukset eivät olleet liikkuneet 
koko sodan aikana. 

Zhdanovin asema oli sopi-
muksen tulkitsijana vahva. Sopi-
muksesta ei tehty kuin yksi alle-
kirjoitettu kappale, joka taltioi-
tiin Moskovaan, ja Zhdanov oli 
ainoa allekirjoittaja Neuvostolii-
ton ja liittoutuneiden puolelta. 
Suomen hallituksen valtuutta-
mia allekirjoittajia oli neljä. 

Raivaajiksi jouduttiin ottamaan hinaajia myös sisävesiltä. Kulje-
tus rautateitse oli hankalaa. - Kuva merivoimat 

Kenraalieversti Zhdanov -
Kuva Sotamuseo 

Suomessa oli alusta alkaen 
oli selvää, että vaatimuksen täyt-
täminen kohtaisi ylipääsemättö-
miä vaikeuksia. Ensinnäkin aika 
oli liian lyhyt. Hyvän koulutuk-
sen antaminen yli 2000 miehen 
joukolle talvioloissa oli vaikeaa. 
Pätevä sodan aikana palvellut re-
serviläishenkilöstö, joka suoritti 
alussa mainitun kiireellisen rai-
vauksen, oli välirauhansopimuk-
sen määräyksen mukaan kotiu-
tettu vuoden -44 marraskuun 
loppuun mennessä. Toiseksi 
mainittuun raivaajalukumäärään 
200 ei saanut laskea raivaukseen 
kykenemättömiä viittaveneitä 
eikä apualuksia. Pohjanlahdel-
ta ja sisävesiltä pakko-otettuja 
aluksia ei jääesteiden vuoksi mil-
lään voitu kuljettaa ajoissa Suo-
menlahdelle. Neuvostoliitto kiel-
täytyi myöntämästä lupaa Sai-
maalta tulevien alusten kuljetta-
miseen alueensa halki. 

Myöskään sotakorvauksista 
johtuen Suomella ei ollut asettaa 

tehtävään vaadittua lukumää-
rää raivaajia. Neuvostoliitolle 
jouduttiin luovuttamaan meri-
voimien kaikki 3 Narvi -luokan 
ja kolme muuta hinaajaluokan 
raivaajaa. Parhaat ottoaluksiksi 
suunnitellut hinaajat jouduttiin 
samoin luovuttamaan Neuvosto-
liitolle. Valvontakomissio seurasi 
tarkasti alustilanteen kehitystä ja 
toi useaan otteeseen julki tyyty-
mättömyytensä. Komission mie-
lestä varsinaisiksi raivaajiksi voi-
tiin lukea vain 147 alusta. Vielä 
14.5.45 pidetyssä neuvottelus-
sa kontra-amiraali Sundmanin 
ja l.lk:n kapteeni Bolotnikovin 
välillä jälkimmäinen ilmaisi ko-
mission tyytymättömyyden rai-
vaustoimintaan. Työssä aluksia 
on liian vähän, huollossa ja kor-
jattavana liian paljon. Merivoi-
mien vs. komentaja, kontra-ami-
raali Sundman vastasi Neuvosto-
liiton vieneen parhaat soveltuvat 
alukset ja totesi, että Valvontako-
mission kaupalliset viranomaiset 
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esittävät vaatimuksia, jotka ovat 
ristiriidassa saman komission 
meriosaston määräysten kanssa. 
Tämä kysymys kokonaisuutena 
aiheutti kitkaa maitten välisille 
suhteille. 

Seuraavassa eräs nykyistä ai-
tanaapuriani koskeva, Suomen 
vaikeaa tilannetta kuvaava tapa-
us. Sotakorvausten ohella usei-
ta aluksia jouduttiin antamaan 
miehistöineen Neuvostoliiton 
Itämeren laivaston käyttöön. 
Näiden alusten miehitysvaike-
udet olivat suuria kun Suomi 
katsoi, että sotilashenkilöittem-
me osallistuminen operaatioihin 
maan rajojen ulkopuolella ei si-
sälly välirauhansopimukseen. 

Naapurini isoisä, porilainen 
Heimo Saarinen oli päällikkönä 
Porin Karhu nimisellä hinaaja/ 
satamajäänsärkijällä, kun tämä-
kin alus lokakuussa -44 määrät-
tiin valvontakomission käyttöön. 
22. lokakuuta Hangossa tuli käs-
ky olla kolmen tunnin kuluessa 
valmiina Viroon lähtöön. Laivan 

väki kieltäytyi aluksi lähtemäs-
tä, kun paluusta ei ollut tietoa. 
Lopulta miehistölle ilmoitettiin, 
että matka kestäisi korkeintaan 
4-5 päivää. Kaksi venäläistä up-
seeria mukanaan alus suunta-
si kohti Haapsalua, jossa tehtä-
väksi tuli miehistöproomujen 
hinaaminen Saarenmaan mai-
hinnousun yhteydessä. 4-5 päi-
vää venyivät puoleksi vuodeksi. 
Tehtävinä olivat mm. jäänsärke-
minen Muhun salmessa, joukko-
jen kuljettaminen Hiidenmaalle, 
karille ajaneiden siviili- ja sota-
alusten irrottaminen jne. Yhte-
ydet Suomeen olivat miehistöltä 
5 kuukautta poikki, keltatauti ja 
levon puute vaivasivat, talviva-
rusteita ei ollut ennen kuin vasta 
maaliskuussa. Lopulta alus mie-
histöineen pääsi Suomeen 23. 
huhtikuuta. Sekä runko että va-
rustus olivat kärsineet vaurioita. 
Korjausten jälkeen kesäkuussa 
tämäkin raivaukseen erittäin hy-
vin soveltuva alus oli luovutetta-
va sotakorvauksena Neuvostolii-

tolle. 
Neuvostoliiton Itämeren lai-

vasto ymmärsi ehkä paremmin 
kuin Valvontakomissio suoma-
laisten vaikeudet. Raivaussuun-
nitelmasta keskusteltiin merivoi-
mien välillä Tallinnassa jo 19.-
23.11.44. Itämeren Laivaston esi-
kunta laati vuoden 1945 raivaus-
suunnitelman ja jätti sen me-
rivoimien esikunnalle 11.4.45. 
Suunnitelmassa esitettiin Suo-
men raivattavaksi tulevat alueet 
ja väylät tiukkoine määräaikoi-
neen. Tutustuttuaan suunnitel-
miin merivoimat esitti Valvonta-
komission välityksellä Itämeren 
laivastolle, edellä mainittuihin 
vaikeuksiin viitaten, helpotuksia 
mm. juuri määräaikoihin. Ta-
paamisessa Valvontakomission 
edustaja moitti edelleen Suomea 
laiminlyönneistä, mutta kehotti 
neuvottelemaan suunnitelmas-
ta Itämeren Laivaston kanssa. 
Neuvotteluissa Tallinnassa 29.4. 
Itämeren laivaston komentaja, 
amiraali Tributs ilmoitti, että pe-
rustellut uudet määräajat hyväk-
sytään, samoin kuin tukeutumi-
nen eräillä Neuvostoliiton alu-
eilla. Alan ammattilaiset alkoivat 
siis ymmärtää toisiaan. Amiraali 
Tributs korosti neuvottelun lop-
pupuheenvuorossaan yhteistyön 
merkitystä. Vain yhdessä toimi-
en voitaisiin raivauksessa päästä 
hyviin tuloksiin. 

Vuoden 1945 raivaustoimin-
ta sujuikin vaikeuksista huoli-
matta kohtuullisesti. Raivaaja-
osastoon komennetut venäläiset 
yhteysupseerit olivat miina-alan 
erikoiskoulutuksen saaneina ky-
keneviä arvioimaan oikein suo-
malaisten työskentelymahdolli-
suuksia. Lukuisat neuvottelut ja 
muut kontaktit laivastojen välil-
lä tapahtuivat keskinäisen ym-
märryksen merkeissä. Niinpä 

Hinaaja Porin Karhu koki kovia syksyllä 1944. - Kuva Satakunnan 
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vuoden -45 lopulla raivaustoi-
minnan tulosten selvittelytilai-
suudessa amiraali Tributs sanoi: 
"Suoritettu työ on ollut suuri-
arvoista ja vaikeaa. Molempien 
maiden pyrkimyksenä on sodan 
jälkien poistaminen. Yhteistoi-
minta on onnistunut. Suomen 
laivaston miesten työ ei anna ai-
hetta muistutuksiin, eivätkä pik-
kuseikat voi muuttaa myönteistä 
yleisarvostelua...". 

Suomala i s t en kyse isenä 
vuonna suorittama miinanraiva-
us edisti Neuvostoliiton me-
renkulkua ja sotatoimia Saksaa 
vastaan. Samalla Suomi osoitti 
tahtonsa täyttää välirauhanso-
pimuksen määräykset ja vah-
visti näin ollen omaa poliittista 
asemaansa. Suomen omalle me-
renkululle ei toiminnasta tänä 
aikana ollut kovin paljon hyö-
tyä, koska raivaus tapahtui lä-
hes yksinomaan Neuvostoliiton 
alueella tai sen intressien mu-
kaisesti. Näkemyserot Suomen 
raivausosaston kokoonpanos-
ta ja Valvontakomission lähes 
mahdottomat vaatimukset rasit-
tivat suhteita ja pitivät molem-
minpuolisia epäluuloja yllä. Val-
vontakomission tiukka linja on 
osaksi selitettävissä Neuvostolii-
ton ulkoministeriön komission 
"lepsuun" toimintaan kohdista-
masta kritiikistä. Hierarkiassa 
kolmantena Stalinin ja Moloto-
vin jälkeen olevan Zhdanovin oli 
eräitten arvioiden mukaan tur-
vattava asemansa kilpailijoihinsa 
nähden. 

Miinanraivaus osana maitten 
välistä politiikkaa 1945 
Saatuaan edellä mainitun meri-
voimien kokoonpanoa koskevan 
kenraalieversti Zhdanovin kir-
jeen 6.1.45, presidentti Manner-
heim kirjoitti kaksi päivää myö-

hemmin vastauksen, jossa muu-
tostoiveiden lisäksi puhuttiin 
maiden yhteisistä intresseistä 
itäisen Suomenlahden alueella. 
Mannerheimin aloitteen tarkoi-
tuksena oli ilmeisesti sekä säilyt-
tää osaksi poistettavaksi määrät-
ty rannikkotykistö alueella että 
lieventää mm. miinanraivausky-
symyksestä johtuvia näkemyse-
roja. 

Herrojen välisessä neuvotte-
lussa viikkoa myöhemmin Zh-
danov viittasi mahdollisuuteen 
tehdä samantapainen maitten 
välinen yhteistyösopimus kuin 
Neuvostoliitto oli tehnyt Tsek-
koslovakian ja Ranskan kanssa. 
Mannerheim pyysi saada näh-
täväkseen tällaisen sopimuksen, 
mikä hänelle sitten toimitettiin-
kin. 

Mannerheim ja pääministe-
ri Paasikivi keskustelivat keske-
nään myönteisessä hengessä tä-
mänlaatuisen yhteistyösopimuk-
sen aikaansaamiseksi. Manner-
heim laatikin sopimuksen luon-
noksen, joka suurelta osin muis-
tutti v. 1948 solmittua Ystävyys-, 
yhteistyö- ja avunantosopimus-
ta! Mannerheim rajasi luonnok-
sessaan Neuvostoliiton avun eli 
joukkojen Suomeen tulon edel-
lytykseksi sellaisen hyökkäyksen, 
joka kohdistuisi Suomeen tai 
Neuvostoliittoon Suomen kaut-
ta. Lähtökohtana oli sama ajatus 
kuin lopullisessa YYA-sopimuk-
sessa, että suomalaisia joukkoja 
ei vietäisi johonkin muualle soti-
maan Neuvostoliiton sotia. 

Liittosopimuksen solmimi-
nen olisi edellyttänyt Neuvosto-
liitolta Suomen suvereenisuuden 
tunnustamista. Sen avulla Suomi 
olisi saanut pikemmin lopullisen 
rauhansopimuksen ja tasavertai-
semman aseman. Sopimusta ei v. 
1945 kuitenkaan syntynyt, vaan 

neuvottelussa 22. tammikuuta 
Valvontakomission puheenjohta-
ja ei ollutkaan enää kiinnostunut 
asiasta, koska hän, informoituaan 
Moskovaa, oli saanut ulkominis-
teri Molotovilta jyrkän kieltei-
sen kannanoton. Zhdanov tart-
tui suppeampaan, Mannerhei-
min em. kirjeessään esittämään 
yhteistyöhön Suomenlahdella, ja 
halusi laajentaa asian koskemaan 
myös Pohjois-Itämerta. Sovittiin, 
että kontra-amiraalit Sundman 
ja Aleksandrov tutkivat yhdessä 
asiaa. Kun nämä sitten 25.1.45 
neuvottelivat, niin käsiteltävinä 
olivat Zhdanovin esittämät seu-
raavat kohdat: 1) Neuvostoliiton 
laivastovoimien varmistaminen 
ja suojaaminen, 2) linnakkeiden 
osallistuminen Saksan operaa-
tioiden torjuntaan, 3) Suomen 
laivastovoimien osallistuminen 
sotatoimiin aluevesiemme ulko-
puolella sekä 4) vartioinnin ja-
kaminen. Sundman otti periaat-
teessa myönteisen kannan koh-
tiin 1, 2 ja 4, kunhan raivaus-
toiminnan vaatimukset otetaan 
huomioon. Aluevesiemme ul-
kopuolella tapahtuvaan toimin-
taan hän suhtautui kielteisesti 
vedoten mm. miinanraivauksen 
vaatimiin resursseihin. Aleksan-
drov ilmaisi mielipiteenään, ettei 
suomalaisten taholta haluta osal-
listua. Sundman vastasi että kyse 
on mahdollisuuksista, ei halusta. 
Lopuksi Sundman piti välttämät-
tömänä saada kosketus Itämeren 
laivaston johtoon raivaustoimin-
nan johdosta. 

Jälkeenpäin Sundman sel-
vitti asiaa eduskunnan ulkoasi-
ainvaliokunnalle ja presidentil-
le. Mannerheim kirjoitti tämän 
jälkeen Zdanoville kirjeen, jossa 
Suomi ei katsonut voivansa osal-
listua tällaiseen toimintaan omi-
en rajojensa ulkopuolella. Tuliko 
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Esitelmöitsijä toimi miinalaivueen komentajana vv 1976-
77. Kuvassa silloinen komentaja Osmo Tuomi mii Keihäs-
salmen kannella keskustelussa amiraali Stig Wikbergin 
kanssa. - Kuva Osmo Tuomi 

tässä samalla luotua ennakkota-
paus YYA-sopimuksen rajoituk-
sille. 

Raivaustoiminta ajoi joka ta-
pauksessa maat pakostakin yh-
teistoimintaan Suomenlahdella. 

Tällöin syntyneet yhteydenotot 
ja neuvottelut olivat ilmeisesti 
omalta osaltaan sysäyksenä en-
simmäisille keskusteluille liitto-
sopimuksesta ja sen kattavuu-
desta. 

Suhteet paranevat ja kan-
sainvälistyvät v. 1946 
Kuten kommodor i Kolesnik 
v i imevuoden es i te lmässään 
(RP 3/2006) on selostanut, sai 
vuoden 1946 raivaustoimin-
ta enemmän kansainvälistä lei-
maa toimintansa aloittaneen 
International Mine Clearance 
Organisationen johdosta. Sil-
lä oli aluetoimistoja eri puolilla 
maapalloa. Moskovan toimis-
to johti toimintaa Barentsinme-
ren, Itämeren ja Mustanmeren 
aluilla. Tämän BBB- vyöhykkeen 
johtoelimeen kuului Neuvosto-
liiton lisäksi edustajia Englannis-
ta, Tanskasta, Puolasta ja Nor-
jasta. Tarvittaessa mm. Suomen 
edustajat kutsuttiin mukaan an-
tamaan selvityksiä ja ottamaan 
vastaan tehtäviä. Maamme kan-
nalta oleellista oli, että järjes-
tön periaatteiden mukaan kukin 
maa oli vastuussa oman alueensa 

Suomalaisraivaajia työssä Suomenlahdella. - Kuva Sotamuseo 
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puhdistamisesta sekä suoritti rai-
vausta ulompana merellä alueel-
la, joka riippui mm. käytettävis-
tä raivausvoimista. Kun vuoden 
-46 raivaustehtävästä keskustel-
tiin joulukuussa -45, niin Itäme-
ren Laivaston komentaja tiedus-
teli suomalaisten toivomuksia. 
Lopullisessa suunnitelmassa toi-
veet olikin otettu melko hyvin 
huomioon. Vaikka Suomelle tuli 
edelleen raivausvelvoitteita itäi-
sellä Suomenlahdella, voitiin nyt 
lännempänä sijaitsevia omiakin 
väyliä puhdistaa samanaikaises-
ti. Itämeren laivasto ilmoitti kir-
jeessään 6.2.46, että "miinasulku-
jen hävittäminen Pohjanlahdella 
ja Suomenlahdella niillä alueilla, 
joita ei ole mainittu tässä kirjel-
mässä, suoritetaan Suomen meri-
voimien harkinnan mukaisesti". 

Myös Valvontakomissio jous-
ti suostumalla kirjeellään 31.3. 
raivaajaosastojen lukumäärän 
supistamiseen 7:stä 5:en, alus-
lukumäärän jäädessä kuitenkin 
edelleen 200:ksi. Amiraali Tri-
buts olisi ollut valmis suostu-
maan raivaajien lukumäärän su-
pistamiseen 150:ksi, mutta sille 
ei saatu Zhdanovin vahvistusta. 
Tämä hoiti tiukkaa linjaa nou-
dattaen puheenjohtajuut taan 
Moskovasta käsin, erään arvion 
mukaan ollakseen paikan päällä 
G.M. Malenkovin päästyä mer-
kittävään asemaan. 

Tärkein Suomen oma ta-
voite 1946 kauppamerenkulun 
kannalta oli saada raivatuksi ul-
komeriväylä lännestä Hankoon, 
josta liikenne voisi jatkua sisä-
väyliä pitkin itään. Sekä Suo-
men että Neuvostoliiton etua 
palveli mittava Porkkalan sulun 
raivaus, joka tosin jäi heräterai-
vauksen osalta kalustopuutteen 
vuoksi keskeneräiseksi. Helsin-
gin, Tallinnan ja Leningradin vä-

linen ulkomeriväylä voitiin ava-
ta liikenteelle. Muitakin Suomen 
kannalta tärkeitä väyliä saatiin 
avatuksi. Alustilanteemme para-
ni kesän ja syksyn mittaan, kun 
yhteensä 9 uutta raivaajaa val-
mistui ja Yhdysvalloista saatiin 
ostaa 4 hinaajaa. Näin osa sivii-
listä otetuista hinaajista voitiin 
palauttaa palvelemaan talouselä-
män tarpeita. Vaikka vaikeudet 
olivat edelleen suuria, maat toi-
mivat yhteisymmärryksessä. 

Vuoden -46 tulosten tarkas-
telutilaisuudessa amiraali Tributs 
ilmoitti Neuvostoliiton viran-
omaisten mielipiteenä, että suo-
malaiset olivat vaikeissa oloissa 
suorittaneet hyvin tehtävänsä. 
Suomen kannalta suhteiden pa-
raneminen ja eräiden maalle tär-
keiden väylien avaaminen olivat 
vuoden 1946 merkittäviä saavu-
tuksia. 

Ratkaiseva parannus Suomen 
väylästöillä v. 1947 
Keskinäisen luottamuksen li-
sääntymisen merkkinä voidaan 
pitää sitä, että Suomen esittä-
mät asiat vuoden 1947 raivaus-
suunni te lmaan hyväksytt i in 
vain pienin poikkeuksin sellai-
senaan. Amiraali Tributs lähet-
ti suunnitelman Merivoimien 
komentajalle yhteistyöhaluisella 
johdannolla: "Ehdotetaan alem-
pana selostetun raivaussuunni-
telman toteuttamista v. 1947." 
Suomalaisille annettiin samalla 
lupa tukeutua Suursaaren, La-
vansaaren ja Suur-Tytärsaaren 
ankkuripaikkoihin. Zhdanovin 
vaatimus raivaajien lukumäärän 
suhteen jäi kuitenkin edelleen 
voimaan. Vuonna 1947 vahvis-
tetussa suunnitelmassa asetet-
tiin Suomelle tavoitteet, mutta 
ei enää alueita koskevia määrä-
aikoja. Neuvostoliiton yhteys-

upseerit sekä Laivaston esikun-
nassa että raivaajaosastoissa pyr-
kivät helpottamaan toimintaa. 
Vaikka tehtäviä oli myös itäisellä 
Suomenlahdella, aloitettiin työt 
jäätilanteen vuoksi lännempä-
nä. Kesäkuussa voitiinkin avata 
maallemme erittäin tärkeä väylä 
Itämereltä Helsinkiin. Vuoden 
loppuun mennessä meriliiken-
ne voitiin avata avomereltä Suo-
men kaikkiin satamiin. Tämän 
tavoitteen saavuttamisen mer-
kityksen ymmärtää, kun vertaa 
tilanne alkuvuoteen -45, jolloin 
lähes kaikki ulkomaanliikenne 
jouduttiin ohjaamaan Turkuun 
ja sieltä edelleen sisäväyliä pit-
kin muualle, mikä aiheutti ruuh-
kautumista, viivästyksiä ja muita 
menetyksiä. Lisäesteenä Itäisel-
le Suomenlahdelle pääsyssä oli 
Neuvostoliitolle vuokrattu Pork-
kalan alue. 

Suomi itsenäisenä yhteistyö-
kumppanina 1948-50 
Pariisissa 10.2.47 solmittu rau-
hansopimus astui voimaan sa-
man vuoden syyskuussa, jolloin 
lakkasi myös välirauhansopi-
muksen mukaisesti perustetun 
Liittoutuneiden valvontakomis-
sion toiminta. Samalla päättyi 
myös Itämeren laivaston komen-
tajan käsky- ja määräysvalta. Nyt 
rauhansopimuksessa mainittiin 
raivaus selvästi. Siinä Suomi kut-
suttiin täysivaltaiseksi jäseneksi 
aiemmin mainittuun kansain-
väliseen miinanraivausorgani-
saatioon. Rauhansopimuksen 
mukaan maamme oli pidettävä 
miinanraivauskalustonsa raiva-
usta hoitavan komission käy-
tössä määräajan loppuun, jonka 
komissio vahvistaa. Komissios-
sa sitten sovittiin, että Suomi voi 
supistaa raivaajien vahvuutta ja 
määrätä itse voimiensa käytöstä 
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sopeuttamalla niiden toiminnan 
vyöhyketoimiston johtamaan 
kansainväliseen yhteistyöhön. 

Kaikki pakko-otetut sivii-
lialukset voitiin nyt palauttaa 
omistajilleen. Raivaajien ja viita-
veneiden lukumäärä supistui 67: 
ksi. 

Näillä voimilla jatkettiin rai-
vausta lähinnä läntisellä Suo-
menlahdella, Ahvenanmerellä ja 
Pohjanlahdella. Työ oli luonteel-
taan tarkistus- ja syväraivausta. 
Myös herätemiinoja jouduttiin 

etsimään ja raivaamaan useil-
la väylillä. Vuoden 1948 lopulla 
koko Suomen vastuualue julis-
tettiin purjehduskelpoiseksi, ai-
noastaan ajomiinoja oli tähys-
tettävä ja ankkurointia vältettävä 
eräin paikoin. 

Sodanjä lkeinen mi inan-
raivaustoiminta päättyi Suomen 
osalta v. 1950. Viimeisinä tehtä-
vinä olivat Haapasaarten ja Suur-
saaren välisten kenttien tarkistus 
syväraivauksen avulla. Raivaus-
tavoitteet saavutettiin kuuden 

Pietarin seminaariyleisö sai 
kuulla, että miinanraivaajien 
työtä ei ole Suomessa unohdet-
tu ja että miina-alan koulutuk-
sesta pidetään edelleen hyvää 
huolta. Asiasta kertoivat rai-
vaajaveteraani Erik Erwes (oik), 
yliluutnantti Elena Ojala ja 
Meripuolustuspiirin päällikkö, 
kommodori evp Matti Mäki-
nen. - Kuva Matti Erävala 

vuoden sitkeällä työllä. Tämän 
jälkeenkin ylläpidettiin valmiut-
ta lähinnä ajomiinojen tuhoami-
seksi. 

Johtopäätöksiä 
Maailman tiheimmin miinoi-
tetun meren avaaminen kulku-
kelpoiseksi oli sekä Suomen että 
Neuvostoliiton yhteinen intres-
si, jolla oli valtava taloudellinen 
merkitys. Tämä asia ymmär-
rettiin alusta alkaen molemmin 
puolin. Suomen osalta työn laa-

V Maanpuolustuskoulutus 
Meripuolustuspi ir i t iedot taa 

Seuraava suomalaisvenäläinen 
MERISOTAHISTORIALLINEN YLEISÖSEMINAARI pidetään Kotkassa kir-
jastotalon auditoriossa 19. toukokuuta 2007 klo 16. 
Aiheena on jäänmurtajatoiminta sodassa ja rauhassa. Museonjohtaja Ludmi-
la Fadeeva (Pietari) kertoo jäänmurtaja Krasinin ja merikapteeni Seppo Laurell 
jäänmurtaja Tarmon tarinan. Seminaari liittyy Kotkan talvimerenkulkupäiviin 
ja jäänmurtaja Tarmon 100-vuotisjuhlaan. 

MY ja RTUY tiedottavat: 
Vapaa paasy, tervetuloa! MY ja RTUY järjestävät bussikuljetuksen Kotkan 

talvimerenkulkupäiville ja merisotahistorialliseen 
lisätietoja: piiripäällikkö Matti Mäkinen seminaariin 19.05. mikäli halukkaita ilmaantuu, 
g s m 0 4 0 5 9 2 6 1 7 3 Ilmoittautumiset sihteereille 10.05. mennessä. 
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tua kuvaa se, että vastuullamme 
olevilla alueilla ei koko aikana 
sattunut omia raivaajia lukuun 
ottamatta yhtään miinaan ajoa, 
kun niitä Euroopan vesillä yh-
teensä tapahtui yli 400. Sitä pait-
si maitten vertailussa Suomen 
velvoite oli resurssit huomioon 
ottaen ylivoimaisesti suurin. 

Raivauksen käynnistyessä 
oli luonnollista, että entisten vi-
hollisten luottamus toisiinsa ei 
aluksi ollut paras mahdollinen. 
Suomen näkökulmasta voittaja 
saneli vaatimuksiaan sovitun ul-
kopuolelle. Miinanraivauksesta 
olisi pitänyt sopia välirauhasopi-
musta tehtäessä. Nyt kun sitä ei 
tehty, voitiin sopimus Suomes-
sa tulkita niin, että kumpikin 
osapuoli hoitaa oman alueensa 
käytettävissä olevilla voimillaan. 
Politiikka ohjasi välillä tehtyjä 
ratkaisuja ja Suomelle asetettuja 

vaateita. Käytännön työstä vas-
taavat olivat kuitenkin ammatti-
laisia, jotka ymmärsivät toisiaan. 
Suomen ja Neuvostoliiton laivas-
tot alkoivat kunnioittaa toisten-
sa työtä. Se helpotti suomalaisen 
osapuolen sopeutumista tilan-
teeseen, ja raivaukseen alettiin 
suhtautua samoin kuin Suomel-
le määrättyihin sotakorvauksiin. 
Ne haluttiin hoitaa kunnialla. 
Kun muut osat Suomen puolus-
tusvoimista siirtyivät nopeasti 
rauhan kokoonpanoihin, jatkoi-
vat merivoimat toimintaa mel-
kein sodan ajan olosuhteissa. 

Alkuvaikeuksien jälkeen 
maamme tilanne helpottui askel 
askeleelta. Viimeisinä vuosina 
laivastomme sai toimia itsenäi-
sesti siten, että yhteys ja koordi-
nointi osapuolten välillä säilyi. 
Raivaustoiminnan voidaan kat-
soa heijastuneen maitten välisiin 

yleisiin suhteisiin hälventäen vä-
hitellen epäluuloja. RP 

Lähteitä: 
Suomen laivasto II 
J.K. Paasikiven muistelmat 
Blinnikka, Aulis: Valvontakomission 
aika 
Nevakivi, Jukka: Zhdanov Suomessa 
Neuvottelumuistio Sundman-Aiek-
sandrov 25.1.1945 
Neuvottelumuistio Sundman-Bolot-
nikov 14.5.1945 
KBF:n kirje merivoimen komentajal-
le 6.2.1946 
LVK:n kirje Merivoimien esikunta-
päällikölle 31.3.1946 
Amiraali Tributsin kirje Merivoimien 
komentajalle 28.12.1946 
Välirauhansopimus 19.9.1944 
Porin Karhu punalaivastossa. Sata-
kunnan Kansa 6.12.1998 

CATERPILLAR. 
Voit keskittyä olennaiseen. 
Moottorimme toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa. 
Caterpillar ACERT®-teknologia takaa moottorisi huippusuoritus-
kyvyn samalla pitäen huolta luonnosta. 

Turvaamme moottorisi toiminnan, liikuitpa missä tahansa. 
www.witraktor . f i 

•2006 Caterpillar AH Rights Reserved. i t CATERPILLAR, the» respective logos ami "Caterpillar '-rikv. as 
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OPERATIONS 
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Ylinnä tykkivene Turunmaa. Yllä 
Madsen, jolla miinoja tuhottiin ja 
viereisessä kuvassa kirjoittaja keskel-
lä nojaten kyynärpäällään kaverin 
kypärään 

HISTORIAN HAVINAA SUOMENLAHDELLA 

MIINANRAIVAUSTYÖTÄ 
VUOSINA 1 9 4 5 - 1 9 4 7 

Tuli katseltua vanhoja kuvia, 
ja sattui kuva käteeni Suo-

men laivaston ensimmäisestä ali-
upseerikoulusta Turun Pansiosta, 
josta 1.9.2007 tulee kuluneeksi 60 
vuotta. 

Reitti kouluun kulki seuraa-
vasti. Ensin Utön linnakkeelle 
alokaskouluun, josta suoraan lai-
voille miinanraivaukseen, joka 
suoritettiin Suomenlahdella aina 

Miina... 

Viipurinlahdelle asti. 
Raivausporukka oli etupääs-

sä 1926-27 syntyneitä, sekä ns. 
värvättyjä, jotka oli määrätty so-
danjälkeiseen raivaustyöhön lai-
vastoon, ja jotka sitten opettivat 
meitä. 

Lisämausteen toimintaan an-
toi vielä se, että kevään 1945 ja 
syksyn 1947 välisenä aikana ol-
tiin tiukan venäläisten valvon-

... tähtäyksessä ja... 

nan alla. Muistaakseni Krasnaja 
Znamja sotalaiva seurasi meitä 
kuin perskärpänen, ja sille piti 
joka ilta sähköttää tulokset. 

Miinoja oli laskettu n. 60 000, 
joista saatiin raivattua n. 10 000. 
Muuten tuhoutui ehkä n. 10 000 
tuhatta. Vielä jäi merenpohjaan 
n. 20-40 tuhatta, jonka miinapat-
jan päälle venäläiset suunnittele-
vat nyt kaasuputken laskemista. 

31.7.1947 oli sitten se viimei-
nen ikävä tapahtuma, kun mei-
dän Tykkivene Turunmaa menet-

.. J k 

...räjähdys! 
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KUTSU 
Olemme suunnitelleet, että kokoontuisimme Turkuun 1.9.2007 muistelemaan menneitä ja tapaamaan 
toisiamme. Jotta tie :o tapahtumasta saavuttaisi mahdollisimman monta kurssitoveria, pyydän ottamaan 
yhteyttä: 

AUK/TurLAs 1.9.-20.12. 1947 

ti kaksi miehistön jäsentä miinan 
purkuhommissa, kun miina rä-
jähti. Sen jälkeen ei ole yhtään si-
viiliä eikä laivaa tuhoutunut mii-
naan. 

Laivaston tappiot olivat 28 
kuollutta ja 38 haavoittunutta, ja 
muutama pienempi alus tuhoutui. 
Se oli kumminkin paljon meidän 
pienestä porukasta, j oka raivausta 

suoritti. Elossa meitä on ehkä n. 
3-400 miinanraivaajaa. 

Kun katselee tämän päivän 
Rannikon Puolustaja-lehteä, tun-
tuu kuin lehti olisi tullut toiselta 
planeetalta, katsellessani vanhoja 
kuvia, laivoja ja varustuksia. 

Harva tulee ajatelleeksi tänä 
päivänä, minkälaisen työn me 
teimme niillä alkeellisilla vehkeil-

lä. Miten monta kirosanaa oli-
si jäänyt sanomatta. Tallinaan tai 
Tukholmaan mennessänne, aja-
telkaapa miten turvallista on ny-
kyisin seilata. 

Imatralla 
Pentti Rinkinen 
ikuinen matruusi 

Värvätyt raivausvetimissään Laivaston "kännykkä" m/47 

Pentti Rinkinen 
Olutpanimonkatu 3 as 3, 55610 Imatra 
puh. 05 436 4457 tai 040 842 8249, Toini 040 502 1173 
sähköposti: pentti.nnkinen@pp.inet.fi 
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FORCIT 
HANKO-VIHTAVUORI 

www.forcit.fi  
S 0207 440 400 

Turku Energia 

Parhaita ratkaisuja 
Pöyry on globaali energia-, met-
säteollisuus- sekä infrastruktuuri 
& ympäristöaloihin keskittynyt 
konsultointi- ja suunnitteluyritys. 

Pöyry Engineering Oy on osa Pöyry-
konsernia. Palvelemme metsä- ja 
kemianteollisuutta niin kotimaassa 
kuin kansainvälisesti. 

Tarjoamme tietointensiivisiä 
palveluja ja ratkaisuja tuotanto-
laitoksen elinkaaren kaikissa 
vaiheissa. 

Pöyry Engineering Oy 

PL 16, Jaakonkatu 2, 0 1 6 2 1 VANTAA 

O P Ö Y R Y 
Comptence. Service. Solutions. 
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Rannikkojoukko-osastosta pännii 

RilKEllEMUUl 
TOIMEENI 

Kotkan Rannikkoalue lakkau-

tettiin itsenäisenä joukko-

osastona 31.12.2006 lukien. 

Kotkan ja Haminan alueella 

säilyneet merivoima oiminnot 

yhdistettiin joukkoyk sikök-

si ja liitettiin Suomenlahden 

Meripuolustusalueesjen 

Kotkan Rannikko-

pataljoona -nimisenä 

joukkoyksikkönä 1.1.2007 

alkaen. 

o Kirjoittaja on ko-
mentajakapteeni 
Olli-Pekka Lund, 
Kotkan Rannik-
kopatalj oonan pa-
taljoomupseeri 
1.1.2007 alkaen 

Lipun lasku Rankin linnakkeella 28.12.2006. 

Muodostettavan joukkoyk-
sikön tehtäviä kevennet-
tiin etupainoisesti. Kotkan 
Rannikkoalueen johdossa 

olleet Esikunta- ja Huoltokomp-
pania ja Haminan vartiosto siir-
tyivät tehtävineen ja henkilös-
töilleen Reserviupseerikoululle 
heti vuoden 2006 alusta alkaen. 
Samassa yhteydessä kevennettiin 
koulutustehtäviä siirtämällä vuo-
den 2005 alussa aloitettu rannik-
kojääkärikoulutus Uudenmaan 

Prikaatiin. 
Kotkan Rannikkoalueen vii-

meisen toimintavuoden 2006 
painopisteeksi asetettiin raken-
nemuutoksen läpivieminen mah-
dollisimman onnistuneesti. Ra-
kennemuutoksen toimeenpanon 
perusajatuksena oli muodostaa 
vahva joukkoyksikkö osaksi Suo-
menlahden Meripuolustusaluet-
ta. Pataljoonan kokoonpano on 
luotu vastaamaan sille asetettuja 
valmiusvaatimuksia, perustamis-
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velvoitteita sekä sodan ajan puo-
lustusj ärj estelmän kehittämistä. 
Joukko-osastotasolle kuuluvat 
tehtävät siirtyvät Suomenlahden 
Meripuolustusalueen esikunnan 
vastuulle. 

Heti vuoden 2006 alusta lähti-
en käynnistettiin loputkin raken-
nemuutoksen läpivientiin liittyvät 
toimenpiteet. Rankin linnakkeen 
toimintojen alasajo käynnistyi 
saapumiserän 1/2006 kotiuduttua 
heinäkuussa 2006. Rankin sääase-
ma ja meriammuntojen tulenjoh-
tosimulaattori (TUKSI) siirret-
tiin Rankista Kirkonmaalle. Esi-
kunnan kokoonpanoa ja työjär-
jestystä tarkistettiin vastaamaan 
tulevalle pataljoonalle asetettuja 
vaatimuksia. Rannikkopataljoo-
nan henkilöstökokoonpanok-
si vahvistui 95 tehtävää. Kotkan 
Rannikkoalueen hallinnollinen 
lakkauttaminen itsenäisenä jouk-
ko-osastona velvoitti 10 siviiliteh-
tävän lakkauttamiseen vuonna 
2007. Tämän lisäksi 15 tehtävää 
kohdennettiin puolustusvoimien 
kehittämiseen. Tehtävien lak-
kauttamisen ja uudelleenkohden-
tamisen seurauksena joutuivat 
useat vaihtamaan työpaikkaan-

sa ja osa jopa työssäkäyntialuet-
ta. Yksi työntekijä jouduttiin ir-
tisanomaan, tosin hänen omasta 
halustaan. Rakennemuutoksen 
myötä tuli myös uutta, kun me-
ritiedustelijoiden koulutus keski-
tettiin Kotkan Rannikkoalueelle 
ja edelleen Kotkan Rannikkopa-
talj oonaan. 

Perinteikäs 
rannikon puolustaja 
itäisellä Suomenlahdella 
Rakennemuutoksen aiheuttamas-
ta muutoksesta huolimatta Kot-
kan Rannikkopataljoonan ope-
ratiiviset tehtävät säilyivät lähes 
sellaisenaan, johtuen pataljoo-
nan maantieteellisestä sijainnis-
ta. Kotkan Rannikkopataljoona 
vastaa edelleen rannikon puolus-
tamisesta itäisellä Suomenlahdel-
la. Tähän liittyvät keskeisimmät 
toiminnot ovat alueellisen kos-
kemattomuuden valvonta ja tur-
vaaminen, sen edellyttämä kor-
kea operatiivisen valmiuden yl-
läpito sekä meritiedustelukoulu-
tus. Näistä muodostuu pataljoo-
nan kulmakivet, joita sen muut 
toiminnot tukevat. Tehtäviensä 
hoidossa Kotkan Rannikkopa-

taljoona tulee toimimaan yhtä 
vastuuntuntoisesti kuin Kotkan 
Rannikkoalue - operatiiviset teh-
tävät aina kirkkaana mielessä pi-
täen, valmiudesta ja laadusta tin-
kimättä. 

Kotkan Rannikkopataljoona 
on Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentajan johdossa 
oleva joukkoyksikkö. Pataljoo-
nan komentajana toimii komen-
taja Juha Pallaspuro. Pataljoonan 
kokoonpanoon kuuluvat komen-
taja, esikunta, Kirkonmaan lin-
nake ja Ohjuspatteri. Pataljoonan 
esikunta koostuu operatiivisesta, 
henkilöstö- ja huoltotoimistosta. 
Lisäksi Kotkan Merivalvontakes-
kus, Tietotekniikkakeskus ja Me-
rikuljetuskeskus toimivat patal-
joonan esikunnan johdossa. 

Kotkan Rannikkopataljoo-
nan toimipisteet sijaitsevat Hami-
nassa, Kirkonmaan linnakkeel-
la, Kotkan Kuusisessa ja Haapa-
saaressa. Pataljoonan esikunta, 
Tietotekniikkakeskus ja Ohjus-
patteri sijaitsevat perinteikkään 
Haminan varuskuntakaupungin 
ytimessä Reserviupseerikoulun 
kanssa. Merivoimien toinen val-
miuslinnake, Kirkonmaan linna-
ke ja Kotkan Merivalvontakeskus 
toimivat Kirkonmaalla Kotkan 
edustalla. Merivoimien ainoa py-
syvästi miehitetty Haapasaaren 
merivalvonta-asema toimii Meri-
valvontakeskuksen johdossa. Me-
rikuljetuskeskus toimii Kotkan 
Kuusisessa. 

Pataljoonan henkilöstöko-
koonpanoon kuuluu yhteensä 95 
tehtävää. Henkilöstötilanne on 
pataljoonalle käskettyjen tehtä-
vien hoitamisen kannalta hyvä. 
Vain riittävällä ja osaavalla henki-
löstöllä kyetään takaamaan patal-
joonan tulostavoitteiden saavut-
taminen, korkean valmiuden ja 
riittävän suorituskyvyn ylläpitä-Pataljoonan esikuntarakennus Haminassa. 
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minen. Rakennemuutokseen liit-
tyvistä vaikutuksista huolimatta 
on henkilöstön keskuudessa val-
litseva työilmapiiri pysynyt koko-
naisuudessaan erittäin korkealla 
tasolla. Tämän vahvistavat vii-
meisimmän työilmapiirikyselyn 
tulokset. Niiden perusteella voi-
daan sanoa, että pataljoonan hen-
kilöstö on hyvin motivoitunutta, 
kehityshakuista ja maanpuolus-
tustahtoista joukkoa. 

Puolustusvoimain komenta-
jan päätöksen mukaisesti Kot-
kan Rannikkopataljoona jatkaa 
Rannikkotykistörykmentti 2:n ja 
siitä itsenäiseksi joukko-osastok-
si irrotetun 2. Erillisen Rannik-
kotykistöpatteriston perinteiden 
vaalimista. Kotkan Rannikkoalu-
een lippua käytetään jatkossa pa-
taljoonan perinnelippuna. Perin-
nemarssina säilyy Meren laulu. 
Pataljoonan perinnepäivää vie-
tetään samanaikaisesti Merivoi-
mien vuosipäivän kanssa 9. hei-
näkuuta. Kotkan Rannikkoalu-
een joukko-osastoristi jatkaa pa-
taljoonan perinneristinä. Kotkan 
Rannikkoalueen joukko-osasto-
tunnusta voidaan käyttää jatkos-
sakin annetun ohjeistuksen puit-
teissa. Sotilaspuvussa kannetta-
vaksi joukko-osastotunnukseksi 
on vaihtunut Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen tunnus. 

Meritiedustelukoulutuksen 
osaamiskeskus 
Kotkan Rannikkopataljoonan 
koulutustehtäväksi on asetet-
tu Merivoimien meritiedustelu-
komppanioiden kouluttaminen. 
Tämä on pataljoonan henkilös-
tölle samanaikaisesti haastava, 
mutta erityisen mielenkiintoi-
nen ja motivoiva tehtävä. Meri-
tiedustelijöiden koulutus on jo 
aloitettu ja sen hyvässä vauhdis-
sa. Meritiedustelukomppanian 

henkilöstön koulutus on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Jouk-
kotuotantotehtävän mukaisessa 
koulutuksessa olevat komppani-
an osat osallistuvat koulutusai-
kanaan useisiin eri Merivoimien 
taistelu- ja sotaharjoituksiin sekä 
Suomenlahden että Saaristome-
ren alueilla. 

Meritiedustelukomppanian 
koulutus on sekä monipuolista 
että haastavaa johtuen sille asete-
tuista suorituskykyvaatimuksis-
ta ja niiden mukaisista tehtävis-
tä. Komppaniaa käytetään meri-, 
saaristo-, ilma- ja maa-alueiden 
valvontaan, meri- ja maatulenjoh-
toon, maalinosoituksiin, saaristo-
tiedusteluun, väylävalvontaan ja 
erikoisjoukkojen toiminnan pal-
jastamiseen. Meritiedustelijoita 
koulutetaan Kirkonmaan linnak-
keella sekä miehistökursseilla että 
aliupseerikurssilla. Meritiedus-
telukoulutuksen keskittäminen 
Kotkan Rannikkopataljoonaan 
on vahvuus, joka antaa vahvat pe-
rusteet sen toiminnalle. 

Meritiedustelukoulutusta on 
kehitetty omaehtoisesti ja aktii-
visesti. Olemassa olevia koulu-
tusohjeita soveltaen on laadittu 
ja kehitetty koulutuksen yleisjär-
jestelyjä, komppanian perustais-
telumenetelmiä, koulutusohjeita 

sekä meritiedustelukomppani-
an toimintaopasta. Meritiedus-
telukomppanian suorituskykyä 
ja käyttöä on ryhdytty johdon-
mukaisesti kehittämään koulu-
tuksesta saatujen havaintojen ja 
kokemusten perusteella. Saavu-
tetut kehitystyön tulokset ovat ol-
leet hyviä. Mutta paljon on työtä 
jäljellä, kaikkea kun ei voi saada 
kerralla valmiiksi. Tämän johdos-
ta viime vuonna Kotkan Rannik-
koalueella aloitettua Meritiedus-
telukomppanian kehittämishar-
joitusta (MEKE-harjoitus) tullaan 
jatkamaan. Ja senkin jälkeen kun 
kaikki tuntuu valmiilta, ei voida 
jäädä tuleen makaamaan. Kotkan 
Rannikkopataljoonasta kehite-
tään yhdessä meritiedustelun- ja 
valvonnan kärkiosaaja. 

Rannikkoalueesta osaksi 
Meripuolustusaluetta -
liittämistapahtumat 
29.12.2006 
Kotkan Rannikkoalueen osalta 
rakennemuutoksen toimeenpano 
huipentui Haminassa vuoden vii-
meisenä perjantaina 29.12.2006. 
Tällöin vietettiin Kotkan Ran-
nikkoalueen liittämistapahtumia 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueeseen. Päivä alkoi klo 8.00 
esikuntarakennuksen edessä jär-

Meritiedustelukoulutus on monipuolista ja haastavaa. 
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Kommodori Karumaa luovuttaa Kotkan Rannikkopataljoonan ko-
mentaja Pallaspurolle, komentaja Taipaluksen seuratessa luovutusta. 

mentaja Juha Pallaspurolle. 
Katselmuksen jälkeen Ran-

nikkoalueen henkilöstö ja kutsu-
vieraat siirtyivät viereiseen Ma-
neesi-rakennukseen, jossa pi-
dettiin päiväjuhla. Tilaisuuden 
juhlapuhujana oli kenraali Jaak-
ko Valtanen. Päiväjuhlan jälkeen 
siirryttiin rannikkoalueen ko-
mentajan isännöimälle vastaan-
otolle Haminan komealle varus-
kuntakerholle. Tilaisuuden ar-
vokkuudesta kertoo se, että itse 
marsalkka Mannerheim kävi 
henkilökohtaisesti tervehtimäs-
sä itäisen Suomenlahden ranni-
konpuolustajia. Käyntinsä aikana 
marsalkka Mannerheim esitti ki-
periä kysymyksiä komentaja Juha 
Pallaspurolle, liittyen tuoreen 
Kotkan Rannikkopataljoonan ko-
mentajan tehtäviin. Komentajan 
vastaanoton jälkeen suurin osa 
Kotkan Rannikkoalueen palka-
tusta henkilöstöstä kokoontui va-
paaehtoiseen ja -muotoiseen ilta-
juhlaan, hyvän ruuan, juoman ja 

jestetyllä juhlallisella lipunnostol-
la Rannikkoalueen palkatun hen-
kilöstön, lippuvartion ja -jouk-
kueen läsnä ollessa. Lipunnos-
ton jälkeen siirryttiin Haminan 
varuskunnan ruokalaan Kotkan 
Rannikkoalueen palkatun hen-
kilöstön kahvitilaisuutta varten. 
Lämminhenkisessä tilaisuudessa 
muistettiin henkilöstöä Kotkan 
Rannikkoalueen pienoislipuil-
la ja viireillä. Henkilöstö muisti 
komentajaansa, komentaja Vei-
jo Taipalusta, 1930-luvun loppu-
puolelta peräisin olevalla Kirkon-
maa-Rankki-alueen kartalla. 

Iltapäivällä Kotkan Rannik-
koalueen joukot järjestyivät Re-
serviupseerikoulun päärakennuk-
sen edustalla olevalle paraatiken-
tälle paraatikatselmusta ja jouk-

ko-osaston luovuttamista varten. 
Katselmuksen vastaanottivat Kot-
kan Rannikkoalueen komentaja, 
komentaja Veijo Taipalus ja Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
komentaja, kommodori Antero 
Karumaa. Paikalla oli myös Suo-
menlahden Meripuolustusalueen 
lippu vartioineen sekä runsaslu-
kuinen ja arvovaltainen kutsuvie-
rasjoukko. Katselmuksen vaikut-
tavin hetki oli kun Kotkan Ran-
nikkoalueen lippu siirtyi paraa-
tijoukkojen eteen viimeistä ker-
taa. Komentaja Taipalus luovutti 
joukko-osaston ja sen lipun kom-
modori Karumaalle. Vastaanoton 
jälkeen kommodori Karumaa 
luovutti Kotkan Rannikkopatal-
joonan ja sen perinnelipun patal-
joonan uudelle komentajalle, ko-

Kenraali Jaakko Valtanen juh-
lapuhujana päiväjuhlassa. 



yhdessäolon merkeissä. 
Nyt vuoden vaihduttua on 

Kotkan Rannikkopatal joona 
aloittanut ensimmäisen toimin-
tavuotensa osana Suomenlahden 
Meripuolustusaluetta. Pataljoo-
nalle käsketyt tehtävät ovat selke-
ät. Alueellisen koskemattomuu-
den valvonta ja turvaaminen, 
operatiivisen valmiuden ylläpito 
ja meritiedustelukoulutus luovat 
vankan perustan, jonka ympäril-
le koko pataljoonan toiminta kes-
kittyy. Täällä vastataan edelleen 
itäisen Suomenlahden rannikon 
puolustamisesta. Rakennemuu-
toksen raskaimmat vaiheet alka-
vat olla takanapäin ja katseet on 
jo käännetty eteenpäin. Kotkan 
Rannikkopataljoona tulee jatka-
maan edeltäjiensä viitoittamalla 
tiellä. Annetut tehtävät täytetään 
entiseen tapaan hyvällä asenteel-
la, valmiudesta ja laadusta tinki-
mättä. 

Siviilityöntekijänä rakenne-
muutoksen kourissa 
Toimistosihteerit Kirsi Huttu-
nen ja Päivi Ropponen kuvaili-
vat tuntemuksiaan ja kokemuk-
siaan rakennemuutoksesta, jonka 
henkilöstövaikutukset koskivat 

erityisesti Kotkan Rannikkoalu-
een siviilihenkilöstöä. Ennen ra-
kennemuutosta Kotkan Rannik-
koalueen esikunnassa työskenteli 
toimistotehtävissä 14 siviilityön-
tekijää. Tulevan Kotkan Rannik-
kopataljoonan esikunnan ko-
koonpanoon sisältyisi ainoastaan 
viisi siviilitehtävää. Samalla kun 
rakennemuutospäätöksen edel-
lyttämä velvoite 10 siviilitehtä-
vän lakkauttamisesta julkistettiin, 
alkoi epävarmuus työpaikkojen 
kohtalosta ja töiden jatkumisesta. 
Millaisia tehtäviä tulevaan jouk-
koyksikköön jäisi, kenen työpaik-
ka säilyisi, kuka joutuisi lähte-
mään? 

Välillä suunnittelu tuntui ete-
nevän tuskallisen hitaasti pitkittä-
en epävarmuutta oman työpaikan 
kohtalosta. Suunnittelun edetessä 
päästiin vihdoin YT2-vaiheeseen 
keväällä 2006, jolloin jokaiselle 
voitiin ilmoittaa suunniteltu teh-
tävä 1.1.2007. Kummankin osalta 
YT-neuvottelut toivat varmistuk-
sen töiden jatkumisesta rannik-
kopataljoonan esikunnassa. Kir-
sin osalta tehtävässä ei tapahtu-
nut merkittävämpää muutosta. 
Sen sijaan Päivi on aloittanut pe-
rehtymisen uuteen tehtäväänsä. 

Päivi on työskennellyt henkilös-
tötoimistossa jo viisitoista vuotta, 
mutta rakennemuutoksen "ansi-
osta" tehtävänkuva muuttui täy-
dellisesti vuoden alussa. Vuosi-
kausia henkilökunnan loma-asi-
oita antaumuksella ja ammattitai-
dolla hoitanut Päivi on heittänyt 
lomakortit nurkkaan ja perehtyy 
nyt innolla ja ilolla viestinnän sa-
loihin, loma-asiat kun hoidetaan 
keskitetysti meripuolustusalueen 
esikunnassa. 

- PvHR:n ja PvAH:n sijaan 
on opeteltavana toimistosovelluk-
set skannereineen ja kameroineen 
ja jokainen päivä erilaisine tehtä-
vineen tuo eteen uusia haasteita. 
Apua on onneksi löytynyt toimi-
alalta "isosta" esikunnasta, kiitte-
lee Päivi Upinniemen suuntaan. 

Uusien tehtävien lisäksi niin 
Päivillä kuin muillakin pataljoo-
nalaisilla on menossa vielä opis-
kelu ja totuttelu meripuolustus-
alueen toimintatavoille. Kahvi-
pöydissä keskustelua on herät-
tänyt niin lomasuunnittelu kuin 
uudet työaikajärjestelyt liukuvan 
työajan menetyksineen. 

Toimistosihteerit Päivi Roppo-
nen ja Kirsi Huttunen työnsä 
äärellä. 
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Luutnantti Sami Sorri vauhdissa. Esteuinnissa ui-
daan ja sukelletaan yhteensä 125 metriä. Vauhtia 
antavat erikoisvalmisteiset hiilikuituräpylät. 

X ^ ' r 111 mm 

S<3 
Kohl meri-5-ottelun MM kisoja 
Vuoden 2007 Suomen suu-

rin sotilasurheilutapahtuma, 
meri-5-ottelun maailmanmesta-
ruuskilpailut, järjestetään 18.-24. 
elokuuta Upinniemessä, nyt en-
simmäistä kertaa Suomessa. 

CISM:n eli kansainvälisen soti-
lasurheiluliiton alainen laji on kehi-
tetty Italiassa 1949 ja aktiivisia kil-
pailijamaita on parisen kymmentä. 
Upinniemeen odotetaan saapuvan 
elokuussa noin kaksisataa urheili-
jaa ympäri maailman. Kaukaisim-
mat joukkueet tulevat Pakistanista 
ja Brasiliasta. 

Suomi on lajin johtavia maita 
Meri-5-otteluun kuuluu viisi lajia, 
jotka kilpaillaan neljän päivän aika-
na. Lajit ovat vaativia, jotka vaativat 
urheilijoilta rautaista peruskuntoa 
mutta myös nopeutta sekä hyvää 
tekniikkaa. Laji kehitettiin alun pe-
rin merivoimien erikoisjoukkojen 
harjoittelumuodoksi mutta jokai-
sessa lajissa on elementtejä niistä 
taidoista, joita jokainen merisotilas 
voi tarvita. 

Viime vuodet lajia hallinneelle 
viisinkertaiselle maailmanmestaril-
le Sami Sorrille ei kelpaa kotikisois-
ta muu kuin mestaruus. "Tavoitteet 

on luonnollisesti asetettava korke-
alle, kun kyse on kotikisoista." lii-
kuntakasvatusupseerina Upinnie-
messä palveleva Sorri kertoo. "Ko-
vimmat vastustajat tulevat Turkista 
ja Saksasta, samoin muut pohjois-
maat ovat kovia." Sorri jatkaa. 

Myös naisten sarjassa on saatu 
menestystä, kahdenvuoden takai-
nen maailmanmestari Terhi Pyyh-
tiä haluaa ldrkastaa viimevuoden 
hopeansa. "Menestyminen vaatii 
erityisesti hyvää tekniikkaa ja tasai-
suutta joka lajissa. Esimerkiksi es-
teradassa pienetkin virheet kostau-
tuvat, ja sakkojen tuomaa eroa on 
vaikeaa kuroa kiinni myöhemmin." 
Terhi kertoo. 

Kisoihin 
erinomaisissa puitteissa 
Suomenlahden Meripuolustusalu-
een päätukikohtaan Upinniemeen 
on valmistumassa erinomaiset 
puitteet tuleviin kisoihin. Uintila-
jit, pelastusuinti ja esteuinti, uidaan 
vuodenvaihteessa peruskorjatussa 
kuntotalossa. Esteradat valmistui-
vat jo viime kesän PM -kisoihin. 

Parannusta aiempaan oli mm. 
se, että nyt on käytössä kaksi rataa, 
joka tuo lajin seuraamiseen lisäjän-

Ylikersantti Terhi Pyyhtiä on joutu-
nut opettelemaan uintitekniikan salat 
lähes alusta alkaen. Hamina-luokalla 
palvelevan Terhin entinen päälaji oli 
ampumahiihto. 

nitystä. Merimiestaitorata laiturei-
neen on viimeisiä viilauksia vail-
la valmiit ja ampumajuoksuradan 
ampumapaikat valmistuvat ensi-
kesäksi. "Olemme pysyneet hyvin 
suunnitellussa aikataulussa." ker-
too kisoja päätyönään valmisteleva 
luutnantti Pekka Väisänen. 

"Nyt on tärkeää myös se, että 
urheilijat saavat keskittyä ja valmis-
tautua kisoihin kunnolla. Tämä tar-
koittaa mm. harjoitusleirejä. Suo-
men joukkueen jokainen urheilija 
tekee päätyökseen muutakin kun 
urheilee. Ulkomaiden joukkueilla 
tilanne on toinen." Väisänen jatkaa. 

Hienot kisapuitteet jäävät 
Upinniemeen siellä palvelevien va-
rusmiesten, reserviläisten ja henki-
lökunnan iloksi. Toivomme samal-
la, että saamme uusia harrastajia 
lajiin mukaan, kun kisojen myötä 
saamme tälle merivoimien kovalle 
lajille näkyvyyttä niin lehdissä kuin 
televisiossakin. Dokumenttieloku-
va meri-5-ottelusta nähdään YLE:n 
kanavilla tulevatta kesänä. 

Tutustu lajiin osoitteessa www. 
mil.fi/navysport. 

Teksti Pasi Leskinen 
Kuvat Timo Pyykönen 
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• • • Harry Halen 
Viaporin upseereita ja sotilasvir-
kailijoita 1880-1918 
Omakustanne, Helsinki 2006, 
25 euroa 
• • • Harry Halen 
Kiinalaiset linnoitustyöläiset Hel-
singin ympäristössä 1916-1917 
Omakustanne, Helsinki 2006, 
12 euroa 

liPSF.HKEITA JA SOTILASVIRKAILIJOITA 

I 

• Vaikka Harry Halen jäi eläk-
keelle Hels ingin yl iopis tosta 
noin vuosi sitten, hän ei onnek-
si lakannut julkaisemasta mie-
lenkiintoisia tutkimuksia, joista 
moni sivuaa Suomen rannikko-
puolustusta. Vuonna 2006 ilmes-
tyivät 175-sivuinen "Viaporin 
upseereita ja sotilasvirkailijoita 
1880-1918" ja 46-sivuinen "Kii-
nalaiset linnoitustyöläiset Hel-
singin ympäristössä 1916-1917". 
Myynnistä vastaa Suomen Suku-
tutkimusseura. 

Viaporin upseereita ja so-
tilasvirkailijoita 1880-1918 on 
yleiskatsauksellinen hakemisto 
Viaporin varuskunnan venäläis-
ajan viimeisten vuosikymmen-
ten viranhaltijoista. Hakemisto 
on jaettu organisaation mukaan 

esikuntaan, intendentuuriin, in-
sinöörihallintoon, tykistöön jne. 
Lisäksi teos sisältää paljon yleis-
tä taustatietoa mm. sotilaskoulu-
tuksesta Venäjällä, elämästä Vi-
aporissa ja linnoituksen hengel-
lisestä oloista. Jokaisesta kuva-
tusta henkilöstä on tärkeimmät 
henkilötiedot ml. aikaisemmat 
ja myöhemmät työpaikat sekä 
lähdeviitteet. Teoksessa on myös 
muutamia harvinaisia valokuvia 
venäläisestä Viaporista. 

Kiinalaiset linnoitustyöläiset 
Helsingin ympäristössä 1916-
1917 valottaa Viaporin maalin-
noituksen (Pietari Suuren me-
r i l innoi tuksen maar in taman) 
työväeksi hankittujen kiinalais-
ten kohtaloa. Teoksessa kuva-
taan mm. kiinalaisten tuomis-
ta Suomeen, metsänkaatotöitä, 
elämänmenoa, kiinalaisten teke-
miä rikoksia sekä heidän jouk-
kopoistoja. Valitettavasti teos ei 
valota kiinalaisten käyttöä ran-
nikkolinnakkeiden työvoimana, 
joka vielä vaatisi selventämistä. 
Teos sisältää muutamia valoku-
via kiinalaisista ja heidän varti-
joista. 

Molemmat julkaisut sisältä-

vät sellaisia tietoja, joita on erit-
täin vaikeaa ja työlästä muualta 
löytää. Halenin teosten painok-
set ovat lisäksi erittäin pieniä, 
muutama sata kappaletta, joten 
kiinnostuneiden kannattaa hank-
kia teokset mahdol l i s imman 
pian Suomen Sukututkimusseu-
rasta, Liisankatu 16 A, 00170 
Helsinki, kirjasto 010 387 7901, 
sähköposti: kirjasto@genealogia. 
fi, internet: http://www.genealo-
gia.fi/sss/ 
Ove Enqvist 

• • • Anna-Liisa Veijalainen 
Nainen rintamalla. Sota sotilas-
kotisisaren silmin. 
176 s., Minerva Kustannus Oy, 
2006 
17,90-27.90 euroa riippuen os-
topaikasta. 

• Tekijä Anna-Liisa Veijalai-
nen on eläkkeellä oleva SOK:n 
ravintolatyöntekijä ja perheen-
äiti. Riuska ja rohkea vuonna 
1915 syntynyt Anna-Liisa läh-
ti s a t t uman oikusta m u k a a n 
Rann ikkoso t i l a iden Huol to -
yhdistyksen töihin talvisodan 
alla vuonna 1938. Muistelmat al-
kavat talvisodan syttyessä Viipu-
rin edustalla olevalta Tuppuran 
saarelta. 

Anna-Liisa oli sotilaskoti-
työssä myös välirauhan aikana 
linnoittamassa lounaisrannik-
koa. Tätä aikaa ei juuri kukaan 

OSTETAAN 
Reino Arimo: "Suomen lin-
noittamisen historia" 
Ove Enqvist, 040 552 4136 

UPSEEKKITA JA SOTILASVIRKAILIJOITA 
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sotakirjailija ole kuvannut. Kir-
ja kertoo elävästi ankeista olois-
ta käärmeineen ja pelottavine 
vene- ja automatkoineen. 

Jatkosodan sytyttyä kirjoit-
taja palasi hetkeksi Tuppuraan 
ja sieltä tie kulki Syvärille, jossa 
hän vastasi kymmenistä sotilas-
kotipisteistä. Anna-Liisa kuljetti 
kassikaupalla rahaa Helsinkiin ja 
perusti ja huolsi Syvärin seudun 
sotilaskoteja pitkien ja vaarallis-
ten matkojen taakse. Todellista 
arjen dramatiikkaa oli yllin kyl-
lin välillä huumorilla höystäen. 
Välillä ura vie myös Helsingin 
edustan saarille, muun muassa 
Vallisaareen ja Isosaareen. 

Kirjoittaja oli mukaan perus-
tamassa sotilaskoteja 22 paik-
kakunnalle ja kohtasi vihollisen 
lähes silmästä silmään rintamao-
losuhteissa. Hän oli mukana vii-
si vuotta Rannikkosotilaiden 
Huoltoyhdistyksen toiminnas-
sa 27 eri sotilaskodissa. Henki-
lökohtainen tragedia alkoi, kun 
Anna-Liisa joutui syksyllä 1943 
syyttömänä Hämeenlinnan nais-
vankilaan istumaan lähes kuu-

kauden kovennettua (vedellä ja 
leivällä) tuomiota syytettynä tu-
pakkarahojen kavalluksesta. Ku-
vaus vie lukijan mukanaan poh-
timaan oikeudenmukaisuutta ja 
pienen ihmisen asemaa sodan 
julmuuksien keskellä. 

Anna-Liisa Veijalaisen kirja 
on upea kuvaus siitä, miltä sota 
näytti naisen silmin. Kirjailija 
kertoo osuvasti sotilaslcotityön 
arjesta valmistautuessa sotaan 
ja sen aikana. Kirja on oiva teos 
varsinkin sodan kokeneelle van-
hemmalle väelle, mutta myös 
nuoremmalle lukijalle, joka ha-
luaa tietää minkälaista oli sodan 
arki naisen silmin. 

Ove Enqvist 

• • • Venäläiset tulivat. Valli-
työt Suomen suurruhtinaskun-
nan aikana 1912-1917 
DVD, Myrsky-Filmi Oy 2003 

• Huomattuani, että otsikon ni-
minen DVD on olemassa, innos-
tuin ensin uudeksi luulemastani 
DVD:stä. Vasta tilattuani tuot-
teen huomasin, että se oli val-
mistunut jo vuonna 2003. Koska 
DVD:tä edelleen on saatavissa, ja 
aihe edelleen on yhtä ajankohtai-
nen, päätin kirjoittaa siitä lyhyen 
esittelyn. 

DVD on jaettu kol-
meen osioon, varsinai-
seen "elokuvaan", Kui-
vasaarta koskevaan 
osaan sekä 10 minuut-
tia koskevaan extrat 
-osaan. Varsinainen 
elokuva koostuu osit-
tain amatöörinäytte-
lijöiden esit tämästä 
osasta ja osittain au-
tenttista filmi- ja ku-

vamateriaalia käyttävästä osasta. 
Lopussa siirrytään sisämaahan 
paikallisoppaiden- ja historioit-
sijoiden kanssa katsomaan miltä 
linnoitteet näyttävät tänä päivä-
nä. Kuivasaari-osa koostuu pää-
osin Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan oppaan selostuksesta 
ja 12 tuuman tykin esittelystä. 

DVD herättää sekalaisia tun-
teita. Toisaalta se sisältää paljon 
mielenkiintoista materiaalia ja 
tietoa, ja toisaalta voidaan sanoa, 
että siinä osittain ovat menneet 
"puurot ja vellit sekaisin" suu-
rissa linjoissa. Suurien linjojen 
virheet selviävät itse asiassa jo 
DVD:n kannesta, jossa todetaan 
Venäjän huolestunen Pietarin, 
Viipurin ja myös Helsingin puo-
lustuksen järjestämisestä ensim-
mäisen maailmansodan sytyttyä 
vuonna 1914. Itse asiassa tämä 
huoli oli ollut olemassa jo kauan 
aikaisemmin. Kerrotaan myös, 
että tämän jälkeen suunniteltiin 
puolustusketju Helsingin saaris-
tosta Vaasaan saakka, jossa sel-
vimmät merkit olivat Helsingin 
edustalla sijaitsevat Isosaari ja 
Kuivasaari. Todellisuudessa Iso-
saarella ja Kuivasaarella ei liitty-
nyt mitenkään sisämaan linnoit-
tamiseen. Isosaari ja Kuivasaari 
pakkolunastetti in molemmat 
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puolustustarkoitukseen jo 1800-
luvun lopulla, ja liitettiin myö-
hemmin Viaporin linnoitukseen 
osana sen laajentamista. 

Varsinainen elokuva on pää-
piirtein hyvin koottu esitys valli-
töistä ja niihin johtaneista syistä. 
Amatöörinäyttelijöiden esittä-
mistä episodeista ja autenttises-
ta filmi- ja kuvamateriaalista on 
saatu aikaan sujuva esitys, jossa 
faktat tuntuvat pääosin pitävän 
paikkansa lukuun ottamatta Iso-
saaren ja Kuivasaaren osuutta. 
Ensimmäisen maailmansodan 
osittain liiankin tarkka kuva-
us ilman suoranaista relevanssia 
vallitöihin on tosin hieman häi-
ritsevä. Varsinainen elokuva 
päättyy kuitenkin hieman yllät-
täen ja siirrytään maastoon tar-
kastelemaan vallitöiden tilannet-
ta maastossa tänä päivänä. Tämä 
osuus olisi voinut olla omana 
osiona DVD:lla. 

Kuivasaarta esittelevä osio on 
periaatteessa mielenkiintoinen, 
ja on hyvä että saaren esittely on 
taltioitu. Koko osion lisääminen 
DVD:lle sisämaan vallitöihin liit-
tymättömänä on kuitenkin hie-
man outoa, varsinkin kun esit-
telyn pääpaino on Kuivasaaren 
12 tuuman tykissä. Tämä tykki-
hän rakennettiin vasta 1930-lu-
vulla, noin 20 vuotta vallitöiden 
jälkeen! 

Extrat-osio on oikeastaan ai-
van turha, koska siihen on vaan 
koottu osittain samanlaisia pät-
kiä kuin varsinaisessa elokuvas-
sakin on, ja osittain joitakin pie-
leen menneitä tai muuten poik-
keavia otoksia ilman minkään-
laisia selostuksia tai selvityksiä. 

Jos on kiinnostunut ensim-
mäisen maailmansodan linnoi-
tustöistä Suomessa ja mahdol-

lisesti myös Kuivasaaren histo-
riasta, DVD kannattaa hankkia. 
Varsinaisesti rannikon linnoitta-
misesta ja puolustamisesta tämä 
DVD ei kerro. 

Yhteystiediot: 
http://www.myrskyfilmi.com/  
Kaivotie 6, 27800 Säkylä, 
puh: 050-5571481, 
myrskyfilmi@luukku.com  
20 € + lisät = noin 24 €. 

Ove Enqvist 

Sotaveteraanityön 
tukeminen 
• Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiiri ry:llä on myytävänä 
toinen painos vuonna 2000 kus-
tantamastaan kirjasta, joka ker-
too sotiemme arvokkaimman 
kunniamerkin saaneista sotilais-
ta ja heidän urotöistään jatkoso-
dassa 1941-44 ja Lapin sodassa 
1944-45. Teoksen nimi on Man-
nerheim-ristin ritarit - miehet ja 
aseet. 

Kirjassa esitellään kaikki 191 
Mannerheim-ristin ritaria rin-
tamaosittain sekä omina ryhmi-
nään merivoimat, ilmavoimat, 
päämaja ja kaukopartiot. Teok-
sessa kerrotaan heidän palkitse-
miseensa johtaneista uroteoista 
ja muista merkittävistä sotilaal-
lisista ansioista. Lisäksi siinä on 
lukuisia valokuvia ritareista sii-
nä ympäristössä, jossa he mai-
netekonsa tekivät. Teos sisältää 
myös runsaasti valokuvia ja se-
lostuksia sodissamme käytetystä 
kalustosta, kuten aseista, panssa-
rivaunuista, lentokoneista ja lai-
voista. Kirjan alussa on eversti 
Matti Lukkarin kirjoittama kat-
saus syistä, jotka johtivat Suo-

men talvi-, jatko- ja Lapin sotiin 
ja sotien kulusta. Tässä 335-si-
vuisessa kovakantisessa teokses-
sa on kaikkiaan 167 valokuvaa. 
Lisäksi siinä on karttoja sotatoi-
mialueista ja eräistä tunnetuista 
taisteluista jatkosodan aikana. 

Teoksen ovat toimittaneet 
ekonomi Bengt Fagerlund ja 
eversti Pentti Laamanen. Kirjan 
toimittajat ovat tehneet työnsä 
korvauksetta lahjoituksena vete-
raaneille. 

Arvoisat kiltalaiset, hankki-
kaa tämä teos itsellenne tai vaik-
kapa lahjaksi. Hankinnallanne 
tuette arvokkaalla tavalla vete-
raanityötä! Teoksen hinta on 30 
euroa. Kirjan tuotto tulee puh-
taasti veteraanityöhön. Pienen 
painosmäärän vuoksi kirjaa ei 
ole saatavissa kirjakaupoista tai 
muista liikkeistä. Hintaan lisä-
tään pakkaus- ja lähetyskulut. 

Tilaukset: 

Rauno Pennanen 
c/o Helsingin Seudun Sotavete-
raanipiiri ry 
Mannerheimintie 93 A 
00270 HELSINKI 

Puhelin 
040 5922 786 
(09) 1812 4223 
Fax (09) 4773 957 

E-mail: 
rauno.pennanen@kolumbus.fi 
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2006 julkai-
Uljaksen vanavedessä juhlistaa 

omalta osaltaan John Nurminen Oy:n 120-vuoti-
sen historian yhtä merkittävää vaihetta - varusta-
motoimintaa. Teos kertoo lukijalle merellisestä lii-
ketoiminnasta ja kadonneesta, osin jo nostalgiseksi 
muuttuneesta merellisestä maailmasta. Se on tarina 
Johan, John ja Matti Nurmisesta - laivanvarustajista 
kolmessa polvessa. 

John Nurminen Oy:n laivanvarustaja-aikakaut-
ta voi seurata myös legendaarisen ULJAS-nimisen 
kuunarilaivan elämänkaaren kautta. Suvun kantaisä 
rakennutt i t ämän viimeisen Raumalla rakennetun 
puisen kuunarilaivan ja lähetti sen merelle. 60 vuotta 
myöhemmin hänen pojanpoikansa Matti saattoi sen 
viimeiselle matkalle. Tästä juontaa kirjan nimi. 

Perinteisen kuivakkaan yrityshistoriikin sijaan 
julkaisu ker too elävästi runsain kuvin ja tar inoin 
John Nurminen Oy:n purje- ja höyrylaivojen aika-
kaudesta vuosilta 1886-1967. Kirjan päähenkilöitä 
ovat Nurmisen kolme patruunaa, ja tärkeässä sivu-
roolissa ovat seitsemää merta kyntäneet laivat sekä 
kapteenit ja merimiehet. Tuloksena on ulkoasultaan 
kaunis kirja, jonka teksti ja värikäs kuvitus tarjoavat 
lukijalle mielenkiintoisen merihistoriallisen ajanku-
van yhden yrityksen, John Nurminen Oy:n näkökul-
masta. 

His tor ia teoksen suurena haas teena on saada 
päähenkilönsä elämään kirjan sivuilla. Kirjan toimi-
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ERIKOISHINTAAN 43,90 € 
(ovh 54,90) 

Tilattaessa pyydämme Teitä mainitsemaan 
tunnisteen "Rannikonpuolustaja", jolloin 
voimme antaa alennetun hinnan. 

Voitte tilata kirjan John Nurmisen Säätiöstä: 
Pasilankatu 2,00240 Helsinki 
Puh 010 545 2436/010 545 2439. 
Fax 010 545 2429 
Sähköposti: 
kaarina.pohjola@johnnurminen.com  
www.johnnurminensaatio.fi 

Tarjous on voimassa 
huhtikuun 2007 loppun asti. 

MERENKULKIJOIDEN JA 
LAIVANVARUSTAJIEN RAUMA 

tuskunta on löytänyt arkistojen kätköistä lukuisia mielen-
kiintoisia kirjeitä, lehtihaastatteluja ja muuta aikaisem-
min julkaisematonta materiaalia, jonka kautta päähenki-
löiden omat äänet ovat kuultavissa vuosikymmenien ta-
kaa. Tämä mittava aineisto innoitti toimituskunnan kir-
joittamaan päähenkilöiden - kolmen laivanvarustajan -
tarinat monologimuotoon. Myös itse laivat ja elämä niillä 
avautuvat kirjassa mukaansatempaavien lukuisten aika-
laistarinoiden kautta, joita ovat kirjoittaneet ja kertoneet 
Nurmisen aluksilla purjehtineet merimiehet ja kapteenit. 

Kirjan toimittajat ovat halunneet tehdä teoksesta ku-
vituksensa puolesta tavallisesta poikkeavan runsaan. His-
toriikki tarioaa niin asiantuntijoille kuin suurelle lukija-
kunnallekin nautittavan lukuelämvksen lisäksi mahtavan 
lähes vuosisataisen kuvakavalkadin. Teoksessa on yli 400 
mustavalko- ja värikuvaa Nurmisen suvun historiasta, 
sen omistamista laivoista ja niiden kohtaloista, matkoista 
ja merimiehistä niin myrskyissä kuin tyvenessä. Täyden-
tävänä taustamateriaalina on kuvitusta Rauman ja Hel-
singin varustamovuosien historiallisista miljöistä sekä ai-
kalaiskuvia henkilökunnasta aina kauppahuoneen perus-
tamisesta lähtien. 

Teoksen loppuosaan on kerätty täydelliset tiedot eng-
lanniksi kaikista Nurmisen suvun täysin tai osin omis-
tamista aluksista (ns. tleet list). Tämä tietysti ilahduttaa 
alan harrastajia ja muita näistä asioista kiinnostuneita 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

JULKAISIJA: 
lohn Nurmisen Säätiö 

TOIMITUSKUNTA: Ilkka Karttunen, Matti Pietikäinen ja 
Marja-Liisa Suopanki 

www.johnnurmisensaatio.fi 
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MINUN LEHTENI 
Juhlavuoden sarjassa 
entiset päätoimittajat 
ja lehden vaikuttajat 
muistelevat 

Siirryin Pääesikunnasta Ran-
nikkotykistökouluun vuon-

na 1991, jolloin ensimmäisen 
kerran tutustuin Rannikon Puo-
lustajan tekemiseen tarkemmin. 
Olin toki kirjoittanut lehteen jo 
1970-luvulta asti, mutta Ranni-
kon Puolustaja oli perinteises-
ti ollut Rannikkotykistökoulun 
johtajan vastuulla, ja vuodesta 
1991 alkaen koulun johtajana 
toiminut everstiluutnantti Heik-
ki Niska otti minut heti lehden 
avustajaksi. 

Vuonna 1991 käytiin Persi-
anlahden sota, Neuvostoliitto 
hajosi, rannikkotykistöä kehi-
tettiin vielä suhteellisen voimak-
kaasti mm. tilaamalla uusi pat-
terilaskinjärjestelmä sekä vas-
taanottamalla uusi meritorjunta-
ohjusjärjestelmä 85, kantahenki-
lökunnalle puuhasteltiin säästö-
lomia jne. Rannikon Puolustajaa 
tehtiin kuitenkin vielä manuaali-
sesti. Päätoimittaja sai kirjapai-
nosta tekstiliuskoja, joista hän 
liimaamalla ja leikkaamalla tait-
toi lehden yleensä koulun joh-
tajan huoneen lattialla illan tai 
viikonlopun hiljaisina hetkinä. 
Lehti siirtyi kuitenkin nykyai-
kaan numerosta 3/1991, jolloin 
Kustannusosakeyhtiö Suomen 
Miehen kanssa tehdyn sopimuk-
sen seurauksena julkaistiin en-
simmäinen atk:lla taitettu lehti. 
Lehden painoasuun ei uusi jär-
jestely kuitenkaan tuonut pa-

rannuksia, melkein päinvastoin. 
Toimitussihteerinä ja taittajana 
toimi taiteellisesti lahjakas Kari 
Nyström, joka vähitellen sai 
muokattua lehden ulkoasun hie-
man modernimpaan suuntaan, 
vaikka ei hänkään painojäljelle 
mitään voinut. 

Taitto ja painojälki eivät ol-
leet lehden ainoat ongelmat. 
Lehti kustannettiin silloin, niin 
kuin nykyisin, mainoksilla. Mai-
noksia oli kuitenkin vaikeaa saa-
da. Mainoshankintaa hoiti sitä 
kauan hoitanut firma, jonka ote 
kuitenkin alkoi lipsua. Vaikeuk-
sista johtuen vuoden 1991 vii-
meinen lehti oli jäädä ilmesty-
mättä, mutta saatiin puristettua 
jakoon vain 11-sivuisena vuoden 
1992 alkupuolella. 

Näin lehti ponnisteli eteen-

Rannikkotykistömme 
tulevaisuus 
puhuttaa monia 

Ensimmäisen lehteni kansi. 
Ove Enqvist (vas) on lehden ny-
kyisillekin lukijoille tuttu vaki-
tuisena ja aktiivisena avustajana. 

päin vuonna 1992. Lehden ma-
nuaalikautena lukijakuntaan oli 
päässyt mukaan suuri määrä 
vapaamatkustajia, kavereita ja 
kaverin kavereita, joita nyt ryh-
dyttiin karsimaan pois. Henry 
Kiuru (nykyisin Siikander. toim. 
huom.) piti Suomen Miehel-
le lehden osoiterekisteriä, jon-
ka tulosteita käyttäen sain ryh-
tyä karsimaan turhaa painolas-
tia. Tarkastukset osoittivat, että 
noin 250 lehteä meni henkilöil-
le, jotka eivät olleet maksaneet 
siitä. Lehden sen hetkisestä pai-
nosmäärästä laskettuna se oli iso 
joukko. 

Heikki Niska jäi ehkä hie-
man yllättäen eläkkeelle marras-
kuun lopussa 1992, joten hänen 
viimeiseksi lehdekseen jäi nume-
ro 4/1992. Vielä suurempi yllätys 
oli ainakin minulle, että minus-
ta, ei koulun uudesta johtajasta, 
tehtiin lehden uusi päätoimitta-
ja. Valintaan saattoivat vaikut-
taa hankalat johtajakysymykset 
Heikki Niskan jälkeen. Eversti-
luutnantti Hanno Strang mää-
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RANNIKKOTYKISTÖ 
KEHITTÄVÄT 

TERÄSTÄ JA TEKNIIKKAA 

1990-luku 

1920-luku 
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OTA 
KORTTI! 

rättiin koulun uudeksi johtajaksi 
1.3.1993 ja everstiluutnantti Als-
si Niskanen hoitamaan johtajan 
tehtäviä siihen saakka. Niskanen 
määrättiin kuitenkin pian Pork-
kalan Rannikkopatteriston ko-
mentajaksi, ja minusta tuli kou-
lun johtaja kahdeksi kuukaudek-
si. Perinne, jossa koulun johtaja 
toimi lehden päätoimittajana, 
siis tavallaan jatkui, mutta pää-
toimittajan tehtävä jäi jatkossa-
kin minulle, vaikka Strang tuli 
koulun johtajaksi. 

Lehden vaikeudet jatkuivat 
myös minun päätoimittajakau-
dellani. Ensimmäinen lehteni 
myöhästyi viikolla syystä, jota 
en enää muista. Kirjoitin sii-
tä toisen lehteni pääkirjoituk-
sessa. Eivätkä lehden vaikeudet 
siihen loppuneet. Yhteistyöni 
taittaja Kari Nyströmin kanssa 
sujui hyvin, vaikka elämä Ka-
rin kanssa oli hyvin värikästä, 
koska hänelle aina sattui ja ta-
pahtui. Välillä lehden materiaali 
piti toimittaa johonkin Porvoon 
suunnalla olevaan paikkaan, 

I Lehti esillä 
maanpuolustus-
messuilla Hel-
singissä vuonna 
1992 

kerran Kari uppo-
si heikkoihin jäihin 
lehdentekoaikoihin, 
toisen kerran hän 
teloi itsensä jolla-
kin toisella tavalla 
jne., joten lehden 
teossamme oli koko 
ajan "tilanne päällä". 
Onneksi olin aikai-
semmin julkaissut 
joitakin omia teok-
sia ja ollut muka-
na lehden teossa jo 
edellisen päätoimit-

tajan aikana, joten homma oli ai-
nakin aika tuttua. 

Juuri kun lehden teko alkoi 
sujua, seuraava kriisi iski kirja-
painon konkurssin muodossa 
juuri ennen vuoden 1993 joulu-
numeron painamista. Onneksi 
joku löysi suhteellisen nopeasti 
uuden kirjapainon, joka muuten 
selvisi työstä kohtuudella, mutta 
kansi leikattiin vinoon ja se oli 
väärän värinen. Lisäksi lehti oli 
luonnollisesti taas myöhässä. 

Lehden jatkon kannalta suu-
rin uhka oli kuitenkin sen heik-
ko talous. Lehtihän oli perin-
teisesti jaettu ilmaiseksi ja kus-
tannettu mainostuloilla. Kuten 
todettu, mainoshankkijalla al-
koi ote lipsua ja hän ajautui yhä 
suurempiin vaikeuksiin. Oli ikä-vää selitellä esim. kirjapainoil-le, miksi laskut olivat aina myö-hässä ja yrittää arvailla milloin ne mahdollisesti maksettaisiin. Toimitusneuvoston jäsenet eivät ensiksi ottaneet uskoakseen va-lituksiani taloudellisista vaike-uksista, mutta lopuksi heidän oli 

myönnettävä totuus, kun ilmoi-
tushankkijan puhelinosakekin 
oli lehden toimituksessa panttina 
maksamattomista laskuista. Pu-
helin oli ollut ilmoitushankkijan 
ainoa työväline, hänellä ei ollut 
faksia eikä tietokonetta, vaikka 
elettiin jo 1990-luvun puoliväliä! 

Selvisi, että oli kaksi mah-
dollisuutta jatkaa lehden julkai-
semista, joko laskea painokuluja 
esim. vähentämällä sivumäärää, 
tai lisätä lehden menekkiä sat-
saamalla sen laatuun, mm. lisää-
mällä sivumäärää ja käyttämällä 
värikuvia. Laadun korottaminen 
vaati sitä, että lehdestä tehtäisiin 
maksullinen, millä taattaisiin 
sen perustoiminta. Toimitusneu-
vosto asetti kahden hengen työ-
ryhmän tarkempaa suunnittelua 
varten, ja 23.2.1994 Heikki Tiili-
kainen ja Reijo Telaranta jättivät 
mietintönsä. 

Lehdessä 2/1994 pääkirjoi-
tuksessa valotin tulevia muu-
toksia. Lehden sisäsivulla kehittä-
misestä kerrottiin tarkemmin 
työryhmän mietinnön pohjalta, 
sekä julistettiin ideointikilpailu 
uudistetun lehden ulkonäöstä. 

60-VUOTIAAN HTUYiN LIPPU VIHITTIIN JUHLAPÄIVÄNÄ 

Joskus kaikki oli vinksin vonk-
sin tai ainakin heikun keikun. 



Lehti palkitaan 
Maanpuolus-

tuskiltojen lii-
ton vuosiko-

kouksessa Hä-
meenlinnassa 
vuonna 1995 

Samassa lehdessä ilmoitin aikeis-
tani luopua päätoimittajan tehtä-
vistä, koska olin saanut siirron 
Porkkalan Rannikkopatteriston 
komentajaksi, mikä teki päätoi-
mittajan tehtävien hoitamisen 
vaikeaksi. 

Työryhmän esityksistä pää-
osa toteutettiin, mutta muutamat 
esitykset jätettiin toteuttamat-
ta. Eräät suunnitelman varovai-
set kohdat ovat vuosien varrella 
muuttuneet, esim. 32-sivuiseksi 
ajateltu lehti paisui pian paljon 
paksummaksi. Jo ensimmäinen 
uudistettu lehti oli noin 50-si-
vuinen. Toteuttamatta jäivät esi-
merkiksi eri sidosryhmille esite-
tyt omat 4 -8 -sivuiset paikallis-
liitteet. Julkaisijaksi kaavailtiin 
Rannikonpuolus ta ja in kiltaa, 

mutta päävastuu jäi kuitenkin 
edelleen Rannikkotykistön Ups-
eeriyhdistykselle. 

Lehti 3/1994 jäi sitten vii-
meiseksi lehdekseni päätoimit-
tajana, ja päätoimittajan tehtävät 
otti vastaan Eero Sivunen. Koska 
uusi päätoimittaja oli siviili, toi-
mitussihteeriksi valittiin maju-
ri Timo Kaukoranta Rannikko-
tykistökoulusta. Ensimmäinen 
uudistettu lehti 4/1994 oli samal-
la Eeron ja Timon ensimmäinen 
lehti. Olin hyvin kiitollinen, kun 
sain Timon ja Eeron kanssa olla 
ottamassa vastaan vuoden kilta-
lehti-palkinnon Maanpuolustus-
kiltojen liitolta 22.4.1995, vaik-
ka en enää ollut päätoimittaja. 
Valinnan perusteena oli kaikki-
en numeroiden korkea taso sekä 

monipuolinen sisältö. 
Lyhyt päätoimittajakauteni 

opetti minulle paljon. Lehden 
teon eri vaiheet selvisivät minul-
le hyvin. Lisäksi huomasin, että 
lehden teossa pärjäsi aika pitkäl-
le sotilasjohtamisen opeilla: ti-
lanteen arviointi-päätös-suun-
nitelma-käsky ja valvonta. Jos 
jokin vaihe jätettiin toteuttamat-
ta, homma meni yleensä piparik-
si. Lehteä ei voinut tehdä yksin, 
se vaati aktiivista yhteydenpitoa 
moneen suuntaan, välillä jopa 
lievää painostamista. Mikään ei 
kuitenkaan ollut niin mukavaa 
kuin silloin (harvoin), kun juuri 
julkaistusta lehdestä sai kiitosta 
tai kehuja. 

Ove Enqvist 

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 
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Vuosina 1879-1887 otettiin 
Venäjän laivaston aseis-

tukseen Hotchkissin viisiput-
kiset revolverisyöttöiset 37- ja 
47 mm:n kanuunat . Vuonna 
1886 Tulan ja Obuhovin ase-
tehtaat olivat omaksuneet nii-
den tuotannon. 47/40 O-tykki 
oli Obuhovin versio yksiputki-
sesta 47/40 H-tykistä. Kantakir-
jamerkintöjen mukaan tykistä 
käytettiin Suomessa merkintää 
malli 1896. 

47/40 O-tykki oli yhtä yksin-
kertainen kuin vastaava Hotch-
kiss-tykki. Siinä oli vasenkäti-
nen rihlaus ja alaslaskeutuva 
kiilalukko. Nestehidastin-jousi-
palautin joustolaite oli putken 

OVE ENQVIST 

X SSHSJ! 

47/40 O 
meritykki mallia Obuhov 

kaan käytössä oli 54 
kpl 47/40 O-tykkiä. 
J a tkosodan erääs-

sä vaiheessa 47/40 
O-tykkejä oli käy-
tössä 48-49 kpl. 

1.5.1944 tilaston 
mukaan niitä oli 
56 kpl. Rannik-

kotykistön lisäksi näitä tykkejä 
oli laivaston aluksilla. Kun tykit 
sodan jälkeen lähetettiin vari-
kolle ja lavetit romutettiin, put-
kia käytettiin vielä mm. 152/45 
C-tykkien sisäputkina. Ainakin 
jotkut niistä poistettiin vasta 
1960-luvun alussa. 

alapuolella. Lavetti oli 
kartiolavetti. Suunta-
us tapahtui käsivarai-
sesti olkatuen avul-
la. Tähtäimet olivat 
tavanomaiset avo-
tähtäimet. Tykin 
etupuolella oli 
suojakilpi. 

Kaksi tykkiä oli ilmatorjun-
tatykkeinä. Siinä oli kartioj alus-
ta ja sen päällä korkea, taakse-
päin kallistuva lavettihaarukka. 
Se salli putkelle noin 80 asteen 
korotuksen. Rakennelma oli ta-
sapainotettu lähes putken suu-
hun saakka ulottuvalla varrella, 
jonka päässä oli vastapaino. 

Vuoden 1937 tilastojen mu-
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Ristiniemen patteri sisältä 
(Aleksander Bravo) Ilmakuva 
Ristiniemen tykin rakentami-
sesta (SArk) 

Rannikkopuolustusta suunni-
teltaessa 1930-luvulla Risti-

niemeen päätettiin rakentaa mo-
derni 12 tuuman patteri. Patte-
rin kaksi tykkiä otettiin Öröstä. 
Ensimmäiset suunnittelun mää-
rärahat myönnettiin heinäkuus-
sa 1936. Kaksitykkinen patteri 
valmistui syksyllä 1939. Patte-
ri jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, 
koska suomalaiset tuhosivat sen 
itse poistuessaan alueelta vuonna 
1940. 

Rajojen auettua Venäjälle ovat 
käynnit rajantakaisilla entisillä 
suomalaisilla linnakkeilla lisään-
tyneet. Ongelmana on usein ollut 
tarkkojen ajo-ohjeiden ja muiden 
tietojen puuttuminen. Viime vuo-
sina yhteistyö nuorten venäläisten 
tutkijoiden kanssa on lisääntynyt, 
ja jatkossa on ajateltavissa, että 
matkailu näille rannikkopuolus-
tuksemme taistelupaikoille enti-
sestään helpottuu. 

Ristiniemi on alue, josta usein 
on kysytty tietoa. Apulaisprofesso-
ri Alexander V. Pavlov Pietarista 
on ryhmineen pyynnöstäni lähet-
tänyt ohjeet tutustumisesta Risti-
niemeen. Ohjeessa numerot viit-
taavat oheisissa kartoissa esitettyi-
hin pisteisiin. Pisteet on määritet-
ty GPS:llä. GPS:n puheohjeet eivät 
välttämättä pidä alueella paikkan-
sa, vaan varmin vaihtoehto on 
kartan lukeminen. Helsinki-Vii-
puri tieltä käännytään kartan koh-
dassa 1, jossa on tienviitta "Bol-

shoi Bor". Etäisyys Helsinki-Vii-
puri tieltä Ristiniemeen on noin 
11-12 kilometriä ja Satamanie-
meen noin 18 kilometriä. Kartas-
sa yksi ruutu on noin 7,5 km. 

Pisteessä 2 käännytään vasem-
malle. Ellei ole liikkeellä maasto-
autolla, auton joutuu jättämään 
pisteeseen 3. Asiasta on sovittava 
alueen Sergei-nimisen omistajan 
kanssa. Maastoautolla pääsee 2-
tykkiasemaan (GUN2) tietä pit-
kin. Asema sijaitsee metsäisellä 
kukkulalla lähellä tietä. 1-tykil-
le pääsee jättämällä auton lähelle 
pistettä, joka on merkitty RUINE, 
ja kävelemällä vanhaa ratapenk-
kaa pitkin suoraan tykkiaseman 
(GUN1). 

Satamaniemen patterin (4 x 
152/45 Canet) paikkaa on usein 
kritisoitu sen takia, että se sijait-
si liian kaukana Viipurinlahdel-
ta, eikä pystynyt tukemaan alueen 
taisteluja. Patterin neljä tykkiase-
maa ja tulenjohtotorni on tuhottu. 
Satamaniemeen pääsy vaati maas-
toauton. Kahden tykkiaseman 
löytäminen luonnonkauniilta itä-
rannalta on kuitenkin helppoa. 

Pyydän mahdollisia Ristinie-
men vieraita kertomaan mielipi-
teensä näistä ohjeista, jotta ne voi-
daan korjata muille kävijöille. 
Alexander V. Pavlov, 
Ove Enqvist ja 
Alexander Bravo 

Satamaniemen (vas) ja Ristiniemen 
patterien sijainti. 
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Eduskunnan puhemiehelle 

Rannikkomme linnoittamista 
on toteutettu satoja vuosia. 

Kansallisesti ja kulttuurihistori-
allisesti mittaamattoman arvo-
kas ja kokonaisuutena ainutlaa-
tuinen linnoitusketju rakennet-
tiin 1900-luvun alussa pääosin 
Pietari Suuren Merilinnoituksen 
nimellä. Seuraava aktiivinen lin-
noittamiskausi ajoittui 1930-lu-
vun lopulle, jolloin perustettiin 
kymmeniä uusia linnakkeita ja 
olemassa olevien linnakkeiden 
puolustusvarustusta tehostettiin. 

Noilta ajoilta saaristossamme 
on edelleen kymmenittäin lin-
nakkeita, joita nyt selontekojen 
vaikutuksesta kiireellä ajetaan 
alas. Suurimmassa osassa ky-
seessä on kokonaisia yhdyskun-
tia kymmenine rakennuksineen, 
kantalinnoitteineen, asepesäk-
keineen, puolustusasemineen, 
teineen, satamineen, katuvaloi-
neen, jäteasemineen ym. Puolus-

tusvoimien lähtiessä rakennuk-
set jäävät tyhjilleen ja kylmil-
leen, ja aika ottaa ne haltuunsa. 
Osalla linnakkeista rakennukset 
ovat olleet jo kymmenen-kaksi-
kymmentäkin vuotta kylmillään, 
ja tämä valitettavasti myös nä-
kyy niiden kunnossa. Osa odot-
taa enää vain hävittämistä, kuten 
Houtskärin Berghamnin raken-
nukset. 

Rakennusten ja rakennelmi-
en joukossa on varsinaisia kult-
tuurihistoriallisia helmiä osoi-
tuksena venäläisestä ja suoma-
laisesta rannikkolinnoittamistai-
dosta. Näistä esimerkkeinä käy-
vät mm. Kustavin Katanpään, 
Dragsfjärdin Örön sekä Helsin-
gin Kuivasaari-Vallisaari-Ku-
ningassaari-kokonaisuuden ra-
kennukset (mukaan lukien vielä 
aktiivikäytössä oleva Isosaari). 
Rakennuksilla ja rakennelmil-
la on suojelustatus, mutta lain-
säädännössämme se ei velvoi-
ta omistajaa juuri mihinkään. 
Useilla paikkakunnilla on ryh-
dytty toimiin tyhjien kiinteistö-
jen ja vapautuvien maa-alueiden 
saamiseksi uuteen käyttöön. Työ 
on kuitenkin vasta alkumetreillä 
eikä turvaa juurikaan rakennus-
ten säilymistä. 

Kiinteistöjen hallinnansiir-
ron kohdalla suurin osa aiem-
min puolustusvoimien käytössä 
olleista rakennuksista maa-alu-
eiden ohella siirtyi Metsähalli-
tuksen omistukseen. Ymmärret-
tävästi luonnonsuojeluun kes-
kittynyt organisaatio ei kykene 
kunnostamaan eikä edes turvaa-
maan nykykuntoa valtavan kiin-
teistömassan omistajana. Metsä-
hallituksen ohella kiinteistöjä on 

siirtynyt myös muiden tahojen 
hallintaan. Uusien omistajien 
mukaan keskeinen ongelma kai-
kissa kohteissa on rahoituksen 
puuttuminen. Aiemmin sotilaal-
lisessa käytössä olleiden kohtei-
den muuttaminen muuhun toi-
mintaan soveltuvaksi on usein 
melko suuria muutoksia vaativa 
toimenpide. 

Vastaavaa linnoitusketjua ei 
ole missään muualla maailmas-
sa. Rannikollamme helminau-
han lailla sijaitseva linnakeketju 
on kestänyt sodat ja rauhan ajat, 
mutta ilman aktiivista käyttöä 
rakennukset eivät kestä mon-
taakaan vuotta. Nykytilanne on 
suoraan sanottuna säälittävä. 
Paikallisten tahojen aktiivisuu-
desta huolimatta rakennuskan-
ta rapistuu silmissä, ja jokainen 
talvi tekee mittavaa tuhoa kan-
sallisomaisuudellemme ilman 
että kukaan tekee asialle mitään. 
Paikallisten tahojen, useimmiten 
yhdistysten tai yksityisten yrit-
täjien hankkeet kykenevät vain 
pieniin kunnostustöihin. 

Edellä olevan perusteella ja 
eduskunnan työjärjestyksen 27 
§:ään viitaten esitän asianomai-
sen ministerin vastattavaksi seu-
raavan kysymyksen: 

Mikä mielipide yleisesti val-
tioneuvostossa on rannikkolin-
nakkeiden suojelemisesta ja mi-
ten mahdollinen suojelutoiminta 
on ajateltu tehtäväksi ja miten se 
tulisi toteutettavaksi? 

Helsingissä 
23 päivänä lokakuuta 2006 
Eero Akaan-Penttilä /kok 
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• Kuva saaristotien varrelta 

T ) j_T T"\7":n vuo tu i se l l e 
X V I 1 syysretkelle oli 
ilmoittautuneita 31, joista vain 
yksi jättäytyi pois loppumetreil-
lä. Valtaosa porukasta läksi mat-
kaan Helsingin Rautatientorilta, 
mukaan lukien myös me, viimei-
sen vuoden RT-kadetit. Ensim-
mäinen etappi oli Turku, josta 
kyytiin nousi muun muassa mat-
kanjohtaja Erkki Marttila. 

Turku-Korppoo 
Ajoimme kaunista saaristotietä 
Turusta Paraisille, josta jatkoim-
me lautalla Nauvoon. Nauvon 
halki matkattuamme, heitti laut-
ta meidät edelleen Korppoon 
saarelle, jossa ens immäinen 
kohde oli Saaristokeskus. Siellä 
saimme kuulla keskuksen toi-
minnasta ja kiertää mielenkiin-
toisen näyttelyn, joka käsitteli 
saariston historiaa sekä elämää 
ja elinkeinoa. 
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p. Kuva Korpoströmin saaris-
tokeskuksesta. Kuvassa etu-
alalla kom Erkki Marttila, maj 
Kaarle Lange, komdri Tapio 
Maijala komkapt Sami Iso-Lau-
ri sekä kapt Pertti Aalto. 
• Kuva Korpoströmin saaris-
tokeskuksen edustalta 
• Retkellä mukana olleet 
RTUY:n hallituksen jäsenet: 
vasemmalta komdri Tapio Mai-
jala, ylil Eero Kallio, kom Jar-
mo Valtimo, kaptl Jussi Rodri-
guez, kom Erkki Marttila, kaptl 
Heilcki Mattila ja komkapt Kari 
Salin. Kuvan puun sijainnin 
saattaa joku tietää... 



RTUY pääsi vielä siis kun-
nioittamaan vierailullaan pian 
hiljenevää linnaketta, johon jää 
vain valvontavoimaa. Gyltön tu-
kikohdan jälkeen piipahdimme 
Korppoon kirkonkylällä vanhas-
sa esikunnan rakennuksessa, jos-
sa nykyisellään toimii pubi. 

e s i k u n t a "iSTo 

• Patteriston komentaja komentaja Jukka 
Ranta toivotti vierailijat tervetulleeksi Gyltön 
linnakkeelle 

Korppoossa tu tus tu imme 
myös Gyltön linnakkeeseen, jota 
meille esitteli Turun Rannikko-
patteriston viimeinen komenta-
ja, komentaja Ranta. Syötyämme 
lounaan pääsimme tutustumaan 
"Suljetut Saaret" nimiseen näyt-
telyyn ennakolta. Näyttely sisäl-

si valokuvia, asiakirjoja ja lyhyitä 
juttuja Saaristomeren Puolustus-
voimille kuuluneiden ja kuuluvi-
en saarten historiasta. Käväisim-
me myös katsastamassa Kannak-
sen RT-joukkojen perinnehuo-
neen. 

• • Gyltössä tutustuimme 
Laatokan rannikkopuolustajien 
perinteisiin ja... 

• ... "Suljetut Saaret"-näyt-
telyyn komentaja Erkki Mart-
tilan ohjauksessa 



varsin jylhä maisema merelle. Ei 
olisi ollut kovinkaan vaikea löy-
tää hyviä tulenjohtopaikkoja; k-
koordinaatti oli monessa paik-
kaa yli 30... 

Hotellilla nautitun kahvin 
jälkeen tutustuimme fransiskaa-
nisen luostariin ja sen ympäril-
lä tehtyjen kaivausten löytöihin. 
Kyllä munkeilla on mahtanut 
olla melko viimaiset oltavat mö-
kissään. No kylmän tunteen ja 
koti-ikävän on varmasti poista-
nut takapihalla kasvanut hullu-
kaali. 

Viimeinen kohde Kökarissa 
oli pronssikautinen hylkeenpyy-
täjien asujaimiston rauniot. Täy-
tyy sanoa, että muinaiset metsäs-
täjät olivat osanneet valita oivan 

Jäsenkun-
nan veri 
veti Korp-
poon Kir-
konkylän 
vanhaan 
esikuntara-
kennukseen 

Korppoo-Kökar 
Korppoosta jatkoimme pienen 
elintarviketäydennyksen jälkeen 
Kökarin saarelle, jossa ohjelmas-
sa oli enää oikeastaan majoittau-
tuminen hotelli Brudhälliin. 

Maittavan aamiaisen jälkeen 

joukkoomme liittyi oppaak-
si tohtori Kenneth Gustavsson. 
Hänen erittäin asiantuntevalla 
opastuksella perehdyimme ensin 
sodan aikaisiin varustuksiin, jot-
ka oli jouduttu räjäyttämään. Kii-
peliimme kallioilla, josta avautui 

Kökar, Brudhäll hotelli, lounaalla. Kuvassa 
edästä vasemmalta kad Marko Kaipia, kad 
Joakim Borgar, ylil Kari Laakko ja viii Pek-
ka Snellman 
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Kökar-Ahvenanmaa 
Kökarista ansaitsee vielä erityis-
maininnan Brudhällin aivan ta-
juttoman maukas, kermainen 
kalakastike ahvenesta ja hauesta. 
Seuraava lauttamatka olikin hie-
man pidempi. Matka sujui silti 
rattoisasti virvokkeita nauttien ja 
korttia iskien. 

Ahvenanmaalle saavuttaessa 
pimeys oli jo laskeutunut, joten 
vuorossa oli jälleen vain majoit-

ja erittäin suojaisan paikan tu- Kuva Kökarista 
kikohdalleen kallioiden välistä. 
Vaikka meri oli tuolloin useita 
metrejä korkeammalla ja suurin 
osa nykyisestä Kökarista veden 
alla, tarjosi paikan kalliotasku 
suojan niin olosuhteilta kuin kil-
pailijoiltakin. 

A A Kävimme tutustumassa Kökarin saarella olevaan fransiskaa-
niseen luostariin 
A Kökar, Karlby, Brudhäll hotelli 
^ Kökar, hotelli Brudhällin edustalta 
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• Kuva pääsaarelta, Hammarudda 
• • Matkan aikana kävimme tutustumassa myös merivartioston asemaan Maarianhaminassa 

tuminen Park Alandiaan. Toki 
osa kävi iltapalalla ja osa jatkoi 
vielä Maarianhaminan yöhön. 

Aamu koitti ja kävimme Ken-
nethin opastuksella tutustumas-
sa vielä muutamaan räjäytettyyn 
varustukseen. Mielenkiintoisin 

• Maarianhamina, hotelli 
Park Alandian edusta 

oli suuri valli, joka oli lihasvoi-
min rakennettu. Aika harvinais-
laatuinen kohtaaminen lehmien 
kanssa myös sattui reitillemme. 
Harvoinpa nimittäin enää leh-
miin törmää Etelä-Suomessa. 

Ahvenanmaa-Turku-Helsinki 
"Rauhan saarilta" matka taittui 
takaisin mantereelle Viking Li-
nella. Ison aluksen hoivissa ehkä 
jo hieman väsynyt seurue vietti 
aikaansa keskustellen, saunoen 
ja ostoksia tehden. Perillä man-
tereella oltiin 19.30 ja jo varsin 
tutuksi käynyt bussi kuljetti ret-
keläiset vielä takaisin lähtöpis-
teeseen. 

Kiitämme RtUY:tä matkasta. 
Oli erittäin mukava tutustua sa-
man aselajin upseereihin. Teem-

me parhaamme ylläpitääksem-
me RT:n perinteitä rannikkojou-
koissa! 

Viimeiset RT-kadetit/73.Meri-
kadettikurssi: 
Joakim Borgar 
Marko Kaipia 
Antti Kiiski 
Simon Källman 
Jari Maskonen 
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I 11 

12.15-12.45 

12.45- 15.00 

I i i l] 

USKOTTAVA PUOLUSTUS 
PUOLUEETTOMUUSPOLITIIKKAMME TUKENA 
MERI-JA RANNIKKOPUOLUSTUS 
KYLMÄN SODAN VUOSINA 
Suomenlinnan Upseerikerho torstaina 29.3.2007 klo 12.15-19.00 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja Meriupseeriyhdistys 

OHJELMA 
i Ilmoittautuminen, kahvi ja suolapala 

KAHVITAUKO 
15.30-17.30 

17.30-19.00 

. Seminaarin avaus. Seminaarin päämäärä ja tavoitteet 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen puheenjohtaja, 
kommodori Tapio Maijala 

• Suomen turvallisuuspoliittiset realiteetit. 
Suomen asema ulkopuolisin silmin tarkasteltuna. 
Prikaatikenraali Asko Kilpinen 

« Suurvaltaryhmittymien strategiset ja operatiiviset 
voimavarat ajanjakson turvallisuuspoliittisiin kehyksiin asetettuina. 
Kenraalimajuri Yrjö Viitasaari 

i Suomen turvallisuuspoliittinen asema kylmän sodan aikana. 
Amiraali Jan Klenberg 

> Meripuolustuksen tehtävät ja kehittämissuunnitelmat 
1970-luvun alusta lähtien tarkasteltuina. 
Kommodori, VT Osmo Tuomi 

> Johtaminen ja merivalvonta sekä merirajan vartiointi. 
Viranomaisten yhteistoimina meri-ja rannikkoalueella. 
Prikaatikenraali Asko Kilpinen 

> Rannikkotykistön tulenkäytön järjestelmien kehitys 
ja valmiustaso 1970- ja 1980-luvuilla. 
Eversti Juhani Niska 

»Kokoava puheenvuoro 
Kenraali Jaakko Valtanen 

» Keskustelu, kysymyksiä ja seminaarin päättäminen 
Meriupseeriyhdistyksen puheenjohtaja, kommodori Jaakko Savisaari 

» Vastaanotto - iltapala Upseerikerhon tiloissa 

Seminaari on tarkoitettu RTUY:n ja 
MY:n jäsenille sekä erikseen kutsut-
taville yhteistoimintaosapuolille ja 
tukijoille. 

Ilmoittautuminen seminaariin 
perjantaihin 23.3.2007 mennessä 
yhdistysten sihteereille: 
RTUY, e-mail: kari.salin@mil.fi, PVAH 
tai puhelin 04 0 5674149 
MY, e-mail: jyrki. 
myllyperkio@kolumbus.fi tai puh. 
050 5520244 

Suomenlinnan lautta lähtee Kaup-
patorin rannasta klo 12.00. Paluu 
Suomenlinnasta klo 19.00. 

Seminaarin järjestäjät pidättävät 
oikeuden mahdollisiin alustusten 
aiheiden tarkennuksiin ja sisäisiin 
alustusten järjestyksen muutoksiin. 
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MERIVAIHTEET 

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

Maahantuoja: 
„ Ruukintie 7 -9 , 0 2 3 3 0 Espoo 

" ' " M H Puh. (09) 6 8 2 7 1, Faksi (09) 6 8 2 7 3 0 5 

• Sotilaselektroniikan alihankintapalvelut 

• Military-liittimet 

• Pro Beam Jr. -valokuitutuotteet 

• Valmiit valokaapelistot ja kelat 

• Liitintyökalut 

• Antennit/virtalähteet/varaosat 

• Koulutuspalvelut 

Milcon Oy 
Tykkitie 1 
36240 Kangasala 
http://www.milcon.fi 

puh. (03) 364 2810 
gsm 050 505 3670 
faksi (03) 364 2812 
info@milcon.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 
TIEDOTTAA 
• RTUY JÄRJESTÄÄ MIEKKAJUHLAN Suo-
menlinnan Upseerikerholla 15.3. Tilaisuudessa 
luovutetaan kunniamiekka perinteisin menoin, 
juhla järjestetään ensimmäistä kertaa yhdessä MY: 
n kanssa. Perinnettä ja tulevaisuutta yhdistäen 
on tavoitteena järjestää koko valmistuvalle kadet-
tikurssille mieleenpainuva yhdistysten jäseniksi 
kutsumistilaisuus. 

• 29 .3 . JÄRJESTETÄÄN SEMINAARI "Uskot-
tava puolustus puolueettomuuspolitiikkamme 
tukena ". Seminaarin päämääränä on tuoda esille 
meripuolustuksemme merkitys Suomen puolu-
eettomuudelle ja maamme puolustuksen uskot-
tavuudelle ns. kylmän sodan aikana alkaen val-
vontakomission ajoista ja päättyen vuoteen 1990. 
Seminaarista on erillinen ilmoitus tässä lehdessä 
edellisellä sivulla. 

• YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS jär jeste-
tään 19.4.2007 alkaen klo 16.30. Paikkana on Uu-
denmaan Prikaatin Upseerikerho Tammisaares-
sa. Kokouksessa käsitellään jäsenten hallitukselle 
kirjallisesti etukäteen lähettämät ja sääntöjen 13 
§:n määräämät asiat. Yhteiskuljetus kokoukseen 
lähtee Rautatientorin tilausliikennepysäkiltä klo 
14.00. Jotta purtavaa riittää kaikille pyydetään 
ilmoittautumisia etukäteen sihteerille 13.4. men-
nessä PVAH:lla, e-mail kari.salin@mil.fi tai puhe-
limella 040-5674149. Paluukuljetus lähtee Tammi-
saaresta ruokailun jälkeen noin klo 20.00. 

• RTUY JÄRJESTÄÄ LOUNASESITELMÄN 
Katajanokan kasinolla 9.5. klo 12.00-13.30 välise-
nä aikana. Esitelmöitsijänä toimii komkapt Juha-
Antero Puistola ja aiheena on ajankohtaiskatsaus. 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille RTUY:n ja MY: 
n jäsenille. Ilmoittautumiset suoraan puhelimella 
Katajanokan Kasinolle nroon 09-622 2722. 

- HALLITUS -
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Vi I'U Meriupseeriyhdistyksen 

d S j p i jäsentiedote 2 / 2 0 0 7 

VUODEN TEEMAEHDOTUS 
• Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2007 
teemaksi seuraavaa: "Meriupseeri - johtaja ja me-
rimies". 

TIEDOTTAMINEN 
• Vuoden ensimmäinen jäsentiedote lähettiin jo 
tammikuun loppupuolella. Noin 400 jäsenelle tie-
dote lähetettiin sähköpostitse ja loput, 170 jäsen-
tä sai edelleen perinteisen kirjepostin. Keräämme 
edelleen jäsenten sähköpostiosoitteita, sillä sähkö-
posti on edullinen ja vaivaton tapa lähestyä jäse-
nistöämme. 

Seuraava tiedote ilmestynee huhtikuun lopul-
la vuosikokouksen jälkeen. Silloin postitettavassa 
tiedotteessa on mukana myös vuoden 2007 jäsen-
maksulomake. 

Suomi Merellä 2006 -julkaisu postitettiin jäse-
nistölle juuri ennen joulua, mutta mikäli yhdistyk-
sen vuosijulkaisu ei ole tavoittanut Sinua jostakin 
syystä, niin ota yhteyttä sihteeriin, jotta saat oman 
kappaleesi. 

VUODEN 2007 JÄSENTOIMINTA 
• Vuoden ensimmäisessä kuukausikokouksessa 
16.1. oli paikalla peräti 60 jäsentä eli yli 10 % koko 
jäsenkunnasta. Paikkana oli Helsingin Suomalai-
nen Klubi. Vuoden teeman alustajana oli klubin 
toiminnanjohtaja, komentaja Jyrki Berner, joka 
kertoi "Ajatuksia johtamisesta" sisältäen ajatuksia 
mm. tilannetietoisuudesta johtamis- ja suunnit-
teluprosessissa sekä kokemuksia monikansallisen 
operaation johtamisesta NATO-mallin mukaan. 

HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
• Helmikuun kuukausikokouksessa tutustuimme 
John Nurmisen Säätiön "Pohjola piirtyy kartalle" -
karttanäyttelyyn Sederholmin talossa. 

MAALISKUUN KUUKAUSIKOKOUS 
TURUSSA 21.3. 
• Maaliskuun kuukausikokous on perinteisesti 
järjestetty Turussa. Kokous pidetään Turun Me-
riupseerikerholla keskiviikkona 21.3. klo 18.00 
alkaen. 

Illan esitelmöitsijöinä ovat kommodori Seppo 
Sarelius: "Meriupseerin laivakokemuksia ja tapah-
tumia uran varrelta", amanuenssi Jarmo Saarinen: 
"Kauppalaiva- / saaristomerenkulkutarinoita" sekä 
tutkija Mikko Meronen: "Merivoimien laivatari-
noita itsenäisyytemme alkutaipaleelta ja sotiemme 
ajalta". Kukin esitelmöitsijä pitää noin 15 min tuo-
kion 

Helsingistä pyritään järjestämään kuljetus, jo-
ten ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa kul-
jetustarpeestanne. Kuljetuksen tarkemmat tiedot 
selviävät ilmoittautumisten jälkeen. Esitelmien jäl-
keen tarjotaan iltapala. Ilmoittautumiset sihteerille 
to 15.3. mennessä. 

VUOSIKOKOUS 
SUOMENLINNAN UPSEERIKERHOLLA 18.4. 
• Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Suomenlinnan Upseerikerholla keskiviik-
kona 18.4.2007 klo 18.15 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
12 §:n mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. 
Valtakirjat, kahden henkilön varmentamana, voi 
lähettää ennakkoon sihteerille tai ottaa mukaan 
kokoukseen. Valtakirjan malli oli vuoden ensim-
mäisessä tiedotteessa. 

Vuosikokouksen jälkeen pidettävä esitelmän 
aihe oli vielä lehden aineistopäivään mennessä 
avoin. Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenil-
leen iltapalan. 

Osallistuminen kokoukseen pyydetään ilmoit-
tamaan sihteerille 11.4. mennessä. 

Lautat Kauppatorilta lähtevät klo 16.40 ja 
17.40. Kaikki yhdistyksemme jäsenet ovat lämpi-
mästi tervetulleita! 
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MY KUUNARI HELENALLA 9.6. 
• Lukuisten meriupseerien panos suomalaisen 
nuorisotyön hyväksi jo yli 30 vuoden ajan on ol-
lut Suomen Purjelaivasäätiön toiminnan selkäran-
kana. Tätä perinnettä ja merimiestaitojen ylläpitä-
mistä halutaan jatkossakin vaalia. Meriupseeriyh-
distys järjestää yhdessä säätiön kanssa päiväpur-
jehduksen kuunari Helenalla, jossa on mahdollista 
tutustua säätiön toimintaan. Mukaan mahtuu rei-
lut 20 jäsentä. 

Tämä tapahtuma on suunnattu erityisesti niil-
le, joita kiinnostaa toimiminen erilaisissa päällys-
tötehtävissä säätiön aluksilla. Tutustumispurjehdus 
toteutetaan lauantaina 9. kesäkuuta. 

Lähtö- (klo 11.00 ) ja tulosatama on sama, Ka-
tajanokan kasinon laituri. Paluu on noin klo 15. 

Ilmoittautumiset sihteerille 31.5. mennessä. 

MAJA-ASIAA 
• Kesäkauden (viikot 23-39) majavuorojen vara-
ukset tulee tehdä sihteerille 30.3. mennessä. Hal-
litus jakaa kesäkauden vuorot halukkaiden kes-
ken vuosikokousta valmistelevassa kokouksessaan 
huhtikuun alussa. Hakeneille ilmoitetaan päätök-
sestä. 

Kesäkauden ulkopuoliset vuorot ovat vapaasti 
haettavissa, tilaa on runsaasti. Majamaksut jäsen-
käytössä ovat 100 € / viikko, 60 € / viikonloppu ja 
25 € / vuorokausi. Majavuoroja voi varata sihtee-
riltä. Majalla pidetään talkoot ennen kesäkauden 
alkua. Osallistumishalukkuuden voi ilmoittaa suo-
raan majajaoston vetäjälle kaptl Pasi Puoskarille 
(gsm: 050-373 8909), häneltä saa myös talkoiden 
aikataulun. Mikäli jäsenistöllä ja etenkin majaa 
käyttäneillä on ideoita ja parannusehdotuksia, niin 
hän ottaa niitä mielellään vastaan. 

SEURAAVA JÄSENTIEDOTE 
• Seuraava jäsentiedote postitetaan jäsenistölle 
huhtikuun lopulla vuosikokouksen jälkeen. Tie-
dotteessa mm. seuraavia asioita: 
- syysmatkan ohjelma ja ilmoittautuminen 
- toukokuun ja kesäkuun kuukausikokous 
- Kaapparilaiva Itämeren kauhu ja Ilmarin Pytty 

-ammunnat 
- Kemiön majan talkoot 
- vuoden 2007 jäsenmaksulomake 

JÄSENTUOTTEITA 
• Kirjat: 
- Uhka lännestä, Suomen meripuolustus autono-

mian aikana, 20 € 
Suomen laivaston rakentaminen itsenäisyyden 
alkutaipaleella 1918-1939,17 € 

- Suojattu merenkulku elinehtonamme, miinoi-
tusten ja miinanraivauksen vaikutus merilii-
kenteeseemme vuosina 1939-1950, 20 € 

- Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys 
Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, 
20 € 

• Videot: 
- Suomen laivasto 1918-1993,17 € 
- Meripuolustus ennen itsenäisyyden aikaa, 17 € 
• Muut tuotteet, kankaat brodeeratulla 

MY:n merkillä 
- pikee-paita, 30 €, tumman sininen 
- t-paita, 23 €, tumman sininen 
- lippalakki, 17 €, tumman sininen 
- klubitakki merkki, 8 €, mustaa huopaa 
- jäsenmerkki, 5 €, kullattu 
Hintoihin lisätään postituskulut. 
KIRJAT JA VIDEOT MYÖS YHDISTYKSEEN 
KUULUMATTOMIEN OSTETTAVISSA! 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen aurinkoista kevättä! 

YHTEYSHENKILÖT 
• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri, kapteeniluutnantti Jyrki Myllyperkiö 
Huvilakatu 20-22 C 25,00150 Helsinki 
työpuhelin: 09-453 4117 
gsm: 050-552 0244 
sähköposti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi 
• Turku: 
Yliluutnantti Henri Kummala 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, gsm 0400-416 769 
sähköposti: henri.kummala@mil.fi 
• Majajaosto: 
Kapteeniluutnantti Pasi Puoskari, 
majan kehitysesitukset jne. 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111,050-373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@ppl.inet.fi tai 
pasi.puoskari@mil.fi  
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
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RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADITIONSFÖRENING RF 

Joulu ja uusi vuosi ovat selän takana ja katseet 
on ajankohdan mukaisesti suunnattu niin men-

neeseen kuin tulevaan. Lähes uskomattomalla ta-
valla on lämmin sää saanut nurmet viheriöimään, 
jopa eräitä kasveja kukkimaan. Jänikset ovat noloi-
na puikkelehtineet tummassa ympäristössä talvi-
turkeissaan. Meri lainehtii jäättömänä ja lounais-
myrskyjen voimin puolentoista metrin vedenkor-
keusvaihtelut ovat olleet lähes arkipäivää - monen 
saari- ja rantatalon omistajan harmiksi. Jäänsärki-
jälakoille ei tänä talvena ole toistaiseksi ollut oikein 
edellytyksiä. 

Laattahankkeesta todettakoon, että laattoja on 
paljastettu - lyhyenä yhteenvetona - Katanpäässä, 
Kuuskajaskarissa, Korppoossa peräti kaksi, Suo-
menlinnassa, Uudenmaan Prikaatissa, Bolaxissa ja 
Krokössä sekä Hangon Kaupungintalolla 1.8.2006. 

Paljastamatta ovat seuraavat hyväksytyt laatat: 
Jungfruskär, Jussarö, Kyminlinna ja monen toi-
voma Janhuan laatta. Viimeksimainittu(-tut) ker-
toisivat katselijalle sekä TurRtR:n patteriston että 
moottoroidun patterin toiminnasta alueella. 

Yhdistys odottaa mm esityksiä Vaasan Rannik-
kopatteriston kasarmialueen, Sommarön ja Norrs-
kärin laatoista VaaRPsto:n perinneyhdistyksel-
tä. Myös SLRR:n perinneyhdistykseltä odotamme 
esityksiä, joten toimeen tartuttakoon. Pyydämme 
ystävällisesti myös kuvat(-ia) kaikista kohteista 
sihteerillemme Anu Vuoriselle osoitettuina SLR-
RE:an. Kiitos kaikille hankkeesa mukana olleille ja 
hankevastaavalle Ove Enqvistille. 

Yhdistyksen delegaation käynti rannikkopuo-
lustuksen kompetenssimerkkiasiassa Merivoi-
mien komentajan, vara-amiraali H. Holmströmin 
luona ei johtanut vielä myönteiseen ratkaisuun. 
Hän ilmoitti esittelevänsä asian puolustusvoimain 
komentajalle, amiraali Juhani Kaskealalle. Pyyn-
nöstämme v-amir. Holmström lupasi ottaa yhdis-
tyksemme edustajat käynnille mukaansa. - Perin-
teitä kunnioittavan laivaston miehenä sekä laajalti 
maailmaa nähneenä, mm. sotilasasiamiehenä Lon-
toossa, Haagissa ja Brysselissä sekä toiminta adju-
tantintehtävässä ovat varmaan osoittaneet amiraali 
Kaskealalle, miten tärkeä sotilaan itsetunnolle on 

kaikkialla oman identiteetin ilmeneminen. Verrat-
tuna entisen aselajimme kokemiin suuriin mullis-
tuksiin ja järkytyksiin tämä ehdotettu merkki on 
sinänsä sangen pieni, mutta varsin tärkeä asia hy-
vän yhteishengen ylläpitämiseksi merivoimissa ja 
sen rannikkojoukoissa. 

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosiko-
kous pidetään Suomenlinnan peruskorjatulla Pääl-
lystökerholla 20.4.07 kello 1400 alkaen, mikä täten 
kutsuna esitetään. Esillä ovat tavanomaiset vuosi-
kokousasiat (sääntöjemme 8§), mutta myös tärkeät 
uuden puheenjohtajan sekä hallituksen varsinais-
ten ja varajäsenten vaalit. Ove Enqvist on lupautu-
nut ehdolle puheenjohtajaksi, mikä ei aidon yhdis-
tysdemokratian hengessä ole esteenä myös muiden 
kilvoittelijoiden ehdokkuudelle. Pyydämme jäseniä 
tulemaan paikalle runsaslukuisesti päättämään tu-
levan toiminnan suuntaviivoista ja henkilöasioista. 
Saman päivän yhteyteen - ja ennen vuosikokous-
ta - on suunniteltu sisällytettäväksi myös käynti 
Kuivasaaressa perehtymään siellä olevaan mitta-
vaan kalustonäyttelyyn sekä veljesateria. Siitä tie-
dot erikseen sähköpostitse, tms. 

Muistakaa hyvät jäsenemme maksaa 10,00 €:n 
tuki-/jäsenmaksunne tilille 157230-379024. Kaik-
ki yhteystiedot mukaan! Uudet jäsenet tervetuloa 
perinnetyöhön! Passiivisuus ei johda mihinkään 
myönteiseen. 

Tämä on allekirjoittaneen viimeinen kirjoitus 
tällä palstalla yhdistyksen puheenjohtajana. Kiitän 
kaikkia teitä, jotka olette olleet hienossa perinne-
työssä mukana. Perinneasioille ilmeni itsestämme 
riippumattomista syistä suuri tarve. Perinteitämme 
kunnioittaessamme kiitämme myös edellisiä suku-
polvia heidän toimistaan maamme turvaamiseksi. 
Voimme olla heistä ylpeitä. Sitäkin kompetenssi-
merkin käyttöön saanti ja kantaminen palvelisi. 

Menestystä hienossa perinnetoiminnassa! 
Rannikkopuolustus on maallemme välttämättö-
myys. Sen keinot voivat vaihdella, mutta tarve säi-
lyy. Yhdessä seisomme vahvoina, erillään sorrum-
me! 

Juhani A. Niska 
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RÄNNI KKOTYKISTÖI 
OPISTOUPSEERIT ry 

Korppoon Merivalvontakeskuksen esittelyn aluksi keskustelimme yleisesti Merivalvonnan järjeste-
lyistä. Korppoossa valvonta hoidetaan henkilökunnan voimin, olisikohan tämä mahdollista muual-
lakin? 

Joskus ihminen joutuu hämmästyneenä totea-
maan, kuinka paljon saattaa tapahtua lyhyessä 

ajassa. Näin kävi ainakin allekirjoittaneelle, kun 
muutaman vuoden tauon jälkeen pääsin käymään 
taas Gyltössä Rannikkotykistön Opistoupseerit ry: 
n syyskokouksen ja jatkokoulutustilaisuuden puit-
teissa. 

Saarelta saarelle puikkelehtiva Skärgärsvägen 
kaksine lauttoineen oli toki tuttua reittiä. Marras-
kuun pimeydessä sekään ei tosin päässyt esittele-
mään kauniita maisemiaan ihan täydellä tehol-
la, mutta kelpasi se turistille näinkin. Jälleen ker-
ran tuli muuten todistetuksi se seikka, että Gyltön 
matkailijan ei pidä ajoaikaansa suunnitellessaan 
luottaa sokeasti kokemuksiinsa siitä, kuinka paljon 
menee aikaa 70 kilometrin ajamiseen. Skärgärdsvä-
genin päästä päähän ajamiseen pitää varata paljon 
enemmän aikaa. Ja mikäs kiire meilläkään oli. 

Missä kaikki ovat? 
Jos en olisi etukäteen tiennyt, että Gyltön linnak-
keen varusmieskoulutus oli siellä vieraillessamme 
käytännössä päättynyt, olisin saattanut luulla he-

rääväni pahaan uneen keskellä kirkasta päivää. Au-
tiot luolakasarmin käytävät, tyhjä päivystäjän kop-
pi keskusaulassa herättivät mieleen kysymyksen: 
missä kaikki ovat? Sama tunne tuli viime kesänä, 
kun olin meripuolustusharjoituksessa Mäkiluodon 
linnakkeella. Sielläkin tuntui siltä, että kaikki ovat 
vain menneet piiloon - eihän tämä voi olla totta! 

Vastauksia väliotsikon kysymykseen alkoi vä-
hitellen tulla, kun isäntänämme toimineet Heimo 
Lempiäinen ja Jari Hartikainen pääsivät ääneen. 
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliitti-
sen selonteon mukaisesti Turun Rannikkopatteris-
to lakkautetaan. Jo aikaisemmin toiminta on päät-
tynyt Örön ja Utön linnakkeilla ja nyt on Gyltön 
vuoro sopeutua uuteen aikakauteen. Gyltössä ei 
sentään viimeinen sammuta valoja, vaan toiminta 
jatkuu. 

Suurimpana muutoksena voitaneen pitää va-
rusmieskoulutuksen lakkaamista, mikä puolestaan 
tarkoittaa kouluttajien siirtämistä uusiin tehtäviin. 
Gyltöstä poistuvat suurin osa myös ns. tukipal-
veluista: terveydenhoito, muonitus ja korjaamo-
toiminta. Vaikka paljon on menetettykin, niin on 
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Gyltö saanutkin jotain. Varusmiesten majoitus-
tupien tilalle on remontoitu ajanmukainen Korp-
poon Merivalvontakeskus. Gyltö pääseekin tältä 
osin näyttämään mallia muillekin merivalvonta-
keskuksen ja siihen liittyvien tulenkäytön johta-
mistilojen suhteen. Tätä kirjoitettaessa Upinnie-
messä on samansuuntainen remontti menossa ko-
vaa vauhtia. 

Rakennemuutos ja sen vaikutukset 
Vielä vähän aikaa sitten Gyltö oli kymmenien hen-
kilöiden työpaikka ja koti. Toimintojen uudelleen-
järjestelyjen takia suurin osa on joutunut siirty-
mään Gyltöstä pois. Tämä on ollut henkilöstölle 
luonnollisesti eritäin raskas prosessi, mutta myös 
haaste työnantajalle. 

Saaristomeren Meripuolustusalueen kunniaksi 
on todettava se, että aitoa yritystä henkilöstön uu-
delleen sijoittamiselle on ollut. Heimo Lempiäinen 
kertoi toimineensa kokopäiväisenä neuvontavas-
tuuhenkilönä, rakennemuutoksen kurimukseen 
joutuneiden tukijana ja neuvojana. Heimo kertoi-
kin, että suurin osa Gyltössä palvelleista ovat löy-
täneet uuden työpaikan SMMEPAN:n muista yksi-
köistä tai muuten puolustusvoimista. Loppujen lo-
puksi irtisanottavien määrä on ollut erittäin pieni. 

Heimo Lempiäisen mukaan alkusäikähdykses-
tä toivuttuaan gyltöläiset tarttuivat härkää sarvista 

ja olivat pienen pohdinnan jälkeen valmiita siirty-
mään uusiin tehtäviin. 

Rakennemuutos koskettaa myös Korppoon 
kuntaa. Puolustusvoimat on ollut kunnan merkit-
tävimpiä työantajia ja Gyltön henkilöstö tietysti 
luonnollinen osa kuntaa. 

Syyskokouksessa luotiin katse tulevaisuuteen 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:n jatkokou-
lutuspäivä päätettiin perinteiseen syyskokoukseen 
Gyltön kerholla Saariston Päällystön toimiessa vie-
raanvaraisena isäntänä. Syyskokouksessa valittiin 
yhdistykselle uusi hallitus ja hyväksyttiin vuoden 
2007 toimintasuunnitelma raha-asioineen. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa Markku Kaukoran-
ta Helsingistä. Vuoden 2007 keskeisimpänä teema-
na on jäsentemme aktivoiminen ja uusien jäsenten 
saaminen toimintaamme mukaan. Tärkeimpinä 
toimintamuotoinamme ovat edellisvuosien tapaan 
kevät- ja syyskokoukset jatkokoulutusohjelmineen 
sekä kesäretki, jonne pääsevät mukaan myös per-
heenjäsenet ja tuttavat. 

Yhdistyksemme jäseniksi hyväksytään rannik-
kotykistössä tai rannikkojoukoissa palveleva tai 
palvellut opistoupseeri. Toivotan Rannikon Puo-
lustajan lukijat, jotka tunnistavat itsensä edellises-
tä lauseesta lämpimästi tervetulleiksi yhteiseen yh-
distykseemme. 
Teksti: Tatu Vartiainen 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa kapteeniluutnantti Markku Kaukoranta Merisotakoulusta. 
Markku esitteli syyskokoukselle hallituksen laatimat suunnitelmat vuodelle 2007. Tärkeimmäksi tee-
maksi hyväksyttiin jäsenten aktivoiminen. 
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Maanpuolustuskoulutus 

Maija Haanpää valittiin 
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
vuoden toimihenkilöksi 

Kai Masalinille 
MPK:n kultainen ansiomitali 

Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) hallitus 
on valinnut Etelä-Pohjanmaan maanpuolus-

tuspiirin päällikön Maija Haanpään MPK:n vuo-
den 2006 toimihenkilöksi. 

Haanpää on toiminut piiripäällikkönä 1.3 2005 
alkaen. Valintaperusteissa hallitus toteaa, että 
Haanpää on omaksunut nopeasti vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen ytimen. Hän on tart-
tunut aktiivisesti ja rohkeasti monellakin tavalla 
haastavan piirin asioihin saaden toimintaan uutta 
ulottuvuutta, joka edistää yhdistyksen toimintaa 
koko valtakunnassa. Haanpää on esimerkillisellä 

toiminnallaan saavuttanut sekä työtovereiden että 
yhteistyökumppaneiden luottamuksen. 

Etelä-Pohjanmaan maanpuolustuspiiri on 
Haanpään johdolla osallistunut merkittävällä ta-
valla puolustusvoimien maakuntajoukkojen kou-
lutuksen pilotointiin. Piiri on toteuttanut vuoden 
aikana yli 10 Vaasan Sotilasläänin tilaamaa Etelä-
Pohjanmaan Komppanian koulutustapahtumaa. 

Haanpää siirtyi MPK:n palvelukseen Lääkin-
tävarikolta Ilmajoelta. Hän toimi siellä sairaanhoi-
tajana huolehtien lääkintä- ja terveydenhuoltoma-
teriaalin hankinnasta. Hän osallistui myös kent-
tälääkinnän kehittämiseen. Aikaisemmin hän on 
työskennellyt Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-
rin valmiuspäällikkönä. Hän toimii myös Punaisen 
Ristin ensiapuopettajana ja valmiuskouluttajana. 

Vuoden toimihenkilön nimitys julkistettiin 
14.12. yhdistyksen vuosipäivän juhlatilaisuudessa 
Helsingissä. Samassa tilaisuudessa palkittiin erit-
täin ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi MPK:n 
kultaisella ansiomitalilla VTT Pekka Visuri, KTM 
Göran Lindgren, evl evp Markku Hämäläinen ja 
lääkintöneuvos Kai Masalin. Hopeisella ansiomi-
talilla palkittiin yhteensä 11 henkilöä. 

Vuonna 1993 perustettu Maanpuolustuskoulu-
tus ry (MPK) on valtakunnallinen koulutusorgani-
saatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään pa-
remmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. 

MPK tukee koulutuksellaan puolustusvoimien 
ja muiden viranomaisten valmiutta normaali- ja 
poikkeusoloissa. Viranomaisten lisäksi MPK tekee 
yhteistyötä maanpuolustusjärjestöjen sekä muiden 
turvallisuuskasvatusta, -valistusta ja -koulutusta 
harjoittavien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Vuon-
na 2006 MPK:n kursseille osallistui noin 33 000 
henkilöä. 
Teksti MPK ry 
Kuva Matti Mäkinen 

BOSCH 
Invented for life 

Turvallisuutta, johon voit luottaa. 

www.boschsecurity.com/fi 

M Rolls-Royce 
.fiTirmj f 

www.rol ls-royce.com 
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v 
Maanpuolustuskoulutus 

MERIPU0LUSTUSPI1RI 

Tall ships' races -yhteysupseereita 
haetaan Kotkaan heinäkuussa 2007 
Vuosittainen Tall ships' races -purjelaivatapah-

tuma vierailee Kotkassa 18.-21.7.2007. Ta-
pahtumaan odotetaan saapuvan satakunta purje-
alusta maailman eri kolkilta. 

Isäntämaa osoittaa vierailevalle alukselle perin-
teisesti yhteysupseerin siten, että valtionaluksille 
sijoitetaan merivoimien asua kantava reserviläinen 
ja muille aluksille siviilihenkilö. 

Mitkä ovat 
yhteysupseerin vaatimukset? 
Hyvä yhteysupseeri on kielitaitoinen, vapaaehtoi-
nen, yhteistyökykyinen ja fyysisiltä ominaisuuksil-
taan tehtävään sopiva. Kotkan alueen tuntemus ja 
ajokortti katsotaan eduksi. Valtionaluksen yhteys-
upseerin tulee olla reserviläinen ja siten oikeutettu 
merivoimien asuun ja kutsuun puolustusvoimien 
vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH). 

Yhteysupseeri sitoutuu osallistumaan kahden 
päivän koulutukseen, itse tapahtumaan ja mahdol-
lisesti 1-2 päivän valmistelu- tai purkutoimintaan. 
Matkat Kotkaan hän maksaa itse, yhteismajoitus 
ja puolihoito tapahtuman aikana järjestetään tar-
vittaessa. Lisäksi yhteisupseereille jaetaan yhtenäi-
nen tapahtuman logoilla varustettu työasu (t-paita, 
tuulitakki, lippis). 

Yhteysupseerit - liaison officer / LO - koulu-
tetaan Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolus-
tuspiirin kurssilla Kotkassa lauantaina 21.4.2007. 
Jatkokurssi yhteysupseereiksi nimetyille on välittö-
mästi ennen tapahtumaa, alustavasti 16.7.2007. 

Miten ilmoittaudun 
LO-koulutukseen? 
Koulutukseen pyydetään ilmoittautumaan maalis-
kuun 2007 loppuun mennessä 
1) ottamalla yhteyttä Kotkan kaupunkiin, ks net-

tisivut www.tsr07.fi, joilta löytää ohjeet vapaa-
muotoisen hakemuksen lähettämisestä. Ha-
kemuksessa on annettava vähintään seuraavat 
tiedot: nimi, sotu, osoite, puhelin ja/tai sähkö-

posti. Lisäksi on annettava suostumus tietojen 
kirjaamiseen Maanpuolustuskoulutus ry:n tie-
tojärjestelmään 

2) ilmoittautumalla suoraan Maanpuolustuskou-
lutus ry:n kurssille, ks. www.mpkry.fi/Meri- 
puolustuspiiri/kurssit, valtionalusten yhteysup-
seeritoiminta tai purjealusten yhteyshenkilö-
toiminta. 
I lmoi t tautuminen edellyttää ki r jautumista 
MPKry:n tietojärjestelmään, jolloin kone kysyy 
kohdassa 1 mainitut tiedot. Piiriksi merkitään 
Meripuolustuspiiri ja paikallisosastoksi mielel-
lään Meri-Karjalan paikallisosasto. 

Lisätietoja: 

Kotkan kaupunki: 
Timo Seppälä gsm 0400 464 922 

MPKry: 
Ari Falkenberg gsm 0500 552 564 

Maanpuolustuskoulutus 
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NAISTEN VALMIUSLIITTO 

Naisten Valmiusliitto ry:n Helsingin alueneu-
vottelukunta toteutti yhdessä Maanpuolus-

tuskoulutus ry:n Meripuolustuspiirin kanssa vii-
me keväänä toukokuun puolivälissä "Joka naisen 
meriturvallisuus" -kurssin. Kurssin tavoitteena oli 
opettaa meriturvallisuuden perusasioita, kuten an-
taa perustietoa turvallisuusnäkökohdista merellä 
liikuttaessa sekä opettaa toimimaan oikein vaara-
tilanteissa - olemaan hyvä pelastettava. Lisäksi tu-
tustuttiin muihin merellisiin toimijoihin sekä saa-
tiin tietoa hypotermiasta ja sen ehkäisystä. 

Teoriat Töölössä 
Keskiviikkoiltana toukokuun puolivälissä Töölön-
torinkadun auditorioon saapui 29 innokasta kurs-
silaista, jotka halusivat joko oppia ihan uutta tai 
kerrata vanhaa koskien meriturvallisuusasioita. 
Mukana oli naisia Naisten Valmiusliitto ry:n 11 jä-
senyhdistyksistä, mutta myöskin sellaisia, jotka ei-
vät vielä kuulu mihinkään järjestöön tai yhdistyk-
seen. 

Illan opetuksen oli tarkoitus pohjustaa lauan-
taina Upinniemen varuskunnassa tapahtuvaa rasti-
koulutusta. Piiripäällikkö Matti Mäkisen pitämän 
Meripuolustuspiirin lyhyen esittelyn jälkeen siir-
ryttiin paikallisosasto Vasaman päällikön Reima 
Mäkeläisen opastuksella tutustumaan 
merimiestaitoihin ja meripelastustoi-
mintaan. Suomenlahden Meripuolus-
tusosaston päällikkö, ensiapukouluttaja 
Kai Masalin kertoi, mitä tehdä, kun löy-
tää hypotermisen ihmisen. Lisäksi kat-
seltiin kammottavia kuvia paleltuneista 
varpaista ja sormista! 

Muista merellisistä toimijoista saa-
tiin kuvaa Porkkalan Merivartioaseman 
päällikön Lars Blomqvistin välityksellä. 

Tässä hoidetaan EA-rastilla marjamatkalla 
eksyneen "mummun" poikki mennyttä jalkaa. 

Soveltaminen Upinniemessä 
Lauantaiaamu Upinniemessä oli harmaa, mut-
ta onneksi ei satanut! Sotilaskodissa nautitun aa-
mukahvin jälkeen suunnistettiin joukolla rantaan 
katsomaan pelastuslautan aukaisua. Ja aukenihan 
se, mutta tietenkin jäi väärinpäin! Niinpä ryhmille 

Pukeudutaanpa 
pelastautumispukuihin. 
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Jalkojen ja käsien hallinta pelastuspuvussa ei ole suin-
kaan helppoa - tässä yritetään muodostaa letkaa... 

Nyt kiivetään pelastuslautalle -
lautta on tosin väärinpäin! 

Pelastuslautalle mars! Pelastautu-
mispuvussa liikkuminen on yllät-
tävän vaikeaa! 

jäikin sitten tehtäväksi yrittää kääntää lautta. 
Rasteja oli kolme. L-laiturilla opeteltiin heit-

tämään heittoliinaa, kiinnittämään alusta ja teke-
mään solmuja. 

Sotilaskodin eteen metsään oli "mummu" eksy-
nyt marjamatkalla ja loukannut jalkansa. Rantaan 
oli myöskin ajautunut hypoterminen uhri, jota piti 
hoitaa. Kouluttaja kysyi kurssilaisilta, että mitähän 
potilaalle pitäisi tehdä. Naiset tuumasivat, että pi-
tää riisua märät vaatteet pois. Uhriksi lupautuneen 
nuoren varusmiehen ilme ja koko olemus oli kau-
hua täynnä! Joten tytöt tyytyivät sen jälkeen totea-
maan, että "me otetaan leikisti vaatteet pois ja me 
leikisti annetaan tekohengitystä, puh, puh"! Taisi 
oppi joka tapauksessa mennä perille! 

Urheilukentän edessä uudella laiturilla pukeu-
duttiin pelastautumispukuihin ja hypättiin veteen 
- kääntämään lautta. Mutta lauttapa ei kääntynyt! 
Tyyni meri ja lautan paino olivat liikaa naisille. 
Meressä opeteltiin sitten letkassa uintia ja tehtiin 
piiri, jonka keskelle heikoin saatettiin ottaa mui-
den lämmitettäväksi. Moni totesi uinnin jälkeen, 
että se näyttää paljon helpommalta kuin mitä to-
dellisuudessa on. Pukuhan on yllättävän kankea ja 
ahdistava! 

Kääntämättä jäi lautta Hermanneiltakin 
Ruokailun jälkeen Porkkalan Meripelastajien pu-
heenjohtaja Satu Posti kertoi heidän mielenkiin-
toisesta toiminnastaan ja miten mukaan voi liittyä. 
Sitten vielä Suomenlahden Meripuolustusalueen 
alueupseeri kaptl Pasi Leskinen esitteli merivoi-
mien toimintaa ja kurssin johtajana toiminut al-
lekirjoittanut, Naisten Valmiusliitto ry:n Helsin-
gin alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Kristiina 
Slotte, Naisten Valmiusliiton toimintaa. 

Iltapäiväkahvin jälkeen hypättiin autoihin ja 
huristettiin pitkä mutkainen tie Porkkalan niemen 
kärkeen tutustumaan Porkkalan upouuden Me-
rivartioaseman toimintaan ja sen poikiin. Kurssi 
päättyi sinne ja kotimatka saattoi alkaa. Vettä sa-
toi siinä vaiheessa kaatamalla, mutta kotimatkalle 
lähti iloinen joukko naisia - päivä oli ollut monelle 
ikimuistoinen ja opettava! Ja mikä parasta, lautta, 
jota naiset eivät onnistuneet kääntämään, jäi myös 
iltapäivällä samoja rasteja kiertäneiltä Herman-
neilta kääntämättä! 

Teksti: Kristiina Slotte 
Valokuvat: Hanna Ruokomäki 
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^ Sininen Reservi ry:n 
® vuosi 2006 ja vähän tulevastakin... 
Kaikkien mielenkiinnon kohteena lienee kulu-

va vuosi ja siihen liittyvät kujeet, onhan se Si-
ninen Reservi ry:n kymmenes toimintavuosi. Lie-
nee kuitenkin luontevaa tehdä alkuun katsaus vii-
me vuoteen. Ulospäin näkyvä toiminta oli sangen 
hiljaista, mutta kulissien takana tapahtui sitäkin 
enemmän. 

Päättynyt vuosi rytmittyi perinteiseen tapaan. 
Huhtikuun vuosikokouksesta edettiin merivoi-
mien vuosipäivän kautta syksyn päätahtumaan, 
Meripuolustuspäivään. Kaikista näistä olemme jo 
saaneet lukea Rannikon Puolustajan sivuilta, joten 
niistä ei sisällöllisesti sen enempää. Haluan kuiten-
kin vielä näin erikseen kiitttää kaikkia niitä hen-
kilöitä ja tahoja, jotka omalta osaltaan ovat olleet 
edesauttamassa näidenkin tapahtumien onnistu-
misessa. 

Koulutuspuolella merkittävässä roolissa ollei-
den sotilaallisten harjoitusten osalta vuosi jäi his-
toriaan yhtenä hiljaisimmista ellei peräti hiljaisim-
pana. Puolustusvoimille asetetut tiukat tulosvaati-
mukset ovat heijastuneet harjoitustoimintaan niu-
kempina resursseina. Joukko-osastot ovat ymmär-
rettävästi joutuneet tarkkaan miettimään mihin 
nämä niukat resurssit kohdennetaan. 

Aktiivista suunnittelua 
Kuten aiemmin totesin, niin pankolla ei suinkaan 
ole makoiltu kattoon syljeksien ja odotettu aikaa 
parempaa. Suunnittelutyö ja tuleviin haasteisiin 
valmistautuminen on ollut merkittävässä asemassa 
kaikilla Sininen Reservi ry:n tasoilla. Hallituksessa 
on pohdittu mm. alueellisten yhteyshenkilöiden, 
alueupseereiden, tehtäviä ja toimenkuvaa. Tässä 
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työssä alueupseerin tehtävistä on noussut kenties 
tärkeimpänä esiin tiedottaminen ja siihen liittyvät 
haasteet. Saadun palautteen perusteella voidaan 
kärjistäen todeta, ettei koskaan voi tiedottaa riittä-
västi. Tiedottajana toimimisen lisäksi alueupseeril-
la on merkittävä rooli alueellisena "unilukkarina". 

Toinen tärkeä asia suunnitteluun ja tulevaan 
valmistautumisessa on ollut hallituksen asettaman 
alustyöryhmän työ. Alustyöryhmä asetettiin ke-
väällä selvittämään ja kartoittamaan niitä keino-
ja, joilla voidaan edesauttaa ja varmistaa tarvitta-
vat resurssit Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistysten 
merenkulkuun liittyvässä koulutuksessa. 

Loppuvuodesta tuli pikaisesti yksi lisätehtävä, 
jonka alustyöryhmä kunniakkaasti selvitti. Meri-
voimat asetti tarjousmenettelyn kautta myyntiin 
joukon käytöstä poistettavia aluksia. Hienona kä-
denojennuksena antoi merivoimat Sininen Reservi 
ry:n jäsenyhdistyksille etuosto-oikeuden. Niinpä 
oli varsin luontevaa, että alustyöryhmä koordinoi 
merivoimilta poistuvan aluskaluston ostoon liit-
tyvien tarjousten vastaanoton, käsittelyn ja eteen-
päin toimittamisen. 

MPK ry:n Meripuolustuspiirin kanssa on teh-
ty koulutusohjelmaan liittyvää kehitystyötä. Konk-
reettisimpana saavutuksena oli uusimuotoisten 
kurssien pilotointi: merivoimien valmiuskurssi on 
korvattu meripuolustuksen peruskurssilla ja jatko-
kurssilla. Peruskurssin hyväksytysti suorittanut voi 
hakea jatkokurssille, jonka oppimäärä on perus-
kurssia laajempi ja nousujohteinen. Ensimmäinen 
uusimuotoinen peruskurssi järjestetään keväällä ja 
jatkokurssi syksyllä 2007 Saaristomeren alueella. 
Kehitystyö jatkuu merenkulkukoulutuksen paris-
sa. 

Kymmenes toimintavuosi 
käyntiin työn merkeissä 
Vuoden tauon jälkeen Sininen Reservi ry osallistui 
jälleen Vene-07 -messuille. Merellistä vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä esittelimme merivoimien 
osastolla, jolla saimme olla vieraana. Toivottavasti 
onnistuimme houkuttelemaan uusia asiasta innos-
tuneita toimintaan mukaan. 

Tärkeä virstanpylväs ennen kesää on Sininen 
Reservi ry:n vuosikokous. Kokous järjestetään lau-
antaina 14.4.2007 Tampereella, asialistalla nor-
maalit sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. 
Tarkemmat tiedot kokouksesta toimitetaan jäsen-
yhdistyksille kirjeitse. 

Merivoimien vuosipäivä 
Tammisaaressa 
Sininen Reservi ry on perinteisesti osallistunut 
merivoimien vuosipäivän juhlallisuuksiin asetta-
malla lippuryhmän sekä oman toiminnan esitte-
lypisteen. Juhlallisuudet ovat huipentuneet järjes-
tämäämme vuosipäivän iltajuhlaan. Näistä perin-
teistä pyritään pitämään kiinni tänäkin vuonna. 
Merivoimien vuosipäivää juhlitaan 9.7.2007 Tam-
misaaressa. Vuosipäivän vieton päätämme Drags-
vikin upseerikerholla pidettävään iltajuhlaan. 

Syksyn Meripuolustuspäivää vietetään nor-
maalia juhlavimmissa merkeissä. Sininen Reservi 
ry lyö yhdessä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen kanssa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Helsin-
gissä pidettävään Meripuolustuspäivään yhdiste-
tään Rannikon Puolustaja -lehden 50-vuotisjuhla-
seminaari. Luvassa on korkeatasoinen ohjelma, jo-
ten päivämäärä 27.10.2007 kannattaa jo nyt varata 
kalenterista. 

Alueellista yhteistyötä 
Alueellisesti, Turussa ja Vaasassa, on jo aiemmin 
hyvällä menestyksellä toteutettu käytäntöä, jos-
sa MPK ry:n vuosipäivän tietämissä ovat alueelli-
set Sininen Reservi ry:n toimijat yhdessä MPK ry: 
n Meripuolustuspiirin aktiivien kanssa kokoon-
tuneet yhteiseen vuoden päätöstilaisuuteen. Tätä 
konseptia pyritään tänä vuonna kokeilemaan myös 
pääkaupunkiseudulla. 

Tätä lukiessa pitäisi olla jo tiedossa, mille yh-
distyksille merivoimien käytöstä poistamat aluk-
set ovat päätyneet. Etukäteen oli tiedossa, että ai-



nakin Ahvenille oli enemmän ottajia kuin aluksia 
oli tarjolla. Varmasti käy niin, että jotkut pettyvät, 
jos eivät toivomaansa alusta saaneet. Tässä koh-
din peräänkuulutan alueellista yhteistyötä. Hyväl-
lä yhteistyöllä saadaan aluksista paras mahdollinen 
hyöty irti. Lienee turha edes mainita kustannus-
puolella saatavista hyödyistä... 

Suunnittelutyö ja tuleviin haasteisiin varautu-
minen jatkuu koulutuspuolella yhdessä MPK ry: 
n Meripuolustuspiirin kanssa. Käytännön tasol-
la kurssien lisäksi teemme yhteistyötä maakunta-
joukkoihin liityvien rekrytointitilaisuuksien pa-
rissa. Tall Ships Race heinäkuussa tulee olemaan 
merkittävä ponnistus yhdessä Meripuolustuspiirin 
ja Kotkan kaupungin kanssa. MPK ry:n kurssijär-
jestelmästä löytyvät kurssit yhteysupseerikoulus-
tusta varten. Käykääpä ilmoittautumassa. Luvassa 
on varmasti mieliinpainuva tapahtuma! 

Elokuun loppupuolella järjestetään Upinnie-
messä Suomenlahden Meripuolustusalueen isän-

ft Aerial Oy 
-Tietoliikenneantennit, mastorakenteet ja 

asennustarvikkeet. 
-Antenniasennukset, mastotyöt ja -huollot. 
-Acome RF-kaapelit, -liittimet ja tarvikkeet. 

PL22 / Pietolankatu 9A 
04400 JÄRVENPÄÄ 

puh.09-2790120 fax. 09-2910210 
w w w . a e r i a l . f i a e r i a l @ a e r i a l . f i 

nöimät Meri 5-ottelun maailmanmestaruuskisat. 
Kisoihin on tarjolla joukko mielenkiintoisia tehtä-
viä. Niistä lisätietoa saa Sininen Reservi ry:n tiedot-
tajalta Mika Kuutilta, mika.kuutti@sininenreservi. 
fi. 

Hallitustyöskentelyssä tulemme jatkamaan 
alueupseerien toimenkuvaan liittyvää kehitystyötä. 
Aiemmin mainittuun haasteelliseksi koettuun tie-
dottamiseen tullaan kiinnittämään erikoishuomio. 
Alustyöryhmän työn tuloksia kuulemme vuosiko-
kouksen yhteydessä. 

Oheisesta taulukosta löytyvät tärkeät päivä-
määrät valtakunnallisista tapahtumista. Alueelli-
sista tapahtumista lisätietoa antavat yhdistyksen 
alueupseerit. Kaikki tapahtumat löytyvät Sinisen 
Reservin internet-sivujen, www.sininenreservi.fi, 
tapahtumakalenterista. 

Arno Hakkarainen 
puheenjohtaja 
puheenj ohtaj a@sininenreservi.fi 2007 
Vuosikokous 14.4.2007 Tampere 

Merivoimien vuosipäivä 9.7.2007 Tammisaari 

Tall Ships'Race 18-21.7.2007 Kotka 

Meri 5-ottelun MM 18.-24.8.2007 Upinniemi 

Meripuolustuspäivä/ RP 
50-vuotisjuhlaseminaari 

27.10.2007 Helsinki 

m* 
SININEN RESERVI RY 
JÄRJESTÄÄ MERIVOIMIEN 
VUOSIPÄIVÄN ILTAJUH-
LAN 9.7.2007 TAMMI-
SAARESSA UUDENMAAN 
PRIKAATIN UPSEERI-
KERHOLLA. 
VARAA PÄIVÄ 
KALENTERIISI JO NYT! 
LISÄTIEDOT JA TARKEM-
MAT YKSITYISKOHDAT 
KEVÄÄN AIKANA. 
www.sininenreservi.fi ja edelleen 
tapahtumakalenteri 
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Merisotakoulun 
RU-kurssi 150:n 
päätöstilaisuus 

S 1 

f 1 r * 
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Upskok Vasama vastaanottaa plaketin kaptl res 
Tapio Björklundilta 

• 24.1.2006 päättyneellä Merivoimien reserviup-
seerikurssi 150:llä palkittiin Sininen Reservi ry:n 
plaketilla upseerikokelas Joni Juhani Vasama Saa-
ristomeren Meripuolustusalueelta. Plaketin luovut-
ti yhdistyksen taloudenhoitaja Tapio Björklund. 

Sininen Reservi ry:n plaketti luovutetaan kurs-
sin aikana osoitetun parhaan johtamiskäyttäytymi-
sen perusteella. Valinnan tekee kurssin johto/kou-
luttajat. Toivotamme upseerikokelas Vasamalle on-
nea ja menestystä tuleviin haasteisiin sotilasjohta-
misen parissa. 

Sininen Reservi ry:n 
joululounas ravintola Perhossa 
• Vuonna 2006 palattiin vuosien takaiseen perin-
teeseen jouluillallisen palatessa joululounaaksi. 

Puheenjohtaja Arno Hakkarainen toivotti kut-
suvieraat ja yhdistysten jäsenet tervetulleeksi. Ti-
laisuuden aluksi Sininen Reservi ry palkitsi aktii-
visia toimijoita. Sininen Reservi ry:n hallituksessa 
Merivoimien Esikunnan edustajana toiminut ko-
mentaja Taisto Vanhamäki palkittiin Sinisen Re-
servin plaketilla. Laivaston Sukeltajakilta ry:n pu-
heenjohtaja ja Sininen Reservi ry:n hallituksen jä-
sen sekä aktiivinen ampumatoiminnan kehittäjä 
Keijo Karimäki palkittiin Sinisen Reservin ansio-
mitalilla. Lopuksi Sininen Reservi ry:n hallituksen 
jäsen Arto Tarvonen onnistui yllättämään puheen-
johtaja Hakkaraisen. Hakkaraiselle luovutettiin Si-
nisen Reservin ansiomerkki. 

Puheenjohtaja Hakkarainen luovuttaa Sinisen 
Reservin ansiomitalin puheenjohtaja Keijo Ka-
rimäelle. 

Kommodori Antero Karumaa välitti merivoi-
mien komentajan ja koko puolustushaaran tervei-
set osallistujille. Karumaa kertoi myös uusimmat 
uutiset Suomenlahden Meripuolustusalueelta. Lo-
puksi hän mainitsi Puolustusvoimien vuoden 2007 
alussa käynnistettävästä kuntokampanjasta Kan-
nusta kaveri kuntoon. Kampanja on tarkoitettu va-
rusmiehille, reserviläisille ja palkatulle henkilöstöl-
le. Kilpailun avulla pyritään lisäämään liikunnan 
määrää. Lisätietoja kampanjasta www.mil.fi. 

Perhon maistuvat jouluherkut nautittiin iloisen 
puheensorinan siivittämänä. Lounastajia palvellei-
den tarjoilijaoppilaiden kohteliaan osaava toimin-
ta oli todella mallikelpoista. Toivottavasti sama pe-
rinne jatkuu myös tänä vuonna ja tapaamme en-
tistä runsaslukuisemman joukon yhdistyksiemme 
jäseniä joululounaalla. 

Lounas aloitettiin lämmittävällä glögillä. 

http://www.mil.fi


MERIHISTORIAN PAIVAT LOVIISASSA 
30.3.-1.4.2007 

• Teema päivillä tänä vuonna 
MERENKULKIJA. 

• Ilmoittautuminen merihistorian päivil-
le seminaarisihteeri Riikka Tevalille (riikka. 
tevali@helsinki.fi / puh. 0407083209 iltaisin). Il-
moittautumisen yhteydessä on mainittava osal-
listuuko perjantain tutkijatapaamiseen. 
Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestykses-
sä, mutta etusijalla ovat Suomen merihistorial-
lisen yhdistyksen ja Suomen meriarkeologisen 
seuranjäsenet. 

• Yöpyminen hotelli Degerbyssä (Brandenstei-
ninkatu 17 / www.degerby.com / (019) 505 61), 
lomakeskus Tamminiemessä (Kapteeninkatu 1 
/ www.tamminiemi.net / 0400 414 265) tai Ul-
rikakodissa (Vanha Viipurintie 5 / www.ulrika-
koti.fi / (019) 530 044). Kukin varaa ja maksaa 
huoneensa itse. 
• Ruokailu on järjestetty seminaaripaikassa, 
Lovisanejdens högstadiumilla, hintaan 5 € / ate-
ria. Lounaslipukkeen voi lunastaa itselleen il-
moittautuessaan paikanpäällä. 
• Alustava ohjelma. Muutokset seminaarin oh-
jelmaan ovat mahdollisia. 

Perjantai 30.3.2007 
18.00 Harrastajatutkijatapaaminen 
21.00 Merihistoriallinen dokumenttielokuva 

"Cunard Yanks", kesto 55 min. Elokuvan 
suunnittelusta vastannut Steve Higgin-
son esittelee elokuvan 

Lauantai 31.3.2007 
10.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 
11.00 Loviisan merenkulkumuseon tervehdys 

Merihistorian päivien avaus 
Merihistorian päivien työryhmän pu-
heenjohtaja professori Yrjö Kaukiainen 

11.15 Loviisalainen merenkulku 1800-luvulla 
FM Kari Warjus 

12.00 Ruotsalainen vieras - luennoitsija vielä 
avoin 

13.00 Lounas 

Tutustuminen Loviisan merenkulku-
museoon 

15.30 Hundra år av ensamhet - den åländska 
sjömanshustruns livssituation på 1900-
talet 
PhD Hanna Hagmark-Cooper 

16.10 Merimiehen blues. Merimiesten arki-
elämän muutokset 1950- ja 60-luvun 
taitteesta tähän päivään 
FM Kaija Nurmio 

16.50 Nykymerenkulun tallennus - tulevai-
suuden merihistoriaa? 
FM Anne Ala-Pöllänen 

17.30 Loppukeskustelu 
17.45 Majoittuminen 
19.30 Loviisan kaupungin vastaanotto 

Sunnuntai 1.4.2007 
9.30 Maritime labour märkets in Europe, 

1570-1870: Macro and miero ap-
proaches 
MA Jelle van Lottum 

10.30 Merimiehen ammatin ja työolojen ke-
hitys 1600-luvulta nykypäivään 
Prof. Yrjö Kaukiainen 

10.45 Kahvitauko 
11.15 Kosthållning och utspisning ombord 

svenska örlogsfartyg 1500-1800 
Fil. Tri Ulrika Söderlind 

12.00 Miksi sotalaiva Kronan upposi? 
FT Mirkka Lappalainen 

12.45 Lounas 
14.00 Egelskärin keskiaikainen haaksirikko-

paikka 
FM Stefan Wessman 

14.40 Meriarkeologista tutkimusta ruoppaus-
työn ohessa - Turun sataman Pikisaa-
ren hylky 
HuK Matias Laitinen 

15.20 Lapurin hylyn uusi ajoitus 
FM Teemu Mökkönen 

16.00 Loppukeskustelu 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

JÄSENASIAT 
• Mikäli sähköpostiosoitteenne tai muut osoite- ja 
yhteystietonne muuttuivat vuoden 2006 kuluessa tai 
ovat lähitulevaisuudessa muuttumassa, päivitätte-
hän ne Pentti Alestalolle killan jäsenrekisteriin, jotta 
tavoitamme kaikki kiltalaiset jatkossakin. Yhteystie-
dot: gsm 041 506 9940, pentti.alestalo@welho.com. 

Mikäli jäsenmaksunne vuodelle 2006 on vielä 
suorittamatta, voitte edelleen maksaa sen killan tilil-
le 141930-52057. Laitattehan viitteeksi: "jäsenmak-
su 2006." Jäsenmaksunsa laiminlyöneet poistetaan 
killan jäsenrekisteristä. 

KAJANUKSEN SAUNA LÄMPIÄÄ 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenet 
perheineen voivat käyttää Kajanuksen saunaa 70 
euron hintaan. Käytä hyväksesi, mutta muista jättää 
paikat vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat en-
nen saunaan tuloasi. Näin voimme jatkossakin pitää 

kiltalaisten saunamaksun edullisena. 
Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 

muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksiköil-
le ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. Kaik-
ki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa tässä 
todellakin perhettä (jossa on enintään seitsemän jä-
sentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkavereita. 

Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anottava 
kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. Ka-
januksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp Mau-
ri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta varataan kai-
kki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätietoa mm. 
kulkulupamenettelystä. 

Suojavarusteet ja -välineet 
• ballistiset suojamateriaalit 
• EOD/IEDD puvut, varusteet 

ja robottiajoneuvot 
• Hesco Bastion suojaseinäkkeet 
• ladattavat käsivalaisimet ja työvalot 
• lasersuojalasit 
• läpivalaisulaitteet 
• metall inilmaisimet 
• miinanraivaustuotteet 
• NBC-puvut 

O 

• natolankatuotteet 
• pommipeitteet ja suojasäiliöt 
• suojalasit ja-visi ir i t 
• takt iset t ikkaat 
• tarkastuspeil it ja-väl ineet 
• tukimatot 
• tähystimet 
• valotikut 
• sekä paljon muuta 

FinnProtec Oy 
Maahantuoja 
puh (09) 554 334 
www.finnprotec.fi 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

Rannikon Puolustajan 
toimitusneuvosto 
vuonna 2 0 0 7 

Lehden toimitusneuvoston keskeinen tehtävä 
on vaikuttaa lehden linjauksiin ja tukea leh-

den tavoitteita meripuolustuksen ammatti- ja jä-
senlehtenä. Toimitusneuvoston jäsenet ovat myös 
keskeisessä asemassa lehden tilaajayhteisöiden -
lehden lukijoiden, ja lehden toimituksen välisinä 
yhdyshenkilöinä ja viestinviejinä. 

Toimitusneuvoston kokoonpanossa tapah-
tui vuoden 2006 aikana suurehkoja muutoksia, 
monen lehden kannalta keskeisen ja pitkäaikai-
sen vaikuttajan luopuessa toimitusneuvoston jä-
senyydestä. 

Toimitusneuvoston jäsenyydestä olivat eroa 
pyytäneet neuvoston puheenjohtaja ja myös enti-
nen päätoimittaja, kommodori Timo Kaukoran-
ta, toimitusneuvoston pitkäaikaisin jäsen (> 30 v) 
Reijo Telaranta, lehden pitkäaikaisin päätoimit-
taja (8 v) Eero Sivunen sekä Sininen Reservi ry:n 
varapuheenjohtaja Tapio Riikonen, joita kaikkia 
muistettiin kiitoksin ja lahjoin lehden perinteisel-
lä joululounaalla 14.12. 

Toimitusneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi 
on kutsuttu kommodori Aulis Minkkinen ja jä-
seniksi Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja 
Lars Eklund ja Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
taja Arno Hakkarainen. Toimitusneuvoston ko-
koonpano löytyy sivulta 2. 

Lehdelle on myös päätetty kutsua sen keskei-
siä tukijoita edustava neuvottelukunta, jonka teh-
tävänä on auttaa turvaamaan lehden taloudellisia 
pitkän tähtäimen toimintaedellytyksiä. 
KM 

VE&EIRO Oy 
• Volvo Penta Marin Cer 
moottorimyynti, 
huolto, varaosat 

• Venetarvikemyymälä 
• Pienvenetelakka, 
nosturi 121 

• Veneiden sisäsäilytys-
hallit 3200 m2 

•Vakuutusyhtiöiden 
auktorisoima 
lujitemuovikorjaamo 

• Vaijerityöt 

Veleiro Oy, Puolanlaituri, 48200 Kotka, puh. (05) 2109 555 

info@veleiro.fi  
www.veleiro.fi 

iter X 
International 
<£ G f l R M I N 

HENRI ,-> LLOYD 

Ramm"?  

wallas 
N O O R M A R K U N K U N T A 

29600 Noormarkku 
Puh. 02-540 5111 
fax 02-540 5100 

www. noormarkku .f i 
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Turun Laivastokillan syyskokouk-
sen aktiivisia päätöksentekijöitä 
Turun Upseerikerhon holvien alla 
viime lokakuussa. 
Syyskokouksen esitelmän pitäjä 
Antero Tanninen. Hyvin mielen-
kiintoinen aihe kertoi suomalais-
ten kehittämästä "kyynel"-radiosta 
ja sen käytöstä viime sotien partio-
ja tiedustelutoiminnassa. Radio oli 
hyvin pienen kokoinen ja sen ajan 
teknistä kärkeä. 

TURUN 
LAIVASTOKILTA 
RY 

Turun Laivastokilta järjesti 24.10. retken TS-Automu-
seoon. Rolssit, Mersut sekä Trabantit tuli katsastettua. 
Kalustoa katsottiin aina ruumisautosta paloautoihin 
asti. Leo Kinnusen harvinainen formula kiinnosti kil-
talaisia. - Muodot ovat Räikkösen kärryssä tänä päivä-
nä hieman toisen näköiset. Kierroksen ja isäntämme 
Tapio Kaukovallan hämmästyttävän kattavan tietopa-
ketin jälkeen maistui vienerikahvit oikein hyvältä. 

Turun Laivastokillan kunniavartio valmis-
tautumassa jouluaaton tehtävään Turun 
Sankariristillä. Jouluaaton perinteiseen teh-
tävään Turussa osallistui eri reservijärjes-
töistä kymmeniä jäseniä Ido 12-17 välisenä 
aikana. Kuvassa oikealta vasemmalle Ossi 
Pekonen, Jarmo Holm, Olavi Niskanen ja 
Seppo Kaila. 
Kuvat ja tekstit Seppo Kaila. 

8 3 



POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

TOIMINTAA POHJANLAHDELLA 

Pohjanlahden Laivastokilta ry. piti syyskokouk-
sensa 18.11.2006 Vaasassa Vaasan Osuuspan-

kin vieraana. Läsnä olleet kiltaveljet, yhteensä 23 
henkeä, noin 15 % koko jäsenistöstä, saivat kuulla 
esityksen Osuuspankin ja Pohjola -vakuutusyhtiön 
fuusiosta ja sen merkityksestä Vaasan alueella. 

HALLITUS UUSIUTUU 
Hallituksessa tapahtui muutoksia. Pitkäaikainen 
hallituksen jäsen, killan perustajajäsen Martti Lai-
tala, samoin kuin sihteerinä toiminut Mikael Pasto 
ja Vaasan meriosaston päällikkö, Jorma Kuntsi ei-
vät enää olleet käytettävissä hallitustehtäviin. Kaik-
ki edellä mainitut olivat myös erovuorossa. Kokous 
kutsui Martti Laitalan killan kunniajäseneksi, joten 
Pohjanlahden Laivastokillalla on nyt kunniapu-
heenjohtaja ja kolme kunniajäsentä. 

Erovuoroisista valittiin uudelleen Tapio Poren-
tola ja Ilkka Aarnio, ja uusiksi varsinaisiksi jäse-
niksi Timo Koukku ja Timo Rajala. Ilmo Kilven, 
Erkki Lehtimäen, Timo Toivosen sekä Oulun osas-
ton edustajan Tuomo Kujalan hallituspesti jatkuu 
vielä kauden 2007. Varajäseniksi valittiin Björn 
Gustafsson ja Juha-Pekka Heinonen, molemmat 
uusia miehiä. Puheenjohtaja Teuvo Roden ja vara-
puheenjohtaja Mauno Hintsala valittiin niin ikään 
yksimielisesti uudelle kaudelle 2007-2008. 

Toimintasuunnitelma sekä Vaasan että Oulun 
osalta noudattaa pitkälti entistä linjaa kuukausiko-
kouksineen, tutustumiskäynteineen ja luentoineen. 
Normaalitoiminnasta poikkeaa kuitenkin vaasa-
laisten kiltaveljien mahdollinen matka Dragsvikiin 
sekä tutustuminen Suomen itsenäistymisen his-
toriaan Maksamaan saaristossa, jossa vieraillaan 
mm. aselaiva Equityn muistomerkillä. Perintei-
nen purjehdus vartioston aluksella on kesäkuussa, 
ja mii Pohjanmaa saapunee Vaasaan jälleen syys-
kuussa. 

Kevätkokous pidetään Vaasassa 24.3. Kokous-
esitelmän pitää Pohjanmaan sotilasläänin uusi esi-
kuntapäällikkö, everstiluutnantti Mika Nurminen. 
Syyskokous on sovittu puolestaan pidettäväksi Ou-
lussa. Oulun osaston kevätkauden ohjelmaan kuu-
luu tutustumiskäyntejä, kuntotapahtumaa, ilma-
pistooliammuntaa ja kevätkauden päättää kiltakil-
pailu kesäkuussa. Em. tapahtumista on tarkemmin 

kerrottu vuoden alun jäsenkirjeessä, ja niistä il-
moitetaan myös entiseen tapaan lehtien maanpuo-
lustuspalstoilla. 

KUHMOON TALVISODAN 
TAISTELUALUEILLE 
Isompi yritys onkin sitten killan suunnittelema 
kolmipäiväinen matka talvisodan taistelualueille 
Kuhmoon. Matkalle lähdetään 30.6. Oululaisvel-
jet otetaan mukaan matkan varrelta. Tilan salliessa 
voidaan mukaan ottaa myös muiden kiltojen jäse-
niä. Tiedustelkaa paikkoja tämän lehden ilmesty-
essä. 

Puheenjohtajan yhteystiedot ovat e-mail: teu-
vo.roden@pohjanmaansyopayhdistys.fi tai gsm 
0500 665 413. 

Majoituskustannus on 99€/2hh/2 vrk ja linja-
auton vuokra, joka ei tätä kirjoitettaessa ole vie-
lä tiedossa. Oppaina itse tapahtumapaikoilla, Jyr-
känkoskella, Saunajärvel-
lä, Kilpelänkankaalla ym., 
ovat lupautuneet toimi-
maan Kuhmon reserviläis-
järjestöjen jäsenet. 

OMA KILTARISTI 
VALMISTUNUT 
Pohjanlahden Laivastokil-
ta ry:n oma yhteinen tun-
nus, kiltaristi, valmistui 
vuoden vaihteessa. Ristin 
on piirtänyt tunnettu heral-
dikko, Tapani Talari. 

Ristissä laivastoa kuvaa ank-
kuri ja rannikkotykistöä tykin 
putki, ja Pohjanlahteen taas 
viittaa Pohjanmaan symboli, 
kärppä. Kiltaristiä valmiste-
taan kahta eri mal-
lia, perusmalli (joka 
kuvassa) sekä pal-
kitsemisristi. Ristin 
voi lunastaa jokainen 
Pohjanlahden Lai-
vastokillan jäsen vähintään 
vuoden jäsenyyden jälkeen. 
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Kokoonnumme Turkuun tiistaina 24.04.07 ja 
tapaamme Porlock Bayn veteraanit (avec). 
Tutustumme Turun Laivastoasemaan, Forum Marinumiin ja Miinamuseoon. 
Tapahtuma on tarkoitettu myös seuralaisille. 

Lähtö Turun rautatieasemalta linja-autolla klo 11.10 Forum Marinumiin. 
Lähiseuduilta ja omilla autoilla tulevat kokoontuvat Forum Marinumin 
parkkipaikalle klo 11.15. 
11.30 Lähtö linja-autolla Pansioon tutustumaan Saaristomeren 
Meripuolustusalueeseen. 

12.00 Lounas 
13.00 Tutustuminen SMMEPA:an 
15.00 Kahvit sotilaskodissa 
16.00 Forum Marinum 
20.15 Viking Linen terminaali, matkaliput. 
21.00 Lähtö Tukholmaan, illallinen 

Keskiviikko 25.04.07 
06.30 Saapuminen Tukholmaan 
07.45 Lähtö Tukholmasta 
11.00 Kokous brittiveteraanien kanssa ja filmiesitys laivamme vaiheista 
15.00 Buffet päivällinen 
19.50 Saapuminen takaisin Turkuun 

Matkan hinta on 97.00€ hengeltä 2 hengen hytissä ja 
119.00€ hengeltä 1 hengen hytissä; 
Hintaan sisältyy: 
1 lounas, 2 päivällistä.1 meriaamiainen, 
kokoustilat, l iput Forum Marinumiin. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Maksa 97.00€ (2-h hytti) tai 119.00€ (1-h hytti) hengeltä Matti Kurjen 
purjehti joiden tilille 
OP 571083-268391 22.03.07 mennessä. 
Merkitse viesti-kohtaan osallistujien nimet, henkilötunnus, sekä 
yhteystietosi. 
Matkalla tarvitaan voimassaoleva henkilötodistus. 
Pane sana kiertämään, Matti Kurki-albumit ja valokuvat mukaan! 

Lisätietoja 
Pertti (suto) Suominen 0400-795914 
Jaakko Porkka 02-2384617 

Pohjanlahden laivastokilta.... 
Palkkioristi myönnetään ansioista, ja risti numero 
yksi on jo luovutet tu kunn iapuheen joh ta ja Tauno 
Rewell'ille. Noin kolmannes killan jäsenistä on jo 
t i lannut ristin. 

Kiillän to iminnas ta antavat lisää t ietoja m m . 
puheen joh ta j a Teuvo Roden Vaasassa (puh. yllä) 

ja Esko Pekama Oulussa, puh . 040 516 1220. Seu-
ratkaa lisäksi Pohjalaisen maanpuolustuspals taa ja 
Oulu- lehden sunnunta in ilmoituspalstaa. 

Teuvo Roden 
killan puheenjohtaja 
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Helsingin Reservimeriupseerit ry 
60 vuona 

Aluepäällikkö Matti Ketola ja piiripäällikkö 
Matti Mäkinen MPK Ry:n meripuolustuspiiris-
tä, HRMU:n hallituksen jäsenet Mika Palasto ja 
Tapio Björklund. 

Keskiviikkona 10.1.2007 pidettiin Katajanokan 
Kasinolla Helsingin Reservimeriupseerien vi-

rallinen 60-vuotisvastaanotto. Yhdistys on perus-
tettu päivälleen 60 vuotta aikaisemmin samassa 
rakennuksessa. Vastaanotolla HRMU vastaanotti 
onnentoivotuksia ja muistamisia kerhon jäsenil-
tä, merivoimilta ja vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen järjestöiltä. Haluamme esittää suuret kiitokset 
kaikille meitä muistaneille tahoille. Varsinaiset 60-
vuotisjuhlat järjestetään toukokuussa, eli purjeh-
duskauden alkajaisiksi. Tervetuloa jäsenet ja yh-
teistyökumppanit 

Seuraavassa otteita 60 vuoden takaa. 

Ote pöytäkirjasta, joka on tehty Helsingin Re-
serviupseerikerhon johtokunnan kokouksessa 
9.1.1947 Katajanokan Upseerikerholla. 

14 § 
Ilmoitettiin, että 10.1.1947pidetään Katajano-
kan Upseerikerholla kerhoon kuuluvien meriup-
seerien aloitteesta kokous, jossa keskustellaan 
meriupseerien alaosaston perustamisesta ker-
hon yhteyteen. 

Puheenjohtaja Erik YVesterinen ja varapuheen-
johtaja Antti Jäntti vastaanottavat merivoimien 
tervehdyksen kommodori Tapio Maijalalta. 

Ote pöytäkirjasta, joka on tehty Helsingin Reser-
viupseerikerhon kokouksessa 6.3.1947 Katajano-
kan Upseerikerholla. 

6§ 
Ilmoitettiin, että kerhoon kuuluvien meriupsee-
rien aloitteesta perustettiin 10.1.1947 Katajano-
kan Upseerikerholla laivastoupseerien, purjeh-
tijoiden ja merenkulkualalla toimivien yhdyssi-
teeksi Meriosasto. Alaosaston puheenjohtajaksi 
valittiin tekn. johtaja, kapteeniluutnantti E. 
Järvinen ja sihteeriksi merikapteeni, luutnantti 
E. Touri... 
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Yhdistyksemme käytössä kahtena viime kesänä 
ollut H-vene hankittiin yhdistyksen omistukseen 
vuoden 2006 päätteeksi. H-vene on erittäin meri-
kelpoinen kokoisekseen ja erittäin nopea purjehti-
maan. Kahden purjehduskauden jälkeen vene on 
osoittautunut toimivaksi yhdistysveneeksi. Seu-
raavalla purjehduskaudella on tarkoitus järjestää 
kurssimuotoista koulutusta merenkulkutaidoissa 
ja purjehdustaidoissa. Tarkoituksena on osallistua 
lähialueiden purjehduskilpailuihin. Vene on loma-
kaudella jäsenistön käytettävissä myös perhepur-
jehdukseen. 

Purjehdustoiminnan aikataulut kevätkunnos-
tuksista ja vesillelaskusta alkaen laitetaan yhdis-
tyksen internet-sivuille osoitteeseen www.hrmu.fi. 
Tervetuloa purjehtimaan uudet jäsenet ja konkarit. 
Veneen käytöstä voi tiedustella suoraan alusupsee-
ri Sami Linnermolta sami.linnermo@hrmu.fi tai 
050-5123364. 

Sami Linnermo 

Yhdistys siirtyi jälleen aluskantaan juuri ennen 
60-vuotisjuhlia, kun käytössämme ollut H-vene 
Tinnuculus lunastettiin yhdistyksen hallintaan. 

Helsingin 
Miinanraivaajaki l ta ry 
Helsingin Miinanraivaajakilta 
kokoontuu nykyisin 
Ravintola White Ladyssa 
joka kuukauden toinen tiistai 
klo 13.00. 

Terveisin 
Helsingin Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 

HELSINGIN 
RESERVIMERIUPSEERIT 

Helsingin Reservimeriupseer i t ry jär jestää 
iloiset 60-vuot is juhla t 11.5.2007 klo 19.00 
a lkaen Kata janokan Kasinolla. Ohjelmassa 
on kevyesti puhei ta , er inomaista ruokaa ja 
j u o m a a , tanssia ja iloisia ihmisiä. Tervetuloa 
jäsenet ja ystävät, avec. 

I l lall iskortti 50 euroa /henk i lö 

I lmoi t tautumiset sähköposti l la juh la@hrmu. 
fi tai puhel imi tse Sami L innermo 050 -
5123364 . 

Vahvistat i lmoi t tautumisesi maksamal la 
il lalliskortit 20 .4 .2007 mennessä t i l i l lemme. 

Ti l i :102135-138547 
Saaja: H R M U 6 0 juh la 
Viesti: osall istujien n imet . 

Paraati- tai t u m m a p u k u , suuret 
kunn iamerk i t 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRIKILTA r.y. 

Kokouskutsu 

Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään tiistaina 
27.3.2007 klo 16.30 Puolustusvoimien 
tiedustelukeskuksen (PVTK) auditori-
ossa, Kutojankulma 2, Espoon Kilossa. 
Lähelle vievät bussit 110T, 206 ja 212. 
Junalla tullessa lähin seisake on Kera, 
josta on noin 10 minuutin kävelymatka. 
Pysäköintitilaa löytyy autoilla tuleville. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

Ennen virallista kokousta Topografi-
kunnan päällikkö, ins-evl Henry Kvarn-
ström esittelee 1.1.2007 toimintansa 
aloittaneen Puolustusvoimien tieduste-
lukeskuksen sekä pitää esityksen uudes-
ta kartta- ja koordinaatistojärjestelmästä 
otsikkona "Uudistuvat maastokartat ja 
koordinaatistot". Esityksen jälkeen on 
mahdollisuus tutustua näytekarttoihin. 

Kulkulupien järjestämiseksi kokoukseen 
on ilmoittauduttava 16.3.2007 mennessä 
killan sihteerille Antti Rautiaiselle mie-
luiten sähköpostilla antti@rautiainen.cc. 
Puhelimitse GSM 050-556 1825. 

Tervetuloa! 

Rannikkojääkärikilta r.y. 

V i i p u r i n l a M e i l e j a 

Rannikkojääkärikilta järjestää jälleen ensi 
kesänä vierailumatkan rannikkojääkärien 
perinnetaistelun tapahtumapaikalle, Vii-
purinlahdella sijaitsevalle Teikarin saarelle. 
Matkan ajankohta on 3.-5.6.2007. Matkaop-
paana on sotahistorioitsija, evl Ilmari Haka-
la. Matkan hinta 398 €. 

Matkaohjelma: 

3.6.2007: 
Linja-autolla Tampereen, Hämeenlinnan, 
Helsingin, Kotkan, Haminan ja Vaalimaan 
raja-aseman kautta Säkkijärven Harjunie-
meen ja edelleen Viipuriin, jossa tutustutaan 
Tienhaaran taisteluihin. Viipurista matka 
jatkuu Johannekseen, jossa majoittuminen 
Hotelli Lokkiin ja illallinen. 

4.6.2007 
Aamiaisen jälkeen laivamatka Teikarin 
saarelle. Laivamatka tehdään Revonsaa-
ri ja Vatnuora ohittaen Teikariin, jossa 
tutustutaan saaren historiaan. Teikarin 
taisteluiden muistotilaisuus ylipäällikkö 
C.G.Mannerheimin syntymäpäivänä. Ilta-
päivällä paluu Johannekseen. Illallinen Ho-
telli Lokissa. 

5.6.2007 
Aamiaisen jälkeen tutustutaan sotahistori-
aan ja erityisesti Viipurin viimeisiin päiviin 
Patterinmäellä. Ennen kotimatkaa Viipuris-
sa on mahdollisuus tehdä ostoksia. Iltapäi-
vällä paluu Suomeen. 

Ilmoittautumiset Viljo Lehtoselle joko säh-
köpostilla viljo.lehtonen@elisanet.fi taikka 
puhelimitse 
09-321 4252 tai GSM 050-564 2088. 
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Roooikkojaakarikillao 
syyskokous 27.11.2006 

Teksti ja kuva: Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikillan sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin marraskuun 27. päivänä 2006 

Maanpuolustuskiltojen liiton auditoriossa Helsin-
gissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asi-
at, joista päällimmäisenä olivat hallituksen henki-
lövalinnat. Puheenjohtajana jatkaa Aarne Kroge-
rus ja varapuheenjohtajana Viljo Lehtonen. Hal-
lituksen erovuoroisista jäsenistä Antti Rautiainen 
valittiin myös uudelleen. Hallituksen jäsenten vas-
tuualueista sovittaessa Antti lupautui toimimaan 
vuonna 2007 myös killan sihteerinä action-vastaa-
van tehtävien ohella. Uutena jäsenenä killan halli-
tukseen valittiin Miiko Marsala uudelleenvalinnas-
ta kieltäytyneen Sami Kivilähteen tilalle. Hallituk-
sessa jatkavat edelleen viime vuonna kaksivuotis-
kaudelle valitut Olli Haapaniemi, juha Karvonen 
ja Markus Markelin. Tilintarkastajina jatkavat Paa-
vo Teikari ja Esa Pajunen. 

Syyskokouksessa vahvistettiin myös killan toi-
mintasuunnitelma vuodelle 2007. Killan toimin-
ta tulee noudattamaan pitkälti perinteisiä muoto-
ja. Killan ohjelmaan kuuluu jälleen kerran vierailu 
rannikkojääkärien perinnetaistelun tapahtumapai-
kalla, Viipurinlahdella sijaitsevalla Teikarin saarel-
la. Matka sinne järjestetään 3. - 5.6.2007. Matkaa 
koskeva ilmoitus on tässä lehdessä. Toimintasuun-
nitelmaan sisältyy myös tavoite päästä käymään 
Espoon edustalla sijaitsevalla, ulkopuolisilta sul-
jetulla Miessaarella, joka liittyy rannikkojääkärien 
perinteisiin sikäli, että saarella toimi 1950-luvulla 
Rannikkopataljoona, joka oli Vaasan Rannikkojää-
käripataljoonan edeltäjäjoukko-osasto. Lisäksi kil-
lan toimintasuunnitelmaan sisältyy sääntömääräis-
ten vuosikokousten ohella kanoottivaellus, joka to-

Maanpuolustuskoulutus r.y:n toiminnanjohta-
ja, eversti Pekka Majuri kertoo vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen tarjoamista mahdol-
lisuuksista ja haasteista rannikko jääkäreille Ran-
nikkojääkärikillan syyskokouksessa pitämässään 
esityksessä. 

teutetaan MPK ry:n kurssina. Lisäksi kilta on so-
pinut VaaRannJP:n kanssa, että kiltalaiset pääsevät 
osallistumaan barettimarsseille omin joukkuein 
entiseen tapaan. 

Ennen virallista kokousta Maanpuolustuskou-
lutus r.y:n toiminnanjohtaja, eversti Pekka Maju-
ri esitelmöi vapaaehtoisen maanpuolustuksen ke-
hitysnäkymistä näkökulmanaan nimenomaan se, 
miten rannikkojääkärit voivat vastaisuudessa osal-
listua MPK r.y:n koulutustoimintaan ja kouluttaja-
pankkiin. 

t> metso 
minerals Finland oy 

Kärkikuja 2,01740 Vantaa, Puh. 020-484 5300 
www.metsominerals.com 

Sähkösuunnittelu 
Forssell Oy 
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Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Tei-
kari toivottaa vieraat tervetulleiksi Teikarin 
muistojen iltapäivään. 

Teikarin muistoja vaalittiin 
vielä kerran Turussa 

Teksti ja kuvat: Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikillan ja Teikarin taistelijoiden 
perinteistä Teikarin muistojen iltapäivää vie-

tettiin Turun Upseerikerholla lauantaina, joulu-
kuun 2. päivänä 2006. Paikalla oli runsaat 50 hen-
keä, mukana vielä seitsemän Teikarin taisteluiden 
veteraania. 

Tapahtuman aluksi Teikarin taistelijoiden pu-
heenjohtaja Paavo Teikari toivotti glögin kera kaik-
ki tervetulleiksi. Poismenneiden Teikarin taisteli-
joiden muistoksi vietetyn hiljaisen hetken jälkeen 
vuorossa oli yltäkylläinen jouluateria. 

Juhlaesitelmän piti Vaasan Rannikkojääkäripa-
taljoonan komentaja, komentaja Juha Vauhkonen 
aiheenaan "Rannikkojääreiden koulutus nyt ja sen 
tulevaisuuden näkymät". Musiikista vastasi Ilkka 
Kallio harmonikkansa kanssa sekä laulusta ja lau-
lattamisesta Tuija Saura säestäjänään Iina Numme-
la. 

Iltapäivän isäntä ja aktiivi järjestäjä, eversti 
Martti Kuivala kertoo iltapäivän ohjelmasta sekä 
iltapäivien tulevaisuudesta. 
VaaRannJP:n komentaja, komentaja Juha Vauh-
konen esitelmöi rannikkojääkärien koulutukses-
ta nyt ja tulevaisuudessa. 
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Musiikista vas-
tannut Ilkka 
Kallio soittaa 
joululaulun 
muinaissuoma-
laisella instru-
mentilla, koi-
vulastulla. 

Teikarin taisteli-
joiden edellisen 
puheenjohtajan 
Dan von Weis-
senbergin poika 
Mikko von Weis-
senberg vetoaa 
"vapaassa sanas-
sa" perinteiden 
jatkamisen puo-
lesta. 

Iltapäivän laulusta ja 
laulattamisesta vastan-
nut Tuija Saura (oik.) 
vierellään säestäjänsä 
Iina Nummela. 

Tilaisuuden tunnelma oli jälleen kerran har-
ras ja jälleennäkemisten osalta iloinen, mutta tällä 
kertaa myös haikea. Näillä näkymin tilaisuus näet 
oli viimeinen laatuaan. Teikarin muistojen iltapäi-
vä on pyörinyt vuosikausia Turussa muutamien 
henkilöiden aktiivisuuden varassa, mutta nyt tilan-
ne on toinen. Aktiiveista yksi, Teikarin veteraani 
Antti Laitakari kuoli vuosi sitten ja toinen, eversti 
Martti Kuivala muuttaa eläkepäivien viettoon pää-
kaupunkiseudulle. 

Teikarin muistojen iltapäivän ohjelmaan sisäl-
tyvässä vapaassa sanassa useat puheenvuoronpi-
täjät vetosivatkin killan hallitukseen perinteiden 
jatkamiseksi tavalla tai toisella. Killan hallitus lu-
paakin harkita perinteiden jatkamista. Kaikki kui-
tenkin vaatii ja edellyttää aktiivisia ja asialle antau-
tuvia henkilöitä. Heitä etsitään muualtakin kuin 
Turusta. 

Kaikesta huolimatta kiitokset jälleen kerran 
Martti Kuivalalle ja hänen taustaryhmälleen miel-
lyttävästä ja mieliinpainuvasta iltapäivästä Turussa. 
Tällä kertaa en kuitenkaan voi todeta varmuudel-
la, että Turussa tavataan vuoden kuluttua. Toivot-
tavasti jossain kuitenkin. 

Maj (res) Esa Pajunen, eversti Tapio Partanen ja 
eversti Martti Kuivala keskustelun pyörteissä. 
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ESA AITTOKALUO Ensimmäisen aamun lähtövalmistelut 

Rannikkojääkärikilta järjesti kanoottivaelluk-
sensa ensimmäistä kertaa Maanpuolustuskou-

lutus ry:n kurssina 29.9.-1.10.2006. Vaellus oli pi-
lotti monella tapaa: kurssi oli avoin kaikille, reitti 
oli uusi ja käyttämämme kajakkikaksikotkin olivat 
uusia. Kaikesta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, sil-
le osallistuikin maksimimäärä, 18 henkeä. Kurs-
si tukeutui Uudenmaan Prikaatiin ja reitti kulki 
Tammisaaren saariston kansallispuistossa. Pelkästä 
vaelluksen mahdollisuudesta saamme kiittää killan 
ja Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan hyvää yh-
teistyötä. 

Vaelluksen ainoina vaatimuksina olivat perus-
uimataito ja vähintään 15 vuoden ikä. Äijäilyn pel-
koakaan ei ollut, sillä osallistujista neljä oli naisia. 
Viikonloppua varten tarvittiin vain omat ruuat ja 
alle tulevat vaatteet - kaikki muu kuitattiin varus-
kunnasta tai järjestettiin kootusti. Kurssilla nouda-
tettiin puolustusvoimien turvallisuusmääräyksiä ja 
lisäksi rajoitettiin melojien etäisyyttä sekä rannasta 
että toisistaan. 

PAREMPI MYÖHÄÄN 
Vaelluksen 55 kilometrin matkaa varten kokoon-
tuminen oli perjantaina kello 19. 

Ensimmäisen illan tarkoituksena oli päästä irti 
rannasta ja ottaa hieman tuntumaa melontaan. Va-
rustaminen yhden hengen voimin kesti suunnitel-
tua pidempään ja rannalla kajakkien pakkaaminen 
ja säätö vei aikaa. 

Lähtö oli jo toista tuntia aikataulusta jäljessä ja 
ensimmäisen parin kilometrin aikana yhtä kajak-
kia jouduttiin säätämään merellä lautaksi kokoon-
tuen. Näin ollen ensimmäinen leiri pystytettiin 
Tammisaaren tuntumaan. 

KAIVOSSUUNNITELMA KÄYTTÖÖN 
Seuraavana aamuna täytyi tarkistaa reittisuunnitel-
maa. Kurssi saavutti suunnitellun yöpymispaikan 
sen verran myöhään, että Syndalenin sotilaskoti 
sai jäädä väliin. Kymmenen kilometriä vaellusta 
lyhentämällä saatiin aikataulua reippaasti kiinni ja 
enemmän aikaa palautumisiin. Tavoitteenahan ei 
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ollut ruumiillinen koitos, vaan rennon letkeä me-
rellinen viikonloppu, joskin muutamia tuhansia 
kilokaloreita kokeneempana. 

Uuden reitin myötä melontakin alkoi selkeäs-
ti maistua. Aikaa oli runsaasti ja päivällispaikalle 
päästiin hyvissä ajoin. Päivällinen oli Älgön saa-
rella Rödjanin luontotuvalla, joka tosin "vähäisen 

käytön takia" oli suljettu. Nuotiopuut, raikas vesi ja 
kunnollinen huussi riittivät kyllä tämän porukan 
tarpeisiin ja kalliolla viihdyttiin ilman kiirettä. 

Seuraavana etappina oli yöpymispaikka, jonne 
tuli päästä ennen kello kahdeksan pimeää. Paikka 
oli valittu ilman maastontiedustelua kartalta ja vai-
kutti idylliseltä laguunilta ja sinne piti päästä ylit-

Tiia Vaino-
pää ja Esa 
Aittokallio 
lipuvat saari-
en suojassa. 
Alla ruuhkaa 
kapeassa sal-
messa Älgön 
itäpuolella. 

Dragsvik Vaelluksen reitti 

rammisaari 

Gullö 

Odensö 

Skärlandet 
Danskoi 

Hermansö 

Syndalen Toteutunut reitti 
Suunniteltu reitti 
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Ruuanvalmistusta Älgön saarella 

tämällä vain pieni kannas. Kapeassa ja matalassa 
lahdessa melominen oli toki idyllistä, mutta kan-
nas osoittautui muutamaa sataa metriä liian leve-
äksi ja toiselta puolelta kaislikoksi. Uudeksi yöpy-
mispaikaksi valittiin Stora Sandö, jonne kurssi ehti 
sopivasti hämärän laskiessa. Hiekkainen ranta oli 
mitä parhain telttailuun. 

ESA AITIO KALLIO 

SATEINEN PÄÄTÖS 
Kolmas päivä alkoi tuulisena ja sateisena. Viimei-
setkin unihiekat huuhtoutuivat, kun ensimmäise-
nä piti meloa selän yli pari kilometriä myötäaallo-
kossa. Tämän jälkeen reitti kulki saarien suojissa 
ja sadekin taukosi viimeisten kilometrien ajaksi. 
Vaellus oli ohi sunnuntaina puolilta päivin. Ku-
kaan ei ollut kaatunut, eikä matkalla ollut muu-
tenkaan suurempia ongelmia. Kaikki jaksoivat vie-
lä huoltaa kajakkinsa ja tuntuivat olevan sateesta 
huolimatta tyytyväisiä. Kurssi saatiin lopullisesti 
päätökseen aikataulun mukaisesti ennen kolmea. 

Kaiken kaikkiaan syksyinen kanoottivaellus 
oli menestyksekäs pilotti. Suunnittelutyöt on teh-
ty ja kerran melottu reitti oli toimiva. Kurssilais-
ten yleisarvosana oli 4,1 asteikolla yhdestä viiteen. 
Suurin kritiikki kohdistui aloitukseen ja parhaim-
mat kiitokset lankesivat kurssin tiedotuksesta. 
Vuoden 2007 vaellukset ovat jo MPK ry:n kurssi-
järjestelmässä ja ensimmäisen osalta ilmoittautu-
minen on käynnissä: 

Kanoottivaellus ykkönen: 8.-10.6.2007 
Kanoottivaellus kakkonen: 28.-30.9.2007 
Vaellus on ilmainen Rannikkojääkärikillan jä-

senille, muille 24 euroa. Kummatkin vaellukset 
löytyvät haulla "kanoottivaellus" osoitteesta www. 
mpkry.fi -> kurssihaku. 

Tero Mäkinen, kurssi(e)n johtaja 

Aamuinen sade se vasta irroittaakin naurua. Etualalla Tiia Vainionpää 
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www.lielohdenapteekki.fi 
Possijärvenkatu 2 • 33400 TAMPERE • puh. (03) 347 3800 

Lielahden apteekki -
Kaikki mi tä 
ap teek is ta tarv i tset 
•Avara t t i lat Rientolan talossa. 
•Voi t keskustella lääkkeistäsi muiden kuulematta. 
• Leikkipaikka lapsille. 
• Reseptintoimitus nopeasti ja turvallisesti. 
• Kerromme heti, jos lääkkeesi voidaan vaihtaa 

edull isempaan tuotteeseen. 
• Maksuton pysäköinti aivan apteekin edessä. 
• Monipuol inen itsehoitolääkkeiden valikoima. 

arkisin 9-19 lauantaisin 9-15 

Lielahden 
APTEEKKI 

UTOON VENEESEEN MATKALLE METSÄÄN 
MICRO SMALL M E D I U M LARGE CASES 

ISKUNKESTÄVÄ VESITIIVIS 
ILMATIIVIS PÖLYTIIVIS 

ISO 9001:2000 • IP67 • ATA 
r f f ^ Mli- C-4150J • WEEE Directive 

STA N AG 4280 • DEF STAN 81-41 

NE PARHAAT: PELI CASES 

ULJETUSLAUKUT 
MADE IN USA 

AMMATTILAISEN VALINTA 
ELINIKÄINEN TAKUU! 

Moottorinvalvonta- ja 
navigoi nti mittarit 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 
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REICHHOLD 
A D I O G R O U P C O M P A N Y 

I L S Q y 
Puutaihakafu 45 Му11ука11шигише 2 A 32 
20100 Trakn. Finland 00200 Helsinki Finland 
Hione: +358-(0)2-4172 200 Pbone: +358(0)9-4159 2440 
Fax: +358-(0)2-4172 210 Fax: +358-(0)9-4159-2444 

www.Qs.fiiKaik.fi 

Suomen Puolustusvoimatkin luottaa 
OFA-liukuesteketjuihin 

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

www.ofachain.net 

KESKUSTELUA 

Lisää Laivaston Strela-kokeilluista 
Luin mielenkiinnolla Rannikon Puolustaja 4/2006: 
sta ylil. Luston kirjoituksen laivaston it-lähitorjun-
taohjuskokeiluista, ja totesin, että tiedän siitä mi-
näkin jotain. Seuraava on täysin muistin varaises-
ti kirjoitettu, joten vanhan muisti saattaa joissakin 
kohdissa pettää. 

Olin silloisen Sähköteknillisen korjaamon ser-
vo-osaston johtajana aina eläkkeelle lähtööni saak-
ka, joka tapahtui 1992. Saimme tehtäväksi sovittaa 
Strela-ohjus Madsenin lavettiin. Tätä varten tar-
vittiin myös mallikappale, jonka kävin hakemas-
sa Santahaminasta. Siellä oli jossakin kasarmialu-
een perällä pieni putiikki, jossa oli it-miesten joku 
huoltopiste. Sain sieltä mukaani parimetrisen laati-
kon, jossa oli kaksi harjoitusohjusta. Laatikko juuri 
sopi farmariautooni, jolla olin liikkeellä. 

Korjaamolla aloitettiin sitten ohjusten sovitta-
minen Madsenin lavettiin. Muistaakseni oli ainoa 
ohje, että Madsenin lavettiin ei saanut tehdä mi-
tään muutoksia, vaan siihen piti voida asettaa var-
sinainen ase takaisin paikoilleen tarvittaessa. Siitä 
poistettiin vain varsinainen ase kehtoineen. Teim-
me H-kirjaimen muotoisen kappaleen, jossa H:n 
poikkiviiva muodosti akselin, jonka varassa tapah-
tui korkeussuuntaus, ja jolla se kiinnitettiin Mad-
senin lavettiin. Sivuvarsiin tuli ohjusten pikakiin-
nitykset, jolloin ohjukset tulivat ampujan kahden 
puolen. En muista enää, saimmeko käskyn tehdä 
niin, vai teimmekö sen siksi, että niin oli muka-
vamman näköinen. Mitään piirustuksia ei meil-
lä ollut, vaan työ tehtiin kuten maasepät: sovitte-
lemalla ja kokeilemalla. En muista, tehtiinkö siitä 
valmiistakaan mitään piirustuksia. 

TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 020 775 2200 
www.ekenas.fi  
www.tammisaari.fi 
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Vasemman ohjuksen lukittumisen merkkiva-
lon ongelma ratkaistiin myös korjaamolla, ja se 
oli pääpiirteissään sellainen kuin ylil. Lusto kertoi. 
Päädyimme heti siinä esitettyyn ratkaisuun, koska 
se oli ainoa järkevä mahdollisuus. Vasemman oh-
juksen merkkivalon edessä oli valodiodi, ja oikean 
ohjuksen merkkivalon lähellä oli pikkukotelo, jos-
sa oli yksinkertainen vahvistin ja paristo sekä kan-
nessa merkkivalo. Valodiodi oli siten kiinnitet-
ty, että ohjusta vaihdettaessa se oli aina valmiiksi 
paikoillaan. Muistaakseni kokeilimme ensin ilman 
vahvistinta, jolloin merkkivalona oli pelkkä LED, 
mutta päivänvalossa sen valovoimakkuus ei ollut 
riittävä. 

Yrjö Kärkäs 

Mietteitä muutamasta polttavasta 
puheenaiheesta Suomessa 2007 
Maailma muuttuu ja yhteiskunta modernisoituu, 
joku ihmeen olio keksii muuntumistapoja - taitaa 
olla kyseessä Homo Sapiens? Natoon liittyminen 
on mielestäni selvä asia, tästä on osoituksena pa-
rikymppisten nuorten naisten ja miesten kasvava 
kiinnostus maanpuolustusjärjestöihin ja maanpuo-
lustuskiltatoimintaan, jotka ovat hyviä asioita. 

Suomi valtiona on ottanut viime vuosina tiu-
kan linjan puolustusvoimiin. Supistuksia tehdään 
koko ajan, mikä mielestäni heikentää Suomen ra-
joja. Kyllä valtiolla pitäisi olla rahaa - mihin ovat 
joutuneet entisen Neuvostoliiton, nykyisen Venä-
jän maksamat velat Suomelle, yli 200 miljoonaa 
euroa? Etuajassa maksetuista rahoista ei paljoa pu-

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

huta, vaikka vapaan yhteiskunnan aikana pitäisi jo 
uskaltaa. 

Ei Natoon meneminen tarkoita suoraan tais-
teluihin mukaan menemistä. Kriisinhallinta pitää 
rauhanomaisia ratkaisuja etusijalla. Suomi ollut jo 
pitkään mukana avaruusteknologiassa ja muissa 
korkean teknologian aloissa (esim. Nokia). Myös 
telakkateollisuus erikoistuneine pienine sarj öineen 
sekä metalliala yleensä ovat valttiasemassa. Sääil-
miöiden muutos maailmassa on vakava asia, joka 
tarvitsisi yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Siinä 
tehtävässä pohjoismaat yhdessä Naton kanssa oli-
si paras ratkaisu Suomelle. Niin sanotusti kriisien 
sattuessa apu on tarpeen. 

Yksi räikeimmistä muutoksista on kirkon 
muuttuminen liikaa. Vanhoja arvoja käsitel-
lään liian lepsusti, ihmisen hallintastrategia pet-
tää. Vanhaa hyväksi koettua ei pidä muuttaa vain 
muutoksen vuoksi. On huonoja enteitä ajasta, 
kun vanhaa poistetaan, kun mukamas yhteis-
kuntauudistus niin vaatii. Vanhat virret koki-
vat tämän uudistumisen, moni on sanonut. Tä-
mäkin on aiheuttanut väkikatoa seurakunnista. 
Naispappeus on jakanut ihmiset eri kuppikuntiin. 
Ei ole lainkaan huono asia, kun nainen voi viestit-
tää Jumalan sanaa. Onhan nainen yhteiskunnassa-
kin saanut korkeimman viran presidenttinä ja eri 
rahalaitoksissa johtajina ja sotilasvirkoja puolus-
tusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. 

Ihminen on otettava ihmisenä ja luotava tur-
vallinen yhteiskunta meille kaikille. Tätä viitoitti-
vat meille niin veteraanit kuin kotirintamanaiset-
kin kulkiessaan "kenraalintien." 

Heikki Arasto 
Turun Rannikkotykistökilta ry:n puheenjohtaja 

Oy LUNDEN Ab 
JALOSTAJA 

Pansiontie 45 • 20210 TURKU • Puh. (02) 260 9911 
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J O H A N N A LAHTINEN 

Portin 
paremmal la 
puolel la 
- varuskunnassa 
" A iti, äiti, tuolla on sotilaspoliisi! Me 

-tVollaan tulossa kotiin!" Näin iloisesti 
huutaa kolmivuotias automme takapen-
killä, kun lähestymme Upinniemen varus-
kunnan liikennevartiota. Epäilen, että sa-
maa innokkuutta ei kuitenkaan ole kaikilla 
varusmiehillä, kun he saapuvat lomiltaan 
takaisin palveluspaikkaansa. Kolmivuoti-
as taitaa myös hyvin sotilaspoliisien eleen, 
kun kulkulupa on kunnossa: oikea käsi rin-
nalle, ja vasen suoraksi sivulle. 

Elämä varuskunnassa on siis, hmmm 
- erilaista verrattuna siviilimaailmaan. Hy-
vän muistutuksen tästä sain vuodenvaih-

teessa. Lehdissä kirjoiteltiin paheksuen, kun 
keskellä yötä paukuteltiin ilotulitteita, eikä 
saanut olla rauhassa. Totesin vain, etteipä 
tuo paukuttelu varuskunnassa juuri eronnut 
harjoitusammunnoista. Sama pauke, ja ikku-
nat välillä tärähtelevät, oli vuorokauden aika 
mikä tahansa. Paukutteluun siis tottuu. 

En tiedä millaisia traumoja lapset voivat 
saada eläessään kapiaisen lapsina varuskun-
ta-alueella, mutta erilaisen lapsuuden aina-
kin. Lapset tottuvat siihen, että ympärillä 
liikkuu paljon ihmisiä maastopuku tai lai-
vapalveluspuku päällä. Se on ihan normaa-
lia. Onpa sekin nähty, että polvenkorkuinen 
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LUKEE YLI 5000 LUKIJAA. 

SE ON AIKA PAUON. 

TILAA KAVERILLESIKIN! 

juoksee "meritaisteluasuisen" miehen syliin, 
huutaen: "Isi, isi!", ja havahtuukin vasta mie-
hen kumartuessa, ettei kyseessä ollutkaan 
oma isi, vaan kaverin isi. Vaimoilla tätä se-
kaannusta tuskin tapahtuu, ainakaan vahin-
gossa. 

Uutta ja ihmeellistä ovat taas kulttuuri-
matkat Itä-Helsinkiin. Voi sitä vaatetuksen ja 
värien kirjoa. Miksi mennä merta edemmäksi 
kalaan, kun matkailu avartaa jo 60 km pääs-
sä varuskunnan portista. Pullakahvit Haka-
niemen torilla tai metromatka Itäkeskukseen 
ovat eksoottisia elämyksiä pienelle varuskun-
talaiselle. 

Kuusivuotias varuskuntalainen miehen-
alku pääsi yleisöpäivänä panssariajoneuvo 
"pasin" kyytiin. Kotona häneltä kysyttiin, että 
tiedätkös sitten, mikä pasifisti on? Vastaus tuli 
kuin tykin suusta: "No, sehän on Pasin kuljet-
taja!" 

Se niistä traumoista... 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 

Vouwv 
M ereUlnen/ m&nettyjä/ 

MASTSYSTEM 
Teleskooppimastojen asiantuntija 

Mastsystem Int'l Oy 
www.mastsystem.com 

HAMINAN KAUPUNKI 
Raatihuoneentori I 
49400 Hamina 
puh. (05) 74910 

^ ^ ^ ^ ^ ^ www.hamina.fi 

Raepuhalluskaapit ja -laitteet, singot sekä rakeet 

ROWEMA OY 
Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava 

Puh. 09-274 7440, Fax 09-2747 4 4 3 0 

Merivaruskuntalainen Upinniemestä 
kolmen varuskuntalaisen äiti 

(Toistaiseksi vapaalle siirtynyt Johanna jatkaa 
lehdessä pakinoitsijana, toim. huom.) 

www.oilon.com 
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KOULUTUSALUS FABIAN WREDE 

Perustiedot 
Valmistaja: Uudenkaupungin Työvene Oy 
Pituus: 19,60 m 
Leveys:5,80 m 
Syväys: max 1,90 m 
Massa: 65 tonnia 
Nopeus: yli 10 solmua 

Päämoottori 
Valmistaja: Caterpillar 
Teho: 500 kW 
Käyttövoima: Kevyt polttoöljy 
Lisäksi apumoottori 

Ohjaamo 
Tutka (LCD-näyttö) 
EGDIS-navigointi 
GPS (kaksi antennia) 
Magneettikompassi 
Autopilotti 

Muut tilat 
Miehistöskanssi: 8 paikkaa 
Päällystöskanssi: 4 paikkaa 
Keittiö, messi 
2 WC:tä, suihku 

W M 
- merenkulkuoppia ensimmäisessä luokassa 
• Suomenl innan merel l inen soti lasopetuslai-
tos, Mer isotakoulu pääsee tar joamaan perusta-
son merenkulkuopetusta ykkösluokassa. Uusi 
ko lmen koulutusaluksen sarja ki innittää l innoi-
tuksen laituri in yksi kerrallaan parin seuraavan 
vuoden aikana. Ensimmäinen yksilö on o l lu t 
tehokäytössä jo pari kuukautta. Fabian Wrede 

luovute t t i in koulul le e lokuun puolivälissä. Ky-
seessä on mer i vo im iemme ens immäinen puh-
taasti kou lu tuskäyt töön suunni te l tu alus. 

MERENKULKUOPPIA JA KÄDEN TAITOJA 
Merisotakoulu käyttää koulutusaluksiaan me-
renkulun perusteiden koulut tamiseen. Oppilai-
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na ovat laivastolinjan kadet i t ja reserviupseeri-
osaston upseerioppi laat. Kaikki käsitellään en-
sin luokkaopetuksena. 

- Ensin opetetaan rann ikkomerenkulun 
teoria, j o h o n kuuluvat mer i te iden säännöt ta-
vallaan kuin autokoulussa: kuka väistää ja missä 
t ie menee.Tällä aluksella nämä asiat harjoitel-
laan sitten käytännössä, kuvailee Merisotakou-
lun merenku lun pääopettaja, komentajakap-
teeni Pekka Poutanen. 

Toinen tärkeä kokonaisuus on käytännön 
ta idot kuten aluksen käsittely, peruu t taminen, 
laituri in oh jaaminen ja köysien k i inn i t täminen. 
Kadeteil le koulutus annetaan alus kerrallaan, 
sillä erikokoiset ja -rakenteiset alukset vaativat 
oma t niksinsä. 

- Kaikki aloit tavat tällä, ja seuraavana vuon-
na siirrytään suuremmal le alukselle. Nopeut -
ta tu lee silloin lisää, ja kaksi potkuria muut taa 
aluksen käyttäytymistä, selvittää Poutanen. 

UUDISTUSTA TUSKIN VASTUSTETAAN 
Periaatteessa näitä perusteita kyetään autta-
vasti ope t tamaan vanhoi l lakin aluksilla, mut ta 
uudistus todel la näkyy ja t u n t u u konkreett ises-
ti. Vanhat Heikki- luokan alukset ovat eht ineet 
j o yli 40 vuoden ikään, j o ten ni iden kou lu tus- ja 
mukavuusvarustelu laahaavat nykystandardien 
takana. 

LAIVASTON KILTA RY 

- Merenkulkuhan oli olemassa j o ennen 
ajanlaskun alkua, mut ta laitteet ja tekni ikka ke-
hit tyvät. Tässä on kaikki elektroniset herkut, jo t -
ka isommistakin löytyvät, iloitsee Poutanen. 

Tekniikan yhtenevyys suurempi in aluksiin 
helpot taa erityisesti kadett ien koulutusta. Sa-
masta syystä alusta ohjataan Heikki-luokasta 
poiketen pääosin sisäohjaamosta, vain laituriin 
ki inni tetään yläohjaamosta. GPS-laitteet, elekt-
roniset tu tkat ja m u u t h ienoudet koulutetaan 
vaiheit tain. 

Myös aluksen m u u t t i lat ovat si ir tyneet uu-
del le vuosi tuhannel le. Miehistön ja päällystön 
hyti t ovat asialliset ja siistit, joskin h ieman ah-
taat, ja saniteett i t i lat suihkuineen ajanmukai-
set. Keit t iön rosteripintaiset kod inkoneet ja 
messin litteä televisio luovat laadukkaan vaiku-
te lman. Jotakin parannettavaa sentään löytyy. 

- Se tässä on, että oh jaamo on tehty hie-
man liian ahtaaksi. Seuraavaan alukseen muu-
t a m m e penkkien järjestystä. Tällaiset p ienet 
asiat näkee vasta käytännössä, poht i i Pouta-
nen. 

Teks t i :Tommi Kön ink i 
Graf i ikka: Nicolas Leon. 

(Artikkeli on julkaistu Ruotuväkilehden numerossa 
18/2006) 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA RY 

KUTSU 

Helsingin Laivastokilta pitää 
sääntömääräisen kevätkokouksen 
tostaina 2 9 . 3 . 2 0 0 7 klo 18 .00 
Mer ivar t ioston johtokeskuksessa Kataja-
nokal la. 
Kokouksessa päätetään sääntömuu-
toksesta koskien hallituksen jäsenten 
lukumäärää 

Tervetuloa! 

Lisätietoja Lars Eklund 
puh 0 5 0 - 5 5 2 2 7 5 6 
larseklund@kolumbus .fi 

L A I V A S T O N KILTA r y p i tää vuosi 
kokouksen maaliskuun viimeisellä vii-
kolla Turussa. Tarkka aika ja paikka 
i lmoitetaan myöhemmin. 

Lisätietoja 
puheenjohto Ar to Tarvonen 
0 5 0 - 3 2 8 6 1 3 4 
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TEKNIIKKAA, TAKTIIKKAA, TEKNOLOGIAA 

Komentaja Raimo Pyysalo on 
ö.Ohjuslaivueen komentaja 

IC-802 "SACCADE" -ohjus. Lähde www.globalsecurity.org/military/  
world/china/c-802.htm 

Viimeisen 4 0 vuoden aikana me-

ritorjuntaohjuksia on käytetty vain 

viidesti sota-aluksia vastaan. Vuonna 

1 9 6 7 egyptiläiset upottivat israeli-

laisen hävittäjä Eilatin. Falklandin 

sodan aikana 1 9 8 2 Argentiinalaiset 

käytt ivät Exocet-ohjuksia menestyk-

sellisesti Englannin laivastoa vas-

taan. Persianlahdella vuonna 1 9 8 / 

USS Stark joutui myös Exocet-hyök-

käyksen kohteeksi. Yhdysvaltain 

laivasto on myös käyttänyt ohjus-

asetta, sillä vuonna 1 9 8 6 Harpoon-

ohjuksia käytetti in Libyalaista alus-

ta vastaan ja 1 9 8 8 samanlaisilla 

ohjuksilla tuhotti in useita Iranilaisia 

aluksia. Tämän lisäksi öljytankke-

reita vastaan on hyökätty ohjuksin 

vuonna 1 9 8 7 Persianlahdella. 

Tässä kirjoituksessa keskitytään 
vi imeisimpään onnistunee-

seen ohjushyökkäykseen. Liba-
nonin kriisin aikana heinäkuussa 
2006 Hizbollah ampui kaksi oh-
justa, joiden kohteena oli Israe-
lin Saar-5 -luokan korvetti-Hanit. 
Toinen ohjuksista osui maaliinsa 
ja aiheutti merkittäviä vaurioita 
alukselle. 

ISRAEL NAVYSHIP(INS)HANIT 
Saar-5 -luokan korvetit on raken-
nettu Yhdysvalloissa Israelin lai-
vastolle. Niitä pidetään Israelin 
laivaston nykyaikaisimpina aluk-
sina, yhden aluksen arvo on noin 
260 miljoonaa dollaria. Alusluok-
kaa on valmistettu kolme alusta, 
ensimmäiset kaksi valmistuivat 
vuonna 1993 ja INS Hanit vuon-
na 1994. Operatiiviseen käyttöön 
alukset on saatu 1997-1999. 
Alukset voivat to imia osaston 
johtoaluksina. 

Alusten ominaisuudet ovat: 
- pituus 85,6 m 
- leveys 11,9 m 
- syväys 3,2 m 
- uppouma 1 227 tn 
- nopeus 

kaasuturbiini 33 solmua 
diesel 20 solmua 

- miehistö 80 + 
Aseistus 
- 8 kpl RGM-84C Harpoon me-

ritorjuntaohjusta 
- 8 * 8 kpl Barak ohjustentor-

juntaohjusta 
- 2 kpl 20 mm Phalanx lähitor-

juntajärjestelmä (CIWS) 
- 4 kpl 7,62 mm konekivääriä 
- 2 kpl Mk 32 torpedojärjestel-

mä (ä 3 putkea) 

Alukset on varustettu me-
renkulkututkien lisäksi etsintä-ja 
tulenjohtotutkalla sekä kiinteällä 
kannalla ja syvyytettävällä kaiku-
mittaimella. Aluksilla on elektro-
ninen häirintäjärjestelmä harha-
maalinheittimineen osana oma-
suojajärjestelmää. 
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IC-802 "SACCADE" -ohjus. Lähde www.globalsecu-
rity.org/military/world/china/c-802.htm 

INS Hanit loppukesällä 2006 kuukaut-
ta ohjusiskun jälkeen. Lähde www. 
cjnews.com Isranet photo 

Saar-5 luokan korvetit on va-
rustet tu he l ikopter i to imintaa 
varten. Aluksille voidaan sijoittaa 
kaksi kappaletta helikoptereita. 
Toinen helikoptereista sijaitsee 
helikopterisuojassa ja toinen las-
keutumisalustalla. 

Libanonin kriisin puhjettua 
12. heinäkuuta israelilaissotilai-
den sieppauksen seurauksena 
INS Hanit käskettiin merisaarto-
tehtävään Libanonin rannikolle. 
Alus oli perjantaina illalla noin 10 
meripeninkulmaa rannikosta Bei-
rutin edustalla. Israelilla oli alueel-
la ilmaherruusja alueella on ollut 
vilkasta omaa ilmatoimintaa. 

Perjantaina 14. heinäkuuta 
kello 20.15 iskeytyi INS Hanitiin 
meritorjuntaohjus. Ohjuksen tar-
kasta osumakohdasta ei ole var-
maa tietoa, mutta sen todennä-
köinen osumapiste on helikop-
terin laskeutumisalustan tuntu-
massa, sillä voimakas räjähdys 
romahdutti laskeutumisalustan. 
Syntynyt tulipalo oli vaarassa sy-
tyttää lentopetrolisäiliön ja tuli-
palon sammuttaminen vei usei-
ta tunteja. Osuman vaikutukses-
ta alus menett i ohjailukykynsä 
ja joudutt i in hinaamaan operaa-
tioalueelta. Aluksen miehistöstä 
menehtyi neljä merisotilasta. 

C-802 "SACCADE" 
Iskun jälkeen ensimmäiset tiedot 
käytetystä asejärjestelmästä viit-
tasivat räjähteillä kuormattuun 
miehittämättömään lennokkiin. 
Hizbollahin televisioasema julkai-
si ohjusiskua seuraavana päivänä 
videonauhan, jossa miehittämä-
töntä ilma-alusta muistuttava 
lennokki oli lastattu räjähteillä ja 
räjähti törmättyään veteen. Infor-
maatio-operaation tarkoituksena 
oli peittää ohjusiskuun käytetyn 
järjestelmän olemassaoloa.Tut-
kimukset ovat paljastaneet, että 
iskuun käytettiin Iranilaisvalmis-
teista C-802 ohjusta. 

Järjestelmänä C-802 on tut-
kahakupäällä varustettu ohjus. 
Se painaa 715 kiloa ja taistelula-
tauksen paino on noin 165-180 
kiloa. Ohjuksen kantama on 120 
kilometriä, nopeus 0,9 Mach ja li-
säksi se on häirinnänväistökykyi-
nen. Ohjus nousee laukaisun jäl-
keen noin 50 metrin korkeuteen 
ja matkalentovaiheen jälkeen ha-
keutuu kohteeseen 5-7 metrin 
korkeudessa. 

Ohjus kuuluu Silkvvorm per-
heeseen. Alun perin C-802 on 
kiinalaisvalmisteinen järjestelmä, 
joka ominaisuuksien taustalla on 
Exocet. Edellisen rakettimootto-

rilla varustetun version C-
801 :n kantama on 45 km 
ja C-802 -ohjusta on ke-
hitetty asentamalla siihen 
suihkumoottori lisäkanta-
man saamiseksi. Kiina on 
toimittanut Iranille alle 100 
kappaletta C-802 -ohjusta. 
Iranissa ohjuksen kehitys-
tä on jatkettu yhteistyös-
sä Pohjois-Korean kanssa 
ja ohjukselle on annettu 
nimi Noor. Kehitystyön ta-
voitteena on ollut päivit-

tää ohjuksen järjestelmiä. Ohjus 
voidaan laukaista ilmasta, maalta 
tai mereltä mukaan lukien sukel-
lusveneet. Siinä arvioidaan ole-
van kehittynyt hakeutumisjärjes-
telmä, joka on vähemmän herk-
kä harhamaaleille. 

Ajoneuvosijoitteisessa versi-
ossa voidaan yhdelle lavetille si-
joittaa kaksi ohjusta. 

POHDINTAA 
ISKUN ONNISTUMISEN 
EDELLYTYKSISTÄ 
Yksi onnistuneen operaation läh-
tökohta on yllätys.Tämänkin is-
kun lähtökohta on yllätyksen hy-
väksikäyttö, sillä Saar-5 -luokan 
alusten omasuojajärjestelmän 
torjuntakyvyn olisi pitänyt täysin 
riittää ohjuksen torjumiseen. 

Israelin tiedustelua on arvos-
teltu siitä, että laivastolla ei ollut 
tietoa C-802 -tasoisten ohjusten 
sijoittamisesta Libanoniin eikä 
siitä, että Hizbollahilla oli niitä 
hallussaan. 

Keskeinen o n n i s t u m i s e n 
edellytys oli se, että INS Hanitin 
omasuojajärjestelmä oli kytketty 
pois päältä. Eri lähteiden mukaan 
järjestelmä oli joko 2 minuut in 
valmiusasennossa tai manuaali-
käytössä. 
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INS Hanit hieman toisesta kulmasta - lähempää ohjuksen osumakoh-
taa. Atalef (lepakko) -helikopteria käytetään mm. pelastus- tieduste-
lu-ja maalinosoitustehtäviin. Lähde www.israeliweapons.com. 

Syitä järjestelmän tehokkaim-
man käytön rajoittamiseen on 
useita. Ensinnäkin alueella oli vil-
kasta ilmatoimintaa, jolloin omi-
en ilma-alusten alasampumisen 
ehkäisemiseksi järjestelmää ei 
voitu käyttää. Kaikkia israelilais-
ten helikoptereita ei ollut varus-
te t tu omatunnusjärjestelmil lä. 
Myöskään m ieh i t t ämät töm iä 
lennokkeja ei ole varustettu jär-
jestelmällä. INS Hanitin sijainti on 
ilmeisesti ollut lentokäytävässä, 
joka on myös estänyt omasuo-
jajärjestelmän automaattitorjun-
nan käyttämisen. 

Toinen onnistumiseen vaih-
toehto on operatiivinen viekka-
us. Erään lähteen mukaan Hiz-
bollah oli tarkkaillut INS Hanitin 
toimintaa useiden tuntien ajan. 
Isku ajoitett i in siihen hetkeen, 
jo l lo in alus suoritt i omaa heli-
kopteri lentotoimintaa ja oli sen 
vuoksi joutunut kytkemään au-
tomaattisen omasuojajärjestel-
män pois käytöstä. 

Kolmantena tekijänä oli kah-
den ohjuksen käyttäminen. Hiz-
bollah ampui kaksi ohjusta. En-
simmäisen väitetään lentäneen 
korkeammalla ja avanneen ha-
kupään varhaisessa lentoradan 
vaiheessa. Ohjuksen i lmoi tet-
t i in menneen INS Hanitin ylitse 
tavoitteenaan vetää tor junnan 

huomio itseensä sillä aikaa kun 
toinen ohjus lähestyy pinnoissa 
passiivisena viime hetkeen en-
nen hakupään avaamista. Tätä 
seikkaa tukee ohjuksen osumi-
nen INS Hanitin peräosaan.Tämä 
voisi johtua siitä, että toisen oh-
juksen hakupää avattiin hyvin lä-
hellä maalia ja se ei ehtinyt ha-
keutua aluksen tutkaherätteen 
painopisteeseen. 

Ensimmäinen ohjus jatkoi 
matkaansa sen hakupään valites-
sa uuden maalin. Ohjus osui noin 
32 meripeninkulman etäisyydellä 
rannikosta kulkeneeseen Egyptin 
l ipun alla olevaan mutta Kam-
putseaan rekisteröityyn kauppa-
alukseen. Alus upposi nopeasti 
muutamien minuutt ien aikana 
miehistön pelastautuessa pelas-
tusveneisiin. Aluksen lastina oli 
useita satoja tonneja sementtiä. 

Toisaalta harhamaalijärjes-
telmän to imiminen on saatta-
nut harhauttaa ensimmäisen 
ohjuksen maalista, aiheuttaen 
siten sen osumisen sivulliseen 
kauppa-alukseen. Toinen ohjus 
on myös saattanut osittain jou-
tua häirinnän ja harhamaalien 
vaikutukseen, mutta onnistunut 
kuitenkin hakeutumaan maaliin 
- vaikkakin osuen aluksen pe-
räosaan. Tätä vaihtoehtoa tukee 
mahdol l inen si lppujen käyttö, 

jolloin silppupilvi on jäänyt aluk-
sen taakse ja ohjus on aluksi kiin-
nittynyt silppuun. 

Hizbollah ampui kaksi oh-
justa samalta lavetilta kiinteän 
merivalvonnan antamaan maa-
linosoitukseen. Tätä asiaa tukee 
Israelin aloittama voimal l inen 
merivalvonta-asemien tuhoami-
nen ohjusiskua seuranneina vuo-
rokausina. 

Asiantuntijoiden mukaan C-
802 -ohjusjärjestelmän käyttämi-
nen vaatii osaavan henkilöstön ja 
on esitetty epäilyjä, että Iran on 
tukenut Hizbollahia ohjusjärjes-
telmän käyttämisessä joko ope-
raattoreina tai asiantuntijoina. 
Tämä taas osaltaan liittynee vii-
me aikoinakin pinnalla olleeseen 
Israelin ja Iranin välisen suhteen 
kireyteen. 

Edellä esitetyt vaihtoehdot 
eivät ole toisiaan pois sulkevia, 
vaan ne ovat voineet vaikuttaa 
samanaikaisesti. Todennäköisim-
min omasuojajärjestelmä on ol-
lut manuaalikäytöllä, koska aluk-
sen oma heko on ollut ilmassa, 
sillä sen tuhoutumisesta ei läh-
teissä mainita mitään. 

OPIKSI JA OJENNUKSEKSI 
Asejärjestelmien käyttötaito ei 
ole pelkkää tekniikkaa. Edellä esi-
tetty tapahtumasarja vaihtoeh-
toineen kuvaa sitä tapahtumien 
monikirjoisuutta mikä vaikuttaa 
operaation onnistumiseen. Läh-
tökohtana on ollut vihollisen toi-
mintatapojen tunteminen ja yllä-
tyksen hyväksikäyttö. 

Korvettien toiminnan seuraa-
minen ja hel ikopteritoiminnan 
aiheuttama omasuojajärjestel-
män kyvyn rajoittamisen hyö-
dyntäminen vaatii hyvää tiedus-
telu-ja valvontakykyä sekä aluk-
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sen taistelujärjestelmän käyttö-
periaatteiden tuntemista. Isku 
heikoimmalla hetkellä on osa 
yllätystä. Kahden ohjuksen käyt-
täminen eri lentoprofi i lei l la ja 
hakupäiden erilaiset käyttötavat 
yllätyksen saavuttamiseksi osoit-
tavat myös asiantuntevan hen-
kilöstön olleen valmistelemassa 
operaatiota. Vastaava tietotaito 
tulee olla avaintehtävissä oleval-
la kotimaan puolustajalla myös 
Suomessa. 

Omasuojajärjestelmän rajoi-
tet tuun käyttöön ovat toki voi-
neet vaikuttaa myös muut syyt. 
Tiedustelutietojen mukaan Hiz-
bollahilla ei olisi pitänyt olla hal-
lussaan käytettyä ohjusjärjestel-
mää. Omasuojajärjestelmän au-
tomaattikäyttö olisi vaarantanut 
omien koneiden toimintaa lähi-
alueella, sillä kaikkia ilma-aluksia 
ei oltu varustettu omatunnuslait-
tein. Tilannekuva ja sen perus-
teella suoritettava tul i to iminta 
on itsepuolustuksen avaintekijä. 
Omien koneiden alasampumisen 
estäminen ja omien yksiköiden 
tul i t taminen tulee estää luotet-
tavilla järjestelmillä ja toimintata-
voilla, jotka kaikki tuntevat. Tämä 
asettaa suuren haasteen merivoi-
mien tilannekuvalle. Sekä yhteis-
toiminta ilmavoimien kanssa että 
pienten yksiköiden liikehtiminen 
taistelukentällä tulee kyetä hallit-
semaan jokaisen aluksen taiste-
lukeskuksessa. 

INS Hanitin omasuojajärjes-
telmällä ei olisi pitänyt olla mi-
tään vaikeuksia ohjushyökkä-
yksen torjumisessa. Todennä-
köisimmin torjuntavalmiudessa 
olleella INS Hanitilla oli noin 60 
sekuntia aikaa reagoida tilantee-
seen ennen ohjuksen iskeytymis-
tä aluksen peräosaan. Tilannetie-
touden puutteita ei korjata tällai-
sessa aikaikkunassa vaan valmius 
tulenkäyttöön tulee olla välitön. 
Tosiaikainen tilannekuva sekä il-
masta että pinnasta on toiminta-
valmiuden perusta. 

Uhanalaisilla alueilla toimitta-
essa alusosaston paljastuvuutta 
voidaan rajoittaa taajuushallintaa 
käyttämällä eli vain osan alus-
ten tutkia käytetään valvontaan. 
Tämä säästää sekä kalustoa, että 
rajoittaa vastustajan elektronis-
ta tiedustelukykyä. Vastakkaise-
na näkemyksenä tulee vastaan 
edellä esitetty 60 sekunnin sään-
tö. Ehditäänkö siinä ajassa antaa 
ennakkovaroitus alusosastolle ja 
käynnistää alusten omasuojajär-
jestelmät? Jätän vastauksen luki-
jan arvioitavaksi. 

VIRALLINEN TUTKIMUS 
Israelin laivaston tammikuussa 
2007 julkaiseman tutkimuksen 
mukaan Hizbollah ampui kolme 
ohjusta, joista yksi lensi INS Ha-
nitin ylitse, toinen osui maaliin ja 
kolmas räjähti lähdön yhteydes-
sä. INS Hanitiin iskenyt ohjus osui 
aluksen reelinkiin aiheuttaen tu-
lipalon, mutta ohjus ei tunkeutu-
nut aluksen runkoon. 

Aluksen valvontatutkan mit-
ta u setä isyys oli rajoittunut, mutta 
se ei vaikuttanut tapahtumaan. 
Sen sijaan Barak-ohjustentorjun-
tajärjestelmä oli sammutettu en-
nen hyökkäystä. Yhtä lailla aluk-

sen Phalanx omasuojajärjestel-
mä ja Elbit harhamaalijärjestelmä 
olivat valmiusasennossa (stand-
by). Samoin integroitu elektroni-
nen ohjustentorjuntajärjestelmä 
oli valmiusasennossa. 

Osuma aluksen ulkokannelle 
aiheutti rajalliset vauriot ja aluk-
sen järjestelmät olivat to imin-
takuntoisia iskun jälkeen. Alus 
saatiin takaisin operaatioalueelle 
vain kymmenen vuorokauden 
korjausten jälkeen. 

Aluksen mieh is tön tapp i -
ot jäivät pieniksi, koska miehis-
tö oli pääosin aluksen keulaosan 
messissä sapatti-i l lan päivälli-
sellä. Aluksen ELSO-upseeri oli 
kytkenyt järjestelmät pois pääl-
tä ilmoittamatta asiasta aluksen 
päällikölle. 

Israelin laivaston todettiin lai-
minlyöneen tiedustelujärjestel-
män tuottamat varoitukset mah-
dollisesta Iranilaisvalmisteisten 
ohjusten joutumisesta Hizbolla-
hin aseistukseen. 

Virallisen tutkimuksen tulok-
set on liitetty kirjoitukseen jäl-
kikäteen. Tutkimuksen tulokset 
osoittavat iskun onnistuneen lai-
minlyöntien seurauksena. Läh-
dekritiikki muistaen tulee silti ar-
vioida aiemmin esitettyjen taktis-
ten ratkaisujen vaikutusta onnis-
tumiseen. 
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RANNIKKOTYKISTÖN RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS KYMENLAAKSON 
UPSEERIYHDISTYS • Puheenjohtaja Eija Paananen RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

PL 160 Tehtaankatu 8 C 54 • Puheenjohtaja Esa Terviö 
00131 HELSINKI 00140 HELSINKI Kotilotie 6,48310 KOTKA 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala GSM 050 300 9819 GSM 0440 837 846 
Merivoimien Esikunta e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi e-mail: esa.tervio@luukku.com 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: tapio.maijala@mil.fi RT-KERHOJOHTORENGAS SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Puheenjohtaja Kare Vartiainen • Puheenjohtaja Tauno Setälä 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ Mannerheimintie 128 A 29 Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 00270 HELSINKI GSM 0405105547 
Keijo Tapiovaara GSM 0400 694 538 e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 
GSM 0400 412 600 e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi 
• Hallituksen puheenjohtaja SUOMENLINNAN 
Timo Junttila SININEN RESERVI RANNIKKOTYKISTOKILTA 
GSM 040 750 2348 • Puheenjohtaja Arno Hakkarainen • Puheenjohtaja Martti Holma 
e-mail: timo.junttila@mil.fi Helenankuja 4,01400 Vantaa Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
• Asiamies Jukka Leikos GSM 050 383 5486 GSM 040 755 4261 
Merivoimien Esikunta e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi e-mail: martti.holma@welho.com 
PL 105,00201 HELSINKI 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA GSM 040 828 0384 SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi • Asiamies Aslak Saviranta • Puheenjohtaja Heikki Arasto 

MERIVOIMAT 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI Santtionranta 5,23960 SANTTIO 

MERIVOIMAT GSM 040 503 0875 GSM 041472 0602 
• Komentaja Pentti Villanen e-mail: aslak.saviranta@srs.fi e-mail heikki@arasto.fi 
Merivoimien Esikunta 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA RANNIKKOTYKISTÖN PL105,00201 HELSINKI RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA RANNIKKOTYKISTÖN 
(09) 181 24213 • Puheenjohtaja Aarne Krogerus PERINNEYHDISTYS 
e-mail: pentti.villanen@mil.fi Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO • Puheenjohtaja Juhani A. Niska 

MERIUPSEERIYHDISTYS 
GSM 040 545 1426 Keijukaistenpolku 3 A, 00820 HELSINKI 

MERIUPSEERIYHDISTYS e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi GSM 050 563 6124 
• Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 

e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

Merivoimien Esikunta RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PL 105,00201 HELSINKI PERINNEYHDISTYS PERINNEYHDISTYS 
Puh (09) 181 24430 • Puheenjohtaja Aimo Laaksonen • Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Pääesikunta (1.1.2007) Leppäkuja 1,02460 KANTViK Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
e-mail: jaakko.savisaari@mil.fi GSM 0400 813 603 GSM 0408248679 

RANNIKKOTYKISTÖN 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi Puh (019) 2481163 

RANNIKKOTYKISTÖN 
Puh (019) 2481163 

OPISTOUPSEERIT RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Markku Kaukoranta • Puheenjohtaja Esa Terviö • Puheenjohtaja Arto Tarvonen 
Riukutie 10 M42 Kotilotie 6,48310 KOTKA Sallatunturinne 2 C19,00970 Helsinki 
00390 HELSINKI GSM 0440 837 846 GSM 050 328 6134 
Puh 040-5509707 e-mail: esa.tervio@luukku.com arto.tarvonen@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss • Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO Hietakatu 7,49400 HAMINA 
GSM 040 557 8326 GSM 050 540 5417 

e-mail: tapioriikonen@surfeu.fi 
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HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-mail: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 

TURUN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Reino Varinovvski 
Nuppuiantie 10 E, 20320 TURKU 
Puh (02)239 4491,0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@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.fi 
• Puheenjohtaja Erik VVesterinen 
Lappomintie 446,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MIINANRAIVAAJAKILTA 

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

LAIVASTON SUKELTAJAKILTA 
• Puheenjohtaja Keijo Karimäki 
Keulatie 39 B 
00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mail: keijokar@saunalahti.fi 

RANNIKON 
PUOLUSJAJAn 

taJ/i/i h mä ka ladc/i 
MY:n kuukausikokous Turun Meriupseerikerholla (sivu 67) 
Rannikkojääkärikillan kevätkokous PVTKK, Kilo, Espoo (sivu 88) 
RTUY:n ja MY:n järjestämä KYLMÄN SODAN seminaari Suomen-
linnan Upseerikerholla (sivu 65) 

29.03. Helsingin Laivastokillta ry:n kevätkokous (sivu 101) 
30.03.-1.04. Merihistorian Päivät Loviisassa (sivu 80) 
14.04. Sininen Reservi ry:n vuosikokous Tampereella (sivu 78) 
18.04 MY:n vuosikokous Suomenlinnan Upseerikerholla (sivu 67) 
19.04. RtUY:n vuosikokous UudPr:n upseerikerho, Tammisaari (sivu 66) 
20.04. Rt:n Perinneyhdistyksen vuosikokous Suomenlinnan Päällystö-

kerholla (sivu 69) 
24.-25.04. Matti Kurjen Purjehtijat- Porlock Bayn veteraanit Turussa (sivu 85) 
09.05. RtUY:n lounasesitelmä Katajanokan Kasinolla (sivu 66) 
11.05. Helsingin Reservimeriupseerit 60 vuotta Katajanokan Kasinolla 

(sivu 87) 
19.05. Suomalaisvenäläinen merihistoriallinen yleisöseminaari: 

jäänmurtajatoiminta sodassa ja rauhassa Kotkassa (sivu 37) 
03.-05.06. Rannikkojääkärikillan Teikarin matka (sivu 88) 
08.-10.06. Rannikkojääkärikillan kanoottivaellus 1 (sivu 94) 
09.06. MY kuunari Helenalla (sivu 68) 
09.07. Merivoimien vuosipäivä iltajuhlineen Tammisaaressa (sivu 77) 
18.-21.07. Tall Ships' Race Kotkassa (sivu 73) 
18.-24.08. Meri 5-ottelun MM-kisat, Upinniemi 
28.-30.09. Rannikkojääkärikillan kanoottivaellus 2 (sivu 94) 
27.10. Meripuolustuspäivä ja RP:n juhlaseminaari, 

Helsinki (sivu 77-78) 
Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden toinen 
tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa 

Seuraa lehtemme kotisivuilta merivoimien 
ja eri yhdistysten tiedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi 
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2/2007 Kylmän sodan seminaari, historianumero 

- Suomen turvallisuuspolitiikka - suurvaltojen strategia -
meripuolustuksen tehtävät - viranomaisten yhteistyö 
Tekniikkaa: Mito-projekti etenee 
Esittelyssä: Saaristomeren Meripuolustusalue 
Ilmestyy viikolla 23. 
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Kuten kunnon painolla pitääkin, on Priimuksen konekanta 
ajan tasalla ja monipuolinen. Parasta palvelussamme on 
kuitenkin henkilökunta. Se osaa asiansa ja auttaa mielellään. 
Ota yhteyttä ja tutustu - aloita vaikka osoitteesta 
www.priimuspaino.fi. 
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