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... ilmestyy viikolla 40. 
Pääteemana on merivoimien kansainvälinen rooli. 
Lehden aineistopäivä on 13.8.2007 mennessä. Tekstit 
sähköisessä muodossa mieluiten rtf-tekstitiedostoina 
(muutkin formaatit käyvät) levykkeellä tai sähköpostilla. 
Kuva-aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (diaikuvat tiff-, 
eps- tai jpg). Digikuvien minimiresoluutio on 300 dpi 
käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa. 
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M eripuolustuksen toimintaken-
tässä vaikuttavat upseeriyhdis-
tykset, Meriupseeriyhdistys ja 
Rannikkotykistön Upseeriyh-

distys, järjestivät yhdessä seminaarin "Kyl-
mä Sota" Suomenlinnan Upseerikerholla 
maaliskuun lopulla. Alustajiksi saatiin ar-
vovaltainen joukko asiantuntijoita, mukana 
kaksi entistä puolustusvoimain komenta-
jaa. Hienointa oli, että seminaari innoitti 
yli 80 yhdistysten jäsentä saapumaan il-
tapäiväksi Suomenlinnaan. Seminaari oli 
menestys. Seuraavan vuoden yhteinen "tu-
levaisuusseminaari" on jo valmistelussa. 

Upseeriyhdistykset järjestivät myös 
yhteisen illallistilaisuuden, Miekkajuhlan, 
koko valmistuvalle merikadettikurssil-
le. Ensimmäistä kertaa yhdessä järjestäen 
saimme selkeää lisäarvoa perinteiselle ja 
arvokkaalle juhlalle. Alkuvuoden tilaisuuk-
sissa on luotu uutta yhteistyön perinnettä. 

Yhdistyksillämme tulee kuluvana vuon-
na olemaan yhteisiä tapahtumia kymmen-
kunta. Ajatuksena on yhdessä tekemisen 
ja osallistumisen myötä tarjota jäsenistöil-
lemme entistä useampia ja entistä laaduk-
kaampia tilaisuuksia, sekä luoda mahdol-

PÄÄKIRJOITUS 

Yhteistyössä on 

VOIMAA 
lisuuksia entistä parempaan toistemme tun-
temiseen. 

Järjestökenttä koko meripuolustuksen 
piirissä on pirstaleinen, paljon pieniä yhdis-
tyksiä "saman hiekkalaatikon" eri reunoilla. 
Johtopäätösten ja ratkaisujen tekeminen on 
kunkin toimijan omissa käsissä, mutta elin-
voimaa voidaan saada ainakin yhteistyöstä. 
Esimerkkinä voidaan mainita yhteiset kilta-
päivät Kaakonkulmalla joitain vuosia sitten. 
Laivaston Kilta ja Rannikonpuolustajain Kil-
ta yhdistivät voimansa ja järjestivät yhdessä 
erinomaisen tapahtuman, "Siniset Kiltapäi-
vät". Kuljetusten, majoitusten, ruokailujen 
ja itse ohjelman yhdistämisestä oli hyötyä 
ja iloa kaikille. Myös merivoimien joukko-
osaston tuki oli "kaksinkertainen" verrattuna 
erillisinä järjestettäviin tapahtumiin. 

Meriupseeriyhdistys ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys tarjoavat mallin yhteistyö-
hakuisuudesta, joka on johtamassa molem-
pia yhdistyksiä hyödyttävään vakiintunee-
seen läheiseen yhteistyöhön - "strategiseen 
kumppanuuteen". 

Yhdistystemme puolesta toivotamme yh-
teistyön vuotta kaikille Rannikon Puolusta-
jan lukijoille. 

Tapio Maijala 
puheenjohtaja 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 

Jaakko Savisaari 
puheenjohtaja 
Meriupseeriyhdistys 
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Reijo Telaranta 
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Ove Enqvist 

8 3 76 mm:n vuorikanuuna 
Ove Enqvist 

* 1 1 8 "Merivaruskuntalainen" 

Johanna Lahtinen 

T T T : tekniikkaa, taktiikkaa ja teknologiaa 

* 120 ILS miinantorjunta-alushankkeessa... Erik Kalliolevo 

* 125 PV Rautauoma tositoimiin 
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* 128 Esik-J 07 
Antti Rautiainen 

* 132 Keltainen sukellusvene nimeltä LINDA 
Matti Niemi 

Kuulumisia 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 
Meriupseeriyhdistys ry 
Rannikkotykistön Opistoupseerit ry 
Sininen Reservi ry 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
Hangon Rannikkopatteriston Perin-
neyhdistys ry 
Turun Rannikkotykistökilta ry 
Rannikkojääkärikilta ry 
Laivaston Kilta ry 
Turun Laivastokilta ry 
Pohjanlahden Laivastokilta ry 
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Kevät 
merivarus-
k linnassa 
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Esikuntahar-
joitusta harjoi-
tusesikunnassa 

Järjestöt toimivat 
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MERIVOIMAT TIEDOTTAA 
2/2007 

©PUOLUSTUSVOIMAT 

Viron merivoimien lippulaiva 
ENS Admiral Pitkä vieraili Helsingissä 
• Viron merivoimien lippulaiva ENS Admiral Pit-
kä teki laivastovierailun Helsinkiin 14.-16. maalis-
kuuta 2007. Viron Tasavallan Presidentti Toomas 
Ilves puolisoineen saapui aluksella viralliselle val-
tiovierailulle Suomeen. 

Virolaisalus ylitti Suomen aluevesirajan 14. 
maaliskuuta kello 8. Miinalautta Pyhäranta vas-
taanotti aluksen Suomen aluevesirajalla Helsingin 
edustalla ja saattoi sen Pakkahuoneen laituriin. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti ampui kun-
nialaukaukset Vallisaaresta alusten ohittaessa Kus-
taanmiekan. Myös ENS Admiral Pitkä ampui omat 
kunnialaukauksensa. 

Admiral Pitkän päällikkönä toimi luutnant-
ti Peep Laanisto ja suomalaisena yhteysupseerina 
kapteeniluutnantti Mika Raunu. 

©PUOLUSTUSVOIMAT 
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KUVAT ©PUOLUSTUSVOIMAT 

Henkilöuutisia 
• Puolustusvoimain komentaja on määrännyt 
kommodori Timo Junttilan Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen komentajaksi 1.7.2007 lukien. 
Nykyinen komentaja, 1.4.2007 lippueamiraaliksi 
ylennetty Antero Karumaa siirtyy tuolloin Pää-
esikuntaan komentopäälliköksi lp-amir Hanno 
Strangin seuraajaksi. 
• Merivoimissa on määrätty upseereita vuoden 
2008 alusta seuraavasti: 

komentaja Heikki Mahlamäki Merivoimien 
Materiaalilaitoksen johtajaksi 
komentaja Dan Wilen Merivoimien henkilös-
töpäälliköksi (MERIVE) 

- komentaja Heikki Rauhala Merivoimien huol-
topäälliköksi (MERIVE) 

PÄÄESIKUNTA TIEDOTTAA 
Puolustusvoimien aluetoimistoille 
ensimmäiset päälliköt 
• Puolustusvoimain komentaja on määrännyt 
aluetoimistoille ensimmäiset päälliköt ja huolto-
rykmenteille ensimmäiset komentajat. Maavoimiin 
perustetaan vuoden 2008 alussa kaiken kaikkiaan 
21 asevelvollisia palvelevaa palvelupistettä. 

Aluetoimistot palvelevat asevelvollisuusasiois-
sa, tukevat vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus-
ta, valmistelevat sodan ajan järjestelyjä sekä pitä-
vät yhteyttä alueen reserviläisiin. Aluetoimistoissa 
työskentelee kymmenisen henkeä alueesta ja tehtä-
vistä riippuen. 

Kolme uutta palvelupistettä perustetaan uusien 
sotilasläänien esikunnissa: Savo-Karjalan, Lapin 
sekä Pohjanmaan Sotilasläänien esikunnissa. 

Aluetoimistoista yhdeksän perustetaan jouk-
ko osastojen yhteyteen. Ylä-Lapin aluetoimisto pe-
rustetaan Jääkäriprikaatiin, Kainuun aluetoimisto 
Kainuun Prikaatiin, Pohjois-Karjalan aluetoimisto 
Pohjois-Karjalan Prikaatiin, Päijät-Hämeen alue-
toimisto Hämeen Rykmenttiin, Satakunnan alue-
toimisto Porin Prikaatiin, Kanta-Hämeen aluetoi-
misto Panssariprikaatiin, Etelä-Karjalan aluetoi-
misto Maasotakouluun, Kymenlaakson aluetoi-
misto Reserviupseerikouluun ja Helsingin aluetoi-
misto Kaartin Jääkärirykmenttiin. 

Näiden lisäksi perustetaan seitsemän erillistä 
aluetoimistoa, jotka kuuluvat Sotilasläänien esi-
kuntien alaisuuteen. Etelä-Savon aluetoimisto toi-
misi Mikkelissä, Keski-Suomen aluetoimisto Jyväs-
kylässä, Pirkanmaan aluetoimisto Puolustusvoimi-

Kommodori 
Timo Junttila 

Komentaja 
Heikki Mahlamäki 

Komentaja 
Heikki Rauhala 

Komentaja 
Dan Wilen 

en Materiaalilaitoksen Esikunnassa, Varsinais-
Suomen aluetoimisto Merivoimien Esikunnassa, 
Uudenmaan aluetoimisto Uudenmaan Prikaatissa, 
Itä-Uudenmaan aluetoimisto Hyrylässä ja Pohjois-
pohjanmaan aluetoimisto Pohjois-Suomen Sotilas-
läänin Esikunnassa. Lisäksi perustetaan kaksi pal-
velupistettä Porvoossa ja Kauhavalla. 

Huoltorykmentit toteuttavat 
alueellisen huollon 
• Maavoimiin perustetaan myös Materiaalilaitok-
sen alaisuuteen hallintoyksiköiksi neljä huoltoryk-
menttiä. Ne ovat alueellisen huollon ja materiaali-
toimintojen toteuttajia. Rauhan aikana huoltoryk-
menttiin kuuluu esikunta ja erikseen määritettäviä 
varikko-osastoja, varastoja, korjaamoita sekä mui-
ta huollon yksiköitä. 

Huoltorykmenttien esikunnat sijoitetaan ope-
ratiivisten sotilasläänien esikuntien yhteyteen. Ete-
lä-Suomen Huoltorykmentin Esikunta sijoitetaan 
Helsinkiin, Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esi-
kunta Hämeenlinnaan, Itä-Suomen Huoltoryk-
mentin Esikunta Kouvolaan ja Pohjois-Suomen 
Huoltorykmentin Esikunta Ouluun. 

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt 
aluetoimistojen toimistopäälliköt 1.1.2008 alkaen. 
Määräämättä ovat vielä Pohjois-Suomen Huolto-
rykmentin komentaja sekä Helsingin ja Etelä-Kar-
jalan aluetoimistojen päälliköt. 
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Patria 
www.patria.fi 

Patrian Systems and Services 
-liiketoiminta-alue tuottaa sotilas-
lentokoneiden ja helikopterien 
huolto-, korjaus- ja modifiointi-
palveluja, lentäjäkoulutusta sekä 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmiä ja niiden integrointia. 
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Kylmää sotaa ja 
vastuutonta hajaannusta 

Kevään kotimainen puolustuskeskustelu ja "lä-
hiulkomaiden" tapahtumat ia uhkailuksikin kat-

sottavat puheenvuorot ("pienempiä on kiva potkia") 
ovat murheellisella tavalla tuoneet kylmän sodan 
tuulet tuoreeseen tietoisuuteemme. Tässä tilantees-
sa on pienten naapuriemme onni olla EU:n jäseniä 
ja NATOtn ytimessä, vaikka se ei niitä taloudelliselta 
painostukselta pelastakaan. Pahemmalta kohtalolta 
kylläkin. Oli myös ilahduttavaa kuulla uuden ulkomi-
nisterimme suoraselkäinen tuen ilmaus veljeskansal-
lemme. Se poikkesi tyylikkäästi aiemmasta punasä-
vyisestä kyyristelystä. Hyvät, avoimet ja luottamuksel-
liset suhteet voivat perustua vain aitoon molemmin-
puoliseen kunnioitukseen. Ei toisten polkemiseen, 
eikä lipomiseen. Ei myöskään tarpeettomaan uhitte-
luun. Puolin ja toisin. 

Respektiä, sanoo nykysuomalainen. Respektiä! 
Suomen Kuvalehdessä (13/2007) julkaistu .puo-

lustusministeriön edellisen kansliapäällikön, kenraali-
luutnantti Matti Aholan puheenvuoro maamme puo-
lustuskyvyn rapauttamisesta oli pysähdyttävä. Kun 
maan edellinen hallitus ei pitänyt puolustusmäärära-
hasuunnitelmista kiinni, kun säästöjä tehdään kesken 
kaiken, kun pienenevänkin reservin kertausharjoituk-
set käytännössä vuosiksi lopetetaan, on se selkeä sig-
naali ulospäin, myös "lähiulkomaille" siitä, että koko 
maata ei aiota puolustaa, vaikka virallisesti vielä muu-
ta puhutaan. Kuinka kauan korkeaa kotimaista maan-
puolustushenkeä pelkillä puheilla varjellaan, onkin 
mielenkiintoinen juttu. Ainakin aktiivireserviläisten 
ja reserviläiskentän mielipidevaikuttajien kokemukset 
ja saamat viestit kertovat liian usein kielteiseksi koe-
tusta kehityksestä, juhlapuheiden ja käytännön toi-
menpiteiden välisestä ristiriidasta. 

Mutta eivät vapaaehtoisen kentän toimijatkaan ole 
tähän mitenkään syyttömiä. Helsingin Reservin Sano-
mien pääkirjoitus (3/2007, lue tämän lehden sivulta 
116) sanoo järjestökentän hajaannuksen ruman sanan 
niin kuin se on. Lehti on täysin oikeassa. Nykyinen 
vapaaehtoisen maanpuolustuskentän hajanaisuus on 
vastuutonta, vaikutusvallatonta ja tehotonta puuhas-
telua, eikä sen varaan voi paljon konkreettista laskea. 
Se sisältää liian paljon pienten ja vähän suurempien-
kin ukko- ja akkakerhojen pienimuotoista askartelua 
ja toisaalta valtakunnallisenkin tason päällekkäistä 
organisointia ja tehotonta rahankäyttöä. Pahimmil-
laan keskinäistä nokittelua. Tämä siitä huolimatta, 
että muutakin on yritetty. 

Sininen Reservi ry perustettiin suurin toivein 10 

vuotta sitten toukokuussa 1997. Sen perustajien ta-
voitteena oli, merivoimienkin toivomana, saattaa, jos 
ei yhteen, niin ainakin yhteistoimintaan, kymme-
net meripuolustuksen kentässä toimivat yhdistykset. 
Luoda tehoa yhteistoimintaan puolustushaaran kans-
sa, rakentaa suurempia toiminnallisia kokonaisuuk-
sia. Synnyttää kentän yhteinen ääni. Alku oli lupaava, 
vaikka paljon vastustuskin ilmeni. Paljon tukeakin 
saatiin. Edesmennyt koululaiva Köyttä sen hienoim-
pana ilmentymänä. 

Missä ollaan nyt? Eipä paljon missään. Keski-
pakovoimat ovat olleet suuremmat kuin yhteistyön 
voimat. Valitettavan usein haetaan toiminnasta vain 
omaa etua, jos mitään haetaan. Kun ulkoisia painei-
ta yhteistyölle ei ole, toimitaan niin kuin Suomessa 
liian usein ennenkin on toimittu. Oma säkki, oma 
suu, oma tontti ja aita ympärille. Poikkeuksiakin on. 
Hienoa kerho- ja kiltatyötä, joskus jopa yhteistyötä. 
Mikä ei muuta yleiskuvaa. RUL, RES ja MPKL pitäisi 
yhdistää, [onkun pitäisi ottaa johto. Valtakunnallisella 
tasolla. Ja ottaa mallia vaikka työmarkkinajärjestöjen 
kehityksestä. Suuruus on voimaa! 

Toivotan onnea 10-vuotiaalle Sininen Reservi ry: 
Ile. Olinhan sitä perustamassa. Perusresepti on edel-
leen oikea. Toivotan onnea toiselle kaudelle valitulle 
puheenjohtajalle. Tehtävä on haastava, fopa haasta-
vampi kuin 10 vuotta sitten. Jotta tulevaisuudessa 
olisi muutakin yhteistä kuin pienet kesätanssit ja jou-
lulounas. )a samat naamat. Niin ja hienoa Meripuo-
lustuspäiväämme unohtamatta. Tänä vuonna 27.10. 
Maanpuolustuskorkeakoululla, yhdessä 50-vuotiaan 
Rannikon Puolustajan kanssa. 

Yhtenäisyydessä olisi voimaa, hajaannuksessa on 
tuhon siemen. Mitä Marski sanoi: "Pienen kansan 
voima on sen yksimielisyys". Pätee pienemmissäkin 
ympyröissä. 

Kai Masalin 
2.5.2007 

PS. Rannikon Puolustaja sai Maanpuolustuskiltojen 
Liiton kunniamaininnan vuodelta 2006. 

Se oli lehden kolmas, perättäisenä vuotena saatu 
kunnianosoitus. Kiitän lehden kirjoittajia, kirjeen-
vaihtajia, toimitusneuvostoa, tilaajayhdistyksiä, työto-
vereitani, kustantajaa ja lehden taloudellisia tukijoita. 
Olemme yhdessä tehneet hienon lehden. Meripuolus-
tuksen ja Sinisen Reservin tuella ja tueksi. Kiitos! 
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Ensi-ilta 15.9.2007 
Kaikki syksyn esitykset varattavissa. 

118 
RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 0 7 



PRIKAATIKENRAALI ASKO KILPINEN 

SUOMEN 
TURVALLISUUSPOLIITTISET 
REALITEETIT JA 
MAAMME ASEMA 
ULKOLUOLISIN SILMIN 
TARKASTELTUNA 

• Prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen vastasi Suomenlinnan Up-
seerikerhon tiloissa 29.3.2007 
pidetyn seminaarin alustusten 
aihepiirien koordinoinnista. 
Käyttämässään alkupuheen-
vuorossa Asko Kilpinen kuvasi 
käsiteltävän ajanjakson aikais-
ta Suomen turvallisuuspoliit-
tista kehystä sekä maamme 
poliittisen liikkumavaran rajal-
lisuutta. Puheenvuoro sisälsi 
naapurimaiden näkemyksen 
Suomen asemasta "kylmän 
sodan" aikaisessa sotilaspoliit-
tisessa asetelmassa. 

vauspuheenvuoros-
saan RTUY:n pu-
heenjohta ja l injasi 
seminaarimme tar-

koituksen: "Tarkastella meripuo-
lustuksen ja rannikkopuolus-
tuksen asemaa ja kehitystä sekä 
merkitystä osana YYA-kauden 
maanpuolustuksemme uskot-
tavuutta". Kuultaviin alustuk-
siin on sisällytetty silloisen ajan 
turvallisuuspoliittiset kehykset, 
ympäristömme sotilaalliset voi-
mavarat ja sekä katsaukset me-
ripuolustuksemme suoritusky-
vyn ja valmiuden kehittymiseen 
ensisijaisesti 1970- ja 80 luvuil-
la. Käsiteltävän ajanjakson alku 
on tästä päivästä laskien noin 30 
vuotta taaksepäin. Kymmenen 
vuotta pitempi aika kuin rannik-
kotykistön kehittämisvaihe va-
paussodan ja talvisodan välisenä 
aikana. 

Sodan jälkeiset rauhanehdot, 
Porkkalan vuokra-alue, miinan-

raivausaika ja 1940-luvun lopul-
la voimaan astunut meille vart-
tuneille niin tuttu, joka kolkkaan 
ulottunut YYA-sopimuksen var-
jo rajoittivat voimakkaasti me-
ripuolustuksen kehittämistä ja 
operatiivista suunnittelua. Pork-
kalan palautus poisti painos-
tavan uhkakuvan ja Suomen-
lahdesta tuli meripuolustuksen 
kannalta operatiivinen kokonai-
suus. Pariisin rauhansopimuk-
sen puolustusvoimien vahvuu-
delle ja materiaalihankinnoille 
asettamat rajoitukset jäivät voi-
maan. YYA-sopimus oli rivikou-
luttajalle näkymättömissä, mutta 
poliittisena kehyksenä koko ajan 
taustalla. Käytännössä rannikko-
tykistöaselaji joutui toimimaan 
1960-luvun lopulle saakka pää-
osin sotiemme aikaisen kaluston 
ja teknillisten ratkaisujen varas-
sa. Tutka oli tosin astunut ku-
vaan jo aiemmin. Linnakkeiden 
tykistöaseistuksen rungon muo-
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• Ruotsin uhka-analyysi 1970-luvun alussa. Kuva on 
kapteeni Asko Kilpisen diplomityöstä Ruotsin SKK:ssa 
vuodelta 1974. Kuvaa käytettiin maanpuolustuskurssien 
opetuksessa 1970 ja -80 lukujen taitteessa. "Strategian 
tutkimuksia. Ruotsin kokonaismaanpuolustus 1980-lu-
vulla" Sotatieteen laitos. Julkaisusarja 1, N:o 8 / 1979. 
Liite 5. 

dosti vuosikymmeniä uskollises-
ti palvellut Canet-kalusto. 
ASKEL OHJUSKAUTEEN otet-
tiin 1960-luvun lopulla sekä me-
rivoimissa että rannikkotykis-
tössä. Neuvostoliitosta hankittu 
meritorjuntaohjus-66 (MTO-66) 
oli silloisen kehityksen huippua. 
Hankinta ei jäänyt huomaamat-
ta läntisissä naapurimaissam-
me. YYA-sopimus, panssari-
vaunut, MIG-hävittäjät, Riga-
luokan saattajat ja OSA-luokan 
ohjusveneet veivät meidät län-
nessä yhä selvemmin Neuvos-
toliiton sateenvarjon alle. Poliit-
tinen tasapainoilu näkyi myös 
sotakoulujemme opetuksessa. 
Operatiiviset ja taktilliset tilan-
teet rakennettiin siten, että sor-
mi ei missään harjoituksen vai-
heessa osoittanut YYA-kump-
panimme suuntaan. Tämä johti 
suurimmissa sotaharjoituksis-
sa ja operatiivista tasoa olevissa 
sotapeleissä meripuolustuksen 
kannalta vääristyneisiin ja kum-
mallisiin ratkaisuihin. Pari esi-
merkkiä: Divisioonan maihin-
nousu Pohjanlahdelle Porin ja 
Kaskisten välille, vaikka Ahve-
nanmaa oli edelleen suomalais-
ten hallussa. Kolme divisioonaa 
tuotiin maihin yhden vuorokau-
den aikana Hankoniemen alu-
eelle, josta seuraavan vuorokau-
den kuluessa rantaradan tasalle. 
Vastahyökkäykseen suunnatta-
ville suomalaisille prikaateille 
tuli saada "operaatiotilaa!". Meri-
voimien alukset ja rannikkopuo-
lustus oli pelattu pois muutaman 
lauseen kuvauksella. Hyökkää-
jä ei ollut kärsinyt merkittäviä 
tappioita sotatoimiensa aikana. 
Missään vaiheessa ei analysoi-
tu hyökkääjän kuljetustonniston 
kuormauskykyä tai maihinnou-

sualueen satamien purku- tai 
tiestön veto-kapasiteettia. So-
takorkeakoulun opettajat olivat 
puun ja kuoren välissä! Valitetta-
vasti nämä esikuntateknilliset ti-
lannekuvat jäivät monen varttu-
neemman upseerin saatikka sit-
ten nuorten Sotakorkeakoulun 
oppilaiden mieleen totuuksina 
ja mahdollisina tapahtumaket-
juina. Meripuolustuksen torjun-

takyvystä omaksuttujen virhekä-
sitysten oikaiseminen alueellisen 
tason operatiivisia suunnitelmia 
myöhemmin laadittaessa oli sekä 
turhauttavaa että aikaa vievää. 

1970-luvun alussa minul-
le avautui tilaisuus nähdä YYA-
Suomi lähinaapureittemme sil-
min. Suomessa oli Lasse Lehti-
sen väitöskirjan mukaan menos-
sa "suomettumisen" syvin kypsy-
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misvaihe. Kolme vuotta Ruotsin 
Sotakorkeakoulussa ruotsalais-
ten, norjalaisten, tanskalaisten 
ja englantilaisen kurssitoverien 
keskuudessa antoivat sekä koke-
musta että näkemystä koskien 
Suomen strategista ja sotilaspo-
liittista asemaa lähimpien naa-
pureittemme kiikarein tarkastel-
tuna. Suomi kuului Neuvostolii-
ton nautintapiiriin. Suomalais-
ten haluun taistella maansa va-
pauden puolesta uskottiin, mut-
ta puolustusvoimiemme kykyyn 
vastustaa Neuvostoliiton laaja-
mittaista hyökkäystä ei luotettu. 
Vuosien saatossa kerätyt tiedot 
Suomen puolustusbudjetista ja 
joukkojen sodanajan vahvuuk-
sista antoivat jakolaskuna käteen 
saldon, jolla ei varusteta 500.000 
miehen asevoimia modernilla 
aseistuksella. Usko Suomen puo-
lustustahtoon oli enemmän vii-
me sotiemme veteraanien tais-
telun tulosta kuin 1970- luvulla 
tehdyn kylmän analyysin loppu-
tulos. 

NÄISSÄ POLIITTISISSA olo-
suhteissa ja taloudellisen liikku-
mavaran rajallisissa kehyksissä 
ylin johtomme joutui rakenta-

maan uskottavaa meripuolus-
tusta. 1970-luvun alusta lähtien 
saatiin Parlamentaarisista Puo-
lustuskomiteoista poliitt inen 
selkänoja, johon nojautuen ryh-
dyttiin modernisoimaan rannik-
kotykistöaselajia ja merivoimia. 
Komiteamietinnöt olivat suosi-
tuksia ja sellaisenaan jo kompro-
misseja, mutta niiden takana oli 
koko puoluekenttä. Rannikko-
puolustustoimikunta -72 (RPT-
72) määritti rannikkopuolustuk-
sen kehittämistavoitteet osana 
meripuolustusta 10-15 vuoden 
tähtäyksellä. Meripuolustuksen 
ylösrakentaminen oli poliittises-
ti neutraali kenttä. Painopisteet 
sijoittuivat selvästi pääkaupun-
gin edustalle ja Helsingin länsi-
puoleisille rannikko-osuuksille 
sekä Hankoniemen alueelle. Il-
man puolustusvoimien ylimmän 
johdon voimakasta tukea ei me-
ripuolustuksen suorituskyvyn ja 
valmiuden nostaminen 1980-lu-
vun lopun tasolle olisi ollut mah-
dollista. Taustalla oli johdon rea-
listinen näkemys uhkakuvista ja 
Suomen ydinalueen strategises-
ta merkityksestä. Lyhyin tie tälle 
alueelle kulki ja kulkee edelleen 
meren yli. Vihamielinen suora 

ajo etelärannikon satamiin pys-
tyttiin estämään lyhyen varoitus-
ajan jälkeen. Kynnyksen tuli olla 
uskottava ja riittävän korkea! 
Tarkasteltiin kynnystä miltä ran-
nikolta tahansa! 

Miten Pariisin rauhansopi-
muksen ja YYA-ajan määrittä-
missä puitteissa, niukkojen puo-
lustusbudjettien sitomana raken-
nettu Euroopan sotataloudel-
lisesti tarkasteltuna tehokkain, 
mutta samalla uskottava meri-
ja rannikkopuolustus on tämän 
seminaarin aihe. Jokainen alus-
taja on ollut henkilökohtaisesti 

mukana .näköalapaikalla 
I AMfZE 

1970- ja 80 lukujen meri-
puolustuksen rakennus-
työssä. Toivon, että teille 
jää selkeä kuva siitä, mi-
ten ja millaisessa ympä-
ristössä yli 30 vuotta sit-
ten asetetut tavoitteet saa-
vutetti in niin merellä, 
saaristossa kuin rannik-
koomme rajoittuvilla alu-
eilla. • 
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Lyhennelmä amiraali 

Jan Klenbergin alustuksesta 

seminaarissa "Meri- ja 

rannikkopuolustus kylmässä 

sodassa" 29.3.2007. 

Alustus perustuu kirjoittajan 

pääesikunnan päällikkönä 

1980-luvulla pitämiin 

esitelmiin. 

m J uolustuspolitiikassa on 
Hväl t tämätöntä määri-
• teliä, minkälaisiin kon-
( f l i k t e i h i n , millaiseen 

sotaan valmistaudutaan. Tämä 
on osa uhka-analyysiä. Entinen 
viisaus, että aina kannattaa val-
mistautua pahimpaan, alettiin 
kylmän sodan aikana vähitellen 
ymmärtää mahdottomaksi: Suur-
ydinsotaan ei Suomen kaltai-
sen valtion puolustuspolitiikassa 
voi rationaalisesti valmistautua 
muutoin kuin väestönsuojelulla. 

-1980-luvulle tultua oli näh-
tävä, että ydinaseet olivat pe-
rusteellisesti muuttaneet suur-
valtojen välillä käytävän so-
dan logiikkaa. Pääsyynä ei ollut 
ydinaseiden suunnaton tuhovoi-
ma sinänsä. Ennen niiden kek-
simistäkin olisi ollut teknisesti 
mahdollista tuhota kokonainen 
viholliskansa - mutta vasta sen 
jälkeen kun vihollisen asevoimat 
olisi ensin täydellisesti lyöty. Ki-
väärin patruunat olisivat riittä-
neet! 

-Olennaisiksi ovat muodos-

tuneet ydinaseiden mannerten-
välisen kantaman omaavat käyt-
töjärjestelmät. Ne mahdollistavat 
viholliseksi katsotun kansan tu-
hoamisen minä päivänä tahansa, 
"napin painalluksella". Seurauk-
sena tosin olisi, että ydinsodan 
aloittaja itse - ja moni muukin 
kansa - joutuisi suurvaltavastus-
tajan "toisen iskun" tuhoamaksi. 

-Suurvallat ja erityisesti kyl-
män sodan kaksi supervaltaa ko-
kivat valtavien ydinarsenaalien 
hankkimisen ja ylläpitämisen 
välttämättömäksi poliittisen val-
tansa vuoksi. Näin syntyi ja va-
kiintuikin "kauhun tasapaino". 

-Puheet jollakin tavalla rajoi-
tetusta taktisesta ydinsodasta tai 
"counterforce-sodasta" eivät ole 
näyttäneet loogisilta. Missä kul-
kisivat ydinaseiden käytön ra-
jat esimerkiksi Keski-Euroopan 
oloissa? Voisiko ne tietää etukä-
teen? Ehkäistäkseen ydinaseiden 
"häirikkökäytön" ja sen riskit 
suurvallat ovat ajaneet ydinsul-
kusopimusta. 

-Kylmän sodan aikana tuli 
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• Seminaariyleisö täytti Suomenlinnan upseerikerhon juhlasalin. Alustusvuorossa amiraali Jan Klenberg. 

suurvaltojen välisen ydinsodan 
välttämisestä valtioiden tärkein 
turvallisuustavoite, joka tärke-
ydessä on ylittänyt kaikki muut 
tavoitteet. Ydinsota Euroopassa 
on erittäin epätodennäköinen. 
Ydinaseistuksen rajoittamissopi-
muksilla on pyritty kustannusten 
ja riskien hallintaan. Silti kylmän 
sodan kahden suuren osapuolen 
ydinaseet riittävät edelleenkin 
vastustajan - ja koko ihmiskun-
nankin - täydelliseen lamautta-
miseen. 

-Tavanomaisin asein käy-
tävä, pitkäaikainen suursota 
johtaisi Euroopassa nopeasti 
kaikille osapuolille kestämät-
tömään ydinsodan riskiin. Ta-
vanomaista sotaa suurvaltojen 
välillä Euroopassa, nykyaikais-
ta liikuntasotaa, voitaisiin käydä 
ydinkynnyksen alapuolella vain 
lyhyen aikaa. Ajallisen pituuden 
arviointi oli ja on vaikeata. 1980-
luvulla päädyttiin arvioon viik-
ko - pari viikkoa - enimmillään 
viikkoja. 

-Sodan kulminaatiovaihee-

seen saattaa kuulua ydinaseiden 
pelotuskäyttöä esimerkiksi ava-
ruudessa tai arktisilla alueilla. 
Lyhyt tavanomainen sota päät-
tyisi joko halli tsemattomaan 
ydinsotaan tai - mitä pidettiin 
todennäköisempänä - jonkinlai-
seen aselepoon ja kriisin asteel-
le. 

-Kylmän sodan aikana ar-
vioitiin, että NATOn ja Varso-
van liiton välisen rajan ylittä-
vät kaikki sotatoimet, siis myös 
tavanomaisin asein käytävät, 
ovat varsin epätodennäköisiä. 
Todelliset tapahtumat ovat sit-
temmin vahvistaneet tämän ar-
vion oikeellisuutta. 

-Suomen kannalta oli eri-
tyisen tärkeätä pohtia mahdolli-
suutta, että pienvaltio voisi jou-
tua erillissotaan. Tiedettiin, että 
sotilaalliset operaatiot liittou-
tuman sisällä olivat mahdolli-
sia (Unkari, Tshekkoslovakia). 
Erillishyökkäystä Suomen kal-
taista liittoutumatonta valtiota 
vastaan pidettiin mahdollise-
na sellaisessa tilanteessa, jossa 

se voidaan suorittaa nopeana, 
kaappausluonteisena yllätysis-
kuna (vrt. nykyisen terminologi-
an strateginen isku). Arviona oli, 
että kyky sitkeään puolustuk-
seen, jonka lyöminen vaatii pit-
käaikaisia (viikkoja ?) ja mittavia 
operaatioita riittänee ehkäise-
mään ennakolta erillishyökkä-
ykset. Tämä käsitys on merkit-
tävästi ohjannut Suomen soti-
laallisen puolustuksen kehittä-
mistä. 

Jo toinen (1976) ja kol-
mas (1981) parlamentaa-

rinen puolustuskomitea koros-
tivat, että "avointa sotaa toden-
näköisempi on maanosassamme 
asteittain kiristyvä tilanne, jos-
sa rauha järkkyy pitkäksi ajaksi 
ilman, että osapuolten suhteet 
kärjistyisivät avoimeksi sodaksi. 
Suomen tulee erityisesti varautua 
tällaiseen tilanteeseen. Pyrimme 
puolueettomuuspolitiikkaa nou-
dattaen pysymään syntyneiden 
ristiriitojen ulkopuolella, osoit-
tamaan vakuuttavasti päättäväi-
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syytemme ja kykymme huolehtia 
alueemme koskemattomuudesta 
sekä etsimään poliittisia keinoja 
kriisin lieventämiseksi". 

-Kylmän sodan arvioinneis-
sa katsottiin eurooppalaiseen 
kriisiin kuuluvan 
- poliittista uhkausta käyttää 

sotilaallista voimaa, vasta-
puolen yhtenäisyyden mu-
rentamista sekä liittoutumat-
tomien painostusta (tai hou-
kuttelua), 

- kaupallisia rajoituksia ja saar-
toja vastapuolelle ja liittoutu-
mattomille, taloudellista tu-
kea liittolaisille sekä strategi-
sesti tärkeän tuotannon lisää-
mistä ja varastointia, 

- sotilaallisen suorituskyvyn 
ja valmiuden kohottamista, 
sota- ja johtamisharjoituksia, 
joukkojen siirtoja lähtöase-
miin, ydinaseistuksen käyt-
tövalmiuden demonstroin-
tia, tiedustelun tehostamista 
vastapuoleen ja liittoutumat-
tomiin päin, puolustuskyvyn 
testaamista, alueloukkauksia, 
provokaatioita, kahakointia 
sekä välikohtauksia kansain-
välisillä merillä, sabotaashi-
ja terroritekoja vastapuolen 
heikentämiseksi ja liittoutu-
mattomien painostamiseksi. 
-Vakava kansainvälinen 

kriisi oli kylmässä sodassa se 
todennäköisin tilanne, jos-
sa myös Suomen puolustus-
kyvyn suorituskyky mitataan. 
Tästä johtuvat tarpeet puolus-
tusvoimiemme kehittämiseksi 
asetettiin etusijalle. Resurssien 
käytössä tiedustelu ja valvonta, 
johtaminen sekä ilmapuolustus 
korostuivat voimakkaasti, mutta 
myös meripuolustukseen panos-
tettiin perinteistä tasoa enem-
män. 

Viime aikoina on ulko-
mailla julkisuuteen saa-

tettu tai "vuodatettu" erilaisia 
kylmän sodan aikaisia operaa-
tioiden suunnitelmia, joissa suu-
ria, syviä ja pitkäkestoisia sota-
toimia on ajateltu suoritettavan 
ilman ydinsodan tai sen vaa-
ran kaiken muuttavaa vaikutus-
ta. Suomalaisen tarkkailijan on 
syytä pitää tällaisia suunnitelmia 
joko osana tarkoituksellista voi-
mapolitiikkaa tai suurvaltojen 
rauhan aikana alityöllistettyjen 
yleisesikuntien puhdetöinä. 

Suomi Neuvostoliiton ja 
NATOn välissä 

Suomen sotilasmaantie-
tee l l i sen a seman tär-

kein piirre kylmän sodan aika-
na oli Neuvostoliiton naapuruus. 
Maallamme on siitä historiallisia 
kokemuksia ja nyt Neuvostolii-
tosta oli tullut supervalta. Suo-
mella oli 1200 km pitkä itäraja ja 
lisäksi Suomenlahden rannikko 
ja Ahvenanmaa. 

-Suomen ilmatila muodosti 
"painuman sisäänpäin" Neuvos-
toliiton ilmatilan puolustamises-
sa. Pinnassa lentävien risteilyoh-
justen kehittyminen 1980-luvul-
la tuntui vain korostavan tätä ar-
viotamme. 

-Toisen maailmansodan me-
netysten jälkeenkin Suomen alue 
oli erittäin lähellä Neuvostoliiton 
strategisia kohteita Leningradia 
ja Kuollan tukikohtia Murmans-
kin ympärillä. Lentomatka rajal-
ta näihin kohteisiin on muuta-
mia minuutteja. Oli uskottavaa, 
että Neuvostoliitto tunsi huolta 
näiden kahden suunnan turvalli-
suudesta, ennen muuta ilmapuo-
lustuksesta, mutta pohjoisessa 
myös alueellisesta. 

-Neuvostoliito piti Itämerta 

omana vaikutusalueenaan, mare 
nostrumina ja "rauhan merenä". 
Demilitarisoidun, mutta keskei-
sesti sijaitsevan Ahvenanmaan 
arvioitiin olevan Neuvostoliiton 
sekä huolen että mielenkiinnon 
kohteena. Sen hallinnalla olisi 
ollut mahdollista vaikuttaa sekä 
Suomen että Ruotsin toimiin. 

-NATOn tärkeimpänä ta-
voitteena Pohjois-Euroopassa oli 
pitää Norja tukialueenaan osa-
na Pohjoisen Atlantin järjestel-
määnsä. Neuvostoliiton sukel-
lusveneiden torjunta, valvonta 
ja tiedustelu ja ainakin mahdol-
lisuuden ylläpitäminen uhata 
Kuollan aluetta lähinnä ilmoitse 
olivat ilmeisen tärkeitä. NATOs-
sa oltiin julkisesti huolestuneita 
siitä, että Neuvostoliitto uhkai-
si Pohjois-Norjaa hyökkäyksillä 

e OVE ENQVIST 
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PUOLUSTUSVOIMAT 

Suomen ja Ruotsin kautta. 
-Itämeren suunnassa ei NA-

TOlla nähty mahdollisuuksia 
mittavaan pintatoimintaan me-
ren pohjoisissa osissa lähellä 
Suomea. Ruotsin siirtyminen 
NATOn leiriin olisi muuttanut 
tilanteen Itämerellä olennaisella 
tavalla. 

Valtionjohdon päättämä 
hyvien suhteiden po-

litiikka Neuvostoliittoon päin 
oli myös sotilaallisesti perustel-
tua. Puolueettomuuspolitiikka 
oli paras käytettävissä olevista 
vaihtoehdoista ja sitä oli tuet-
tava myös kaikin sotilaallisin 
keinoin. 

-Toisaalta haluttiin suurin-
kin ponnistuksin välttää sotilaal-
linen yhteistoiminta Neuvostolii-

ton kanssa, koska se olisi ajanut 
maan Neuvostoliiton valtapiirin 
suoranaiseksi osaksi ja altistanut 
maan suurvaltojen ristiriidoille. 
Neuvostoliitto kohdisti Suomeen 
ajoittain voimakastakin painos-
tusta, mutta yritykset torjuttiin. 

-Suomi onnistui kylmän so-
dan aikana olemaan puolueetto-
mampi kuin esimerkiksi Ruotsi. 
Puolueettomuuden jatkuminen 
kriisitilanteissa nähtiin soti-
laallisesti mahdolliseksi sen pe-
rusteella, ettei ollut näkyvissä 
kummankaan suuren osapuolen 
"välttämättömiä" tai todennäköi-
siä maaoperaatioita Suomen alu-
eelle tai sen kautta. Riskejä sel-
laisten syntymiselle nähtiin lä-
hes yksinomaan Neuvostoliiton 
puolelta. 

-Suomen strategisesti tär-
keimmiksi alueiksi muodos-
tuivat ilmatila, eteläinen ranta-
maa pääkaupunkeineen, Lapin 
alue sekä demilitarisoitu Ah-
venanmaa. Meripuolustukses-
sa laivastoyksiköiden painopiste 
oli Saaristomerellä ja Suomen-
lahden suulla, rannikkotykistöllä 
Suomenlahdella. 

-Puolustusvoimien tehtä-
vänä oli ylläpitää maan alueel-
lista koskemattomuutta ja puo-
lustaa maata ja kansaa kaikkia 
hyökkäyksiä vastaan. Painopiste 
asetettiin alueelliseen koskemat-
tomuuteen, koska kylmän sodan 
aikana määrärahat eivät riittä-
neet varustamaan maavoimien 
pääosaa. Q 
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PRIKAATIKENRAALI ASKO KILPINEN 

e OVE ENQVIST 

F ^ H lustuksen aiheena on me-
r ia lueen valvontaan ja 

V to iminnan johtamiseen 
^ ^ ^ ^ ^ liittyvän organisaation, 
tekniikan ja koulutuksen tarkastelu. 
Ajallinen painopiste asettuu 1970 ja 
80-luvuille. Tarkastelen merivalvon-
taa ensisijaisesti operatiivisena tapah-
tumaketjuna. Sivuan alustuksessani 
myös valvontaviranomaisten yhteis-
toimintaa. Tapahtuneen teknillisen 
kehityksen tuon esille toimintaan liit-
tyvinä kokonaisuuksina. 

Merialueen valvonnan historiasta 
Linnakkeisiin tukeutuva merivalvon-
ta-asemien ketju ja havaintojen vies-
tityksen mahdollistava merikaapeli-
verkosto olivat sodan päättyessä 1945 

Prikaatikenraali Asko Kilpinen oli upseeri-

kokelaana erillisen merivalvonta-aseman 

päällikkönä Vanhankylänmaassa Haapa-

saarilla sekä luutnanttina merivalvonta-

kurssien kouluttajana Russarön linnak-

keella. Aika Örön linnakkeella pohjusti 

hyvät ja toimivat yhteydet paikallisen 

tason merivartioasemiin. Pääesikunnan 

operaatiokeskuksen päällikkyys 1980-

luvun alussa antoi mahdollisuuden tar-

kastella aluevalvonnan ja rajavartioinnin 

kokonaisuutta valtakunnallisella tasolla. 
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VALTAKUNNAN PUOLUSTAMINEN 

MAAOPERATIEVINEN 
T O I M I S T A 

MERIPUOLUSTUS 
0« VALTAKUNNAN ALUEVESIEN V/OONTAA JA ALUELOUK-
KAUSTEN VALKHTM MERI" JA RANNIKKOALUEELLA SEKÄ 
VALTAKUNNALLE TÄRKEIDEN MERIYHTEYKSIEN SUOJAAMIS-

RANN1KKOPUOLUSTUS 
ON MERIPUOLUSTUKSEN MAAVOIMIIN KUULUVA OSA ALUE-
VESIEN VALVOMISEKSI * ALUEELLI5EN KOSKEMATTOMUU-
DEN TURVAAMISEKSI JA HYÖKKÄYSTEN TORJUMISEKSI 
RÄNNI KOLLA 

ILMAPUOLUSTUS 

MERIVARTIOSTOT 

RANNIKKOPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ 
ON SOTILASLÄÄNIN ALUEELLISEEN PUOLUSTUKSEEN S I -
SÄLTYVÄ RANNIKON PAIKALLlSPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ, 
JOKA KÄSITTÄÄ JOHTAMIS-, VALVONTA". ASE"• HUOLTO-
JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄT 

JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ 

VALVONTA-
JÄRJESTELMÄ ASEJÄRJESTELMÄT H U O L T O -

JÄRJESTELMÄ 
K O U L U T U S 
JÄRJESTELMÄ 

Organisaatiot 
JohtamspaHait 
johtamismenetelmät 
johtamisvälineet 

Valvonnan johtam-
lutkavatvonta 
Optinen valvonta 
Vedenalainen »al-
Uikkuva valvonta 

Liikkuvan pmtamaaiK 
<*nrrwnrvafi aktioase/ärjes-

kiintea rt 
moottoroitu r» 

Rt TI oh (usjärjestelmät 
merUorjuntaohius 

- vayiatorjuntaohjus 

Organisaatiot 
Huoltopafcat 
Kuljetukset 
- maakuljetukset 
- merikuljetukset 
Varastointi 
Rakenteet 

Kantahenkilöstön 
koulutus 
Varusmiesten 
koulutus 
Reserviläisten 
koulutus 
Rakenteet ia 
laittee« 

Valvonnan johtam-
lutkavatvonta 
Optinen valvonta 
Vedenalainen »al-
Uikkuva valvonta 

Liikkuvan pmtamaaiK 
<*nrrwnrvafi aktioase/ärjes-

kiintea rt 
moottoroitu r» 

Rt TI oh (usjärjestelmät 
merUorjuntaohius 

- vayiatorjuntaohjus 

Organisaatiot 
Huoltopafcat 
Kuljetukset 
- maakuljetukset 
- merikuljetukset 
Varastointi 
Rakenteet 

Kantahenkilöstön 
koulutus 
Varusmiesten 
koulutus 
Reserviläisten 
koulutus 
Rakenteet ia 
laittee« 

RtrHöhipuotustusprjes 

ITULENJOHTO- JA J 
MITTAUSTOIMINTA 

{VIESTIYHTEYDET 1 
1 JA VIESTITYS 1 

1 A M M U N N A N 1 | ASEKALUST0 JA I JASEVAIKUTUS 1 
I LASKENTA | I T U U T O I M I N T A | ( M A A L I S S A 

1 1 1 1 1 
KÄYTETTÄVYYS, TAISTELUNKESTRVYYS KÄYTTÖ- JA HUOLTOHENKILÖSTÖN HAARA JA KOULUTUSTASO | 

f Rannikkopuolustusjärjestelmän toiminnallinen rakenne. 
"Tuhantein Rantain Partahilta" RTUY Helsinki 1983. 

toimintakuntoisia. Linnakkeet 
ja rapautuva merikaapeliverkko 
olivat 1960-luvun alussa rannik-
kotykistön tulenkäytön johta-
misen ja merialueen valvonnan 
peruspilareita. Rajavartiolaitok-
sen merivartioasemien verkko 
mahdollisti paikallisella tasolla 
molempia osapuolia hyödyttä-
vän yhteistoiminnan. Toisiinsa 
tukeutuminen oli saariston ka-
run arkirealiteetin sanelemaa, ei 
niinkään yhteiseen merialueen 
valvontaan tähtäävää toimintaa. 
Luotsit karsastivat vielä 1960-lu-
vulla sota-ajan peruina yhteis-
toimintaa rannikkotykistöasela-
jin kanssa. Taustalla oli luotsien 
epäasiallinen kohtelu heidän ol-
lessa sotien aikana alistettuina 
merivoimille. Sen minkä kylvää, 
sitä myöhemmin niittää! 

Divisioonien ja yhteistykistön 
aika 1952-1966 
Rannikkotykistö liitettiin vuon-
na 1952 maavoimiin. Joukko-
osastot alistettiin divisioonille. 
Taustalla olivat sodanajan ko-
kemukset. Hallinnollinen yhte-
ys merivoimiin katkesi. Koulu-
tusyhteys Merisotakoulun suo-
jissa säilyi 1960-luvun loppuun. 
Rannikkotykistön johto oli osa 
Pääesikunnan tykistöosastoa. 
Merivalvonta ei ollut PE:n tykis-
töosastossa, mutta ei myöskään 
divisioonien esikunnissa ensim-
mäisinä kehitettävien toiminto-
jen listalla. Merivalvonnan joh-
tosuhteet ja kehittämisvastuu 
sekä valvonnan operatiivinen 
johtaminen olivat veteen piirret-
tyjä viivoja. Vahvat sidokset kul-
kivat merivalvonta-asioissa edel-
leen merivoimien esikuntaan. 

Merivalvonnan ja samalla 
merialueen vartioinnin ohjeistus 
ja toimintaperiaatteet julkistet-
tiin "Harmaassa kirjassa" vuonna 
1964. Ohjeet perustuivat asetuk-
siin 185/63 ja 194/63, jotka kä-
sittelivät Suomen alueen valvon-
taa rauhan ja puolueettomuuden 
aikana. Kirjan virallinen nimi 
on "Yleiset ohjeet valtakunnan 
alueellisen koskemattomuuden 
turvaamisesta". Ohjeet olivat ni-
mensä mukaisesti yleisluonteiset 
ja antoivat valvontaviranomaisil-
le laajahkot toimintavaltuudet. 
Ohjeiden yleisluonteisuus johti 
tulkintaongelmiin. "Harmaa kir-
ja" oli edelleen yhtenä perustana 
vuoden 2002 aluevalvontalakia 
laadittaessa. 

Rannikko tykistöj oukko -
osasto vastasi merivalvonnas-
ta alueellaan. Merivalvonta to-
teutettiin koulutuslinnakkeiden 
muuhun toimintaan liittyen. 
Vanhankylänmaa, Orrengrund 
ja Jussarö olivat erillisiä tähys-
tysasemia. Tähystyspaikkoina 
toimivat avoimet ja vetoisat tu-
lenjohtotornit. Viestivälineenä 
oli keskuksien kautta kulkeva 
puhelinlinja. Ensimmäiset me-
rivalvontaan tarkoitetut MANU-
radiot (Storno) saatiin 1960 lu-
vun alussa. Tutkat olivat me-
renkulkututkia. Kuivasaaressa ja 
Örössä oli Decca-tulenjohtotut-
ka, joita käytettiin valvontatutki-
na ja Örössä lisäksi salakuljetus-
alusten paikantamiseen yhdessä 
merivartioiden kanssa. Ensim-
mäiset vedenalaisen valvonnan 
laitteet asennettiin Hangon me-
riväylälle vuonna 1963. Jo saman 
vuoden syksyllä saatiin selkeät 
sukellusvenehavainnot reilusti 
aluevesirajamme sisäpuolella. 

1960-luvun alussa määrättiin 
joukko-osastojen esikuntiin me-
rivalvontaupseerit. Merivalvon-
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Johtokeskus 
Kcskusradiogsemo 

Sotilasläänin esikixita 
Merivalvonta johtokeskus/ 
Merivoimien viestikeskus 

Merivartioston 
merivartioalueen 
komentopaikka 
CSjjajrrti usemmer 
vart ioasemala) Merivalvonta-

aiuekeskus 
Naapu-imenva Ivonta -
aluekeskukseen 

I LUOTSIASEMA! 

Tutka-optinen 
ja veden-
alainen vai-
vonta 

Tutkavalvonta' 
ja part ioint i 

Aseman käytössä oi i \ 
- r a n n kko vart io vene 
- nc^jea vene 
- p a r t i o i n e 

Mertviesti 

taupseerin vastuul-
le tulivat merival-
vonta-aluekeskus, 
henkilökunnan 
merivalvontakou-
lutus ja toiminta 
merivalvonta- ja 
tutka-asemilla. En-
simmäiset varus-
miesten miehittä-
mät merivalvon-
ta-aluekeskukset 
aloittivat toimin-
tansa 1960-luvun 
a lussa . H a n g o n 
Rannikkopatteris-
tossa merivalvon-
taupseeri , meri -
voimien luutnant-
ti Jussi Lähteinen 
oli varusmiesten 
merivalvontakurs-
sin johtaja. Kurssi 
pidettiin Russarön linnakkeel-
la alkaen vuodesta 1963 kahden 
kuukauden pituisena. Sitä ennen 
merivalvonta oli komennusteh-
tävä, johon määrättiin tulenjoh-
tokoulutuksen saaneita varus-
miehiä. 

Henkilökunnan kursseilla oli 
vain muutama tunti merivalvon-
takoulutusta. Erillisiä kursseja 

ESIMERKKI PAIKALLISEN TASON MERIVALVONTAJARJESTELMASTA 

merivaNonta-aapLnrncrivan. 
lue keskukseen 

Rannikkotykistön 
alus 

LINNAKE | 

rutka-, optinen ja 
vedenalainen 
valvonta ^ ERILLINEN MERI 

ULVONTA-ASEMA 

J Merivoimien alus 

Ukavartiolaiva 
tai rannkkovar-
tiotavq on - ö f e 
yleensä E/MVbton 
johdossa 

• Esimerkki paikallisen tason merivalvontajärjestel-
mästä. "Tuhantein Rantain Partahilta" RTUY 1983. 

merivalvontatehtäviä varten ei 
toimeenpantu. Tehtävä oli lin-
nakkeilla tutka-aliupseerin tai 
tulenjohtokouluttajan oto-teh-
tävä. Henkilökunnan järjestel-
mällinen merivalvontakoulutus 
aloitettiin 1970-luvulla valvonta-
järjestelmän voimakkaan teknil-
listymisen myötä. 

Merivalvontakomppanioiden 

kertausharjoitukset aloitettiin 
1960-luvun lopussa Saaristome-
rellä ja Kotkassa. Aiemmin oli 
koulutettu komppanioiden joh-
tohenkilöstöä. Hangossa oli mv-
komppanian kertausharjoitus 
vuonna 1968. Kertausharjoituk-
seen osallistuivat mm. Jussarön 
merivalvontajoukkueen johtaja-
na silloinen vänrikki res Jaakko 
Rauramo, nykyinen vuorineu-
vos, majuri res ja SanomaWS-
OY:n hallituksen puheenjohtaja 
sekä Jussarön merivartioaseman 
"Rautavillen" kansimiehenä yli-
matruusi Eino Grön. Harjoituk-
sessa tehtiin kaksi "sammakko-
mieshavaintoa", joita ei pystyt-
ty selvittämään! Saaristomeren 
harjoituksessa olin yliluutnant-
tina merivalvontakomppanioi-
den pääkouluttaja. Tuolloin ker-
tausharj oitettiin samanaikaisesti 
Saaristomeren ja Ahvenanmaan 
komppaniat. Yliluutnantin har-
joituskokemuksista voisi kirjoit-
taa vaikka pienen kirjan otsikoi-
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• Merivartiostojen ryhmitys 1960- ja 1970 -luvuilla. "Isän-
maan portinvartijat" RVL 1994 

la "Kadonnutta merivalvonta-
joukkuetta metsästämässä". 

Rajavartiolaitos oli 1950-lu-
vun lopulta alkaen uusinut meri-
vartiostojen alus- ja venekalustoa 
sekä parantanut asemien olosuh-
teita. RVL:n historia (1994) to-
teaa: "Merivartiostot suorastaan 
perustettiin uudelleen ja koko 
merivartiotoiminnan mielekkyys 
palautettiin". Tämä näkyi myös 
myönteisesti yhteistoiminnassa 
joukko-osastojen ja merivartio-
alueiden välillä. Yhteismitallis-
ten radioyhteyksien puute vai-
keutti linnakkeiden tutka-asemi-
en ja merivartioalusten yhteistoi-
mintaa. Tämä haittasi erityisesti 
jahdattaessa Suomen aluevesillä 
törkeästi kalastavia neuvostoliit-

tolaisia troolareita ja emäaluksia. 
Sama yhteysongelma koski me-
rivoimien aluksia. 

Ahvenanmaan merialueen 
valvonta ja Pohjanlahti olivat 
Saaristomeren ja Pohjanlahden 
merivartiostojen vastuulla. Näil-
lä alueilla korostui yhteistoimin-
ta luotsiasemien kanssa. Saa-
ristomerellä ja Suomenlahdella 
luotsiasemien ja merivalvonnas-
ta vastaavien sotilaiden yhteistoi-
minta riippui paljolti paikallisis-
ta henkilösuhteista. Esimerkiksi 
Hangossa yhteistoiminta Tulli-
niemen aseman luotsien kanssa 
oli tiivistä ja mutkatonta. 

Siirryttäessä alueellisen puo-
lustuksen organisaatioon vuon-
na 1966 oli merivalvonnan suo-

rituskyvyn syvin aallonpohja 
ohitettu ja toiminnallinen sekä 
koulutuksellinen nousu alka-
nut. Otteen paranemiseen vai-
kutti rannikkotykistön itsenäis-
tyminen aselajiksi vuonna 1967 
oman tarkastajan ja PE rannik-
kotykistötoimiston alaisuudessa. 
Turvallisuuspoliittisen ympäris-
tön kiristyminen alkaen "nootti-
kriisistä" 1962 sekä Punalippui-
sen Itämeren laivaston kalustol-
linen kehitys ja aktiviteetin voi-
makas lisääntyminen Itämeren 
alueella olivat herättäneet päät-
täjät tarkastelemaan meripuolus-
tuksemme suorituskykyä ja us-
kottavuutta puolueettomuuspo-
litiikkamme yhtenä tukipilarina. 
Edessä olivat teknillisen kehi-
tyksen ja suorituskyvyn nousun 
vuodet. 

Sotilasläänit, alueellisen 
merivalvontavastuun aika 
Rannikko tykistöj oukko - osastot 
alistettiin sotilaslääneille kesällä 
1966. Alueellinen vastuu meri-
valvonnasta selkiintyi. Ylimeno-
kausi vaati totuttautumista sekä 
joukko-osastoissa että sotilaslää-
nin esikunnassa. Rannikkosoti-
lasläänin esikunnan meripuo-
lustusupseeri ja esikuntaan si-
joitetut rannikkotykistöupseerit 
vastasivat merivalvonnan asian-
tuntemuksesta sotilasläänin alu-
eella. Suurena riippana oli vies-
titettävän tiedon osoite merival-
vonta-aluekeskuksesta ylöspäin. 
Merivalvonnan vastuukysymyk-
set ja tiedon kulku hakivat so-
tilaslääneissä 1970-luvun alku-
puolella sekä kotipaikkaansa että 
kulkuväyliään. 

Lokakuussa 1968 saapui Han-
koon ilmoittamatta neuvostoliit-
tolainen ohjushävittäjä. Hävittä-
jä toi Neuvostoliiton presidentti 
Kosyginin presidentti Kekkosen 
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RANNIKKOVALVONTAKOHPPANIAN KOKOONPANO HERIVAHTIOKOHPPANIAN KOKOONPANO 

I KOMPP N PAALL 

JKNTO- JA HUOLTOR| 1) 

RANNIKKO -
VALVONTA-
JOUKKUE 

Kompp:n vääpeli 
Kirjuri 
Tst. lähetti 
Veneerikul jet ta ja 

Joukktn johtaja 
2 radiomiestä 
Veneenkuljettaja 

(mtp) 
(pikavene) 

(pikavene) 

Aseman päällikkö 
Merivalvonta-aliupseeri 
Viest ia1iupseeri 
Lääkintämies 
5 merivalvontamiestä 
Veneenkuljettaja 

R y h m ä n j o h t a j a 
6 t u t k a m i t t a a j a a 

Ryhmänjohtaja 
6 vesikuuntelijaa 

KOMPP:N PAALL 

KNTOJ 

MERIVARTIO-
JOUKKUE 

(kuljetusvene) 

Merivartiojoukkueiden lukumäärä on liukuva. 
Merivartioryhmiä on joko neljä tai seitsemän 
(ryhmän vahvuus on 2 + 4). 

2 . V a l v o n n a n j a v a r t i o i n n i n v a l m i u d e n k o h o t t a m i n e n 3 . V a l v o n t a j a v a r t i o i n t i t ä y d e s s ä t o i m i n t a v a l m i u d e s s a a n 
j a - v a h v u u d e s s a a n 

Merivartiokomppania on perustettu ja ryhmitetty vas-
tuualueelle vartioinnin ja valvonnan tehostamiseksi. 
Rannikkotykistön merivalvonta-asemien toimintaa on 
tehostettu. Merivalvonta-aluekeskus on vahvennettu 
tai saatettu täyteen vahvuuteensa. 

Rannikkovalvontakomppania on «yos perustettu ja ryhmi-
tetty vastuualueelleen. Muidenkin rannikkojoukkojen ja 
niiden johtoportaiden taisteluvalmiutta on kohotettu: 
Esikunnat, komentopaikat, linnakkeet, erilliset tulen-
johtoasemat jne on perustettu. 

Merivartiokomppanian ja rannikkotykistöjoukko-osaston 
valvontaan ja vartiointiin liittyviä toimintoja koor-
dinoi rt:n esikuntaan siirtynyt merivartiopäällikkö. 

• Merivartiokomppanian ja rannikkovalvontakomppanian käyttöperiaatteet. 
"Merivalvontaohje I" Pääesikunta 1985 
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"vieraaksi" Suomeen. Hävittäjän 
tulosta ei ilmoitettu aluevastuus-
sa oleville johtoportaille eikä ra-
javartioviranomaisille. Puolus-
tusvoimien ylin johto ei ymmär-
tänyt tai ei tiennyt miten meri-
valvontajärjestelmä toimii osana 
alueloukkausten torjuntameka-
nismia. HanRPston komentajan, 
everstiluutnantti Aarni Kajaanin 
harkittu toiminta ja Russarön 
linnakkeen päällikön, yliluut-
nantti Rauno Laakson tarkka hä-

vittäjän havainnointi estivät po-
liittisen katastrofin. Tapahtuma 
muodosti myöhemmin malliesi-
merkin, kun merivalvonnan joh-
tosuhteita, toimintavaltuuksia ja 
valvontatiedon kulkua ryhdyt-
tiin selkiinnyttämään. 

Merivalvontaorganisaation ja 
toiminnan selkeyttäminen 
Ensimmäisen Parlamentaarisen 
Puolustuskomitean (I PPK) ai-
neistoa koottiin 1960-luvun lo-

ESIMERKKI HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN 
ANTAMISESTA SEKÄ VOIMAKEINOJEN KÄYTÖSTÄ 

'OLETTE SUOMEN ALUEVESILLÄ. 
SIIRTYKÄÄ 2 MPK ETELÄÄN.' 

VIERAS ALUS SAA HUOMAUTUK-
SEN JA KÄSKYN POISTUA 
SUOMEN ALUEELTA. 

ALUS ILMOITTAA TILANTEESTA 
JA TOIMENPITEISTÄÄN 

RADIOLLA 

2.1. VAROITUS 

•PYSÄHTYKÄÄ TAI AVAAMME 
TULEN' 

2.2. VAROITUKSEN TEHOSTAMINEN 

VAROITUSTULI KONETYKIN 
SARJOINA 

(M 

"̂ R̂ADIOLLA 

3. VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ 

ALUKSET SAAVAT LUVAN VOIMA-
KEINOJEN KÄYTTÖÖN. 

VIERAS ALUS EI NOUDATA 
KÄSKYÄ. 

ALUS ANTAA VAROITUKSEN JA 
ILMOITTAA TILANTEESTA SEKÄ 
TOIMENPITEISTÄÄN. 

VIERAS ALUS EI NOUDATA 
VAROITUSTA. 

ALUS TEHOSTAA VAROITUSTA 
VAROITUSTULELLA JA TOISTAA 
VAROITUKSEN RADIOLLA 

YLEMPI JOHTOPORRAS KÄSKEE 
LISÄVOIMIA ALUEELLE. 

ALUKSET PYYTÄVÄT LUVAN 
VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖÖN. 

1 
PLM ANTAA LUVAN. 

VIERAS ALUS PAKOTETAAN 
PYSÄHTYMÄÄN ALUSTEN TULEL-
LA. 

• Esimerkki huomautuksen ja varoituksen antamisesta sekä 
voimakeinojen käytöstä. Kaavio tehtiin PE operaatiokeskukses-
sa luonnoksena "Ohje voimakeinojen käytöstä" varten kesäl-
lä 1982 heti Ahvenanmaan sukellusvenehavaintojen jälkeen. 
"Rannikkotykkimies IV" RTUY 1988. 

pussa. Syntyi käsite - meripuo-
lustus. Meripuolustukseen sisäl-
lytettiin merivoimat, rannikko-
tykistö ja Rajavartiolaitokseen 
kuuluvat merivartiostot. Ran-
nikkopuolustus määritettiin me-
ripuolustuksen maavoimiin kuu-
luvaksi osaksi, jonka tehtävänä 
oli aluevesien valvonta, alueelli-
sen koskemattomuuden turvaa-
minen ja hyökkäysten torjumi-
nen rannikolla. I PPK:ta varten 
koottu aineisto muodosti rungon 
"Ranikkopuolustustoimikunnan 
-72" (RPT-72) mietintöä laadit-
taessa. RPT-72 määritti rannik-
kopuolustuksen kehittämista-
voitteet 15-20 vuotta eteenpäin 
aina 1990-luvun alkuun saakka. 

I PPK asetti vuonna 1971 
merivalvonnan tavoitteeksi kat-
tavan, tehokkaan tutkaverkon 
rakentamisen Suomenlahden 
rannikolle ja Pohjoisen Itäme-
ren alueelle. Mietintö korostaa 
Ahvenanmaan alueen valvonnan 
ja maamme puolueettomuuden 
suojaamisen tärkeyttä. Veden-
alaiseen valvontaan oli kyettävä 
tärkeimpien meriväylin alueella. 
Merivalvontaan tuli myös sisäl-
tyä kyky alueloukkausten torjun-
taan tarvittaessa voimakeinoja 
käyttäen. Muut parlamentaari-
set puolustuskomiteat täsmensi-
vät edelleen asetettuja tavoitteita. 
Valvontajärjestelmän tuli liittyä 
meripuolustuksen johtamisjär-
jestelmään. Tämä asetti korkeat 
vaatimukset merikaapeliverkolle 
ja vanhenevalle radiokalustolle. 

Yleisesikunnan päällikkö, 
kenraaliluutnantti Ermei Kanni-
nen käski vuonna 1977 muodos-
taa työryhmän tehtävänä "saada 
jotain järkeä merivalvontaor-
ganisaation johto- ja vastuuky-
symyksiin sekä valvontatiedon 
kulkuun, taltiointiin ja käsitte-
lyyn"! Työryhmän johtaja oli PE 
operatiivisen osaston päällik-
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NL:n kalastusalusten rajanylitykset 
Suomenlahden merivartioston alueella 

Lähde: SLMV:n vuosikertomukset 

Merirajalla oli vuosina 1968-1979 rau-
hatonta. Varsinkin neuvostoliittolaiset 
kalastusalukset liikkuivat Suomen alue-
vesien tuntumassa. Vuonna 1975 ha-
vaittiin lähes 3 000 alusta, joista emä-
laivoja seitsemän ja seuraavana vuonna 
jopa 50. Levottominta oli Porkkalan ja 
jussarön välillä. Neuvostoliiton alus on 
kuvattu 14.10. 1982 valvontakoneesta. 
(Rajamuseo) 

• Venäläisten kalastusalusten alueloukkaukset 1960 ja 1970 lu-
kujen taitteessa. "Isänmaan portinvartijat" RVL 1994 

kö työrukkasenaan op-osaston 
meripuolustustoimisto. Nimeksi 
hyväksyttiin "Johtaminen ja val-
vonta -77" (JOVA -77). Työryh-
mään kutsuttiin edustus rannik-
kosotilaslääneistä, merivoimien 
esikunnasta, ilmavoimien esi-
kunnasta, Rajavartiolaitokses-
ta ja Merenkulkuhallituksesta. 
Työryhmä päätyi esittämään ne-
liportaista merivalvontaorgani-
saatiota. Rannikkotykistöjouk-
ko-osasto vastasi sotilasläänin 
alaisena merivalvonnasta alueel-
laan ollen yhteistoiminnassa Ra-

javartiolaitoksen, merivoimien 
ja ilmavoimien yksiköiden kans-
sa. Rajavartiolaitos vastasi me-
rivalvonnasta Pohjanlahdella ja 
Ahvenanmaan alueella. Alueel-
liset merivalvontajohtokeskukset 
perustettiin Helsingin Laivasto-
asemalle Upinniemeen ja Turun 
laivastoasemalle Pansioon sekä 
Pohjanlahden Merivartioston 
esikuntaan Vaasaan. Merivalvon-
tajohtokeskukset Upinniemessä 
ja Pansiossa olivat operatiivisesti 
sotilasläänin alaisia mutta kuu-
luivat hallinnollisesti laivastoase-

man organisaatioon. Pääesikun-
nan operaatiokeskus perustettiin 
vuoden 1981 aikana. 

Luotsiliitto edellytti erillistä 
palkkiota "merivalvontatehtävän 
tuomasta lisätyöstä". Liitto luo-
pui vaatimuksestaan, kun ilmeni 
voimassa olevan luotsiasetuksen 
sisältävän myös valvontavelvoit-
teen. Merivalvonnan alueellista 
ja valtakunnallista johtoa yritet-
tiin työn alkuvaiheessa sovittaa 
merivoimien harteille. Merivoi-
mien johto kieltäytyi tarjotus-
ta vastuusta. Siksi syntyi meri-
valvontajohtokeskusten asemaa 
koskeva hallinnollinen komp-
romissi. Merivalvonnan valta-
kunnallinen ja alueellinen johto 
siirtyi merivoimille 1990-luvun 
alussa. Merivalvontaorganisaa-
tion 1970-luvulla luotu perusra-
kenne säilyi ennallaan. 

Valvontakalusto uusiintuu 
1960-luvun tähystys- ja tutka-
asemat muodostivat uusittavan 
kaluston ryhmityksen rungon. 
Rannikkotykistöaselajille myön-
nettyjen tilausvaltuuksien puit-
teissa voitiin 1970-luvun lopusta 
lähtien edetä kohti asetettuja ta-
voitteita. Tähystysasemat raken-
nettiin vastamaan niissä toimi-
van henkilöstön ja asennettavan 
välineistön edellyttämiä toimin-
nallisia ja teknillisiä vaatimuksia. 
Asemille hankittiin uusinta vies-
tikalustoa ja optroniikkaa. Pää-
määräksi asetettiin valvonnan, 
ammunnan laskennan ja maa-
linseurannan mahdollistavan au-
tomaattisen järjestelmän kehittä-
minen. Vuonna 1979 asennettiin 
ensimmäinen RAVAL-laitteisto 
(Rannikkotykistön Automaatti-
nen Valvonnan ja Ammunnan 
Laskin) Isosaareen. Laitteiston 
tutkana oli ja on edelleen ruot-
salainen FIKA-tulenjohtotutka. 
Viimeinen laitteisto asennettiin 
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• SlRtR:n merivalvonta-aluekeskus Santahaminassa 1980-lu-
vun alussa. "Tuhantein Rantain Partahilta" RTUY 1983 

Vaarlahteen vuonna 1992. Ah-
venanmaan alueelle asennettiin 
RAVAL-laitteisto ja FIKA tutka 
Storklubbin ja Enskärin meri-
vartioasemille. Ahvenanmaalla 
RAVAL ei sisältänyt ammunnan 
ohjelmistoa eikä laitteistoja kan-
talinnoitettu. RAVAL-asemien 
rakentaminen kesti yli 15 vuotta. 
Merivartioasemien ja luotsiase-
mien tutkat täydensivät ketjua. 
Pohjanlahdella ne muodostivat 
valvontaverkon rungon. 

Vedenalaisen valvonnan lait-
teistoja oli kehitetty 1960-luvulta 
lähtien. Fiskars-konserniin kuu-
lunut Elesco Oy kehitti "Vesi-
kuuntelujärjestelmän M-80". Jär-
jestelmä asennettiin tärkeimpien 
meriväylien alueelle sekä Ahve-
nanmaalle ja Merenkurkkuun. 
Vuosina 1982-1986 saatiin Suo-
men aluevesillä tai niiden lähei-
syydessä useita sukellusveneha-
vaintoja. Laitteisto myytiin myös 
Ruotsiin, joka kamppaili samaan 
aikaan sukellusvenehavaintojen 
parissa. Sukellusvenehavainnot 
ja niitä seuranneet toimenpiteet 
paljastivat merivalvontaohjei-
den puutteet. Puolustusvoimien 

komentaja, kenraali Lauri Sutela 
käski laatia ohjeet voimakeino-
jen käytöstä sekä aloittaa alue-
valvontaohjeen laatimisen ta-
voitteena myöhempi aluevalvon-
talaki. PE operaatiokeskus käyn-
nisti työn kesällä 1982. 

Merivalvonnan ohjeistuksen 
ajanmukaistamisen yhteydessä 
aloitettiin rannikon sotilaallisten 
suoja-alueiden määrittäminen 
yhteistyössä Puolustusministeri-
ön kanssa. Suoja-alueita perus-
tettiin yhteensä 22 eri puolille 
rannikkoamme Haapasaarilta 
aina Pohjanlahdelle Raippaluo-
toon saakka. Ulkomaisen aluk-
sen tai henkilön oleskelu suoja-
alueella tehtiin luvanvaraiseksi. 
Suoja-alueet määritettiin linnak-
keiden vaikutuspiiriin, ampuma-
ja harjoitusalueille sekä meri-
kaapeliverkkoon liittyen verkon 
merkittäviin solmukohtiin. 

• Ahvenanmaan alueella teh-
dyt sukellusvenehavainnot he-
rättivät runsaasti huomiota 
sekä Suomen että Ruotsin leh-
distössä. "Helsingin Sanomat" 
8.8.1982 

iNO 

Ruotsalais-
lehti ivasi 
Suomen 
aluevesi-
vartiointia 

T u k h o l m a (Vesa San-
tavuori) Poliittisesti maltilli-
nen, mutta pääkirjoituksis-
saan usein räiskähtelevä, 
ruotsalainen päivälehti Svens-
ka Dagbladet puuttui lauan-
taina sukellusvenehavaintoja 
koskevaan lausuntoon, jonka 
Suomen ulkoministeri Pär 
Stenbäck antoi ruotsalaisille 
lehtimiehille. 

Lehti kertoo Stenbäckin 
olevan vakavasti huolissaan 
sukellusveneiden aluevesi-
loukkauksista, jopa siOoin 
kun kyseessä ovat Suomen 
alueet. 

Vielä mielenkiintoisempia 
ovat lehden mukaan Ruotsin 
ulkoministeriön valtiosihteeri 
Leif Lciffandin antamat tie-
dot, joiden mukaan Ruotsi ja 
Suomi toimivat yhteistyössä 
aluevesiloukkauksiin liittyvän 
sä vartioinnissa. 

"Kun Ruotsi pudottaa sy-
vyyspommeja yrittäessään pa-
kottaa sukellusveneet pintaan 
tunnistamista varten. Suona 
pidättyy tekemästä niin. Hie-
man ivallisesti voi kysyä onko 
se yhteistyön sisältö?", 
Svenska Dagbladet kirjoittaa. 

Lehti muistuttaa Ruotsin 
armeijan esikuntapäällikön 
Bengt Schubackin kertoneen, 
että kesäkuussa Merenkur-
kussa havaittu sukellusvene 
kulki kotiin Ahvenanmaan 
itäpuolelta. 

Svenska Dagbladet pitää 
Schubackin ilmoitusta huuto-
merkin arvoisena. 

'Tavallinenkin kartta ker-
too nopeasti, että juuri noilla 
vesillä ja niissä merenpohja-
muodostumissa sukellusve-
neen navigoimisen täytyy olla 
erittäin vaikeaa", lehti väit-
tää. 
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1 Merivalvontakomppanian (rannikkovalvontakomppania) 
mv-asema tuulisella kallioluodolla Helsingin itäpuolella. 
"Tuhantein Rantain Partahilta" RTUY 1983 

Merikaapeliverkko uusittiin 
1990-luvuun alkuun mennessä. 
Kaapelista mahdollisti 1980-lu-
vun lopussa suoran tietovuon 
tutka-asemilta merivalvonta-
aluekeskuksiin. Ammunnan las-
kenta ja tulenkäytön johtami-
nen tukeutuivat samaan tiedon-
siirtoverkkoon. Samanaikaisesti 
uusittiin radiokalusto ja otettiin 
käyttöön sanomalaitteet. Saloran 
kehittämä meriradio mahdollisti 
yhteydet alusten ja merivalvon-
tatoimipisteiden välillä. Koko-
naisuus mahdollisti rannikko-
alueen puitteissa tapahtuvan re-
aaliaikaisen operatiivisen johta-
misen sekä molemminpuolisen 
maalinosoituksen merivoimien 
alusten kanssa. Seuraava askel 
oli tutkakuvan siirron automa-
tisointi, joka perustui tilanne-
kuvan siirtoon tutkalta merival-
vonta-aluekeskuksen MEVAT-
järjestelmään ja sieltä edelleen 
merivalvontajohtokeskukseen. 
Ensimmäinen prototyyppi otet-
tiin käyttöön SLRRissä vuonna 
1990. 

Henkilöstöjä koulutus 
Uusiutuva merivalvontajärjes-
telmä asetti kasvavat vaatimuk-
set henkilökunnalle. 1970-lu-
vun alussa aloitettiin värvätyn 
henkilökunnan palkkaaminen 
tutka-asemille ja merivalvonta-
aluekeskuksiin. Merivalvonnan 
toimipisteet oli 80-luvun alussa 
miehitetty kurssi- tai työpaikka-
koulutuksen saaneella ammat-
tihenkilöstöllä. Yhdeksän kuu-
kautta palvelevat varusmiehet 
miehittivät tähystysasemat ja ve-
sikuunteluasemat. He toimivat 
tarvittaessa myös tutkamittaaji-
na erilisillä tutka-asemilla kuten 
Jussarössä, Orrengrundissa ja 
Haapasaarilla. 

Merivalvontakomppanioi-
den reservin päällystö koulutet-

tiin rt:n aliupseerikoulun me-
rivalvontalinjalla ja myös mää-
räajoin Rannikkotykistökoulun 
reserviupseerikursseilla. Yhteis-
toiminnassa Rajavartiolaitok-
sen kanssa muodostettiin meri-
vartioalueille kriisiajan kokoon-
pano - merivartiokomppania. 
Komppania tehtävänä oli meri-
rajan vartiointi avomeren äärellä 
ja venepartiointi ulkosaaristossa. 
Komppania voidaan kutsua pal-
velukseen ilman liikekannalle-
panoa. Merivalvontakomppania 
ryhmitettiin ensisijaisesti väylä-
valvontaan sisäsaariston väyläs-
tön varrelle. Ensimmäiset meri-
vartiokomppaniat kertausharjoi-
tettiin Kotkassa ja Pohjanlahdella 
1980-luvun alussa. Komppanioi-
hin sijoitettiin merivalvontakou-
lutettuja rannikkotykistön reser-
viläisiä sekä kansikoulutuksen 
saaneita merivoimien miehiä. 

Euroopan tehokkain meri-
alueen valvonta ja vartiointi 
Saavuttaessa 1990-luvulle oli 
Suomella Euroopan tehokkain 
merialueen valvontajärjestelmä. 

Työn alla oli Euroopassa ainut-
laatuinen viranomaisten yhteis-
toiminnan mahdollistava me-
ritilanteen reaaliaikainen seu-
rantajärjestelmä, josta kukin 
viranomainen voi poimia tar-
vitsemansa tiedot. Kokonaisuus 
tukeutui ja tukeutuu edelleen 
tänään kolmen vuosikymme-
nen aikana rakennettuun me-
rivalvonta- ja johtamisjärjestel-
mään. Merialueen tähystykseen 
ja kouluttamattomiin varusmie-
hiin perustunut 1950-luvun lo-
pun merivalvonta kehittyi "kyl-
män sodan" ja YYA-ajan puris-
tavassa otteessa monipuoliseksi 
ja toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Parlamentaariset Puolustusko-
miteat vauhdittivat kehitystä, 
mutta myös puolueet ja maam-
me korkein johto ymmärsivät 
uskottavan aluevalvonnan ja sen 
puolueettomuuspolitiikallemme 
antaman tuen merkityksen. Me 
voimme tänään vain toivoa, että 
vuosikymmenien aikana raken-
nettua kokonaisuutta ei lyhyt-
näköisesti pureta taloudellisten 
syiden perusteella. Automatiik-
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ka ei korvaa ihmistä havaintojen 
tekijänä. Mahdollisuus nopeasti 
miehittää pelkän automatiikan 
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EVERSTI JUHANI A. NISKA 

RANNIKKOTYKISTÖN 
TULENKÄYTÖN 
JÄRJESTELMIEN 
KEHITYS JA VALMIUSTASO 
1970 JA 1980 LUVUILLA 

Artikkelissa käsitellään rQn- ^ T H ä h t ö k o h d a k s i on todetta- tain aloitettu jo jatkosodan lo-
Mva aselajin tilanne 60-luvun pussa, mutta rauha vuonna 1944 

nikkotykistön tulenkäyttöön H Balussa. Sodan jälkeen oli vai- keskeytti hankeen. 
I he. jossa valvontakomissio Mainittu hanke oli silloinkin 
oli asettanut tykistökalustollem- vaikeuksissa, koska putkiaihiot 
me ja sen ryhmitykselle rajoi- oli tilattu akseliteräs-nimikkeel-
tuksia. Toimenpide osoitti, miten lä. Asia sovittiin kohta hiljaises-
paljon entinen vastustaja kunni- ti teräksen toimittajan kanssa, 
oitti rannikkopuolustustamme, joten Tampella Oy saattoi ostaa 
Sama epäsuora kunnioituksen korkean luokan tykinputkite-
piirre toistui, kun vuokralainen- rästä, vaikkakin "akseliteräsaihi-
miehittäjä poistui Porkkalasta, oina". T-putken pituuskaliiperi 
Vastoin antamiaan lupauksiaan kasvatettiin 0,76 metrillä ja putki 
he tuhosivat kaikki suomalaisten varustettiin pippuripurkkimal-
ja itse rakentamansa rt-taistelu- lisella suuhidastimella. Takim-
asemat. maisen rivin kaasunpurkautu-

misreiät porattiin kohtisuoraan 
Perintöjä _ (kuten 130 K 54:llä) putken ak-
kehittämisen aloittaminen se l i a v a s t a a n ; m i k ä r a j o i t t i t a a k _ 

Poistettua raskasta asekalustoa sepäin suuntautuvaa paineiskua, 
palautettiin vaiheittain entisiin Kranaatin m/Canet kupa-
ja uusiin tuliasemiin. Sen laa- riset johtorenkaat eivät kestä-
tua pyrittiin samalla nostamaan, neet kasvaneita rasitustekijöitä. 
Keskeistä oli 152 45 C- kaius- Ne oli suunniteltava uudelleen, 
to ja sen vaiheittainen moder- - Jälleen todentui sanonta, että 
nisointi Tampella Oy.n toimen- tykin suunnittelun ongelmat tu-
pitein 152 50 T -kalustoksi. Ko- levät esille ampumatarvikkeen 
mentaja Ove Enqvist on toden- kehittämisessä. 152 50 T:lle oli 
nut, että modernisointi oli osit- kehitettävä uudet kranaatit. Uu-
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liittyviä eräitä teknisiä ratkai-

suja sekä niihin vaikuttaneita 

taustatekijöitä. Esityksen ul-

kopuolelle olen rajannut var-

sinaiset merivalvonta-, jalka-

väki-, ilmatorjunta-, pioneeri-, 

ajoneuvo- ja alusjärjestelmät, 

sekä vedenalaiset valvonta- ja 

asejärjestelmät, linnoitteet ja 

rakenteet - niin elimellisesti 

kuin ne kuuluvatkin rannikko-

puolustusjärjestelmän koko-

naisrakenteeseen. 



• 100 TK. Kuva Ove Enqvist 

• 152 50 T koeammunta Ka-
tajaluodossa 1950-luvulla. 
Patrian kuva-arkisto 

• 

aivan maailman parhainta tasoa 
oleva ase. 

Keveiden pattereiden kalus-
toina jouduttiin käyttämään 76 
mm it-tykkikalustoa, kuten eng-
lantilaisperäistä Vickers- ja venä-
läistä 76 ItK 31 kalustoa. Niiden 
pienehkö kranaatti, lyhyt kan-
tama ei ollut erityisen tehokas 
alusmaaleja vastaan. Ruotsalais-
ten 75 mm Bofors-tornitykkien 
hankintoihin ei hintasyistäkään 
nähty edellytyksiä. 

Vuonna 1966 heräsikin aja-
tus käyttää maahan hankittujen 
UK-peräisten Comet- ja Cha-

rioteer-psv:n torneja keveinä rt-
tykkeinä. Kaluston ja a-tarvik-
keen sopimattomuudesta johtu-
en hanke hylättiin. 

Esitin Kuivasaaren 305 mm 
O-kaksoistorni tykin koeam-
muntojen yhteydessä evers-
tiluutnanteille Osmo Saari ja 
Pentti Silvast uuden ajatuksen, 
jota he oitis puolsivat. Virallises-
sa 10.10.66 päivätyssä muistiossa 
ehdotin Neuvostoliitosta hankit-
tavien 100 mm T-54 psv-torni-
en käyttöä keveiden rt-patterei-
den aseistuksena. Ajatus lähtikin 
menestyksellisen koeammun-
nan jälkeen ripeästi liikkeelle. 
Itse tykki oli NL:ssa eri versioina 
käytössä myös aluksilla, pst:ssä 
ja it:ssä, joten toiveissa oli saada 
hankittua sopivia ampumatar-
vikkeita - olihan meilläkin käy-
tössä kaksi Riga-lk:n saattajaa a 
kolme tykkiä... Niinpä saatoim-
me hankkia sirpalelaukausten 
ohella sekä ns. puolipanssari-

det 50,5 kg:n painoiset kranaatit 
lunastivat sittemmin kaikki kan-
tamaan (25+ km), lentoaikaan, 
sisä- ja ulkoballistiikkaan sekä 
hajontaan liittyvät odotukset ja 
kriteerit. 

Tykkiasemien suojausta ja 
tykkimiehistön paineensuojausta 
parannettiin 8 mm ns. teräksisel-
lä napalmkilvellä. Puhaltamalla 
asemaan ylipaineista ja suodatet-
tua ilmaa estettiin ruutikaasujen 
ja napalmin sekä muiden kaasu-
jen myrkky- ja poltto vaikutus. 

Lähdettäessä 70-luvulle oli 
kotimaassa kehitetty ballistisesti 
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122 K 60 Tampellan tehtaan pihalla vuonna 1961. Sa-kuva 

asiassa miesvoi-
malla toimivilla ana-

logialaskimilla. Niiden 
n puutteet tiedettiin, mutta ne 

oli paremman puutteessa 
hyväksyttävä. Majuri Aar-
ni Kajaanin johdolla kä-
vimme Ruotsissa perehty-
mässä analogisiin sähkö-
mekaanisiin ammunnan 

laskimiin. Totesimme ne 
sekä kalliiksi että tekniikal-

taan vanhentuneiksi. Ne ei-
vät tarjonneet keskiöön näh-

den mitään ratkaisevaa etua. 
Päätoimittaja Arenco AB tekikin 
kohta konkurssin. Ruotsalainen 
rannikkotykistö ampui silti pit-
kään analogialaskimin, vaikka 
tulenjohto- ja mittausarvot sit-
temmin laskettiin digitaalilas-
kinten avulla. 

Vuonna 1959 asetettu kes-
kuslaskintoimikunta oli meil-
lä jo suositellut uuden järjestel-
män kehittämistä. Suomen Kaa-
pelitehtaan, myöhemmin Nokia 
Elektroniikan kanssa solmittiin 
15.4.1966 kehittämis- ja han-
kintasopimus Rannikkotykis-
tön Digitaalisen Ammunnan 
Laskimen (RADAL:n) kokei-
lujärjestelmän hankinnasta. Se 
asennettiin 1968 Kuivasaaren 
linnakkeelle. Järjestelmä laski 
parikymmentä vuotta moitteit-
ta tykkikohtaiset ampuma-arvot 
yhteensä viidelle patterille ja 12 
tykille, mm. kaikille neljälle 305 
O -tykille. Nokia Elektroniikan 
lisensiaatti Pentti Koponen oli 
keskeinen ja nerokas ohjelman 
suunnittelija ja ohjelmoija. 

Taktilliseen tilannekuvaan, 
tulen kokonaiskäytön suunni-
telmaan ja laadittuihin meri- ja 
maa-ammuntojen tulisuunnitel-

keveis-
sä keski-

öissä eli itse 

että aikakranaatteja. 
Moottoroidun kes-

lciötykistön kalustona oli 
vanhaa 152 KH 37- ja 122 
K 31 -kalustoa, sekä myös 
tehtävään sopimatonta 76 
ltk 31 -kalustoa. Tampella 
suunnitteli ja valmisti yh-
den edistyksellisen 122 K 
60 -patteriston, joka tuli 
sittemmin 'keskiötykistön 
eli myöhemmältä nimel-
tään moottoroidun ran-
nikkotykistön käyttöön. 
Hankinnalle ei myöhem-
min Neuvostoliiton kau-
pan johdosta jatkoa tullut. 
Kotimainen tykki oli tek-
nisesti korkeatasoisempi ja 
monimutkaisempi, mutta 
myös lähes kolme kertaa 
kalliimpi kuin 130 K 54 -
kalusto. 

Ammunnan laskenta 
tapahtui paljon henkilös-
töä vaativissa raskaissa ja 

• RAD AL vuonna 1967 ilmeises-
ti NOKIAN tiloissa. Ove Enqvistin 
kokoelmat 
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miin tukeutuen rtpatteriston ko-
mentaja ja erikseen muodostet-
tujen ptriryhmien päälliköt joh-
tivat taktis-/teknistä tulenkäyt-
töä vastuualueellaan apunaan 
meritulenjohtueiden ja maatu-
lenjohtueiden johtajat rtpatterei-
den omien tulenjohtajien ohel-
la. Moottoroidulla rtpatteristolla 
oli sekä meri- että maatjpatterit, 
joten se soveltui sangen hyvin 
yhteistoimintaan myös maavoi-
mien muiden yksiköiden kans-
sa. Laivaston alusyksiköt tukivat 
omine järjestelmineen torjuntaa 
omassa johdossaan. 

Tarve usean tuliyksikön tu-
len keskittämiseen johti moni-
mutkaisten ja häiriöille alttiiden 
viestiyhteyksien kytkentätarpee-
seen toimipaikkojen kytkintau-
luilta toisille. Eri maalialueille 
suunniteltujen järjestelyiden kyt-
kemistä harjoiteltiin tiukalla äk-
siisillä. Luotettavin ammuntajär-
jestely oli Pikamenetelmä. Siinä 
tuli johdettiin ampuvan patterin 
tulenjohtoasemasta eli omasta 
peruspisteestä. Ulkopuoliseen 
mittaukseen ja tulenjohtoon pe-
rustuvat Muuntomenetelmät 
olivat kuitenkin välttämättömät 
yksipistemittareiden suurten ra-
joitteiden vuoksi. Ampumame-
netelmät edellyttivät neljää pu-
heyhteyttä, eli komento-, tj-, ja 
kahta mittausyhteyttä eri toimi-
paikkojen välillä. Usein joudut-
tiin kuitenkin tyytymään jopa 
yhteen yhteyteen. 

Joukko-osastojen valvotut 
ns. kilpailuammunnat ja nii-
den selostustilaisuudet toimivat 
erinomaisina koulutustilaisuuk-
sina, koska niissä käytiin koko 
ammunta ja siihen vaikuttaneet 
tekijät huolella läpi. Ammunta-
pöytäkirjoista, jotka analysoi-
tiin erikseen PErttsto:ssa, antoi-
vat perusteita kehittää sota-ajan 

menetelmien pohjalta uusia me-
nettelytapoja uuden tekniikan 
mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Pinta-
ammuntajärjestelmät 
Rannikkotykistön tehtävät edel-
lyttivät ensisijaisesti merival-
vonnan ja alueellisen koskemat-
tomuuden turvaamisen ohella 
kykyä torjua meriammunnoin 
alusten edustamia pistemaaleja 
ja niiden muodostamia osastoja. 
Olihan talvisodan alkupäivinä 
Punalaivasto jo toteuttanut tais-
telulaivojen, risteilijäin ja hävit-
täjien tiedustelu- ja tykistösyök-
syjä niin Koiviston, Utön kuin 
Russarön linnakkeita vastaan. 
Merikoukkaus Laatokan Tuulok-
sen-Viteleen alueella ja maihin-
nousut Viron saarille sekä myö-
hemmin Korean sodassa Inchon 
merikoukkaus osoittivat, miten 
lyhyessä ajassa ilmaylivoimaiset 
laivastoyksiköt saattoivat suun-

nata operatiivisen toimintansa 
todella laaja-alaisesti. Kyky yl-
lättäviin iskuihin rannikon koh-
teisiin, vaikkei tietenkään uusia 
Normandian ja Tyynen Valta-
meren kaltaisia suurmaihinnou-
suja toteutettaisikaan Itämeren 
oloissa, on edelleen olemassa. 

Mahdollisuus lähteä kehit-
tämään pinta-ammuntajärjes-
telmien ohella kaikkia muitakin 
aselajin tarpeita alkoi realisoi-
tua aselajin itsenäistyessä oman 
tarkastajansa johtoon 1967. Vai-
heittain yleisjohto ymmärsi ran-
nikkopuolustuksen merkityksen 
alueellisen koskemattomuutem-
me suojaamisessa. Rannikkoty-
kistön kuuluminen vahvoihin 
maavoimiin salli hyödyntää ke-
hittämisessä niiden koko kapa-
siteettia. 

Tulenjohto-, mittaus-
ja komentojärjestelmät 
Rannikkotykistön pitää hallita 

l Kuivasaaren Decca-tutka ja ylivääpeli M Katajainen 1968, 
Sa-kuva 
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• LASU -
NOKIAn 
valmistama 
rubiinilaser-
etäisyys-
mittari. 
Sa-kuva 

kaikki alueellisen koskematto-
muuden loukkausten torjuntaan 
liittyvät ammunnat, ml varoi-
tustulen ammunnan. Meriam-
muntojen ohella vaadittiin, jo 
talvisodan kokemuksien poh-
jalta, täysimittaista kykyä maa-
ammuntoihin kenttätykistön tu-
lenjohtomenetelmiin perustuen. 
Everstiluutnantti Timo Pesonen, 
keskiöjärjestelmämme keskeinen 
kehittäjä, oli arvioinut keskiöi-
den olevan vain tietty välivai-
heen ratkaisu siirryttäessä - ku-
ten hän sanoi - keskuslaskimien 
käyttöön. Keskiö oli - tosin mai-
nio väline ammunnan tekijöi-
den ymmärtämiselle - sittenkin 
hidas ja sillä oli systemaattisia 
virhetekijöitä kasvattamassa ha-
jontaa. 

Kaiken ampumatoiminnan 
perustana seuranta- eli liikemaa-
liammunnassa on kyky mää-
rittää oikeat maalin mittausar-
vot ampuma-arvojen laskennan 
pohjaksi. Optiset 2-6 m:n sisä-
kantamittarit olivat aikansa elä-
neet ja leikkausmittaus oli vies-
titoiminnallisesti vaativa keino. 
Tulenjohtotutkista ei voitu rea-
listisesti uneksiakaan, vaan oli 
uskoteltava, että selviämme kyllä 
merenkulku- tai vastaavalla tek-
niikalla varustetuin merivalvon-
tatutkin. Kuivasaaren ja Örön 
helposti häirittävällä "Decca"-
meritulenjohtotutkilla ei ollut 
mahdollista saada suuria aikaan. 

Kokeilu NL:sta erikseen hanki-
tulla ohjusveneiden "Rangout" 
tj-tutkalla ei liioin tuonut tilan-
teeseen parannusta. Tarvittiin 
parempaa mittausvälineistöä. 

Ruotsista ostettu L. M. Erics-
sonin rubiinilaseretäisyysmittari 
osoitti tekniikan uuden suunnan 
optroniikan alalla. Kotimaassa 
kehitettiin oma Nokian rubiini-
laser. Liitettynä suunta-anturiin 
(myöhemmin myös valonvahvis-
timeen tai lämpökuvakameraan) 
siitä muodostui uuden ajan mit-
tausväline eli LASU. Se oli to-
sin joskus valitettavan epävakaa 
(se oli herkkä lämpötilahäiriöil-
le ja sen linssit olivat optisesti 
heikot). Olimme tällä alalla kui-
tenkin eturintamassa maassam-
me. LASU muodosti sittemmin 
perustan myöhempien aikojen 
ratkaisuille. Laseria käyttäen 
tarkkuus suunnan ja etäisyyden 
määrittelyssä täytti aina ammun-
nan kovimmatkin vaatimukset 
ampuma- ja mittaussuunnan vä-
lisestä kulmasta riippumatta. 

Valvonta- ja tulenjohtotut-
kan alalla astuttiin aimo harppa-
us eteenpäin, kun voitiin lähteä 
korvaamaan Marconi SNW 41-
y.m. valvontatutkia 1980-luvul-
la Raval-asemilla hyppivätaa-
juuksisilla ruotsalaisilla, häirin-
tää hyvin sietävillä FIKA-tutkil-
la. Mainiot mittausominaisuudet 
johtuivat osaltaan kotimaisesta, 
Molino Oy:n valmistamasta tut-

kan antenniheijastimesta, jonka 
vahvistuskerroin oli huippuluok-
kaa. Rannikkotykistömme oli 
vihdoin saanut käyttöönsä tut-
kan, jonka suunnanmittauksen 
ja erottelukyvyn tarkkuus sekä 
häirinnänsieto vastasivat korkei-
ta vaatimuksia. 

Tykkien lähtönopeustut-
kat olivat myös tulossa, jolloin 
ammunnan ballistisen valmis-
telun tarkkuutta voitiin nostaa. 
Myös säätutkien hankinnat ja 
käyttöönotto rannikolla merkit-
si erinomaista parannusta am-
munnan meteorologiseen val-
misteluun. 

Aikaa myöten voitiin hank-
kia rannikkorykmentti "Rannik-
kotykistön Ammunnan ja Val-
vonnan Laskimet" (RAVAL), jot-
ka sijoitettiin FIKA-tutkien yhte-
yteen torjuntakeskuksiin. Kaik-
ki ammunnan laskenta tapahtui 
nyt alusta loppuun täydellisesti 
tykkikohtaisesti ilman mitään 
approksimaatioita. Mtrtpsto:lle 

1 04 RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 7 



• Yllä patterilaskin. Ove Enqvistin kokoelmat 

• RAVAL-aseman maaliryhmälaitteet Isosaa-
ressa 15.10.1980. Sa-kuva 

hankittiin kevyempi Rannik-
kotykistön Ammunnan Laskin 
(RAL):t. Järjestelmäheikkoutena 
oli viestiyhteyksien kasautumi-
nen RAVAL-asemaan . Jo siitä 
syystä tuli suuri tarve siirtyä pat-
terikohtaiseen laskentaan. 

1980- ja 90-luvun taitteessa 
voitiin vihdoin ryhtyä hankki-
maan ampuville yksiköille No-
kian, PErttsto:n ja PEsähköt-os: 
n yhteistoimin kehittämiä RAN-
TA-patterilaskimia sanomalai-
teyhteyksineen. Niiden myötä 
ampumatekninen tasomme ja 
valmiutemme nousivat niin kor-
kealle, kuin teknisesti ylipäätään 
oli ja on mahdollista. Sanoma-
laiteperustainen dataliikenne 
merkitsi suurta helpottumista 
ammunnan johtamisessa ja vies-
tinnässä. 

Merivalvonnassa otettiin jo 
80-luvulla käyttöön "MEVAT"-
ohjelmisto, jolla voidaan ylläpi-
tää niin rauhan ajan kuin krii-
siajan tilannekuvaa johtamistoi-

mintaa palvellen. Järjestelmä on 
kehitettynä edelleen käytössä. 

Tykistön ja ohjustulenkäy-
tön johtamiseksi perustettiin 
aluevastuulliseen rannikkoalue-
organisaation siirryttäessä ran-
nikkorykmenttien rtjopo:t, joista 
tjkom johtaa rannikkorykmen-
tin tuliyksiköiden tulenkäyttöä 
rannikkoalueen tykistöpäällikön 
johdossa. Siirtyminen sanoma-
laiteperusteiseen viestintään 
johti, kuten edellä todettiin, puo-
lestaan yhteyksien yksinkertais-
tumiseen ja varmuuden lisään-
tymiseen. Siirtyminen kaluston 
käyttöhuollossa vaihtoyksiköi-
den käyttöön helpotti vaativaa 
kaluston ylläpitoa. 

Aktioaseammunnan taso oli 
viime vuosikymmeninä käytän-
nössä saavuttanut varsinaisen 
teoreettisen lakipisteensä - oma-
toimisen kotimaisen kehittämi-
sen tuloksena. 

Aktioasejärjestelmät 
Rannikkotykistön aktioasejär-
jestelmillä voidaan ampua vai-
kutustulta suurella tulitiheydellä 
ja monin sytytin-/kranaattiyh-
distelmin piste- ja aluemaaleja, 
meri- ja maamaaleja, merellä, 
saaristossa ja mantereella, jopa 
eräin rajoituksin ilmamaaleja-
kin, kuten helikopteri- ym. hi-
taahkosti liikkuvia ilmamaaleja. 
Se on samalla aluevastuullisen 
johdon nopein ja vaikuttavin re-
servi. 

"Rannikkopuolustustoimi-
kunta 72" eli "RPT-72" olikin 
hyväksymässään mietinnössään 
päätynyt esittämään 76 mm:n 
kaluston ja 152 45 C- ja 152 50 
T -kaluston korvaamista 100 TK 
56- ja uudella 152-155 mm:n 
Tampella Oy:n tornikanuunaka-
lustolla. Työryhmä myös ehdotti 
kaikille yksiköille operatiivises-
ti ja taktisesti yksilöidyt tuliase-
ma-alueet. Osa oli uusia, osa ve-
näläisten eksperttien jo hyväksi 
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• 130 TK:n te-
kijöitä Tampel-
lan aseosastolla. 
Eturivissä neljäs 
oikealta eversti 
evp ja aseosas-
ton johtajana 
toiminut Pentti 
Silvast. Vesa Toi-
vosen kokelmat 

va 

havaitsemia. 
Ehdotuksia olivat edeltäneet 

huolelliset maali-, vaikutus-, ja 
kustannus-/hyötyanalyysit, joi-
hin pääesikunnan ao. vastuualu-
eiden henkilöstö ja toimikunnan 
jäsenet olivat puheenjohtajansa, 
päämajamestari kenraalimajuri 
Alpo Savolaisen johdolla pääty-
neet. 

Pari kolme päivää ennen 
puolustusvoimien johdolle teh-
tävää esittelyä PlM:n silloinen 
kansliapäällikkö ilmoitti halu-
avansa perehtyä toimikunnan 
ehdotukseen. Nopean vilkaisun 
jälkeen hän ilmoitti, että 152-
155 mm:n kaliiperi on ehdotto-
masti liian suuri. Perustelunsa 
oli, ettei ruotsalaisillakaan ole 
niin isoja kaliipereitä (heidän 75 
ja 120 mm TAK:ien kaliiperit me 
olimme arvioineet liian keveik-
si). Yrittäessäni perustella toimi-
kunnan yksimielistä ehdotusta 
hän ilmoitti, että sopii yrittää... 
hän kyllä kaataa moisen hank-
keen. 100 56 TK-hanke oli on-
neksi jo hyvässä menossa. Mie-
tintö ja siinä suunniteltu keskei-

nen raskaan tykistöjärjestelmän 
kehittäminen näytti siis kaatu-
van jo alkuunsa. 

Tilanneselvityksen jälkeen 
toimikunnan yllättynyt puheen-
johtaja antoi luvan sondeerata 
erästä ratkaisua Tampella Oy: 
n eversti Pentti Silvastin kanssa. 
Saman illan neuvottelussa koto-
nani hän joutui pitkin hampain 
hyväksymään ehdottamani ve-
näläisen 130 mm:n kenttätykin 
putken käyttämistä haluamam-
me 152-155 mm:n putken sijas-
ta. Esittelyssä kaikki oli kunnos-
sa. Paikalle tullut kansliapäällik-
kö ei sanonut sanaakaan. 

Aselajin kehittämistä saatet-
tiin jatkaa noudattaen asiakir-
jan linjausta vuosille 1972-1987. 
Se oli samalla puolustusvoimis-
samme ensimmäinen kokonais-
valtainen aselajikohtainen täy-
dellinen suunnitelma, joka kat-
toi mm rahoitus- ja rakentamis-
suunnittelunkin. 

100 56 TK -pattereiden (14 
kpl) rakentaminen ja perustami-
nen toteutui RPT-72:n nähden 
hieman etuajassa. Ensimmäinen 

patteri oli näet jo asennettu Han-
gon Tulliniemeen 1970. Työ lähti 
hyvin käyntiin, kun projektityös-
kentelyn periaatteet ja toiminta 
oli ensin sisäistetty. Jatkossa py-
rittiin samanaikaisesti rakenta-
maan tarpeelliset linnoitteet eikä 
vain tykkiasemia, kuten alun pe-
rin oli niukan rahoituksen vuok-
si jouduttu tekemään. Viimei-
set keskiö- ja komentotilat val-
mistuivat juuri ennen 90-luvun 
puoltaväliä. 

Tykkiä, joksi tuli T-55:n tor-
ni savunpoistimella varustettui-
ne putkineen, mutta ilman tor-
ninhintaista (!) stabilisaattoria, 
jouduttiin modifioimaan. Ko-
rotuskulmaa suurennettiin, jol-
loin tehokas kantama kasvoi, la-
tausjärjestelmä kehitettiin, kuten 
myös suuntausjärj estelyt uusine 
suuntakelloineen ja korotuskaa-
rineen. Tykkiasemaan rakennet-
tiin tykkikerrokseen tykkisilta ja 
latauslaite. 

Myöhemmin torneihin liitet-
tiin Ljubljanassa kehitetty erin-
omainen laserperiskooppi ja par-
haat ampuma-alat omaaviin tyk-
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keihin Kollsman-lämpökame-
rat, jolloin aseen autonominen 
taisteluarvo kasvoi merkittäväs-
ti. Henkilökunta ja varusmiehet 
sekä reserviläiset pitivät asejär-
jestelmästä, jonka ampumatar-
vikevalikoimaa saatiin hätärat-
kaisuna täydennettyä saattajien 
käyttämillä ja niille perusteella 
tilatuilla laukauksilla. Sille kehi-
tettiin myös kaikki vaatimukset 
täyttävä moderni merimaalikra-
naatti. 

Aseman maalipinta on tavat-
toman pieni. Sen maastoutumis-
ta tehostettiin mm lämpökuvul-
la. Harhauttamiseksi hankittiin 
kriisien alettua asennettavia va-
letykkejä. Kyseessä oli ja on vielä 
tänä päivänäkin ajanmukainen, 
todella tehokas asejärjestelmä 
liitettynä moderniin tulenjohto-, 
mittaus-, laskenta- ja viestijärjes-
telmään. 

130 53 TK:n suunnittelu ete-
ni enemmän tavanomaista teol-
lisuuden ja puolustusvoimien 
hankintamenettelyltä seuraten. 
Yhteisissä projektikokouksissa 
esitettiin toivomuksia, joita sit-
ten sovitettiin yhteen. Loppu-
tuloksena oli täysin automaat -
tisuunnattu asejärjestelmä puo-
liautomaattisella kartussilauka-
uksen latausjärjestelmällä. NL: 
sta hankittuja 130 K:n putkia ei 
loppujen lopuksi käytettykään, 
koska todettiin, ettei niiden te-
räslaatu kestäisi rt-ammunnan 
kovia rasituksia. Parhaasta teräk-
sestä itse tehdyt 130 mm:n TK:n 
putket edustavat tässä suhteessa 
todella huipputasoa. 

Laukaushetkellä aseen olo-
suure ei poikkea piirua enem-
män käskysuureesta. Pian jou-
duttiin toteamaan, että Tampel-
la Oy:n ajattelema pneumaatti-
nen ohjaus- ja säätöjärjestelmä 
ei vastannut turvallisuusvaateita, 

joten se vaihdettiin sähköhyd-
rauliseksi järjestelmäksi. 

Lopputulos on erittäin kor-
keatasoinen, vahvasti panssaroi-
tu tornikanuuna, joka muodos-
taa sangen pienen hajaryhmite-
tyn kohteen. Ensimmäinen tyk-
ki asennettiin Isosaareen 1980 ja 
viimeinen otettiin vastaan 1990. 

Tietysti myös 130 TK:lle ke-
hitettiin passiivisen suojauksen 
keinoja, esim. lämpökupu ja va-
lelaitteita. Silti kohteen pienuus 
ja "kovuus" on edelleen itsessään 
tehokas suoja. 

Kaksi miestä riittää miehittä-
mään ja käyttämään tykkiä, kun 
se toimi automaattisuunnattu-
na. Useilla varamenetelmillä voi-
daan tilanteesta riippuen toimia 
täysipainoisesti. Tykkikohtaisel-
la laskimella varustettuna pysty-
tään täysin itsenäiseen ammun-
taan, esim. oman optroniikan ja 
laskimen varassa. 

Käytettäessä Norjassa kehi-
tettyjä, vaatimustemme mukai-
sia merimaalikranaatteja pe-
rävirtausyksiköllä varustettuna 
lentoajat ja siten ennakot ovat 
erittäin pienet. Järjestelmätark-
kuus on korkeata luokkaa ja kan-
tamassa saavutetaan 20-30 %:n 
kasvu. Koska kranaatti tunkeu-
tuu sytyttimensä rikkoutumat-
ta maalin sisään, niin räjähdys-
vaikutus on aivan toista luokkaa 
verrattaessa tavanomaisiin kra-
naatteihin. Sama laukausyhdis-
telmä käy myös rt-käyttöön mo-
difioiduille kenttätykeille eli 130 
K 54 RT:lle, joten 12-18 tykin 
moottoroidun rtpston tai -pat-
terin tulivaikutus on Paasikiveä 
lainaten "hirmuinen". Neuvos-
toliittohan kieltäytyi aikanaan 
myymästä risteilijöidensä ja hä-
vittäjien käyttämiä 130 mm:n 
laukauksia, koska me emme ol-
leet aluksia hankkineet. 

Lopuksi on syytä todeta, että 
130 TK -ase on suunniteltu alun 
perin siten, että haluttaessa se 
voidaan putkittaa maailman tä-
män hetken yleisimpään kaliipe-
riin eli 155 mm:ksi. 

Kotimaisin voimin rannik-
kotykistö kehitti omien tarkas-
tajiensa johdolla ja koko maavoi-
mien tuella kaksi huippuluokan 
kiinteää aktioasejärjestelmää. On 
samalla syytä muistaa, että tänä 
päivänä kaikki pintamaalit, joi-
den nopeus on alle 200 solmua, 
ovat nykyaikaisille asejärjestel-
mille lähinnä kiintomaaleja. 

Reaktioasejärjestelmät 
Rannikko-ohjus 63 eli SS-11 oli 
rannikkopuolustuksemme en-
simmäinen meritaistelukärjel-
lä varustettu ohjusjärjestelmä. 
Sen lyhyt kantama (max. 4...4,5 
km), teki sen sopivaksi oikeas-
taan vain väyläkapeikoissa käy-
tettäväksi. Huolimatta tietyistä 
ohjautuksen vioista ja siitä seu-
ranneista vaikeuksista, jotka ai-
heuttivat lukuisia ja ammuntojen 
seuraajia yllättäneitä harhalen-
toja, järjestelmä oli käytössäm-
me aina viime vuosikymmenen 
puoliväliin - kun ei korvaavan 
järjestelmän hankintaan osoitet-
tu pitkään aikaan varoja. 

Meritorjuntaohjus MTO-66-
järjestelmää (SNTL:ssä 1959 
kehitetty P-15 TERMIT alias 
SS-N-2A STYX) tarjottiin 1965 
Suomelle yhdessä ohjusvenei-
den kanssa. Todettakoon, että 
kenraaliluutnantti Paavo Ilmo-
lan johtaman delegaation alku-
peräisenä tehtävänä oli hankkia 
rannikko-ohjusjärjestelmä, jotta 
vanhentuneista järeistä tykeistä 
voitaisiin luopua. 

Tiettyjen alkukitkojen jäl-
keen todettiin kotimaassa, että 
laivalta ammuttava ohjus voi-
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daan vallan mainiosti ampua 
maalavetilta. Rt-käytön koease-
ma perustettiin Hästö-Busön 
linnakkeelle ja järjestelmän var-
sinainen ohjushuoltola rakennet-
tiin Kallanpäähän lähelle Pansi-
on laivastoasemaa. Majuri Aarni 
Kajaani johti Bakussa 1967 alan 
koulutusta saavaa noin kolmen-
kymmenen henkilön ryhmää. 

Monien epäonnistumisten 
jälkeen saatiin kehitettyä toimi-
va ohjuslavetti, kun lavettipultti-
en funktio selvisi. Pääesikunnan 
sähköteknillisessä osastossa ke-
hitetty askelmoottorilla tarkasti 
kaukosuunnattava lavetti osoit-
tautui onnistuneeksi ratkaisuk-
si ja tarjosi monia tuliasema-
mahdollisuuksia. Merivoimat sai 
puolestaan käyttöönsä hitaaksi 
jääneen koealus ISKUn lisäksi 
1974-75 neljä OSA-lk:n ohjus-
venettä. 

Ohjuspatterissa, joka nyt de 
facto 40 km:n kantamallaan ja 
suurella taistelukärjellään kor-

vasi järeät patterit, otettiin käyt-
töön kömpelön ja jatkuvasti vi-
ritystä kaipaavan sähköisen oh-
juslaskimen tilalle 100 TK-pat-
terin keskiön laitteisto. Olihan 
sillä järjestelmällä ammuttu ak-
tioaseilla menestyksellisesti. Nyt 
mahdollisia virheitä korjaisi vii-
me vaiheessa ohjuksen oma ha-
keutumisjärjestelmä. Ampuvan 
yksikön lavetti- ja keskiöajoneu-
vojen maastouttamisen helppous 
ja tuliasemiin ajon nopeus oli-
vat kiistattomia etuja ajateltaes-
sa rannikkojärjestelmän taiste-
lunkestävyyttä ja lisäsivät käyt-
täjiensä uskoa siihen. Ohjus voi-
tiin ampua vain suoraan maalin 
ennakkopisteeseen. Ohjuksen 
ikävin ominaisuus oli hidas am-
muntakuntoon laitto ajoainei-
den suuren myrkyllisyyden ohel-
la. Viimeiset ohjukset ammut-
tiin ItO-91:n harjoitusmaaleina 
vuonna 1994, jolloin sen opera-
tiivinen käyttö maassamme lop-
pui. Se vei meidät kuitenkin 70-

ja 80-luvuilla uuteen asetekni-
seen maailman. 

MTO-85 (RBS-15 SF) ajan-
kohtaistui jo II Parlamentaarisen 
Puolustuskomitean mietinnön 
perusteella. Hankittaessa uut-
ta järjestelmää oli yhtenä kes-
keisenä tekijänä vaatimus, että 
järjestelmän piti soveltua hyvin 
rannikkotykistön käyttöön, jol-
loin järjestelmällä nähtiin ole-
van hyvät mahdollisuudet säilyä 
kriiseissä pitkään taistelukelpoi-
sena. Yleisesti päädyttiin johto-
päätökseen, että Saab Missiles 
Ab:n tuote vastasi parhaiten toi-
veitamme. Ruotsalaiset olivat li-
säksi luvanneet, että suomalaiset 
saisivat itse kehittää omat hakeu-
tumisalgoritminsa. Näin heidän 
ei siis liioin tarvinnut paljastaa 
omia algoritmejaan, joten ky-
seessä ei ollut puhtaasti ystävän 
ele... Suomalaiset olivat silti asi-
aan tyytyväisiä, vaikka seurauk-
sena oli, ettei ohjuksia voitaisi 
käyttää tarvittaessa ristiin. 

tK MTO-66 lähtee Suomessa kehitetyltä maalavetiltaan. Sa-kuva. 
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Uudet ohjusveneemme ra-
kennettiin kotimaassa MTO-85 
järjestelmälle sopiviksi. Samalla 
tietysti ryhdyttiin myös raken-
tamaan uusia moottoroituja oh-
juspattereita. Patterin neljän oh-
juksen ohjusajoneuvojen lisäksi 
tarvittiin ammunnan laskinkes-
kusajoneuvo. Niiden kantajik-
si oli määrätty "Proto-Sisuun" 
perustuvat kiertyvärunkoiset 

maastokuorma-autot, jotka sit-
ten vaappuivatkin varsin pahas-
ti ohjuslasteineen. Valinnan oli 
määrännyt silloinen PlMkanslia-
päällikkö, joka ei halunnut asi-
aan puututtavan. Ensimmäisessä 
mahdollisessa tilaisuudessa asia 
kuitenkin korjattiin, kun auton-
katsastajatkin totesivat asianti-
lan. 

Lopputulos oli, että Suomen 

MTO 85 SF-patteri oli esikuvana, 
kun ruotsalaiset tekivät omaansa 
- toki maastoauton jäykälle la-
vettiratkaisulla heti alkujaan. 

Rannikkotykistön meritor-
juntaohjuspattereiden kaukonä-
köinen kehittäminen aselajitar-
kastajansa, PEohjustoimiston ja 
merivoimien ohjushenkilöstön 
avulla tuotti rannikkopuolus-
tukselle operatiivisen asejärjes-
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telmän, jolla saattaa määrätilan-
teissa olla jopa strategista merki-
tystä 

Rannikkotykistön merkitys 
kylmässä sodassa 
Motto: Kaikkialla tuli jo viime 
sotien aikoina - ja tänä päivänä 
jopa korostetusti - rannikkopuo-
lustajan olla torjuntavalmiina 
asemissaan ja vapauttamassa 
muita joukkoja painopistesuun-
tiin. Torjuntamahdollisuudet ja 
-toimenpiteet myöhästyvät muu-
ten aivan varmasti. Vastustaja 
on torjuttava kohteen etupuolel-
la, ei itse kohteessa. Torjuntatuli 
on puolustajan nopein reservi. 

Rannikkotykistöllä on monessa 
suhteessa ollut keskeinen roo-
li valtakunnan etelä- ja lounais-
rannikon puolustamisessa ja alu-
eellisen koskemattomuuden suo-
jaamisessa. Se on joutunut san-
gen vähäisin resurssein luomaan 
omat puolustusjärjestelmänsä 
ja aseratkaisunsa pääaseistuk-
sen osalta. Kaikkina aikoina sen 
erityispiirteitä ei ole haluttu ym-

märtää. Ei liioin ole voitu esit-
tää ratkaisukeinoja, miten olois-
samme niin muusta maailmasta 
poikkeavassa rannikko- ja saa-
ristomiljöössä alueellisen koske-
mattomuuden valvonta ja suoja-
us sekä viime kädessä puolustus 
olisi ollut paremmin järjestet-
tävissä, kuin miten rannikkoty-
kistö sen voimavarojensa puit-
teissa hoiti. Myös yhteistoiminta 
muiden merellisten toimijoiden 
kanssa parani vuosien saatossa 
ja luotu aluevastuullinen rannik-
koaluejärjestelmä niveltyi joka 
suhteessa saumattomasti alueel-
liseen puolustusjärjestelmään. 

70- ja 80-luvut olivat siten 
maamme etelärannikon puolus-
tuskyvyn ja aluevalvonnan kan-
nalta jatkuvan nousun aikaa. 
Tultaessa 90-luvulle rannikko-
puolustuksemme oli vahva ja ke-
hityskaarensa huipulla. Kauden 
loppupuolella ja 90-luvun alku-
puolelta alkaen tehty rannikko-
puolustuksen alasajon lopulliset 
seuraukset valtakunnan ja sen 
eteläisen rantamaan turvalli-
suustilanteeseen ovat vielä näke-

mättä ja kokematta. 

Lähteet 

"Kivilinnoista karkais tuun teräk-
seen", Osa 2, Juhani Niska: "Katsaus 
rannikkotykistön tekniseen kehityk-
seen" ss 43-82, Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ry, ISBN 952-90-
5235-9, Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 1994 

Kristian Lehtonen: "Merivoimien 
teknisen tutkimus- , kehitys- ja 
koe to iminnan historia", alustava 
käsikirjoitus, runsaasti yksityiskoh-
taista tietoa, Turku 

Jani Eriksson: "130 53 TK rannik-
kotykin suunnit te lu ja kehitys" 
Opinnäytetyö, ei painettu, MeriSK: 
n Peruskurssilta 58, Lokakuu 2002, 
Helsinki 

Komentaja Ove Enqvist on ystäväl-
lisesti kommentoinut tekstiä, jonka 
mahdollista virheistä vastaan tietys-
ti itse. (Valokuvakuvitus ja valoku-
vatekstit toimituksen.) 

1 04 
RANNIKON PUOLUSTAJA 2 / 0 7 



suojattava kiinteällä rannikko-
tykistöllä ja puolustuksen syvyys 
merelle päin oli saatava aikaan 
miinoittamisella sekä iskukykyi-
sellä laivastolla. Laivaston tuli 
kyetä täyttämään meripuolus-
tuksen aukot siellä, missä kiin-
teitä puolustuslaitteita ei ole, 
sekä suorittamaan meriliiken-
teen suojaamisen, tiedustelun ja 
jatkuvien sotatoimien vaatimat 
tehtävät. Ahvenanmaan alueen 
puolueettomuuden suojaami-
seen ja puolustamiseen liittyvät 
tehtävät voitiin joutua täyttä-
mään pelkästään laivastovoimin, 
mikä edellytti niiltä erityisen 
suurta valmiutta ja iskukykyä. 
Alustemme tuli kyetä toimimaan 
ensisijaisesti maihinnousuvenei-
tä ja kuljetuksia vastaan. 

Iuosina 1966-67 oli 
puolustusvoimien 
kehittämisen perus-
teeksi laadittu ns. 

PV-ohjelma. Ohjelman merivoi-
mia koskeva osuus julkaistiin jo 
elokuussa 1966. 

Tehtävämääritys 1960-luvulla 
Siinä yhteydessä määriteltiin 
koko meripuolustuksen tehtä-
viksi puolueettomuuden louk-
kausten estäminen aluevesilläm-
me, meritse valtakunnan alueelle 
kohdistuvien hyökkäysten tor-
junta sekä valtakunnalle tärkei-
den meriyhteyksien suojaami-
nen. Merivalvonnan runkona oli 
määrityksen mukaan rannikon 
kiinteä merivalvonta-asemaverk-
ko viestitys- ja johto-organisaati-
oineen. 

Uhanalaisimmat kohteet oli 

Meri-ja rannikko-
puolustuksen tehtävien 
muotoilu 70-ja 80 luvuilla 
Parlamentaarinen puolustusko-
mitea I vuonna 1971 määritte-
li selvästi käsitteen meripuolus-
tus. Siihen osallistuvat ensisijas-
sa merivoimat, rannikkotykistö 
ja merivartiostot. Käsitteeseen 
kuului myös ilmavoimien merel-
linen toiminta. 

Meripuolustuksen tehtäväksi 
määritettiin valtakunnan alue-
vesien valvonta sekä aluelouk-
kausten ja hyökkäysten torjunta 
meri- ja rannikkoalueilla. Ran-
nikkopuolustukselle tarkoitettiin 
meripuolustuksen maavoimiin 
kuuluvaa osaa, eli sotilasläänien 
rannikolla toimivia osia, joista 
tärkeimmät olivat rannikkoty-
kistöä. Merivalvonnan johtami-
nen tuli sotilasläänien vastuulle. 

KOMMODORI OSMO TUOMI 

S OVE ENQVIST 

MERIPUOLUSTUKSEN-MERIVOIMIEN 
TEHTÄVÄT, KEHITTÄMIS 

MATERIAAL11970-
JA -80 LUVUILLA 
Artikkeli perustuu seminaariesitelmään. 
Valokuvakuvitusja valokuvatekstit toi-
mituksen. 
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MERIPUOLUSTUKSEN 
YLEISJÄRJESTELYPERIAATE 

R A N N I K K O -
J O U K K O J A 
- v a l v o n t a 
- t o r j u n t a 
- s u o j a u s 

© L A I V A S T O A S E M A 
- mer i vo im ien 

huo l to 

I Kaavio "Meripuolustuksen yleisjärjestelyperiaate julkaistiin 
Suomi Merellä -vuosikirjassa 1975 kommodori Aarno Koiviston 
artikkelissa. 

Rannikkotykistölle suositeltiin 
130 mmm patterien hankintaa. 

Merivoimat jaettiin yleisvoi-
miin ja sotilasläänien käyttöön 
tuleviin paikallisvoimiin. 

Merivoimien kehittämisessä 
suositeltiin etusijalle asetettavak-
si kyky torjua alueloukkaukset ja 
suojata meriliikenne. Yleisvoi-
mien osalta tavoitteena oli kaksi 
lippuetta, eli toinen Saaristome-
ren-Ahvenanmaan aluetta ja toi-
nen Suomenlahden suun paino-
pistealuetta varten. Kaavio "Me-
ripuolustuksen yleisjärjestelype-
riaate" julkaistiin Suomi Merellä 
vuosikirjassa 1975 kommodori 
Aarno Koiviston artikkelissa. 

Tiettyjä näkemyseroja vallitsi 
70-luvulla merivoimien esikun-

nan ja pääesikunnan välillä siitä, 
voidaanko yleisvoimatkin alistaa 
sotilaslääneille ja missä tilantees-
sa näin tapahtuisi. 

PPK II 1975 määritelmän 
mukaan meripuolustuksen teh-
täviksi asetettiin aluevesien val-
vonta, alueloukkausten ja hyök-
käysten torjunta sekä tärkeiden 
meriyhteyksien suojaaminen. 
Komitea korosti kiinteän meri-
valvonta- ja johtamisjärjestel-
män tärkeyttä, jolla ylläpidetään 
merivoimien, rannikkotykistön 
ja ilmavoimien yhteistoiminta-
kykyä jo rauhan aikana. 

PPK III 1981 vahvisti edelli-
set tehtävät ja antoi hankinnoille 
rahoituskehykset. 

PV- ohjelman/merivoimien 
ohjelman tavoitteita 
Asetetut tehtävät ohjasivat ka-
luston kehittämissuunnitelmien 
laatimista. Tärkeänä pidettiin jo 
1960-luvulla tehokkaan merival-
vonta-, viestitys- ja johto-orga-
nisaation luomista. Rannikko-
tykistön kaluston kehittämiseksi 
nähtiin tärkeänä automaattisten 
tornipatterien hankinta. Myös 
ohjusase nähtiin jo tulevaisuu-
den mahdollisuutena. 

Kuten alussa mainitsin, jul-
kaistiin merivoimien laivasto-

! Miinalaiva Keihässalmi 
vuonna 1979. Sa-kuva 
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• Neuvostoliitosta hankitut 
Riga-luokan saattajat olivat en-
nen muuta tykistöaluksia, jotka 
oli varustettu sukellusveneentor-
junta- ja torpedoaseistuksella. 
Elinjaksonsa loppuvaiheen aluk-
set palvelivat merivoimissamme 
miinalaivoina. Sa-kuva 

Alla vasemmalla Suomessa 
rakennettu Nuoli-luokan moot-
toritykkivene, johon vaihtoaseis-
tuksena voitiin lastata muutama 
miina, syvyyspommeja tai torpe-
doputket. Sa-kuva 

ohjelma jo ennen PV-ohjelman 
valmistumista. Vuonna 1966 jul-
kistetun ohjelman tavoitteena 
oli hankkia rauhansopimuksen 
10 000 tonnin uppoumarajoituk-

Merivoimien laivasto-ohjelma 

Tavoite Raken-
netaan 

Tykkivene 6 * ) 4 
Nopea vartiovene 24 12 
Miinalaiva 2 1 
Vartiovene 8 5 
Raivaaja 14 14 
Koululaiva 1 
*(joista 2 saattajaa) 

sen puitteissa kalusto, joka pys-
tyisi sekä alueloukkausten, että 
hyökkäysten torjuntaan. Ohjel-
maa laadittaessa pääkalustona 
oli kaksi Riga-luokan saattajaa, 
kaksi Vasama- ja 12 Nuoli-luo-
kan moottoritykkivenettä eli no-
peaa vartiovenettä, kaksi miina-
laivaa sekä viisi R-luokan vartio-
venettä. 

Jos ohjelma olisi toteutunut, 
niin laivasto olisi käsittänyt ohei-
sen taulukon mukaiset alukset. 

Kun tämä merivoimien suun-
nitelma vahvistettiin vuonna 
1968 ja sovitettiin koko puolus-
tusvoimien PV-ohjelmaan, ton-
niston kokonaismäärätavoite su-

pistettiin 8000:een tonniin. 
Uuden sotavarustuksen han-

kinta on aina pitkäaikainen pro-
sessi. Niinpä iskuvoimaa edus-
tavia tykkiveneitä oli suunni-
teltu merivoimien esikunnassa 
jo vuodesta 1962 alkaen. Kaksi 
tykkivenettä tilattiin v. 1965 ja 
ne valmistuivat 1968. Pääaseek-
si hankittiin Boforsin 120 mm: 
n ilma-, meri- ja maa-ammun-
toihin soveltuva tykki. Tykkejä 
tilattiin ja toimitettiin 4 kpl alus-
ohjelman kokonaistarpeen mu-
kaisesti. Yksi tilatuista tykeistä 
sijoitettiin myöhemmin 70-lu-
vun lopulla miinalaiva Pohjan-
maalle. 

Kaksi Suomessa Vasamaksi 
kastettua moottoritykkivenettä 
ostettiin Englannista. Sa-kuva 
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Tykkiveneet Karjala ja Turunmaa olivat ensimmäiset diesel-/kaasuturpiinikoneistolla varuste-
tut alukset maassamme. Ne olivat myös kokoluokassaan ensimmäiset lähes valoventtiilittömät sota 
alukset Suomen oloissa. Digitaalitekniikka tuli näiden alusten tuomana merivoimiin jäädäkseen. 
Avokomentosilta sentään säilyi perinteenä - lajinsa viimeiset? Sa-kuva 

Tämä ohjelma oli periaat-
teessa voimassa vuoteen 1976, 
jolloin todettiin aikataulun ve-
nähtäneen kohtuuttomasti, ja 
laadittiin uusi 15-vuotisohjelma. 
Tykkiveneitä oli saatu kaksi nel-
jän sijasta. Suunnitelmaan sisäl-
tyvistä 14 puurunkoisesta rai-
vaajasta saatiin muovisina Kuhi-
na 6 kpl 70-luvun puoleen väliin 
mennessä. 

Nopeita vartioveneitä eli 
moottoritykkiveneitä oli käytös-
sä vain puolet tavoitemäärästä. 
Niiden tehtävänä oli valvonnan 

ja vartioinnin ohella, maihin-
nousu- ja kuljetusalusten torjun-
ta tykkiveneiden tukemana. Sitä 
varten Nuoli-luokan veneitä var-
ten oli olemassa vaihtoaseistus, 
eli torpedoheittimet ja yksinker-
tainen torpedotähtäin. Englan-
nista ostettiin 60-luvun alussa 
T/51 torpedoja. Torpedoaseen 
tehon edelleen parantamiseksi 
kehiteltiin sähkötorpedoa, joka 
perustui nerokkaisiin teknisiin 
virtalähde- ja moottoriratkai-
suihin. Projekti ei koskaan tul-
lut resursseillamme valmiiksi ja 

luotettavaksi, ja lopulta se hau-
dattiin 80- luvun alussa samalla 
kun Nuoletkin saavuttivat tiensä 
pään. 

Merivoimien alus-ja 
asejärjestelmien kehittymi-
nen parlamentaaristen 
puolustuskomiteoiden 
aikakaudella 
Vuonna 1976 laadittu uusi han-
kintasuunnitelma perustui is-
kuvoiman luomiseen ohjus- ja 
tykistöaluksin, sekä torpedo- ja 
miina-aseen avulla. Ohjusase oli 

• Ohjuslautta Isku 
toimi koe- ja kou-
lutuslavettina me-
rivoimien siirtyes-
sä ohjuskauteen. 
Iskun koneiston 
synnyttämä komea 
murina yhdistetty-
nä hiukan rujoon 
ulkonäköön johti 
melkoisen mitta-
vaan lempinimi-
luetteloon. Sa-kuva 

i , . . . --.... - " " | r . 
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• T-luokan ohjusveneitä hankittiin Neuvostoliitosta neljän aluksen sarja. Veneet nimettiin 
vanhojen moottoritorpedoveneiden mukaan: Tuima, Tuuli, Tyrskyjä Tuisku. Alukset palvelivat 
viimeiset vuotensa nopeina miinanlaskijoina, kun niistä oli riisuttu vanhentunut ohjusaseistus. 
Sa-kuva 

tullut mukaan, kun vuonna 1963 
voittajavaltioiden kanssa oli saa-
tu rauhansopimukseen tulkinta, 
jonka mukaan puolustukselliset 
ohjukset tulivat sallituiksi. Me-
rivoimien osalta tämä merkitsi, 
että idänkaupan yhteydessä meil-
le oli tilattu israelilaisen hävittäjä 
Eilat:in upottamisesta kuului-
saksi tullut Styx- ohjus, eli MTO 
66. Järjestelmä otettiin käyttöön 

1970 ohjuslautta Iskulle asennet-
tuna. Kantaman hyödyntämisek-
si alettiin järjestää rannikkoty-
kistön kanssa yhteistoimintahar-
joituksia. Yhteistoiminnan tarve 
korostui, kun Neuvostoliitosta 
hankittiin 4 Tuima-luokan oh-
jusvenettä vuosina 1976-77, ja 
kun rannikkotykistö sai ohjukset 
käyttöönsä. Usein harjoittelusta 
sovittiin suoraan joukko-osasto-

jen ja -yksiköiden kesken. 
Tykistöaluksia aiottiin edel-

leen hankkia, suunnitelmassa 
puhuttiin neljästä n. 400 tonnin 
"uustykkiveneestä". Niitä ohjel-
man alkupuolella suunniteltiin 
tilattavaksi kaksi. Samoin han-
kittaisiin uusi miinalaiva/kou-
lulaiva, Nuoli-luokan korvaajia 
sekä apuraivaajia. Turunmaa-
luokka päätettiin peruskorjata ja 

• Miinalaiva Pohjanmaalla oli miinoituskykynsä rinnalla tärkeä tehtävä toimia merivoimien 
koululaivana. Niinpä aluksen "vaihtoaseistuksena" toimivat koulutettavien kurssilaisten majoi 
tuskontit, jotka ajettiin miinakiskoille miinojen asemesta. Sa-kuva 
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muuttaa johtoaluksiksi. 
Uusi miinalaiva/koululai-

va valmistui 1979. Vuonna 1977 
avautui mahdollisuus merivoi-
mien kalustohankinnoille te-
lakkateollisuuden tukemisek-
si myönnetyillä varoilla. Näillä 
työllisyysvaroilla hankittiin me-
rikuljetuskalustoa eli lähinnä 
Lohi- ja meriuiskoveneitä. Sa-
malla tilattiin apuraivaaja Kiis-
ken sekä vartiovene 80:n pro-
totyypit. "Uustykkivene" oli siis 
vaihtunut vartiovene 80:ksi, jon-
ka pääaseistus olisi ohjus, tykkiä 
kuitenkaan unohtamatta. Aluk-
sen prototyypin kokeilujen ja 
muutosten jälkeen tulevaa Hel-
sinki-luokkaa, tilattiin kolme 
kappaletta lisää vuonna 1983. 
Nämä hankinnat olivat PPK III: 
n mukaisia. Sen raameihin kuu-
luivat myös seuraavat ohjusve-
nelaivueet vuosiksi 1987-91 ja 
1992-96 sekä kaksi miinalaivaa. 

Helsinki-luokka 
Helsinki-luokan aseistuksen va-
linta oli pitkä ja tärkeä prosessi. 
Aluksesta oli päätetty tehdä hy-
vin iskuvoimainen varustettuna 
pitkän kantaman ohjuksilla ja 
tehokkaalla tykistöllä. Alkuhah-
motelmissa puhuttiin 40-80 km: 
n kantamasta ja 76mm:n tykistä. 

Ohjushankintaa pohjusta-

maan asetettiin työryhmä, jossa 
oli kaksi jäsentä merivoimista, 
kaksi rannikkotykistöstä ja yksi 
pääesikunnan ohjustoimistosta. 
Työtä edelsi tietojen pyytämi-
nen useilta ohjusvalmistajilta ja 
mailta. 

Laaja mietintö ja seitsemän 
eri ohjustyypin vertailu valmistui 
vuonna 1981. Näistä ohjuksista 
oli valmistajamailta saatu alus-
tavaan tiedusteluun myönteinen 
vastaus. NL:n tarjoama ohjus jä-
tettiin jo alkuvaiheessa pois lii-
an suuren kokonsa ja hankalan 
polttoaineensa takia. 

Mietintö sisälsi kuvauksen 
operatiivisesta tilanteesta ja uh-
kakuvasta, jossa asejärjestelmää 
käytetään. Itse ohjukselle aste-
tuista perusvaatimuksista tär-
keimmät olivat yhdistämismah-
dollisuus valittuun 9 LV 200 tu-
lenjohtojärjestelmään, vähintään 
neljän ohjuksen sijoitusmahdol-
lisuus alukselle, rannikkoversio 
optiona, ulkoisen maalinosoi-
tuksen käyttömahdollisuus ja 
laukaisumahdollisuus saaristos-
ta. Tavoitteeksi asetettiin, että 
mietinnössä kuvatuissa tilanteis-
sa laivue kykenee tuhoamaan 4-6 
maihinnousualusta tai 2-4 suurta 
alusta, eli vihollisen hyökkäyk-
sen kärjestä n. pataljoonan suu-
ruisen joukon. 

Tehovertailussa otettiin huo-
mioon mm. ohjusten mahdol-
linen lukumäärä alusta kohti, 
omien alusten tuhoutumisen 
todennäköisyys, laukaisupaikan 
valintamahdollisuus, lentora-
ta, teho maalissa, hakupään oh-
jelmoitavuus ja häirinnän sieto 
sekä ohjuksen torjunnan toden-
näköisyys. Tärkeitä olivat myös 
huoltojärjestelyt, myöhempi 
modifiointimahdollisuus, taattu 
elinikä, jne. 

Kolmesta parhaasta vaihto-
ehdosta pyydettiin tarjoukset. 
RBS 15 oli selvästi edullisin ja 
se edusti myös muita uudempaa 
tekniikkaa ja pisintä odotettavis-
sa olevaa elinikää. Se oli myös 
ainoa, joka mahdollisti riittävän 
ohjusmäärän hankinnan budje-
tin puitteissa. 

Tykkivertailussa 76:n ja 57 
mm:n aseiden välillä voiton vei 
melko tasapäisessä kilpailussa 
pienempi kaliiperi, ennen kaikkea 
ilmatorjunnan vuoksi. Aluksille 
ei ollut varaa hankkia toivottua 
ilmatorjuntaohjusta. Liikkuvan 
pienehkön merimaalin torjun-
nassa tehokkaan ampumaetäisyy-
den todettiin jäävän kaliiperista 
riippumatta 12 km:n vaiheille. 

Ennen kolmen sarja-aluksen 
tilausta vahvistettiin lopullisesti 
laivueelle asetettavat operatiivi-
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set vaatimukset. Aluksia tuli voi-
da käyttää niin puolueettomuu-
den suojaamisessa kuin hyökkä-
ysten torjunnassakin. Torjunnas-
sa piti voida käyttää hajautettua 
sijaintia mutta keskitettyä tulta. 
Ahvenanmaan suunta oli tärkeä. 
Tietojen ja käskyjen tuli liikkua 
data-siirtona, maaliosoitusvaa-
timus sisälsi mm. RT:n asemien 
käytön. Ammunnan varamene-
telmänä tuli voida käyttää aluk-
sen itse hankimaa passiivista 
suuntatietoa, minkä mukaista 
kalustoa sitten ostettiinkin. 

Helsinki-lk tuli operatiivi-
seen käyttöön vuonna 1987. Täl-
löin oli jo seuraava parannettu 
tyyppi suunnitteilla vartiovene 
90:n nimellä. RT sai oman oh-
jusaseensa neljä vuotta myöhem-
min. 

Valvonta- ja johtamis-
järjestelmät merivoimien 
kannalta 
Merivalvonta perustui jo 70-lu-
vun alusta kiinteään rannikkoty-
kistön valvonta-asemaverkkoon, 
jota merivoimat ja muut täyden-
sivät. Rannikko jaettiin merival-
vonta-alueisiin, joilla kullakin 
oli johtoelimenään aluekeskus. 
Aluekeskusten tiedot koottiin 
valtakunnallisesti merivoimien 
esikuntaan ja Pääesikuntaan. 
Merivoimien päätoimintasuun-
nilla toimivat viestikeskukset 
tiedon kerääjinä. Vielä 1970-lu-
vun loppupuolelle asti johta-
misjärjestelmät olivat pääasiassa 
manuaalisia. Niitä kehiteltäessä 
uuden teknologian, lähinnä ti-
lannekuvan reaaliaikaisen siir-
ron avulla suunniteltiin meri-

voimissa joustavaa järjestelmää, 
jossa lippueiden ja taisteluosas-
ton johtaminen voitaisiin toteut-
taa sekä kiinteistä johtopaikoista 
että johtoalukselta ja myöhem-
min myös RT:n johtopaikoista. 
Alusosastojen johtamiskyky pa-
ranikin, kun tykkiveneet perus-
korjattiin ja modifioitiin johto-
aluksiksi vuosina 1983-85. 

Eräät sodankäyneet upsee-
rit olivat puhuneet vähätteleväs-
ti "tornikomentajista", jotka ei-
vät johtaneet taistelua mereltä. 
Tekninen kehitys vei kuitenkin 
vähitellen siihen, että tilanteen 
hallinta ja johtamisedellytykset 
oli edullisimmin järjestettävis-
sä maihin. Tällöin keskusteltiin 
myös vaarasta, että operatiivinen 
johtaja puuttuu yksityiskohtiin. 
Näkemys 1970 ja 1980 lukujen 

• Helsinki-luokan ohjusvene Helsinki. Aluksen nimi ja taktinen numero 60 muodostivat yhdis-
telmän, josta ainakin alkuaikoina käytetty kutsumanimi Käpylä. Alus oli oman luokkansa proto-
tyyppi, ja "kantaemo" Rauma- ja Hamina-luokkien ohjusveneille. Sa-kuva 
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vaihteessa oli, että tämä mah-
dollisuus on hyödyllinen puolu-
eettomuuden turvaamisvaiheen 
tärkeissä ratkaisuissa. Sen sijaan 
taistelutoiminnassa paikan pääl-
lä olevalla osaston komentajalla 
on monesta syystä parhaat johta-
misedellytykset 

Tarve nopean ja varman tie-
donsiirtojärjestelmän luomiseksi 
tunnistettiin jo 1970- ja -80-lu-
kujen taitteessa. Tässä jouduttiin 
ristiriitaan toimivan ja nopean 
järjestelmän hankinnan, ja koko 
puolustusvoimat kattavan "ko-
konaisvaltaisen" datasiirtoratkai-
sun kannattajien kesken. 

Merivoimat koki tarpeen 
niin akuuttina, että Pohjanmaan 
ja Helsinki-luokan hankinnan 
yhteydessä tilattiin vastustuk-
sesta huolimatta myös 9 LV 200 
tulenjohtojärjestelmään liitetty 
tiedonsiirtojärjestelmä. Osarat-
kaisuna yhteistoimintakyvyn pa-
rantamiseksi tähän ruotsalaiseen 
järjestelmään lisättiin liittymä 
kotimaiseen sanomalaitteeseen. 

Miina-ase ja raivaus 
Kosketusmiinojen käsittelytai-
to ja niiden raivaus olivat meri-
voimilla raivauskauden jälkeen 
hyvin hallinnassa. Herätemiinat 
oli kielletty, ja magneettimiino-
jen vanha raivauskalusto rapis-
tui, eikä se olisi enää ollut teho-
kas uudenlaisia miinoja 
vastaan. Kosketusmii-
noja hankittiin vielä li-
sää, mutta herätepuoli 
alkoi olla huolestuttava. 
Asiaan paneudutt i in 
1970-luvun alkupuo-
lella hankkimalla en-
sin uutta alusten herä-
temittauskalustoa Sak-
sasta. Lonnan saaren 
korvaava mittausrata 
perustettiin Kemiöön. 

Samaan aikaan Turun Koeosas-
tolla tutkittiin omien mittausan-
tureiden kehittämistä. 

Joskus mainitun vuosikym-
menen puolessa välissä esitel-
tiin puolustusvoimien johdolle 
suunnitelma kehittää akustis-
magneettisten mittausantureiden 
pohjalta raivauksen ilmaisujär-
jestelmä, ts. hankkia miinan he-
rätekoneistoa vastaava laite, josta 
merkkikoho nousee pintaan kun 
aikaansaatu heräte on riittävä, ja 
ylikulku- ym. ehdot on täytetty. 
Samalla esitettiin myös uuden-
laisen, kiekon muotoisista la-
tauselementeistä kootun pohja-
miinan kehittämistä. Miina voi-
taisiin varustaa laukaisua varten 
antennilla tai, jos lupa saataisiin, 
myös raivauksen ilmaisimella jo-
hon liitettäisiin räjäytin. Kehi-
tystyön vertailupohjaksi Italiasta 
ostettiin muutama harjoitushe-
rätemiina. 

Herätemiinakysymys ratkesi 
lopullisesti, kun vuodenvaihtees-
sa 82/83 Neuvostoliitosta saatiin 
ostaa sekä kaksoisakustisia että 
magneettis-akustisia miinoja. 
Vuotta myöhemmin tiedustel-
tiin myös Englannista mahdolli-
suutta miinaostoihin. Tarjotuista 
kahdesta tyypistä valittiin malli, 
joka saatiin operatiiviseen käyt-
töön vuosina 1986-87. Kotimai-
sen miinan valmistuksesta teh-

tiin hankintaesitys vuonna 1985. 
Samaan aikaa miinahankin-

tojen kanssa kehiteltiin mag-
neettis-akustisia raivauskalusto-
ja ohjelmointilaitteineen. Tulok-
sena oli varsin edistyksellinen 
järjestelmä. Raivaimet ja Kuhien 
pareiksi hankitut Kiisket paran-
sivat raivauskykyämme huomat-
tavasti. 

Yhdistelmä 
Koko kylmän sodan kauden me-
ripuolustuksen ja merivoimien 
tehtävät säilyivät periaatteessa 
samoina, pienin painotuseroin 
eri aikoina. Keskeiset kohdat 
tehtävistä ja painotetuista näkö-
kohdista voidaan tiivistää seu-
raavasti: 
PV-OHJELMA 1967 
Puolueettomuuden loukkausten 
estäminen aluevesillämme, me-
ritse valtakunnan alueelle koh-
distuvien hyökkäysten torjun-
ta sekä valtakunnalle tärkeiden 
meriyhteyksien suojaaminen 
- toimintavalmius 
- Ahvenanmaa 
- kiinteä valvonta 

PPKI 1971 
Valtakunnan aluevesien valvonta 
sekä alueloukkausten ja hyökkä-
ysten torjunta meri- ja rannik-
koalueilla. 
- sotilasläänit johtavat meri-

• Kuha-luokan 
raivaajat valmis-
tuivat 1970 luvun 
puoliväliin. Me-
rivoimat toimi 
jälleen suunnan 
näyttäjänä. Tällä 
kertaa tuloksena 
aikansa suurimpiin 
kuulunut lasikui-
turunkoinen alus. 
Sa-kuva 
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valvontaa 
- merivoimat jaetaan yleisvoi-

miin ja paikallisvoimiin 
- merivoimien kehittämisen 

painopiste alueloukkausten 
torjunnassa ja meriliikenteen 
suojaamisessa 

- painopistealueet Saaristome-
ri/Ahvenanmaa ja Suomen-
lahden suu 

PPKII1975 
Aluevesien valvonta, aluelouk-
kausten ja hyökkäysten torjunta 
sekä tärkeiden meriyhteyksien 
suojaaminen. 
- sotilasläänit johtavat rannikko-

puolustusta 
- kiinteä valvonta- ja johtamis-

järjestelmä puolustushaaro-
jen yhteistyön edellytykse-
nä 

Valvonta- ja johtamisjär-
jestelmien kehittäminen jatkui 
koko ajan suorituskyvyn paran-
tamiseksi sekä rannikkopuolus-
tuksen että merivoimien osalta. 
Meritorjuntaohjusten astuessa 
kuvaan mukaan niiden tehokas 
käyttö johti merivoimien ja ran-
nikkotykistön suoran yhteistyön 
tiivistymiseen riittävän tilanne-
kuvan ja maalinosoituskyvyn 
luomiseksi. 

Merivoimilta tehtävät edel-
lyttivät alueellisen koskematto-
muuden turvaamiskykyä, isku-
voimaa, ja miinoituskykyä. Mii-
na-ase säilyi koko kylmän so-
dan ajan merivoimien toisena 
strategisena aseena, ja sen ope-
ratiivista valmiutta ylläpidettiin 
mm. säännöllisesti järjestettyjen 
"Norppa"-valmiuden kohotta-

misharjoitusten avulla. Hankin-
tasuunnitelmia leimasi pitkä-
jänteisyys, mikä on luonnollista 
myös kaluston pitkän käyttöiän 
vuoksi. Karkeasti laskettiin, että 
alusten käyttöikä on 20-25 vuot-
ta, johon aikaan mahtuu yksi laa-
ja peruskorjaus/ modernisointi. 
Välillä 1960- ja 70 luvuilla han-
kintasuunnitelmien toteuttamis-
ta heilauttivat budjettileikkauk-
set, idänkauppa, telakkateolli-
suuden tukemisrahat ja erityi-
sesti ohjusten tulo iskuvoiman 
pääaseeksi. 1980-luvulla PPK III: 
n antamat raamit mahdollistivat 
aikaisempaa tasaisemman mate-
riaalisen kehityksen. 

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 
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Seminaari 
"Uskottava puolustus puolueettomuuspolitiikkamme 
tukena - meri- ja rannikkopuolustus kylmän sodan 
vuosina" 29.3.2007. 

KENRAALI JAAKKO VALTANEN 

KOKOAVA PUHEENVUORO 
© O V E ENQVIST 

eminaarin lopuksi kenraali 
Jaakko Valtanen käytti hä-
neltä pyydetyn kokoavan 
puheenvuoron: 

" TV~ylmän sodan ajan turval-
-LXiisuuspolitiikkamme kes-

keinen tavoite oli pitää meidät 
ydinasesuurvaltojen välisten po-
liittisten ja sotilaallisten eturiitojen 
sekä mahdollisen sodan ulkopuo-
lella. Päämääränä oli siten turvata 
maamme itsenäisyys ja kansalais-
ten elinmahdollisuudet. Kauan 
jatkunut suurvaltojen varustau-
tuminen jatkuvasti lisääntyvillä ja 
laadullisesti paranevilla ydinaseil-
la sekä mahdollisen ydinsodan 
kauhistuttavat seuraukset, aikaan-
saivat lopulta niiden käyttösuun-
nitelmille suuria pidäkkeitä. Ydin-
aseet ymmärrettiin enemmän po-
liittisina kuin sotilaallisina aseina. 
Ne vaikuttivat kuitenkin voimak-
kaasti maamme turvallisuuspoli-
tiikkaan ja siten myös maanpuo-
lustuksemme kehittämiseen. Kyl-
män sodan viimeisinä vuosikym-

meninä maahamme kohdistuvaa 
avointa sotaa todennäköisempänä 
pidettiin joutumistamme pitkäai-
kaisen sotilaallisen jännitystilan 
ja/tai suurvaltojen välisen sodan 
välillisten vaikutusten piiriin. Ta-
vanomaisten sotilaallisten selk-
kausten mahdollisuutta ei kui-
tenkaan voitu poistaa arvioista. 
Kuten amiraali Klenbergin alus-
tuksesta kävi ilmi, maamme po-
liittisella ja sotilaallisella johdolla, 
samoin kuin parlamentaarisilla 
puolustuskomiteoilla oli asemas-
tamme yhtäpitävä arvio. 

Välittömästi sotiemme jälkeen 
maamme asema oli vaikea ja so-
tilaallisesti olimme kauan heik-
koja. Vasta 1970-luvuille ehdittä-
essä asemamme alkoi eneneväs-
sä määrin vahvistua, puolueetto-
muuspolitiikkaamme saada laa-
jempaa tunnustusta ja puolustus-
voimien materiaalitilanne selvästi 
parantua. 

Maanpuolustusvalmistelum-
me ja puolustusvoimiemme toi-
met pyrkivät määrätietoisesti vies-

tittämään ulospäin sanomaa siitä, 
että yritys käyttää Suomen aluetta 
sotaisiin tarkoituksiin tai aloittaa 
suoranainen hyökkäyssota Suo-
mea vastaan, aiheuttaa sellaisia 
aikoville liian suurta ajan hukkaa 
ja liian suuria tappioita saavutet-
tavissa olevaan hyötyyn nähden. 
Puolustuksemme suorituskyvyl-
lä tuli siis aikaansaada mahdolli-
simman selvästi näkyvä "kynnys-
arvo". Sen tuli luonnollisesti olla 
todellista puolustuskykyä, niin 
vaikeaa kuin se niu-
koilla määrärahoilla 
olikin mahdollista 
saavuttaa. Varsin-
kin maavoimiem-
me suorituskyvyn 
parantuminen oli 
tuskastuttavan hi-
dasta. 

Puolustuksem-
me yleisestä suori-
tuskyvystä viestiä 
lähettivät kuiten-
kin mm hyvin toi-
miva yleinen ase-

Englannin lai-
vaston komen-
tajan vierailu 
Pääesikunnassa 
kenraali Jaakko 
Valtasen luona 
kesäkuussa 1987 
Komentajien vä-
listä näkyy meri-
voimien koment 
ja, kontra-amira 
li Juha Tikka. 
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velvollisuus ja sen aikaansaama 
suuri koulutettu reservi, teho-
kas ilma- meri- ja maavalvonta 
sekä vaikuttavia tuloksia tuotta-
va elektroninen tiedustelu, suuri 
kantajoukkojen valmius, paikal-
lispuolustuksen kattavuus sekä 
sotaharjoituksissa koeteltu nopea 
lkp-järjestelmä, samoin kuin pää-
kaupungin ja muiden tärkeiden 
kohteiden puolustusjärjestelyjen 
toistuva näkyvyys. Niin vaatima-
ton kuin kaikille sotilaillemme 
annettu aselajista ja puolustus-
haarasta riippumaton sissikou-
lutus olikin, sen sanoma-arvo oli 
ulkopuolisia vahvasti puhutteleva. 
Toimiva puolustusjärjestelmäm-
me viestitti kokonaisuudessaan 
sanomaa siitä, että olimme tarvit-
taessa valmiit torjumaan jokaisen 
maahantunkeutujan kaikin käy-
tettävissä olevin keinoin. Se vah-
visti selvästi maamme puolueetto-
muusasemaa. 

Tätä taustaa vasten on tarkas-
teltava myös merialueittemme 
ja rannikkojemme puolustuksen 
kaikkia järjestelyjä kylmän sodan 
aikana. Tässä seminaarissa niitä 
on ansiokkaasti valotettu monelta 
eri taholta. 

Rannikkotykistömme kehittä-
misen kohteista olemme kuulleet 
merivalvonnan suorituskyvystä 
© PUOLUSTUSVOIMAT 

ja valmiudesta sekä erityisesti ve-
denalaisen valvontamme edistyk-
sellisyydestä. Mielenkiintoista oli 
palauttaa mieliimme rannikkoty-
kistön mittaus- ja tulenjohtojär-
jestelmien nykyaikaistaminen, sa-
moin kuin tornitykkipattereiden 
kehittäminen ja rakentaminen. 
Ne olivat monin tavoin vaikut-
tavia innovaatioita. Useimmissa 
hankkeissa siviiliteollisuudellam-
me oli vahva ja kustannuksiin va-
paaehtoisesti osallistujan rooli. 
Ohjusaseistuksen hankinnat oli-
vat nekin merkittäviä signaalite-
kijöitä. Emme saa unohtaa myös-
kään rannikkojääkäreiden osuut-
ta saaristomme puolustussuunni-
telmissa. 

Merkittäviä olivat niin ikään 
merivoimiemme ohjusvenehan-
kinnat sekä alusten taistelunjoh-
tojärjestelmien kehittäminen ja 
uusiminen. Erityisesti on mie-
lestäni muistettava se vaadittu ja 
myös toteutettu periaate, että jo-
kaisen taistelualuksemme on ky-
ettävä vedenalaisen valvontaan ja 
sukellusveneiden torjuntaan. Me-
rimiinat ovat meidän oloissamme 
strategisen merkitysluokan omaa-
va asejärjestelmä. Kotimaisten he-
rätemiinojen samoin kuin nykyai-
kaisen miinanraivauksen kehittä-
misessä ja hankinnoissa merivoi-

SV. K. A. LANGE 

mamme tekivät hyvin tuloksellis-
ta työtä. Siviiliteollisuus oli meri-
voimillemmekin merkittävä tuki 
ja yhteistyökumppani. 

Voimme hyvin syin tode-
ta, että meri- ja rannikkopuolus-
tuksemme osuus maanpuolus-
tuksemme uskottavuuden ja sen 
"kynnysarvon" kohottamisessa 
oli kylmän sodan aikana määrä-
tietoisen työn tuloksena selvästi 
näkyvissä. Mutta puolustuksem-
me kynnysmerkitystä ei saa aja-
tella vain viestintävälineenä. Puo-
lustuksellamme oli todellista var-
teenotettavaa käyttöarvoa arvioi-
tavissa olevien sodan tilanteiden 
varalle. Vaikeimmissakin tapauk-
sissa saatavissa oleva ajanvoitto 
ei ollut ehkä kovin pitkä, mutta 
arvioiden mukaan kuitenkin sel-
lainen, että valtionjohdollamme 
olisi ollut mahdollisuus palauttaa 
rauhantila itsenäisyytemme ja va-
pautemme säilyttäen. Niukkaakin 
niukemmin voimavaroin saatiin 
mielestäni aikaan historian arvi-
oinnin kestäviä tuloksia. Olemme 
kuulleet siitä myös tämän semi-
naarin kuluessa hyviä selvityksiä. 

Kiitän omasta puolestani se-
minaarin järjestäjiä ja kaikkia 
täällä esiintyneitä alustajia. Tästä 
tapahtumasta jäävät mieliimme 
hyvät ja asialliset muistikuvat". 

4 9 



BO ÖSTERLUND 

HALLINNOSTA, 
DEMILITARISOINNISTA JA 
NEOTRALISOINNISTA 
Ahvenanmaa on 
demilitarisoitu 
maakunta, jonka 
ainoa virallinen 
kieli on ruotsi ja 
jolla on kansain-
välisin takuin tur-
vattu itsehallinto. 

Lippueamiraali Bo 
Österlund palveli vuo-
sina 2002-2006 Turun 
ja Porin sotilasläänin 
komentajana. 

Artikkeli on julkaistu 
Suomen Sotilasaika-
kauslehdessä 4 /2007. 
Väliotsikointia on li-
sätty. 

hvenanmaan maa-
kunta käsittää noin 
6500 erillistä saarta 
kja luotoa, joilla on 

karttanimi ja jotka ovat jakautu-
neena kuudentoista kunnan alu-
eelle. Saarten yhteenlaskettu pin-
ta-ala on noin 5000 neliökilo-
metriä. Alueen väkiluku on run-
saat 26800 asukasta, joista noin 
10800 asuu Maarianhaminassa. 
Ahvenanmaan saaristo on me-
renkulullisesti hyvin vaativaa ja 
vaikeakulkuista aluetta. Merilii-
kenne on lähes kaikkialla sidottu 
väylästöön. Kulkeminen väyläs-
tön ulkopuolella on mahdollista 
vain rajoitetusti ja erittäin hyvän 
paikallistuntemuksen avulla. 

Ahvenraumassa yhtyy Suo-
men sisäisten aluevesien ulkora-
ja valtakunnan rajaan Märketin 
majakkasaarella. Alueella ei Suo-
men puolella ole tullitietä Ahve-
nanmereltä Pohjanlahdelle. 

Demilitarisointi 
jo vuonna 1856 
Sen jälkeen kun Ahvenanmaa 
vuonna 1809 oli liitetty Venäjän 
keisarikuntaan, ryhdyttiin ve-
näläisten toimesta rakentamaan 
Manner-Ahvenanmaan itäosaan 
Bomarsundin linnoitusta. Ahve-
nanmaa sai demilitarisoidun sta-
tuksensa Pariisin vuoden 1856 
rauhansopimuksen mukaan, jol-

loin niin kutsuttu Ahvenanmaan 
"rasitesopimus", (Alandsservi-
tutet), allekirjoitettiin Venäjän, 
Ranskan ja Ison-Britannian toi-
mesta Krimin sodan päättynees-
sä rauhan teossa. Sopimuksen 
liiteasiakirjassa todetaan, että 
Ahvenanmaan saaria "ei linnoi-
teta ja ettei siellä tule säilytettä-
väksi tai rakennettavaksi mitään 
sotilaallista tai merilaitosta". So-
pimuksen tarkoituksena oli estää 
Venäjää uudelleen linnoittamas-
ta Ahvenanmaan saaria. Alle-
kirjoittajavaltiot eivät halunneet 
uutta hallitsevaa ja varmasti nii-
den omia tavoitteita uhkaavaa 
linnoitusta. Krimin sodan aika-
na ranskalais-englantilainen lai-
vasto-osasto valloitti tämän val-
tavan linnoituksen ja räjäytti sen 
myöhemmin. Linnoitusrauniot 
ovat tänä päivänä yksi Ahvenan-
maan suuria nähtävyyksiä. 

Saarten demilitarisointi on 
ahvenanmaalaisille tärkeä ja hei-
dän arvomaailmassaan keskei-
sellä sijalla. Käsite "rauhan saa-
ret" syntyi ahvenanmaalaisten 
keskuudessa 1980-luvun alussa. 
Maarianhaminassa 1981 pidetyn 
"Pohjolan ydinaseetonta vyöhy-
kettä" käsitelleen pohjoismaisen 
rauhankonferenssin jälkeen ja il-
meisesti sen seurauksena syntyi 
Ahvenanmaan rauhanyhdistys. 
Tämä käynnisti kansanliikkeen, 
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"AHVENANMAAN SAARTEN VYÖHYKE" 

Sopimuksissa 
määritetty 3 mpk:n raja 1921 ja 1940 sopimusten 

mukainen vyöhykeraja 

• .4: Lähde Suomen sopimukset vieraiden valtioiden kanssa 
1/1922 ja 24/1940 

jonka tarkoituksena oli tehdä 
saarten erikoisasema laajemmal-
tikin tunnetuksi. Ahvenanmaan 
demilitarisointia miellettiin saa-
rella kansainvälisenä esikuvana 
konfliktien rauhanomaiselle rat-
kaisulle. Punaisen Ristin kan-
sainvälinen rauhankonferens-
si muutama vuosi myöhemmin 
toi rauhan saaret myös virallisiin 
yhteyksiin. 

Demil i tar iso in t i vuodel ta 
1856 oli monta kertaa vahvis-
tettu, kun Kansainliitto vuon-
na 1921 päätti, mihin valtioon 
Ahvenanmaa kuuluu. Samal-
la päätettiin myös kansainväli-
sen demilitarisointisopimuksen 
solmimisesta. Vuoden 1856 de-
militarisointi vahvistettiin kym-
menen valtion allekirjoittamalla 
sopimuksella. Eräänä tärkeänä 
lisänä tässä sopimuksessa päätet-
tiin myös Ahvenanmaan neut-
ralisoinnista. Neuvostoliitto ei 
ollut vuoden 1921 sopimuksen 
osapuolena, mutta sekä vuoden 
1940 Ahvenanmaata koskevas-

sa Moskova-sopimuksessa että 
vuoden 1947 Pariisin rauhanso-
pimuksessa mainitaan vastaavat 
säädökset Ahvenanmaan demi-
litarisoinnista, kun taas neutrali-
soinnista ei mainita mitään. 

Venäjän ja Suomen välillä 
tehtiin 11.7.1992 sopimus siitä, 
että kahdenväliset, Neuvostolii-
ton ja Suomen välillä tehdyt so-
pimukset jatkuvat, ja joissa Ve-
näjä on merkitty Neuvostoliiton 
tilalle. Tässä tarkoitetaan demili-
tarisoinnista tehtyjä sopimuksia 
11.10.1940 ja 16.3.1948. 

Ahvenanmaan demilitarisoi-
tu status vahvistettiin viimek-
si Suomen liittyessä Euroopan 
Unioniin 1995. 

Ahvenanmaan 
eropyrkimykset Suomesta 
Suomen itsenäisyysprosessiin 
liittyen pidettiin Ahvenanmaan 
kansanopistolla elokuussa 1917 
neuvottelu, jossa olivat edustet-
tuna kaikki ahvenanmaalaiset 
kunnat . Kokouksessa päätet-

tiin toimia maakunnan yhdis-
tämiseksi vanhaan emämaahan 
Ruotsiin. Tämän toivomuksen 
Ahvenanmaan edustajat esittivät 
Ruotsin kuninkaalle. Toivomuk-
sen tueksi esitettiin joukkoadres-
si, jossa allekirjoittajina oli valta-
enemmistö Ahvenanmaan maa-
kunnan aikuisväestöstä. 

Suomen puolelta ei itsenäi-
syysjulistuksen käsittelyn yh-
teydessä joulukuussa 1917 oltu 
valmiita suostumaan ahvenan-
maalaisten Ruotsiin liittymisvaa-
timukseen. Sen sijaan haluttiin 
antaa maakunnalle eräänlainen 

itsehallinto. Tätä tarkoi-
Vyöhykeraja tusta varten Suomen edus-

kunta sääti vuonna 1920 
itsehallintolain, jota ahve-
nanmaalaiset eivät kuiten-

kaan vielä tässä vaiheessa olleet 
valmiit hyväksymään. Kun Suo-
men pääministeri Rafael Erichin 
piti esitellä Maarianhaminassa 
uusi itsehallintolaki, poistuivat 
ahvenanmaalaiset kokoukses-
ta. Koska Ahvenanmaan kansan 
edustajat olivat vaatineet, että 
ahvenanmaalaisten olisi itse kan-
sanäänestyksellä saatava päättää 
siitä, mihin valtioon he halusivat 
kuulua, eivät ahvenanmaalaiset 
halunneet ottaa vastaan sellaista 
itsehallintoa, jota he eivät olleet 
pyytäneet. 

Ahvenanmaan kysymyksen 
kansainvälisen luonteen ja tur-
vallisuuspoliittisen merkityk-
sen takia asia siirrettiin vastape-
rustetulle Kansainliitolle, jonka 
neuvosto kesäkuussa 1921 päätti, 
että Suomi saisi Ahvenanmaan 
saaret hallintaansa. Suomi sitou-
tui takaamaan Ahvenanmaan 
saarten väestölle sen ruotsinkie-
len, kulttuurin ja paikalliset ta-
vat. Päätöstä täydennettiin Suo-
men ja Ruotsin välisellä sopi-
muksella, joka määräsi takuiden 
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toteuttamisesta. Samalla Kan-
sainliitto päätti Ahvenanmaan 
demilitarisointia ja neutralisoin-
nista koskevasta sopimuksesta. 
Suomi sai Ahvenanmaan saaret 
suvereniteettinsa alaisuuteen, 
Ahvenanmaa sai itsehallintonsa 
sekä takuut kielen ja kulttuurin 
säilyttämisestä, ja Ruotsi takuut 
siitä, ettei Ahvenanmaan suun-
nalta tulisi Ruotsille sotilaallista 
uhkaa. Sen jälkeen kun itsehal-
lintolakia oli täydennetty maan-
hankintaa ja äänioikeutta kos-
kevilla määräyksillä, pidettiin 
vuonna 1922 ensimmäiset maa-
kuntapäivävaalit. Maakuntapäi-
vät kokoontui ensimmäiseen 
täysistuntoonsa kesäkuun 9. päi-
vänä, jota sen jälkeen on juhlittu 
Ahvenanmaan itsehallintopäi-
vänä. Itsehallintolakia on tämän 
jälkeen kokonaisuudistettu kaksi 
kertaa, vuosina 1951 ja 1991. Jäl-
kimmäinen laki astui kuitenkin 
voimaan vasta tammikuun alus-
ta 1993. 

Itsehallinto 
Ahvenanmaalaisilla on itsehal-
lintonsa kautta oikeus säätää la-
eilla omista sisäisistä asioistaan 
ja määrätä maakunnan tulo- ja 
menoarviosta. Ahvenanmaan 
lakia säätävää elintä kutsutaan 
maakuntapäiviks i ( lagting). 
Maakuntapäivien 30 edustajaa 
valitaan joka neljäs vuosi, man-
nermaan eduskuntavaalien ryt-
missä, kuitenkin vasta aina vaali-
vuoden lokakuussa. Äänioikeus-
raja on 18 vuotta. Ahvenanmaan 
kotiseutuoikeus on äänioikeuden 
ja vaalikelpoisuuden ehtona. 

Maakuntapäivät nimit tää 
maakunnan hallituksen. Itsehal-
lintoa koskevat säädökset sisäl-
tyvät Ahvenanmaan itsehallin-
tolakiin. Mikäli tähän lakiin ha-
lutaan tehdä muutoksia, siihen 

vaaditaan perustuslain säätämis-
järjestyksen mukainen Suomen 
eduskunnan päätös sekä muu-
toksen hyväksyminen Ahvenan-
maan maakuntapäivillä. Itse-
hallintolaissa mainitaan ne alat, 
joilla Ahvenanmaan maakunta-
päivillä on lainsäätämisoikeus. 
Tärkeimmät niistä ovat: opetus-
toimi ja kulttuuri, terveyden- ja 
sairaanhoito, elinkeinoelämän 
edistäminen, sisäinen liikenne, 
kunnallishallinto, poliisitoimi, 
pelastuspalvelu, postilaitos sekä 
radio ja televisio. Kalastuksen 
valvonta, joka kuluvan vuoden 
tammi-helmikuun vaihteessa 
nousi otsikoihin kahden ruotsa-
laisen troolarin kalastettua ka-
lastuskieltoalueella, kuuluu myös 
itsehallinnon piiriin. Itsehallin-
tolain mukaan maakuntahallinto 
huolehtii monista sellaisista teh-
tävistä, jotka muualla Suomessa 
kuuluvat valtiolle. 

Maaherra edustaa 
Suomen hallitusta 
Suomen hallitusta maakunnas-
sa edustaa maaherra, jonka pre-
sidentti nimittää kahdeksaksi 
vuodeksi kerrallaan neuvotel-
tuaan asiasta maakuntapäivien 
puhemiehen kanssa. Nykyinen 
maakunnan maaherra on Peter 
Lindbäck. Maaherran erityisteh-
tävänä on toimia Ahvenanmaan 
valtuuskunnan puheenjohtajan 
sekä presidentin estyneenä olles-
sa avata ja päättää maapäivät. 

Itsehallinnollisen Ahvenan-
maan ja valtakunnan toimival-
lan jako merkitsee sitä, että Ah-
venanmaan lääninhallituksella 
on vähemmän ja osittain toisen-
laisia tehtäviä kuin maan muilla 
lääninhallituksilla, mutta se hoi-
taa myös sellaisia tehtäviä, jotka 
sille on annettu valtion erityis-
viranomaisten puuttuessa maa-

kunnasta. 
Valtion viranomaiset hoita-

vat maakunnan alueella ulko-
maanhallinnon, oikeuslaitoksen, 
suuren osan siviilioikeudesta, 
tuomioistuimet ja rikosoikeu-
den, veronkannon, tullin ja ra-
halaitoksen, rajavartioinnin, työ-
voimahallinnon ja maanmitta-
uksen. 

"Neutralisering" 
Ahvenanmaansaarten linnoit-
tamattomuutta, ja suomenkieli-
sessä käännöksessä puolueetto-
muutta ja ruotsinkielisessä kään-
nöksessä "neutralisering" kos-
kevassa, Suomen tammikuussa 
1922 ratifioimassa sopimukses-
sa, on määritetty Ahvenanmaan 
saarten vyöhyke, jossa merira-
jan etäisyys rannikosta on kolme 
meripeninkulmaa. Sopimuksen 
linnoittamattomuutta koskevassa 
kolmannessa artiklassa todetaan 
"ettei mitään sotilas- tai laivas-
torakennusta tai tukikohtaa, mi-
tään sotilasilmailutoimen raken-
nusta tai tukikohtaa eikä mitään 
muutakaan sota-tarkoitukseen 
käytettävää laitetta ylläpidettäkö 
sopimuksessa määritellyllä vyö-
hykkeellä tai sinne rakennetta-
ko". Tällä sopimuksella toteutet-
tu alueen demilitarisointi koski 
myös alueen vesialuetta. Ahve-
nanmaan alueen kolmen meri-
peninkulman aluevedet koske-
vat kuitenkin vain sopimuksen 
demilitarisointi- ja neutralisoin-
titarkoituksia. Ahvenanmaan 
saarten neutralisoinnista tode-
taan, että "älköön minkään val-
lan maa-, meri- tai ilmavoimat 
tunkeutuko vyöhykkeelle tai siellä 
oleskelko. Aseiden ja sotatarpei-
den valmistus, tuonti, kauttakul-
jetus ja vienti ovat nimenomaan 
kielletyt." 
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Bomarsundin pommitus Krimin sodan aikana elokuussa 1854. 
Lähde: Arvo Komulainen, "Taistelu Ahvenanmaasta, Öölannin iäi-
syyskysymys" 

"Suomella on kuitenkin oi-
keus rauhan aikana pitää vyö-
hykkeellä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämisek-
si tarvittavaa poliisihenkilökun-
taa". Ahvenenmaalla oleva pai-
kallispoliisi on muusta Suomesta 
poikkeavalla tavalla itsehallin-
toviranomaisen johdossa, mut-
ta keskusrikospoliisi on tietysti 
valtion elimenä poliisiylijohtajan 
johdossa. "Tämän lisäksi Suomi 
voi poikkeuksellisten olosuhtei-
den vallitessa viedä sinne ja vä-
liaikaisesti siellä pitää muita sel-
laisia aseellisia voimia, jotka ovat 
välttämättömän tarpeelliset jär-
jestyksen ylläpitämiseksi." 

"Suomi voi pidättää itsellään 
oikeuden aika ajoin käyttää saa-
ria tarkastamassa yhtä tai kahta 
keveää pinnalla kulkevaa sota-
alusta, jotka voivat siinä tarkoi-
tuksessa ankkuroida väliaikai-
sesti saarten vesillä. Paitsi näitä 
laivoja saa Suomi, jos erityisen 
tärkeät syyt vaativat, tuoda vyö-
hykkeen vesille ja siellä väliaikai-
sesti pitää muitakin vedenpinnal-
la kulkevia laivoja, joiden kan-
tavuus ei saa olla suurempi kuin 
yhteensä 6000 tonnia." 

Objektista subjektiksi 
Maaneuvos Sune Erikssonin ja 
aikalaisensa, puolustusministe-
rin Ole Norrbackin välinen neu-

vottelu syyskuun 13. päivänä 
1989 käynnisti menettelytavan, 
jonka mukaan maakunnan itse-
hallinnon edustajat ja puolustus-
ministeri aika ajoin kokoontuvat 
keskustelemaan poliittisella ta-
solla muun muassa sota-alusten 
ja sotilasilma-alusten käynneistä 
maakunnan vesillä ja ylilennois-
ta ilmatilassa demilitarisoinnin 
ja neutralisoinnin puitteissa. Ta-
paamisen myötä syntyi järjestely, 
jossa itsehallintoviranomaisil-
la on kansallinen mahdollisuus 
ja oikeus osallistua poliittiseen 
keskusteluun Ahvenanmaan de-
militarisoinnista ja sen sisällös-
tä. Ahvenenmaa ja sen itsehal-
linto on valtakunnallisella tasol-
la muuttunut objektista eli koh-
teesta subjektiksi, aktiiviseksi 
toimijaksi. 

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehnin ja maaneuvos Ragnar 
Erlandssonin tapaamisessa loka-
kuussa 1994 päädyttiin yksimie-
lisyyteen siitä, että osapuolilla on 
erilainen käsitys eräistä Ahve-
nanmaan sopimuksen yksityis-
kohdista. Erilaisesta käsitykses-
tä huolimatta todettiin, etteivät 
nämä näkemyserot saa estää tu-
levaa, rakentavaa yhteistyötä. 

Jan-Erik Enestamin puolus-
tusministerikaudella sovittiin 
maaliskuussa 1995, että merivoi-
mat mahdollisuuksiensa mukaan 

pyrkii välttämään erityisesti sisä-
väylästön käyttöä keskikesän tu-
ristikaudella. 

Merivoimat on 1990-luvun 
alkupuolelta säännöllisesti infor-
moinut maaherraa, valtion edus-
tajana maakunnassa, alustensa 
tarkastussuunnitelmista Ahve-
nanmaan alueella tarvittavine 
yksityiskohtineen. Maaherra in-
formoi maakunnan korkeinta 
itsehallintojohtoa, maaneuvosta 
ja maakuntapäivien puheenjoh-
tajaa. Suunnitelluista tarkastuk-
sista ilmoitetaan ennalta vuosi-
suunnitelmissa ja ennen kutakin 
tarkastuskäyntiä. Suunnitelma 
ulkopuolisista hälytysluontoisis-
ta aluskäynneistä, öljyntorjun-
tatehtävistä, ilmoitetaan ainakin 
sitten jälkikäteen. 

Alusten käyntiin liittyvää 
ankkurointia itsehallintoviran-
omaiset ymmärtävät siten, et-
tei se mahdollista kiinnittymistä 
maihin tai laituriin. Sopimuksen 
syntyhetkellä 1920-luvun alussa 
alusten koot ja käytettävissä ole-
vat laiturit eivät mahdollistaneet 
kiinnittymistä, jolloin ankku-
roinnin voidaan katsoa tarkoit-
tavan sekä ankkurin laskemista 
satama- tai maihinnousukoh-
tien edustoille, että myös kiin-
nittymistä varten. Tänään suu-
ret matkustajalautat kiinnittyvät 
muutamassa hetkessä niille tar-
koitettuihin laitureihin. Itsehal-
lintoviranomaisilla on myös kä-
sitys siitä, että tarkastuskäynti on 
ajallisesti rajattu vuorokauteen. 
Aluksen tulisi tämän mukaan 
poistua viimeistään tulovuoro-
katta seuraavan vuorokauden 
aikana. Tällaisesta aikamäärit-
teestä ei kuitenkaan ole mitään 
mainintaa sopimuksessa. Sekä 
tarkastava osapuoli että itsehal-
lintoviranomainen ovat hyvin-
kin tietoisia näistä erilaisista kä-
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sityksistä. Näiden näkökohtien 
kanssa eletään. 

"Suomen ilmavoimien on sal-
littu lentää vyöhykkeen yli, mutta 
sen ilma-alusten laskeutuminen 
on kielletty, paitsi pakottavassa 
hätätilassa." Ilmavoimat siirtyi 
merivoimien käytäntöä vastaa-
vaan ilmoitusmenettelyyn ken-
raaliluutnantti Heikki Lyytisen 
Ahvenanmaalla käynnin yhtey-
dessä runsas vuosi sitten. 

Ahvenanmaan ilmatilan käy-
töstä vieraan vallan sotilasilma-
alusten ylilentoihin ajankohtais-
tui vuoden 2002 aikana, jolloin 
Yhdysvallat tiedusteli mahdolli-
suutta käyttää Ahvenanmaan il-
matilaa joukkojen ja materiaalin 
siirtoihin Afganistaniin. Ulkomi-
nisteriön tulkinnan mukaan olisi 
ylilennosta ainakin pitänyt infor-
moida vuoden 1921 sopimuksen 
allekirjoittajavaltioita. Siirtolento 
tai -lennot eivät toteutuneet eikä 
asiasta saatu ennakkotapausta. 

Samana vuonna ajankohtais-
tui myös ilmatilan käyttö Open 
Skies-sopimuksen mukaisilla 
lennoilla. Herätettiin kysymys 
siitä, salliiko Ahvenanmaan de-
militarisointi ja neutralisointi 
kyseiset tarkastuslennot. Laajan 
asiantuntijajoukon mukaan eivät 
tällaiset tarkastuslennot ole risti-
riidassa Ahvenanmaan sopimus-
ten kanssa. 

"Suomen hallitus ei saa 
myöntää lupaa tulla vyöhykkeen 
saaristoon ja siellä väliaikaisesti 
ankkuroida muuta kuin yhdelle 
vieraan maan sotalaivalle" 

"Sodan aikana sopimuksessa 
mainittua vyöhykettä pidetään 
puolueettomana alueena, eikä 
sitä saa väliaikaisesti eikä välit-
tömästi käyttää tarkoitukseen, 
joka on jossain yhteydessä soti-
laallisten toimenpiteiden kanssa. 
Kuitenkin on Suomen, jos Itäme-

ri joutuu sodan piiriin, sallittu 
vyöhykkeen puolueettomuuden 
turvaamiseksi väliaikaisesti las-
kea miinoja tämän vesialueelle 
ja sitä varten ryhtyä sellaisiin lai-
vastotoimenpiteisiin, jotka ovat 
aivan välttämättömiä. Jos Ahve-
nenmaan saaria tai niiden kautta 
Suomen mannermaata vastaan 
suunnattu äkillinen hyökkäys 
saattaisi vyöhykkeen puolueet-
tomuuden vaaraan, on Suomen 
ryhdyttävä vyöhykkeellä tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin hyökkääjän 
pysäyttämiseksi tai torjumiseksi:" 

Käytännössä 
sotavyöhykkeessä 
Demilitarisoinnista huolimatta 
Ahvenanmaata on linnoitettu ja 
pidetty sotavyöhykkeenä kaikis-
sa Itämeren piirissä käydyissä 
sodissa 1900-luvulla. Filosofian 
tohtori Kenneth Gustavsson, de-
militarisoinnin ja ahvenanmaa-
laisen sotahistorian asiantuntija 
on artikkelisarjassaan päivälehti 
Alandstidningenissa tarkastel-
lut demilitarisointia useasta nä-
kökulmasta. Hänen mukaan de-
militarisointi ei ole koskaan suo-
jannut Ahvenanmaata sodan ai-
kana. Saariryhmää ja sen 25 000 
asukasta käsittävällä sopimuk-
sella ei sodan aikana hänen mu-
kaan ole paljon painoarvoa. 

Asevelvollisuus 
Ahvenanmaalainen asevelvol-
lisuusikäinen, jolla on kotiseu-
tuoikeus, saa asevelvollisuuden 
suorittamisen sijasta palvella 
vastaavalla tavalla luotsi- ja ma-
jakkalaitoksessa tai muussa sivii-
lihallinnossa. Palvelusta luotsi-
ja majakkalaitoksessa säädetään 
valtakunnan lailla maakunta-
päivien saatua tilaisuuden antaa 
lausuntonsa asiassa. Palvelusta 
muussa siviilihallinnossa sää-

detään valtakunnan lailla, jo-
hon maakuntapäivät on antanut 
suostumuksensa. Kunnes tällai-
nen palvelu on järjestetty, ovat 
asevelvollisuusikäiset miehet 
vapautettuja asevelvollisuuden 
suorittamisesta. 

Demilitarisointikysymystä 
sivuavana kysymyksenä käsitel-
tiin asevelvollisuuskysymystä jo 
vuoden 1977 aikana neuvottelus-
sa, johon osallistuivat maaneu-
vos Folke Woivalin ja oikeusmi-
nisteri Tuure Salo. Neuvottelun 
tuloksena syntyi menettelytapa 
itsehallintolain asevelvollisuus-
kysymyksen käsittelyksi. Pää-
esikunnan asiaa käsittelevä ohje 
syyskuulta 1977 on edelleen voi-
massa 

Ahvenanmaan kotiseutuoi-
keuden saa syntyessään jokai-
nen, jonka jommallakummalla 
vanhemmista on tämä kotiseutu-
oikeus. Maakuntaan muuttaneet, 
jotka ovat asuneet maakunnas-
sa vähintään viisi vuotta ja joil-
la on tyydyttävä ruotsinkielen 
taito, saavat Ahvenanmaan ko-
tiseutuoikeuden hakemuksesta. 
Ainoastaan Suomen kansalaiset 
voivat saada kotiseutuoikeuden. 
Ahvenanmaan ulkopuolella pi-
dempään kuin viisi vuotta asu-
nut menettää kotiseutuoikeu-
den. 

Kutsunnat niitä Ahvenan-
maan maakunnan asukkaita var-
ten, joita ei ole vapautettu asevel-
vollisuudesta, järjestetään vuo-
sittain Maarianhaminassa. Nel-
jän vuoden sotilasläänin komen-
tajakauteni aikana kutsuntoihin 
osallistui keskimäärin noin kah-
deksan asevelvollista sekä aina 
muutama vapaaehtoinen, koti-
seutuoikeuden omaava ahvenan-
maalainen. Vapaaehtoisilla oli 
tähtäin erikoisjoukkoihin Porin 
Prikaatiin, laskuvarjojääkäriksi 
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Hammaruddan tykki 152/45 kantalinnoitetussa ase-
massa elokuussa 1942. Lähde: Arvo Komulainen, 
"Taistelu Ahvenanmaasta, Öölannin iäisyyskysymys" 

sekä Uudenmaan Prikaatiin. 
Kutsuntojen yhteydessä mi-

nulla oli aina, edeltäjieni tapaan, 
mahdollisuus tavata maaherran 
lisäksi myös maaneuvos, maa-
kuntahallituksen puheenjohtajan 
sekä maakuntapäivien puhemie-
hen. Viime vuosina joukkoon 
liittyi myös Ahvenanmaan meri-
vartioalueen päällikkö. Avoimis-
sa ja informatiivisissa keskuste-
luissa sivuttiin myös puolustuk-
sellisia kysymyksiä. 

Ahvenenmaalaisten osallis-
tuminen maanpuolustukseen oli 
itsehallintoa valmistelevan komi-
tean erityisenä ja enemmänkin 
periaatteellisena kysymyksenä. 
Vapautus osallistumisesta sota-

palvelukseen oli eräissä maakun-
nan kunnissa peräisin aina 1600-
luvulta alkaen. Vapautetuilla oli 
kylläkin velvollisuuksia postin 
kulun hoitamisessa. Kielikysy-
mys ja palvelu maakunnan ul-
kopuolella olivat seikkoja, joiden 
mukaan edellä mainitun komi-
tean kannan mukaan nykyinen 
järjestelmä on muodostunut. 

Asevelvollisuuden suorit-
taminen korvataan palvelulla 
luotsi- ja majakkalaitoksessa tai 
muissa siviilihallinnon tehtä-
vissä. Tällaista asepalveluksen 
korvaavaa valtakunnallista lakia 
ei ole voimassa. Vapautuminen 
asevelvollisuuden suorittamises-
ta on tämän perusteella, ja itse-

hallintoa valmistelleen toimi-
kunnan pöytäkirjojen mukaan, 
ensisijaisesti kielikysymys. Ruot-
sinkielistä sotilaskoulutusta kun 
ei 1920 luvun alussa ollut järjes-
tetty. Jotta tämä menettely ei olisi 
muodostunut pakotieksi asepal-
veluksen välttämiseksi Ahvenan-
maan ulkopuolelta tuleville, kir-
joitettiin itsehallintolakiin mää-
räys 12-vuoden ikärajasta, jonka 
jälkeen maakuntaan muuttavan 
on asuttava alueella vähintään 
viisi vuotta ennen kuin saa koti-
seutukelpoisuuden. Muuttoajan-
kohdasta riippuen hän on kut-
sunnanalainen sinä vuonna kun 
täyttää 18 vuotta, ja hänen on 
osallistuttava kutsuntoihin. 

Riippumatta Ahvenanmaan 
saarten ja maakunnan demilita-
risoinnista, neutralisoinnista ja 
itsehallinnosta, on alue alueel-
lisen puolustusjärjestelmämme 
osana puolustettava. Mitä kiin-
teämpi yhteistoiminta itsehallin— 
to- ja valtion aluehallintoviran-
omaisten kanssa on, sitä tehok-
kaammin voidaan puolustusval-
mistelut toteuttaa. 

Oy Lunden Ab 
JALOSTAJA 

Pansiontie 45 
20210 Turku 
02-260 9911 

SÄKYLÄN METSÄTYÖ 
ESKO HUHTAMAA 

27800 Säkylä 
puh. 02-867 4644 

0500-324 810 

S l L V A S h ' P P i r | g . 
Syväsatama - 64260 Kaskinen 

puh. 0207 801 800, fax 0207 801 890 
e-mail: agency@silvashipping.com 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 
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[urun Rannikkopalaljoona 
ja muita uudistuksia 

S a a r j s t o m e r e n , _ 
M e r i p u o l u s t u s a l u e e l l a 

Saaristomeren Meripuolus-

tusalueelle vuosi 2007 toi 

mukanaan muutoksia, joista 

näkyvin on Turun Rannikkopa-

taljoonan toiminnan käynnis-

tyminen vuoden alusta. Turun 

Rannikkopataljoonan toiminta-

kenttä on laaja ja sen pääteh-

täviin kuuluvat keskeisesti val-

vonta, vartiointi ja kohteiden 

suojaaminen sekä koulutus. 

Vastaamme niin varus-
miesten kuin reservi-
läisten koulutukses-
ta. Lisäksi tuemme 

vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta, kertoo pataljoonan 
komentaja, komentaja Markku 
Tervahartiala. 

Yksikön muita tehtäviä ovat 
meritilannekuvan tuottaminen 
ja pintatorjunnasta vastaaminen 
sekä sodan ajan joukkojen tuot-
taminen. 

Suuri ja monialainen yksikkö 
Turun Rannikkopataljoona on 
meripuolustusalueen joukkoyk-
siköistä suurin. Siihen kuuluu 
esikunnan lisäksi viisi perusyk-
sikköä, jotka ovat kaikki kes-
kenään hyvin erilaisia niin toi-

minnaltaan kuin koostumuksel-
taan - lisäksi osa yksiköistä toi-
mii maalla, osa merellä. Yksiköt 
ovat: Merikomppania, Sotilaspo-
liisiko mppania, Kuljetusviirikkö, 
Gyltön linnake ja Ohjuspatteri. 

Yksikkö toimii myös maan-
tieteellisesti laaja-alaisesti, sillä 
sen vastuulla ovat Turun varus-
kunnan sotilaskohteet Turun, 
Gyltön ja Skinnarvikin alueilla 
sekä Reilan ja Örön harjoitus-
alueet. 

Varusmieskoulutus painottuu 
Sotilaspoliisi- ja Merikomppani-
oihin. Merikomppania vastaa 
muun muassa aliupseerikoulu-
tuksesta, johon kuuluvat rannik-
ko- ja laivastojoukkojen lisäksi 
alustarkastusosaston aliupseeri-
kurssit. Sotilaspoliisikomppani-
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Kurssille valittiin 20 vapaaeh-
toista ja vaativaan koulutukseen 
motivoitunutta henkilöä, jotka 
ovat kiinnostuneita myös kan-
sainvälisistä tehtävistä. 

Osaston tehtäviin kuuluvat 
muun muassa aluksen tarkasta-
minen (3 eri tasoa), satama- ja 
henkilösuojaus, vaarallisen hen-
kilön etsintä ja kiinniotto aluk-
sella, räjähteiden etsintä, tunnis-
tus ja mahdollinen raivaaminen, 
vartiointi sekä virka-aputehtä-
vät. 

Osaston tämän vuoden yh-
tenä päätavoitteena on suorittaa 
kansallinen evaluointi kiitettä-
västi meripuolustusharjoitus 2:n 
yhteydessä marraskuussa. Vuon-
na 2008 tavoitteena on kansain-
välinen evaluointi Cold Respon-
se 08 -harjoituksessa Norjassa. 

Terveysasemalle 
lisävahvistusta 
Merivoimien Turun terveysase-
ma Pansiossa sai vuodenvaih-
teessa lisävahvistusta, kun Gyl-
tön terveysaseman toiminta ajet-

ritorjuntaohjukset. 
Eivätkä tehtävät tähän lopu. 

Pataljoona vastaa muun muas-
sa öljyntorjunnasta ja tasavallan 
presidentin Kultarannan vene-
palveluista. 

-Operoimme yhdessä Varsi-
nais-Suomen ympäristökeskuk-
sen kanssa öljyntorjunta-alus 
Hallia, joka on osa Itämeren te-
hokkainta öljyntorjuntakalustoa, 
sanoo komentaja Tervahartiala. 

Turun Rannikkopataljoonan 
kokoonpano muodostuu pitkälti 
viime vuoden lopussa lakkautet-
tujen Turun Rannikkopatteris-
ton ja Saaristomeren Meripatal-
joonan osien ja tehtävien pohjal-
ta. Uusi pataljoona kunnioittaa 
perinteitä ja jatkaa niitä muun 
muassa viettämällä perinnepäi-
väänsä patteriston vanhana pe-
rinnepäivänä 9. syyskuuta. 

an vastuulle kuuluu kohteiden 
vartiointi, josta huolehtivat Tur-
kuun, Gyltöhön ja Skinnarvikiin 
sijoitetut vartiostot. 

Gyltön linnakkeen tehtävä-
nä on merialueen valvonta ja ti-
lannekuvan tuottaminen Korp-
poossa. Kuljetusviirikkö erot-
tuu muista yksiköistä selkeästi 
laivastollisena yksikkönä, jonka 
alukset huolehtivat saarten yh~ 
teys- ja huoltokuljetuksista. Vii-
rikön satamajoukkue vastaa lai-
vakokkien ja veneenkuljettajien 
kursseista. 

Ohjuspatteri siirtyi Turun 
Rannikkopataljoonaan 6. Oh-
juslaivueesta. Ohjuspatteri on § 
tekninen yksikkö, johon kuuluu JS 
vain palkattua henkilöstöä. Sen 3 
pääaseen ovat MTO 85 M -me- ? 

Alustarkastusosasto aloittaa 
Meripuolustusalueen varusmies-
koulutukseen tuo uutta väriä ke-
väällä 2007 aloittanut alustar-
kastusosaston aliupseerikurssi. 
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Sotilaspoliisialiupseerikurssilaiset harjoittelavat Pansiossa. 

tiin alas ja siellä lakkautetut virat 
siirrettiin Turkuun. Terveysase-
man asiakaskunta laajeni samas-
sa yhteydessä, sillä huoltoa kes-
kitetään Turun varuskunnassa. 
Nyt myös Puolustushallinnon 
rakennuslaitos ja jatkossa Meri-
voimien Esikunta sekä muut lä-
hialueen joukko-osastot käyttä-
vät kyseisen terveysaseman pal-
veluita. 

Myös laivueet kehittyvät 
Saaristomeren Meripuolustus-
alueen laivueet ovat mukana 
kehityksessä kohti tulevaisuu-
den haasteita. 4. Miinalaivueen 
Hämeenmaa-luokan miinalai-
vat käyvät parhaillaan läpi mo-
dernisointiprosessia, jossa aluk-

sille tehdään lukuisia muutos-
töitä, muun muassa asennetaan 
ajanmukaiset ase- ja taistelun-
johtojärjestelmät. Modernisoin-
nin myötä alukset pystyvät toi-
mimaan entistä tehokkaammin 
myös kansainvälisissä tehtävissä. 

Meripuolustusalue on vah-
vasti mukana myös uusien mii-
nantorjunta-alusten hankinnas-
sa. 4. Miinalaivueen esikuntaan 
perustettiin syksyllä 2004 käyt-
töönottotoimisto, jonka hen-
kilöstö nimettiin hankkeeseen 
loppukäyttäjän edustajaksi. Han-
kintasopimus allekirjoitettiin 
loppuvuodesta 2006. Ensimmäi-
nen kolmesta uudesta aluksesta 
luovutetaan merivoimille vuon-
na 2010. 

6. Ohjuslaivue vastaa uudis-
tustarpeisiin peruskorjaamal-
la Rauma-luokan ohjusveneen-
sä lähivuosina. Suuri muutos on 
myös Helsinki-luokan kalustos-
ta kokonaan luopuminen. Niistä 
kaksi on jo poistettu käytöstä ja 
viimeiset kaksi poistuvat käytös-
tä tämän vuoden lopussa. 
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X International 
L a i v a - j a k o r r o o s i o n e s t o m a a l i t 

O y In ternat ional Paint A b 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 Pöyry on g lobaa l i energ ia - , me t -

sä teo l l i suus - sekä i n f r a s t r u k t u u r i 

& y m p ä r i s t ö a l o i h i n kesk i t t yny t 

k o n s u l t o i n t i - ja s u u n n i t t e l u y r i t y s . 

Pöyry Engineer ing Oy on osa Pöyry-

konsern ia . P a l v e l e m m e metsä- ja 

kemianteo l l i suut ta n i in kot imaassa 

k u i n kansa invä l i ses t i . 

T a r j o a m m e t i e t o i n t ens i i v i s i ä 

pa lve lu ja ja ra tka isu ja t u o t a n t o -

la i toksen e l i nkaa ren ka ik issa 

v a i h e i s s a . 

Pöyry Engineering Oy 

PL 16, Jaakonkatu 2, 01621 VANTAA 

O P Ö Y R Y 
Comptence. Service. Solutions. 

Parhaita ratkaisuja 
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" A /T inä lupaan ja vakuutan." 
XVXNämä sanat kaikuivat 

voimakkaana hyydyttävän pak-
kasen läpi Upinniemen rannalla 
23. helmikuuta, kun 946 alokas-
ta vannoi sotilasvalan tai antoi 
juhlallisen vakuutuksen. 

Sotilasvala tai juhlallinen va-
kuutus on lupaus, jonka jokai-
nen suomalainen varusmies te-
kee isänmaansa suojelemiseksi. 
Silti monet miettivät, miksi täl-
lainen vala ylipäätään annetaan. 
Sotilasvalan sisältö ei sido valan 

antajaa millään tavalla, silti siinä 
luvataan hyvin suuri määrä asi-
oita. Kuka sitten vahtii, että toi-
mimme valan asettamien nor-
mien mukaisesti? Yritämmekö 
saada sotilaamme toimimaan 
oikein niinkin epäluotettavan 
asian kuin omatunnon voimin. 
Minkä tähden sotilasvala ylipää-
tään annetaan? Suurimalle osalle 
nuorista sotilaista itse sota tun-
tuu hyvin kaukaiselta. Lähimmät 
kokemukset siitä ovet isovan-
hempien hurjat tarinat tai sitten 

se on vain viihdettä, johon tör-
mää televisiossa ja elokuvissa. 

Valalla on kuitenkin syvät 
juuret maamme historiassa. So-
tilasvala annettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1918. Tällöin va-
lakenttä ja -tilaisuus oli hieman 
erilainen, mutta luulen, että sil-
loisten sotilaiden sisukkuus oli 
aivan toista luokkaa ja se toi va-
latilaisuuteen jotain aivan erityis-
tä. Nämä urheat jääkärit, jotka 
antoivat ensimmäisen sotilasva-
lan, olivat koulutettu Saksassa ja 
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heistä oli tuleva muodostumaan 
uudet juuret Suomen armeijalle. 
Siitä lähtien vala on ollut pakol-
linen jokaiselle varusmiespalve-
lusta suorittavalle ja samalla siitä 
on muodostunut perinne myös 
Suomen kansan silmissä ja on 
aina suuri juhlapäivä varuskun-
nille sekä Suomen puolustusvoi-
mille. 

Uskallan sanoa, että nykypäi-
vänä valan merkitys ei ole enää 
sen sanoissa, sillä valateksti on 
yksilöä kohtaan aika vaativa. En 

e TIMO PYYKÖNEN 

myöskään jaksa uskoa, että tässä 
maailmassa kovin moni pystyy 
enää noudattamaan tekstiä täy-
dellisesti. Kuitenkin valaa van-
noessa, varusmies lausuu nuo 
ennalta määrätyt sanat ja tuntee 
olevansa osa jotain suurempaa ja 
tärkeämpää. 

Missä sitten piilee se valan 
voima? 

Valapäivä on varusmiehelle 
tapahtuma, josta hän voi olla yl-
peä. Se on päivä jolloin pienestä 
alokkaasta kuoriutuu aivan uusi 
sotamies. Sinä päivänä omat 
rakkaat voivat tulla varuskunta-
alueelle tutustumaan ja seuraa-
maan kuinka heidän alokkaansa 
käy läpi muodonvaihdoksensa. 
Valapäivä jaetaan yhdessä kohta-
lotovereiden kanssa. Sinä päivä-

nä he voivat ajatella, että he sel-
visivät ensimmäisestä askeleesta 
ja ovat yhdessä valmiina uusiin 
haasteisiin ja vaativampaan kou-
lutukseen. Valan voima on sen 
historiassa. Aivan kuin valapäi-
vänä voisi kuulla kaikkien mei-
tä edeltävien varusmiesten lau-
suvan valan yhä uudestaan mei-
dän kanssamme. Sotilasvala on 
asia, jolla voimme kunnioittaa ja 
muistaa juuri niitä hienoja soti-
laita, joiden ansiosta elämme nyt 
tässä maailmassa ja juuri meidän 
omilla ehdoillamme. 

Olli Enlund 
SLMEPA, varusmiestoimikun-
nan asiamies 
Kirjoitus on julkaistu SLMEPAn 
varusmieslehdessä M/05 2007. 
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Ö
uomen joukkue valmis-
tautuu ensimmäisiin ko-
tikisoihinsa huolellisesti. 
Joukkueen päävalmen-

tajalla ja kisojen pääsihteeril-
lä luutnatt i Pekka Väisäsellä 
on suunnitelmat valmiina sekä 
joukkueen että kilpailupaikkojen 
hiomiseen timantin kovaan kun-
toon elokuun puoliväliin men-
nessä. 

"Olen omistautunut pelkäs-
tään MM-projektiin. Tavoitteet 
on asetettu korkealle. Kisapaikat 
valmistuivat osittain jo viime ke-
sän PM-kisoihin, kuntotalo saa-
tiin käyttöön joulukuussa ja am-
puradan rakentaminen etenee 
aikataulussa. Joukkueen osalta 
olemme myös pysyneet suunni-
tellussa aikataulussa. Huhtikuus-
sa olimme harjoitusleirillä Kroa-
tiassa ja edessä on vielä kolme 
leiritystä kotimaassa", Väisänen 
kertoo. 

Huhtikuun 14. päivänä 50-
vuotispäiviään viettäneellä, vuo-
den sotilasurheiluvalmentaj ak-
si valitulla Väisäsellä on varsin 
poikkeuksellinen työrupeama 
jäljellä ennen eläkepäiville siirty-
mistään... 

Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentaja lippueami-
raali Antero Karumaa kertoo 
pilke silmäkulmassaan tehneen-
sä tulossopimukset urheilijoiden 
kanssa. 

"Sami Sorri ja Terhi Pyyhtiä 
ovat toki joukkueen kirkkaim-
mat tähdet, mutta odotan myös 
onnistumisia koko joukkueelta. 
Kisojen totuttaminen on jouk-
ko-osastolle melkoinen voimain-
ponnistus. Lakisääteiset velvoit-
teet ja muu toiminta hoidetaan 
tinkimättä myös kisojen aikana." 

"Saamme henkilöstötukea 
Merivoimien muilta joukoilta 
sekä vapaaehoitoisesta reservis-
tä. Tapahtumaa tukevat myös 
tietyt yritykset. Kisojen aikana 
peruskoulutuskausi on kiivaim-

Suomen jouk-
kue oli harjoitus-
leirillä Kroatian 
Splitissä. Kuvassa 
Marko Koisi val-
mistautuu meri-
miestaitoradalle, 
taustalla soutaa 
Terhi Pyyhtiä ja 
Pekka Väisänen 
ottaa aikoja. 
Kuva Henri Roine 

millään. Sotilasvalaa on aikais-
tettu viikolla. Alokkaat ovat har-
joituksissa Syndalenin harjoitus-
alueella, joten voimme majoittaa 
ulkomaalaiset joukkueet kasar-
meihin", Karumaa kertoo. 

Kilpailuiden näkyvyydestä 
vastaa SLMEPA:n tiedotuspääl-
likkö Pasi Leskinen. "Näen tässä 
tapahtumassa valtavan potenti-
aalin tuoda Merivoimia uudella 
tavalla suuren yleisön tietoisuu-
teen. Laji on erittäin vauhdikas 
ja mielenkiintoinen, meillä on 
lajin viisinkertainen maailman-
mestari, Sami Sorri, joten uskon 
uutiskynnyksen ylittyvän eri me-
dioissa. Lisäksi olemme toteutta-
neet joukon korkealaatuisia yh-
teistyössä alan ammattilaisten 
kanssa uusia tuotteita, jotka tu-
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www.mil.fi/navysport 
Kisabiisin "Call 
Me" nauhoitukset 
sujuivat aurinkoi-
sessa kelissä miina-
laiva Pohjanmaal-
la. Solistina Mikko 
Leppilampi ja bii-
sin säveltäjä Leri 
Leskinen nauttivat 
maisemista. Kuva 
Pasi Leskinen 

levät näkymään yllättävissäkin 
paikoissa", Leskinen paljastaa. 

"Puolen tunnin mittainen 
dokumenttielokuva tullaan näke-
mään YLE 2 -kanavalla muuta-
maan otteeseen ennen kisoja, ja 

musiikkivideo valmistuu sopi-
vasti euroviisujen jäkeen, sillä 
kisabiisin, Call Me, laulaa Mikko 
Leppilampi. Nettisivumme on 
kuitenkin tärkein viestintäkana-
vamme, koska sillä tavoitamme 
myös ulkomaalaiset urheilijat, 

siksi ne ovatkin englan-
ninkieliset", Leskinen 

kertoo. 

Kuvassa 
Suomen 

joukkueen 
virallinen tun-

nus. Urheilijoina jouk-
kueeseemme kuuluvat Sami Sorri, Petri Sassi, 
Janne Paloheimo, Henri Roine ja Marko Koisi 
sekä naisedustajat Terhi Pyyhtiä ja Saima Ra-
tasvuori. 

f/NlANp 

Noin 20 joukkuetta saapuu 
Suomeen 18 elokuuta ja ensim-
mäinen laji, esterata, kilpaillaan 
maanantaina 20. elokuuta. Uinti-
lajit pelastusuinti ja esteuinti kil-
paillaan tiistaina, merimiestaito 
keskiviikkona ja voittajat selviä-
vät torstaina ampumajuoksun 
jälkeen. Joukkueet poistuvat per-
jantaina 24 elokuuta. Kilpailuja 
ei pääse vapaasti seuraamaan sil-
lä ne järjetetään sotilasalueella. 

Kilpailuihin ja vauhdik-
kaaseen lajiin pääsee tutustu-
maan osoitteessa www.mil.fi/na- 
vysport. 

H U O M 1 
Sininen Reservi ry järjestää 
jäsenilleen mahdollisuuden 
seurata kilpailuja paikalla. 
Tarkemmin sivulla 95. 
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Rannikkojoulckolinjan priimus, kadettipursimies Jari Maskonen vastaanotti yhdistyksen kunnia-
miekan Prikaatikenraali Asko Kilpiseltä. Tilanteen juhlavuus vetää ilmeet vakaviksi. 

I ^^"Rannikkotykistön Up-
P | ^ s e e r i y h d i s t y k s e n vuo-

^ ^ B t u i n e n miekkajuhla 
aivan erityisen 

aseman ja arvon ja hienon his-
torian. Juhla, jossa yhdistys kut-
suu uudet valmistuvat rannik-
kojoukkoupseerit jäsenikseen ja 
luovuttaa parhaalle rannikko-
joukkolinjan kadetille yhdistyk-
sen kunniamiekan, säväyttää yhä 
uudestaan sellaisenkin osanot-
tajan, joka on ehkä aiemmin jo 
saanut olla mukana. Ilta perin-
teisine whiskyn nauttimisineen 
miekkaseremonian jälkeen ran-
nikkotykistön perinnehuoneessa 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
ei jätä ketään kylmäksi. 

Seremoniaa seuraava illalli-
nen puheineen on antanut hy-
vän pohjan jo koulutuksessa 
syntyneen kadettiveljeshengen 
syventämiselle. Puhumattakaan 
illan päättäneestä rennosta baa-

rioleskelusta, herrasmiesten ja -
naisten tapaan. 

Tämän vuoden miekkajuhla 
15. maaliskuuta oli monelta ta-
paa historiallinen. Ei yksin pe-
rinteiden vuoksi, joista pidettiin 
kiinni. Vaan siksi, että nyt luo-
tiin myös uusia perinteitä. 

Meille kaikille on selvää, mitä 
muutoksia aika on tuonut muka-
naan. Asejärjestelmät muuttuvat, 
koulutus muuttuu, kadettikurssi-
en linjat ovat muuttuneet vastaa-
vasti. Eikä entiseen ole paluuta. 

Muutokset vaikuttavat myös 
meripuolustuksen upseeriyhdis-
tysten toimintaan. Mikä on mi-
nun yhdistyskotini?. Pitääkö mi-
nun tehdä ehkä keinotekoisiakin 
valintoja? Liittyä molempiin yh-
distyksiin, tai jättää molemmat 
väliin? Miksi jako? 

Yhdistyksillä on ansiokas 
historiansa, perinteensä ja ta-
pansa. Niitä tulee kunnioittaa, 

mutta Ruotsin nykyisen ku-
ninkaan vaakunatunnuslauseen 
mukaan "i tiden". Näin ovat Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistys ja 
Meriupseeriyhdistys päättäneet 
tehdä. 

Tässä miekkajuhlassa oli en-
simmäistä kertaa mukana koko 
merikadettikurssi. Mukana oli 
myös kadettikurssin virolais-
ten kadettien edustus. Kak-
si kolmesta virolaiskadetista oli 
tosin komennettu samaan ai-
kaan Viron presidentin vierai-
lun kunniaksi pidetylle Tasaval-
lan Presidentin vastaanotolle. 
Mukana illallisella oli myös Vi-
ron merivoimien edustus, tämä-
kin ensimmäistä kertaa. 

Ensimmäistä kertaa RtUY 
ja MY järjestivät juhlan yhdes-
sä. Kommodori Timo Juntti-
lan juhlapuheen painopisteeksi 
oli valittu, ensimmäistä kertaa, 
nuoren upseerin näkökulma ja 
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Yhdistykseen 
kutsutut uudet 
jäsenet vasem-
malta lukien: 
kadettipursimies 
Jari Maslconen, 
kadetti Antti 
Heinänen, ka-
dettialikersantti 
Simon Källman, 
kadetti Joakim 
Borgar, kadet-
ti Marko Kaipia 
ja kadetti Kalle 
Santaharju. 

ensimmäistä kertaa kajahti-
vat snapsilaulut kadettien joh-
datuksella. Ensimmäistä kertaa 
tervetulotoivotuksen joukkoihin 
esitti nuori upseeri, kaptl Mika 
Raunu 5. Miinalaivueesta. 

Paljon uutta historiallista pe-
rinnettä. Oikaiskaa, jos jokin ei 
ollutkaan ensimmäistä kertaa! 

Teksti ja kuvat: Kai Masalin 

Horisonttiin katoava ennätyspitkä pöytä odotti illallisyleisöänsä. 

Onnitteluvuorossa RtUY:n pu-
heenjohtaja , kommodori Tapio 
Maijala, takana prikaatikenraa-
li Asko Kilpinen 
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oli puolustusvoimat noussut tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 30:n 
arvostetuimman työnantajan lis-
talle. Loistava suoritus, sijoitus oli 
nyt 18. 

Ulkopuolisen arvostetun yri-
tysjohtajan arvion mukaan meil-
lä on puolustusvoimissa kolme 
asiaa, mihin mikään muu orga-
nisaatio ei pysty, ja mihin kaikki 
hienot yritykset, kuten Nokia ja 
Eriksson pyrkivät. Ensimmäise-
nä on selkeä perustehtävä, toise-
na poikkeuksellisen kova keski-

Ohi on! Huojentunut 
? juhlapuheen pitä-
jä, kommodori Timo 
Junttila ja kehoitus 
yhteiseen maljaan. 

Oikealla historiallis-
ta Meriupseeriyhdis-
tyksen mukanaoloa 
kirjaamassa MY:n 
puheenjohtaja, kom-
modori Jaakko Savi-
saari. 

Kommodori limo Junttila 
Miekkajuhlassa 
Suomenlinnan Upseerikerholla 
15.3.2007 

Puolustusvoimat on yksi Suo-
men arvostetuimpia instituu-

tioita. Hyvä maine ja luottamus 
eivät tule tyhjästä. Sotiemme ve-
teraanien työ ja heidän perin-
teitään kunnioittava organisaa-

tiokulttuuri yhdistettynä mm. 
rauhanturvajoukkojemme erin-
omaiseen menestykseen maail-
man kriisialueilla, ovat luoneet 
Suomen puolustusvoimille ar-
vostetun aseman sekä kotimaas-
sa että kansainvälisesti. Kriittinen 
nuori upseeri voi tietysti kysyä, 
onko tästä olemassa mitattua tu-
losta? Otetaanpa esimerkki nuor-
ten maailmasta. Viimeisimmässä 
korkeakoulumaailman teknis-
ten aineiden opiskelijoiden pa-
riin suunnatussa tutkimuksessa 

Viron merivoimien tervehdys, 
komentajakapteeni (kaptenma-
jor) Sten Sepper, miinalaivueen 
komentaja. 
Kadettipursimiehen kiitospuhe. 
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nainen luottamus ja kolmantena 
kurinalainen toimintatapa. Nämä 
pitävät varmasti pitkälle paikkan-
sa, mutta ainakin kahta viimeis-
tä on hyvä tarkastella hieman lä-
hemmin. 

Luottamuksen syntymiseksi 
tulee meidän upseereiden tuntea 
toisemme ja toistemme ajatus-
maailmat. Tässä tulevat apuun 
vahvat upseeriyhteisömme, Me-
riupseeriyhdistys ja Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistys. Osal-
listukaa näiden yhteisöjen tilai-
suuksiin, tutustukaa tapaamisissa 
ja matkoilla paremmin toisiinne, 
mutta aivan erityisesti teitä van-
hempiin upseereihin. Tässä yhte-
ydessä voi vain toivoa, että näiden 
yhteisöjen omaksuma suuntaus 
yhteisten tilaisuuksien järjestämi-
seen vahvistuisi jopa entisestään. 

Astuttaessa askel lähemmäk-
si teidän - ja miksei myös minun 
- tulevaa reaalimaailmaanne, us-
kallan väittää, että Suomen meri-
voimat on Itämerellä tapahtuvan 
kehityksen myötä jatkossa erittäin 
haasteellisessa roolissa. Suomen-
lahden kasvava merkitys Venä-
jän energiakuljetusten reittinä, ja 
Venäjän laivaston aktivoituminen 
tämän reitin turvaajana, tulevat 
varmuudella heijastumaan työ-
hömme merivoimissa. Roolimme 

ja merkityksemme Suomen alu-
eellisen koskemattomuuden val-
vojana ja turvaajana kasvaa enti-
sestään, joidenkin arvioiden mu-
kaan jopa kylmän sodan aikojen 
kaltaiseen tilanteeseen. Kylmän 
sodan aikaisena Isosaaren lin-
nakkeen päällikkönä en ihannoi 
tätä näkymää, mutta toisaalta on 
hyvä nähdä puolustushaaramme 
olemassaolon oikeutuksen saavan 
selkeästi lisää merkitystä, joka 
samalla ei voi olla heijastumatta 
koko henkilöstön työn mielek-
kyyden kasvamiseen, kuin myös 
toimintamme arvostukseen sekä 
puolustusvoimien sisällä että ym-
päröivässä yhteiskunnassa. Meri-
voimilla on nyt erittäin selkeä pe-
rustehtävä! 

r 
L • 

1 ; H 

f 

Miten muistot palaavatkaan, 
kun silmänsä sulkee. Kapteeni-
luutnantti Mika Raunu. 

hyvää meriupseeria" 

Tässä ensimmäisen snapsin esi-
laulaja, kadettialikersantti Si-
mon Källman 

Työskentelin vuosina 2002-
2006 Merisotakoulun Kor-

keakouluosastolla 72. Merika-
dettikurssin johtajana. Kannoin 
tuolloin tietystildn suurta huolta 
tulevien meriupseereiden kasvat-
tamisesta. Olin jo omista merika-
dettiajoistani 1990-luvun alusta 
saakka seurannut mm. Rannikon 
Puolustajasta artikkeleita, joi-
ta miekkajuhlasta oli kirjoitettu. 
Näiden artikkeleiden perusteel-
la olin luonut juhlasta oman kä-
sitykseni, ja pidin miekkajuhlaa 
mitä parhaimpana osana kadet-
tikasvatusta sekä sen symbolisten 
arvojen, että korkea-arvoisten se-
nioriupseereiden osanottamisen 
osalta. 
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On valokuvaajan vika, kun kukaan ei hymyile. Alkujäykistely vaihtui kyllä iloksi. Se vain jäi 
kuvaamatta. Anteeksi!Kyllä meillä kivaa oli! Uskottehan! 

Näiden syiden takia lähestyin 
vuonna 2005 Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä pyytäen yhdis-
tystä tutkimaan mahdollisuutta 
kutsua koko valmistuva merika-
dettikurssi miekkajuhlaan. Näkö-
kantani oli tietystikin se, että me-
rivartiolinjan, laivastolinjan sekä 
teknisen linjan merikadettien 
osalta menetämme erinomaisen 
perinnetilaisuuden. Samalla aja-
tuksissani oli tietystikin huoli pe-
rinteen jatkumisesta koulutusjär-
jestelmän muuttuessa. 

Näin viimeisenä puhujana 
ajattelinkin lähestyä Teitä, arvoi-
sat kuulijat, hiukan toisenlaisista 
lähtökohdista kuin edelliset pu-
hujat. Te merikadetit olette tääl-
lä pidetyissä lukuisissa puheissa 
saaneet ohjeita virkauraanne var-
ten lähinnä oikeasta ja virheettö-
mästä toiminnasta. Itse ajattelin 
puhua Teille siitä, "mitä ei kan-
nata tehdä". Onhan historia osoit-
tanut usean kerran, että sukupol-
vet toisensa perään tekevät samat 
virheet ja historiasta ei välttämät-
tä opita mitään. Tästä on teillä 
kaikilla varmasti omiakin koke-
muksia. 

Englantilainen amiraali Win-

ton on mm. todennut, ettei älyk-
käästä miehestä tai naisesta tulee 
koskaan hyvää meriupseeria. Me-
rivoimille riittävät puoliälykkäät 
miehet ja naiset, koska merivoi-
mat antavat sen toisen puolen. 
Tämä on tietystikin ymmärrettä-
vä oikealla tavalla. Se on ymmär-
rettävä siten, että oppitunneilta, 
harjoituksista, kouluttajilta tai 
vaikkapa tällaisista tilaisuuksista 
on otettava oppia. Emme saa en-
nakkoluuloisesti torjua uusia aja-
tuksia, vaan on itse arvioitava uu-
den tiedon tarpeellisuutta ja käy-
tettävyyttä, ja sitten tarvittaessa 
yhdistettävä se aikaisempaan hy-
väksi havaittuun osaamiseensa. 

Ensiksikin kun on virheen 
tehnyt, voi omien kokemusteni 
mukaan luottaa esimiesten tu-
keen. On tietystikin rehellisesti 
kerrottava, mitä on tapahtunut. 
Ei saa valehdella eikä varmasti 
kannatakaan olla epärehellinen. 
Kannattaa uskoa, että esimies on 
usein se selkänoja, johon voi tar-
vittaessa nojata. 

Ja sitten pari esimerkkiä ihan 
omista operaatioista: 

Haluan ensiksi muistuttaa 
rannikkojoukkolinjaa lähinnä tu-

lenjohtamisesta. Olenhan itsekin 
saanut koulutuksen tulenjohta-
jaksi. Mikäli ammunnan maali-
alue on metsässä tai peitteises-
sä saaressa, ei metsäpalo sammu 
ampumalla maalialueelle lisää 
kranaatteja. Ei vaikka ensimmäi-
sistä iskemistä syttyneen metsä-
palon jälkeen sinne ammuttaisiin 
useaankin kertaan! 

Toisekseen ohittaminen ah-
tailla saaristoväylillä tulee aina 
suunnitella tarkkaan. Erityisen 
tarkkaan sitä tulee arvioida, jos 
alusten välinen nopeusero on esi-
merkiksi yksi solmu. Jos ohitetta-
va kulkee 10 solmua ja ohittava 
vain 11 solmua, ei ohittaminen 
kannata ainakaan väylän kään-
tyessä ahtaaseen saaristokapeik-
koon! 

Kiitos! 
Kiitän Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistystä tämän arvokkaan 
ja mukavan illan järjestämisestä 
sekä omasta puolestani kutsusta 
miekkajuhlaan. Lopuksi halu-
an nostaa maljan merikadeteille, 
Teitä odotetaan perusyksiköissä 
ja merivartiostoissa, valmistuvi-
en merikadettien malja, kiitos. 
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Insta DefSec Oy on erikoistunut 
puolustus- ja turvallisuustekno-
logian ratkaisujen kehittämiseen 
ja ylläpitoon. Asiakkaitamme ovat 
mm. puolustusvoimat, valtionhal-
linto, kriisinhallintaorganisaatiot, 
kansainväliset ja turvallisuusorien-
toituneet yritykset ja organisaatiot. 
www.insta. f i 

I M S T / V 
DefSec 

Insta D e f S e c 

Tämän lehden ön toteutti 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

J i M i M f i 
i M D J 

Rannikon Puolustaja -
lehti syntyi järjestö-
lehtien köyhään ja ki-
tukasvuiseen perhee-

seen. Kovalla työllä ja taitavien 
päätoimittajien käsissä lehti on 
noussut "juoksupojasta johtajak-
si" journalistisesti ja taloudelli-
sesti mitaten oman sarjansa kär-
kisijoille, ellei peräti sarjaa ylem-
mälle tasolle. 

Aikakauslehtien luvattu 
mutta kivinen maa 
Suomessa ilmestyy noin 3500 
aikakauslehteä ja parisataa sa-
nomalehteä. Sähköisen viestin-
nän kasvusta huolimatta lehtien 
määrässä ei ole tapahtunut viime 
vuosikymmenen aikana merkit-
tävää muutosta. Vaikka useita 
painettuja lehtiä on jo korvat-
tu nettilehdillä ja sähköpostil-
la, niin sähköisen median ilmiöt 
tuottavat puolestaan jatkuvasti 
lisää yhä erikoistuneempia leh-
tiä. Parin vuosikymmenen takai-
set asiantuntijoiden ennustuk-
set siitä, miten sähköinen media 
syrjäyttää painetut kirjat ja leh-
det, kuulostavat tänään vitseiltä. 

Lukumääräisesti suurimman 

TTTTmTfTTmTTi 
Juhlavuoden sarjassa 
entiset päätoimittajat 
ja lehden vaikuttajat 
muistelevat 

aikakauslehtien ryhmän muo-
dostavat mielipide- ja järjestö-
lehdet. Niiden asema ei ole ollut 
koskaan kehuttava. Ihmisten val-
mius yhteen asiaan tai organisaa-
tioon sitoutumiseen on vähenty-
nyt. Vapaa-ajan lisääntyminen 
ja elintason kasvu ovat antaneet 
mahdollisuuden harrastaa monia 
eri asioita. Jokainen voi noukkia 
aatteiden ja harrastusten valinta-

myymälästä itselleen mitä kul-
loinkin mieli tekee. Näin myös 
ihmisten taloudellinen ja toi-
minnallinen panostaminen on 
pirstoutunut pieniksi muruiksi. 

Rukkaset Pääesikunnan 
tiedotusosastolle, 
selkeä "Tahdon!" 
aselajilehdelle 
Ensimmäisen tuntuman rannik-
kotykistöön sain varusmiesaika-
nani 1964-65. Alokasaika kului 
Mäkiluodon linnakkeella. Kou-
lutus jatkui Isosaaressa aliupsee-
rikoulussa ja Suomenlinnassa 
merisotakoulun tiloissa tykistö-
koulun reservinupseerikurssilla. 
Muun touhuamisen ohessa toi-
mitin oppilaskuntien kurssijul-
kaisuja, kirjoitin, piirsin ja roi-
kotin harjoituksissa ahkerasti 
kameraa mukanani. 

Siviiliin palattuani työsken-
telin toimitussihteerinä sano-
malehti Uuden Suomen talossa. 
Tästä syystä olin päätyä tiedo-
tusjoukkojen kertausharjoituk-
siin. Onneksi sain asiasta en-
nalta vihiä kolumnistinamme 
toimineelta everstiluutnantilta. 
Häntä painostaen ja hänen suo-
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siollisella myötävaikutuksellaan 
onnistuin välttämään sijoitukse-
ni muutoksen. Kantakorttini pa-
lautettiin sinne, minne se kuului 
eli alkuperäiseen laatikkoonsa. 
Pysyin sotilaskoulutukseni mu-
kaisissa tehtävissä rannikkoty-
kistössä. 

Pian nuorelle vänrikille tuli 
ensimmäinen kertausharjoitus-
kutsu. Patterin päällikön tehtävä 
Glosholmenin linnakkeella oli 
haastava ja mieluisa. Toiminta 
saaristossa oli jotain aivan muu-
ta kuin viestinnän kysymysten 
veivaaminen jossain vanhassa 
kasarmissa. 

Kertausharjoituksia kertyi 
nopeassa tahdissa lisää, esimies-
ten palaute oli rohkaisevaa ja mi-
nua ehdotettiin Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan j ohtokun-
taan. Tulin myöhemmin valituk-
si killan puheenjohtajaksi ja sen 
myötä kontaktipintani puolus-
tusvoimiin ja erityisesti omaan 
aselajiin laajeni nopeasti. Evers-
tiluutnantti Matti Lappalaisen 
päätoimittajakaudella vuonna 
1971 minut kutsuttiin lehtialan 

ammattilaisena mukaan Ranni-
kon Puolustajan tukena toimi-
neeseen työryhmään. 

Sitä pestiä toimituskunnassa 
ja toimitusneuvostossa riitti vuo-
teen 2006 saakka. Tuolloin pyy-
sin saada jättää paikkani nuo-
rempien käytettäväksi. Katsoin, 
että 35 vuotta mukana olleena, 
sekä melkoisen rupeaman toimi-
tusneuvoston varapuheenjohta-
jana toimineena, saatoin lähteä 
täysin palvelleena. 

Päätoimittajina toimineet 
everstiluutnantit Matti Lappa-
lainen, Asko Kilpinen, Timo 
Sario ja Heikki Niska joutuivat 
jokainen vuorollaan kamppai-
lemaan hyvin samanlaisessa ke-
hyksessä. Rahaa oli niukasti, il-
moitusmyynti ei tahtonut pela-
ta ja lehden koko olemassaolo 
oli ajoittain vakavasti uhattuna. 
Majuri Ove Enqvistin päätoimit-
tajakaudesta (1993-1994), josta 
hän kertoo mainiossa kirjoituk-
sessaan Rannikon Puolustajan 
numerossa 1/2007, muodostui 
eräänlainen kulminaatiopiste. 
Eräs tie oli kuljettu loppuun. Oli 

Työryhmä 
12.9.2000 työhuo-
neessani Kotimaa-
talossa suunnitte-
lemassa Rannikon 
Puolustajan vuo-
sijulkaisua Tapani 
Talari, komenta-
jakapteenit Jussi 
Voutilainen ja Erk-
ki Mikkola sekä 
Eero Sivunen. 

tullut totuuden hetki. Hamletin 
sanoja lainaten lehti joutui kysy-
mään: "Ollako vai eikö olla?" 

Kautta kärsimysten voittoon 
Ensimmäiset kolmekymmen-
täseitsemän vuotta Rannikon 
Puolustajaa kustannettiin samal-
la tavalla kuin useimpia muita 
vastaavia lehtiä. Oltiin varovai-
sia, säästettiin, pudotettiin tar-
vittaessa sivumäärää ja yritettiin 
eri tavoin sopeutua niukkoihin 
resursseihin, hoitaa painolaskut 
ja pysyä hengissä. 

Ove Enqvistin kaudella, kun 
Rannikon Puolustajan pitkäai-
kainen päätoimittaja Timo Sario 
oli Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen puheenjohtajana, kus-
tantaja teki rohkeita päätöksiä. 
Niiden pohjana oli muistio, jon-
ka me Heikki Tiilikaisen kans-
sa yhdessä laadimme. Päätökset 
linjasivat lehden strategian roh-
keasti uusille poluille, irtiottoon 
perinteisestä järjestölehden kaa-
vasta ja totutuista menettelyistä. 

Päätoimittajaksi ei enää va-
littu virka-aseman perusteella 
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Toimitusneuvoston 
kokous 10.10.2002. 
RtUy:n puheenjoh-

taja Hasse Rekola, 
toimitusneuvoston 

vanha puheenjohtaja 
Hanno Srang ja teh-

tävän vastaanottanut 
uusi puheenjohtaja-

Timo Kaukoranta. 

kaaderiupseeria vaan reserviläi-
nen, rakennusalan kovan tason 
ammattilainen Eero Sivunen. 
Olin tutustunut häneen monis-
sa kertausharjoituksissa, Kaja-
nuksen saunaprojektissa, Järvön 
kiltamajan rakentamisessa ja kil-
lan puheenjohtaja. Kaikessa Eero 
Sivunen oli osoittanut selkeäs-
ti taitonsa, luotettavuutensa ja 
sinnikkyytensä. Miestä oli hyvä 
suositella tehtävään. 

Eero Sivusen 34 numeron 
mittaisella kaudella vuosina 
1994-2002 Rannikon Puolusta-
jan tavoitteet asetettiin aiempaa 
kunnianhimoisemmiksi. Leh-
destä haluttiin tehdä korkeata-
soinen ja koko aselajin sekä sen 
yhteydessä toimiviin järjestöi-
hin leviävä journalistinen tuote. 
Sen, että tässä myös onnistuttiin, 
ovat osoittaneet toistuvat palkit-
semiset, sivumäärän jatkuva kas-
vu, vakaa talous ja lehden saama 
monenlainen myönteinen huo-
mio. 

Onni suosi tässäkin rohke-
aa. Samaan aikaan tehtyjen, ja 
monien mielestä kenties uh-

karohkeiden linjausten kanssa, 
lehden toimintakentässä tapah-
tui suotuisia muutoksia. Myön-
teiset asenteet maanpuolustusta 
kohtaan lisääntyivät. Käynnis-
tynyt vapaaehtoinen maanpuo-
lustuskoulutus kasvatti lehdestä 
kiinnostuneiden määrää. Kun 
rannikkotykistö organisaatio-
muutoksessa palautettiin osaksi 
merivoimia, Rannikon Puolus-
tajasta tuli nopeasti koko puo-
lustushaaran yhteinen lehti. Se 
laajensi kertaheitolla sekä lehden 
sisällön että kohderyhmän aiem-
paa laajemmaksi ja monipuoli-
semmaksi. 

Rannikon Puolustajan pää-
tyminen koko puolustushaaran 
yhteiseksi lehdeksi ei tapahtunut 
kitkatta. Laivaston ja rannikko-
tykistön välillä oli aina ollut asi-
aan kuuluvaa ja molempien hy-
vin kehittyneestä itsetunnosta 
noussutta kilpailua. Niinpä ran-
nikkojoukkojen lehden valinta 
myös laivastojoukkojen medi-
aksi vaati aikaa ja kärsivällisyyt-
tä. Veturina hankkeessa oli Ran-
nikkotykistösäätiön ja Sinisen 

Reservin Säätiön hallitusten jä-
senten perustama epävirallinen 
koordinaatiotyöryhmä, jonka 
työskentelyyn myös merivoi-
mien johto osallistui. Pidimme 
hyvässä ja rakentavassa hengessä 
varsin runsaasti kokouksia, joil-
la asioita vietiin kokonaisuuden 
kannalta mielekkäällä ja viisaalla 
tavalla eteenpäin. 

Eero Sivusen ilmoitettua luo-
puvansa päätoimittajan tehtävis-
tä, oli edessä uuden päätoimit-
tajan etsiminen. Tehtävä ei ollut 
helppo, sillä Eeron erinomaisten 
saavutusten myötä vaatimusta-
so päätoimittajan tehtävään oli 
kasvanut huimasti. Tarvittiin 
lehdentekijää, journalistia, ta-
lousmiestä ja organisaattoria. 
Asianomaisella piti olla vankka 
tuntuma ja kokemus puolustus-
voimiin ja aivan erityisesti me-
ripuolustukseen. Kaiken lisäksi 
hänellä piti olla kärsivällinen ja 
pitkämielinen työnantaja, sillä 
päätoimittaja joutui väkisinkin 
hoitamaan virkaansa myös työ-
aikana ja työnantajan resurssei-
ta käyttäen. Mistä löytää tällaiset 
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vaatimukset täyttävä mies? 
Jälleen kerran kustantaja 

osoittautui ennakkoluuolotto-
maksi ja kaukonäköiseksi. Eero 
Sivusen työn jatkajaksi kutsut-
tiin reserviläinen ja puhdasveri-
nen merimies, laivaston puolella 
Meripuolustuspiirin Suomenlah-
den laivuetta johtanut Kai Masa-
lin. Monien mielestä kenties yl-
lättävällekin nimitykselle oli ole-
massa vankat perusteet. 

Olin toiminut vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuksen 
organisaatiossa pitkään Kain lä-
himpänä esimiehenä. Miehen 
näytöt olivat olleet vakuuttavat. 
Tehtävien myötä hänelle oli li-
säksi kertynyt kokemusta, kon-
takteja ja osaamista meripuolus-
tuksen kaikilta sektoreilta. Kun 
vuosien tultua täyteen, olin jättä-
nyt meripuolustusosaston pääl-
likkyyden, Kai Masalinista oli 

tullut luontevasti ja hyvin perus-
tein uusi päällikkö. 

Merivoimien komentaja Esko 
Iiii asetti organisaatiouudistuk-
sen jälkeisessä varsin myrskyi-
sessä vaiheessa erään tärkeän 
tavoitteen: Merivoimille ja sen 
yhteydessä toimiville järjestöille 
ja säätiöille oli saatava "edustava, 
yhteinen meripuolustuksen jul-
kaisu". Lehden tilaajakunnassa, 
samoin kuin toimitusneuvostos-
sakin, olivat jo edustettuina sekä 
rannikko- että laivastojoukko-
jen yhteisöt. Päätoimittajan va-
linnalla voitiin saada tehtävään 
sopiva mies, ja samalla vahvistaa 
meripuolustuksen yhtenäisyyt-
tä. Rannikon Puolustajan kehi-
tys saattoi näin jatkua vakaana ja 
nousujohteisena. 

Jos satusetä H. C. Andersen 
kirjoittaisi tätä kertomusta, hän 
sanoisi rumasta ankanpoikases-

ta tulleen komean joutsenen. 
Vanha pelastusarmeijan suosi-
ma hengellinen laulu puolestaan 
sanoisi, että kärsimysten kaut-
ta on päästy voittoon. Itse käyt-
täisin joukkueurheilun sanoja: 
ylempään sarjaan pääsy edellyt-
tää aina kolmea asiaa: hyviä val-
mentajia, taitavia pelaajia ja ko-
vaa työtä. Alempaan sarjaan pu-
toamiseen sitä vastoin riittää se, 
että yksikin noista tukipilareista 
pettää. 

Rannikon Puolustajan koh-
dalla yhteistyön, osaamisen ja 
päättäväisyyden ketju on ollut 
ja on edelleen vahva. Tänään se 
on vain paljon laajempi ja moni-
puolisempi kuin puoli vuosisa-
taa sitten. Minulle on ollut suuri 
kunnia saada olla kynäni, kame-
rani ja kustannusalan kokemuk-
seni kautta yhtenä lenkkinä mu-
kana tässä ketjussa. 
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muistelmina ja matrikkelina 
HEINO RELVIK 

tyisesti tämä seikka korostuu sen 
jälkeen, kun viimeinenkin yli 400 
sadasta meririntamillamme tais-
telleesta virolaisveteraanista on ko-
mennettu "hiljaiseen laivueeseen". 

Nyt ilmestynyt kirja "Merivoi-
mien Suomen-pojat - Virolaiset 
vapaaehtoiset Suomen laivastossa 
1943-44" on merivoimien Suo-
men-poikien oma kertomus siitä, 
mitä he nuorina merisotilaina te-
kivät ja kokivat jatkosodan vuo-
sina taistellessaan vapaaehtoisina 
pohjoisen veljesmaansa vapauden 
puolesta. Nämä kunnian miehet 
haluavat tässä kirjassa kertoa seu-
raaville sukupolville siitä, miksi he 
toimivat, kuten toimivat ja mitkä 
olivat ne arvot, joihin he uskoi-
vat ja yhä uskovat. Vironkielisen 
alkuperäisteoksen julkaiseminen 
Tallinnassa vuonna 2003 tapahtui 
14.4.2007 virallisen toimintansa 
lopettaneen Soome Mereväes Tee-
ninud Eestlaste Gild'in (Suomen 
merivoimissa palvelleiden viro-
laisten killan) toimesta. Suomen-
poikien perinneyhdistys ry, joka 
vastaa suomenkielisen laitoksen 
julkaisemisesta, tuntee syvää kun-
nioitusta tammenlehväsukupolvea 
kohtaan ja haluaa omalta osaltaan 
olla maksamassa virolaisvapaaeh-
toisille sitä kunniavelkaa, joka syn-
tyi sodan ankarina vuosina. 

Merivoimien Suomen-pojat 
ovat omilla teoillaan osoittaneet, 
mitä heidän kantamansa laivaston 
muistoristin taakse sen neljään sa-
karaan kirjoitetuilla sanoilla kun-
nia-kunto-uskollisuus-urheus tar-
koitetaan. 

Nyyrikki Kurkivuori 

MERIVOIMIEN 
SUOMEN-POJAT 

VIROLAISET VAPAAEHTOISET 
SUOMEN LAIVASTOSSA 1943-44 

"Mereväe Soomepoidsid' suomen-
kielinen laitos. Tämän lähes 400-
sivuisen teoksen käännöstyön on 
suorittanut eversti (evp) Eero Riut-
tala ja sen taitosta vastaa komenta-
jakapteeni (evp) Tapani Talari. 

Saaristomeren meripuolustus-
alueella Pansion sotilaskodissa syk-
syllä 2005 järjestetyn Suomen-poi-
kia esitelleen valokuvanäyttelyn ai-
kana syntyi ajatus saada "Mereväe 
Soomepoisid" -teoksen sisältämä 
arvokas tietoaines suomeksi kään-
nettynä osaksi omien merivoi-
miemme historiaa. Vironkieliseen 
alkuperäisteokseen tallennettu tie-
to on nyt suomenkielisen laitoksen 
ilmestyttyä tutkijoiden entistä hel-
pommin käytettävissä. Kirja kään-
nettiin suomeksi myös siksi, että se 
liittyy tärkeänä lenkkinä puolus-
tushaaramme perinteeseen, jonka 
vaaliminen jää jälkipolville. Eri-

Kansall isen veteraanipäi-
vän vastaanotol la Tallin-
nassa 27 .4 .2007 julkais-
t i in teos "Merivoimien 
Suomen-pojat - Virolai-
set vapaaehtoiset S u o m e n 
laivastossa 1943-44". 

Suomen suurlähetystössä Tallin-
nassa vietettiin 27.4.2007 kan-

sallista veteraanipäivää. Suurlä-
hettiläs Jaakko Kalela puolisonsa 
Aira Kalelan kanssa isännöi vas-
taanottoa, jonne oli kutsuttu vie-
raiksi viime sodissamme taistelleet 
virolaisvapaaehtoiset ts. Suomen-
pojat sekä suuri joukko niin viro-
laisia kuin suomalaisiakin vieraita 
eri yhteiskuntaelämän aloilta. Täs-
sä arvokkaassa, mutta lämmin-
henkisessä tilaisuudessa julkais-
tiin Heino Reivikin toimittaman 
muistelma- ja matrikkeli-teoksen 
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• • • Heikki Tilander 
Sotilaan vuosikymmenet - Muis-
tikuvia noottikriisin ajasta EU-
Suomeen 
312 s., Kustannus Oy Suomen 
Mies, 2006 

• On ilahduttavaa, kun merkit-
tävissä tehtävissä palvelleet up-
seerit tarttuvat kynään ja kirjoit-
tavat muistojaan/muistelmiaan 
koko kansan luettavaksi. Kun 
puolustusvoimien ominaisin 
piirre ei ole, eikä usein voikaan 
olla suunnaton avoimuus, on 
mielenkiintoista kurkistaa per-
soonallisesti koettujen tapahtu-
mien taustoihin edes niiltä osin, 
mitkä eivät enää kuulu punalei-
mattujen paperien piiriin. Suuria 
paljastuksiahan ei näistä kirjois-
ta yleensä löydy. 

Vertailun vuoksi, luin muu-
tamia kymmeniä sivuja alusta 
syntymäpäivälahjaksi saamastani 
kenraali Hägglundin muisteluis-
ta. Kirja on jäänyt kesken. "Vaik-
ka vain vaatimattomuuteni ylit-
tää komeuteni", niin kehumisen 
määrässä olen aloittelija. Kirjaa 
lukiessa alkoi hampaita särkeä. 

Sen sijaan nyt keväällä saa-
mani arvostelukappaleen luin 
suurella mielihyvällä. Kirjoittaja 
on todellinen herrasmies. Hän 
kirjoittaa elävästi ja sujuvasti. Ja 
lausuu arvionsa tapahtumista 
tyylikkäästi ja kohteliaasti. Osin 
se on myös kirjan heikkous. 
Kenraali Tilanderilla on mones-
ta asiasta painavaa sanottavaa. 
Mutta se on välillä kääritty ehkä 
turhankin pehmeään pakettiin. 

Vaikka edellä ymmärsinkin 
puolustusvoimain tiedottamisen 
rajoja, voin kyllä yhtyä sydämes-
täni kirjoittajan esittämään kri-
tiikkiin koskien väärin hoidetun 

tai kokonaan hoitamattoman tie-
dotuksen vahingollisia ilmiöitä. 
Kun ei edes joukko-osaston tai -
yksikön komentajalle välttämät-
tä kerrota, mitä hänen yksiköl-
leen tulee tapahtumaan, miten 
hän voisi hoitaa henkilöstönsä 
lojaaliuden tai näyttäytyä alaisis-
taan huolehtivana johtajana. Ja 
kun se ei aina toimi puolustus-
voimien sisälläkään, ei ole ihme, 
että maanpuolustushengen ja 
mahdollisen kriisiajan joukko-
jen kannalta keskeiset sidosryh-
mät muistetaan yleensä puheis-
sa, huonommin teoissa, kuten 
mm. maakuntajoukko valmistelu 
eräiltä osin osoitti. Ja samoin; lii-
an monen johtajan oma auktori-
teetin valvonta tuottaa kielteisiä 
reaktioita, kun pienellekin ar-
vosteluksi koetulle osataan olla 
prinsessanherkkiä. Tuttua myös 
siviilimaailmassa! 

Suosittelen kirjaa lämpimäs-
ti. Sitä lukiessa ei aika kulu huk-
kaan, ja sen lukemisen jälkeen 
tulee hyvä olo. 

Kai Masalin 

Osa: Rannikkojääkäripatal-
joonan kriisi 

1 Kenraaliluutnantti Heikki Ti-
lander on syventynyt kirjoituk-
sessaan erittäin hyvin Rannikko-
jääkäripataljoonan muutospro-
sessiin ja sen eri vaiheisiin. Täy-
sin ulkopuolelta tulleena hänellä 
on ollut aitiopaikka seurata ja ra-
kentaa tulevaa pataljoonaansa. 

Rannikkojääkäripataljoona 
oli ennen lopullista siirtopäätös-
tä muokattu Rannikkojääkäri-
kouluksi, josta kenraali olisi voi-
nut kommentoida hieman enem-
män. Hänellä oli ulkopuolisena 
hyvät mahdollisuudet ottaa kan-
taa myös tähän pataljoonan jak-

soon. Lukijana tätä kannanottoa 
jää kaipaamaan. Olihan Rannik-
kojääkärikoulu verrattavissa Las-
kuvarj oj ääkärikouluun, oppilaat 
valittiin molempiin kouluihin 
vapaaehtoisista pääsykokeiden 
kautta. 

Myös niin puolustus- kuin 
kielipoliittisiinkin tapahtumiin 
olisin toivonut hieman enem-
män taustaselvitystä. Puolustus-
ministerinä oli muutosprosessin 
aikana ruotsalaisen kansanpuo-
leen Ole Norrback. Heikki Ti-
lander on selvittänyt kirjassaan 
muutosprosessin ne vaiheet, jot-
ka lopullisesti muuttivat Rannik-
kojääkärien koulutuksen Upin-
niemestä Dragsvikiin. Hän on it-
selleen ominaisella tavalla kerto-
nut, miten muutos puolustusvoi-
missa tehtiin, mitä perusteita ja 
valmiuksia oli tehdä tämä muu-
tos. Hän myös avoimesti kertoo, 
mitä muutos aiheutti silloisel-
le pataljoonan henkilökunnalle, 
sidosryhmille ja tulevalle kou-
lutukselle. Kirjassa olisi voinut 
olla hieman enemmän selvitys-
tä taustoista, kantahenkilökun-
nan tunnoista ja toimenpiteistä. 
Ehkä hän ei ole kuitenkaan näh-
nyt tarpeelliseksi kertoa syvälli-

Muistikuvia 
noottikriisin ajasta 
EU-Suomeen 
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semmin taustavoimien osallistu-
misesta muutosprosessiin. 

Kappale muutoksen johta-
minen antaa lukijoille selvityk-
sen, miten menetel t i in muu-
toksen suunnittelussa ja mitä 
valmiuksia todellisuudessa oli 
Uudenmaan Prikaatissa ottaa 
vastaan uusi merellä liikkuva 
joukko-osasto. Tätä kappaletta 
lukiessa toivoo, että puolustus-
voimissa ja puolustusministeri-
össä olisi otettu jotakin opiksi 
tästä muutoksesta ja sen valmis-
teluissa. Heikki Tilander kertoo 
tässä kappaleessa kentällä vas-
taan tulleet vaikeudet, henkilös-
töpulan, siirtohaluttomuuden ja 
myös alkuaikojen kalustopulan 
ja miten niistä selvittiin. Hän sai 
luoduksi uuden Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan, jonka on 
voinut luovuttaa iskukuntoisena 
seuraajalleen. 

Sot i laan v u o s i k y m m e n e t 
luku "Rannikkojääkäripataljoo-
nan kriisi" antaa kirjoittajasta 
selkeän kuvan. Kuvan siitä, mi-
ten sotilas syventyy historiaan-
sa kertoen myös sen, miten tär-
keimpien tapahtumien osalta 
yksityiskohtaisia asioita voidaan 
siirtää päiväkirjan muistista kir-
jaan. 

Viljo Lehtonen 

MYYDÄÄN 
Myyn ylimääräisiä 
suomen-ja venäjänkielisiä 
rannikkopuolustusta 
käsitteleviä kirjoja. 
Tarkemmmat tiedot: 

Ove Enqvist 
040 5524136, 
enqvist(at)oktanet.fi 

• • • Porkkala - Tapahtumien 
keskellä 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian laitos 2007 
154 sivua, toimittanut Jarmo 
Nieminen 

• Vuonna 2006 tuli kuluneek-
si 50 vuotta Porkkalan vuokra-
alueen palauttamisesta. Pääjuh-
la vietettiin Kirkkonummella ja 
Helsingissä järjestettiin seminaa-
rin, jossa esiintyi Porkkalan histo-
rian asiantuntijoita. Valitettavas-
ti seminaari ei saanut sitä julki-
suutta kuin se olisi ansainnut. 

Puute on osittain korjaan-
tunut, kun Maanpuolustuskor-
keakoulun Sotahistorian laitos 
vuoden 2007 alussa julkaisi se-
minaarin esitelmät kirjana. Kir-
jaan on myös lisätty pääministeri 
Matti Vanhasen puhe Porkkalan 
palautusjuhlassa sekä puolustus-
ministeri Seppo Kääriäisen puhe 
Porkkala-seminaarissa. Anto-
logian kirjoittajina ovat toimin 
Jarmo Nieminen, Jari Leskinen, 
Petteri Jouko, Kimmo Rentola, 
Matti Favorin ja Juhani Suomi. 

Teos on jaettu neljään koko-
naisuuteen. Jarmo Niemisen kat-
saus Porkkalan moni-ilmeiseen 
historiaan toimii johdantona 

muille luvulle. Muut luvut ovat 
Parenteesi, Porkkalan palautus ja 
palautuksesta nykyisyyteen. Suu-
ri osa teksteistä on aikaisemmin 
julkaistu muodossa tai toisessa, 
mutta teokseen sisältyy myös 
muutamia uusia mielenkiintoisia 
kokonaisuuksia kuten Porkkalan 
sotilasstrategista asemaa käsitte-
levä luku. Siinä esitellään mm. 
1950-luvun Porkkalaan liittyviä 
sotilaallisia uhka-arvioita viime-
aikaisen tutkimuksen valossa. 

Kirja poikkeaa positiivisesti 
siitä, mihin on totuttu "sotavä-
en" kirjoissa. Kuvitus on värikäs, 
mielenkiintoinen ja hyvin valit-
tu. Taitto on myös onnistunut 
ja selkeä. Kirjan loppuosassa on 
lisäksi yli 30-sivuinen kuvaliite, 
jossa on käytetty sekä puolustus-
voimien että yksityisten kuvia, 
joista suuri osa on ennen julkai-
sematon. 

Kirjaa myydään ainakin Aka-
teemisessa kirjakaupassa ja Kirk-
konummen Kirjakaupassa (Kirk-
kotori 2, 02400 Kirkkonummi, 
09 2961012). Kirkkonummella 
hinta oli keväällä 34,90 €, Aka-
teemisessa kirjakaupassa hinta 
lienee huomattavasti korkeam-
pi. Kirjaa voi lisäksi tiedustel-
la Maanpuolustuskorkeakoulun 
Sotahistorian laitokselta (aine-
laitossihteeri, julkaisujen myyn-
ti 09-181 26 562, faksi 09-181 26 
563). 

Syksyllä 2007 kirjasta julkais-
taan usealla lisäartikkelilla va-
rustettu ruotsinkielinen painos. 

Ove Enqvist 

• • • Teuvo Rönkkönen 
Suomen Linnoitustykistö 1940-
1944 
357 sivua, Sotamuseon julkaisu-
ja 1/2006 
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Teuvo Rönkkösen teos Suomen 
linnoitustykistö 1940-1944 on 
neljäs osa Sotamuseon erillisjul-
kaisusarjassa, joka esittelee Suo-
men puolustusvoimien eri ase-
lajien moninaista ja esineellisen 
sotahistorian kannalta kiintoisaa 
taisteluvälineistöä. Aikaisemmat 
osat käsittelevät kenttätykistöä, 
rannikkotykistöä ja ilmatorjun-
tatykkejä. 

Rönkkösen kirjassa on koko-
naista 357 sivua, 169 taulukkoa, 
56 kolmivärikarttapiirrosta ja 
109 valokuvaa, osa värillisiä. Sii-
nä esitetään Laatokkaa talviso-
dan aikana puolustaneen Laato-
kan Meripuolustuksen (entinen 
Rannikkotykistörykmentti 3) 
siirtyminen rauhansopimuksen 
jälkeen Savonlinnan seudulle, 
linnoitustykistöjoukkojen perus-
taminen ja aseistaminen vanhan-
mallisilla linnoitustykeillä sekä 
ryhmittyminen Virolahden ja 
Savukosken välille. Sen jälkeen 
käsitellään toimintaa välirauhan 
aikana Salpa- asemassa, osal-
listumista jatkosodan hyökkäys-
vaiheen ja sotatoimiin Jäämeren 
rannikolla, Sallassa, Kiestingis-
sä, Uhtualla ja kaakkoisrajalla. 
Lopuksi kuvataan paluuta Laa-
tokalle, Syvärin ja Maaselän lin-

noitustykistön perustamista ja 
toimintaa asemasodan aikana 
uusilla rajoilla sekä osallistumis-
ta kesän 1944 taisteluihin. Lin-
noitustykistöj oukoista esitetään 
niiden kokoonpanot, aseistus, 
johtohenkilöstö muutoksineen 
ja ryhmitys perusyksikön (linna-
ke, patteri) tarkkuudella. 

Kirja ei ole kalustokirja niin 
kuin sarjan kolme aikaisempaa 
osaa, vaan siinä kuvataan koko 
aselajiin verrattavan linnoitusty-
kistön vaiheet käytännössä alus-
ta loppuun. Linnoitustykistön 
käyttämä tykkikalusto on lyhy-
esti esitetty muutamalla sivulla, 
mutta tykkien historia ja omi-
naisuudet on paremmin esitetty 
kenttä- ja rannikkotykistöä kä-
sittelevissä kirjoissa. 

Rönkkösen kirja on mielen-
kiintoinen esitys vähän tunne-
tuista joukoista. Kirjan massii-
visuus ja pikkutarkkuus tekevät 
sen hieman raskaaksi ja sekavak-
si lukea, mutta jos haluaa jotakin 
tietää linnoitustykistöstä se löy-
tyy tästä kirjasta. Voin suositella 
kirjaa kaikille tykistöstä kiinnos-
tuneille. 

Kirjaa myydään ainakin So-
tamuseossa hintaan 25 euroa. 

Ove Enqvist 

Liisa Eerikäinen ym. 
Viaporista Suomenlinnaksi 
172 sivua, Multikustannus Oy ja 
Museovirasto 2006 

• Viaporista eli Suomenlinnasta 
on julkaistu lukemattomia teok-
sia, eikä uuden ilmestyminen 
enää herätä suurta mielenkiin-
toa. Monen mielestä Suomenlin-
nasta on julkaistu jo kaikki mitä 
linnoituksesta on tiedossa. Kui-
tenkaan Suomenlinnan eli his-
toriallisen Viaporin saarilinnoi-

* 

tuksen lumo ei haihdu. Saarten 
kiehtova menneisyys tarjoaa yhä 
uutta tutkittavaa ja uusia näkö-
kulmia. 

Viaporista Suomenlinnak-
si -teos koostuu eri kirjoittajien 
laatimista kuudestatoista artik-
kelista runsaine kuvituksineen. 
Osa artikkeleista käsittelee sellai-
sia historian alueita, joista ei ole 
ollut saatavilla yhtenäistä teks-
tiä tai joita ei edes ole aikaisem-
min tutkittu, kuten Helsingin 
mantereen puolen linnoitustyöt, 
musiikinharrastus Suomenlin-
nassa, Viaporin panoraamat ja 
kautta vuosikymmenien lapsi-
puolen asemaan jäänyt venä-
läinen kausi: Viaporin venäläi-
set asuinolot, asukkaat ja varus-
kunta. Osa artikkeleista oikoo 
ja ravistelee vanhoja luutunei-
ta käsityksiä esimerkiksi saar-
ten puistoista ja puutarhoista, ja 
osa käsittelee aiheita, joista on 
ollut saatavilla tietoa vain ruot-
sin kielellä, kuten Viaporin lai-
vasto. Myöskään Suomenlinnan 
ulkopuolella sijaitsevista arkisto-
kokonaisuuksista ei ole aikai-
semmin kirjoitettu artikkeleita. 

Viaporista Suomenlinnak-
si täydentää ja syventää aikai-
semman tutkimuksen perusteel-
la hahmottunutta kuvaa Suo-
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menlinnan kehityksestä ja antaa 
taustaa linnoituksen sotilaallisen 
merkityksen ymmärtämiselle. 
Hieno kuvitus täydentää koko-
naisuutta. Kirjan kirjoittajat ovat 
ansioituneita tutkijoita ja asian-
tuntijoita. Voin suositella teosta 
kaikille meripuolustuksesta kiin-
nostuneille. Kirja on myynnissä 
ainakin Akateemisessa kirjakau-
passa ja Suomenlinnan museos-
sa. Hinta on noin 46 euroa. 

Kirjan artikkelien aiheet ja 
kirjoittajat: 
Suomenlinna puolustuksen ja 

linnoitusteorioiden näkökul-
masta (FM Liisa Eerikäinen) 

Ehrensvärd ja Helsingin mante-
reen linnoittaminen (FL Outi 
Cordes) 

Sotilaallinen edustusarkkitehtuu-
ri Ehrensvärdin Viaporissa 
(Professori Eeva Maija Viljo) 

Valistuksen ajan eurooppalaiset 
vaikutteet Viaporin linnoitus-
rakentamisessa (Arkkitehti 
Philippe Prost) 

Viaporin laivasto ruotsalaisella 
kaudella (FM Hannu Ma-
tikka) 

Ruotsalaiskauden tavat ja kult-
tuuri (FM Pirjo Hämäläi-
nen-Forslund) 

Viaporin puistot ja puutarhat 
(Tutkija Päivi Luppi) 

Viaporin historian ruotsalaiset 
lähteet (Professori Ulla Eh-
rensvärd) 

Viaporin ruotsalaiset ja venäläi-
set panoraamat (FM Jouni 
Kuurne) 

Viaporin musiikkielämä 1700-ja 

1800-luvuilla (FL Seija Lap-
palainen) 

Viaporin satakymmenen vuotta 
venäjän palveluksessa (Van-
hempi tutkija L. Shuster) 

Viaporin venäläinen varuskunta 
(Dosentti Pertti Luntinen) 

Viaporin asiunolot venäläisajalla 
(FT Sirpa Haila) 

Viaporin asukkaat 1808-1918 
(FT Gisela M. Tjapugin) 

Viapori Venäjän merisotalaivas-
ton arkistossa (Varajohtaja 
Marina Malevinskaja) 

Suomenlinna historiallisena 
muistomerkkinä (FM Mikko 
Härö) 

Ove Enqvist 

jseunaavm 

tainmstaan 

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-16. 
Puh 03-4246 5340 Fax: 03-4246 5341 
tilaus@kustantajapalvelut.fi  
www.historialehti.fi 

HISTORIA 
(lilaus jatkuu kestotilauksena, 

kunnes se peruutetaan) 
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Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön kirjallisuuspalkinnot 
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Säätiön puheenjohta-
ja, eversti Ahti Lappi 

© MARKO VARAMA 

Säätiön tämän vuoden pal-
kinnot jaettiin Katajanokan 
Kasinolla juhlavassa tilai-
suudessa 26.4.2007 

Säätiön juuret löytyvät kenraali 
Hannes Ignatiuksen aatevelji-

en vuonna 1921 muodostamas-
ta rahastosta, josta vuonna 1924 
syntyi Kadettikunnan hallinnoi-
ma kenraali Hannes Ignatiuksen 
nimeä kantanut stipendirahasto. 
Sääntöjen mukaan tarkoitukse-
na oli "herättää Kadettikunnan 
jäsenissä harrastusta sotatieteisiin 
palkitsemalla heidän edellisen 
vuoden kuluessa julkisesti esittä-
mistään sotatieteellisistä töistä ja 
kirjoituksista". Hannes Ignatius 
oli itse rahaston arvostelulauta-
kunnan puheenjohtaja. Rahastos-
ta versoi vuonna 1950 nykyinen 
säätiö, jonka Kadettikunta perusti 
"kunnioittaakseen Kadettikoulun 
perustajan ja Kadettikunnan kun-
niajäsenen kenraali Hannes Igna-
tiuksen aloiterikasta työtä". Sää-
tiön päätehtävä on säilynyt ennal-
laan: se on kadettiupseerien teke-
mien julkaisujen palkitseminen. 

Vietämme Suomen itsenäi-

syyden 90. juhlavuotta, mikä so-
pii oikein hyvin tämänkin tilai-
suuden teemaan. Hannes Ignati-
us oli vanhan Suomen sotaväen 
rakuunaupseeri, joka sortovuo-
sina omistautui itsenäisen Suo-
men toteuttamiselle. Vannomal-
leen Hannibalin valalle uskolli-
sena hän kulki rohkeasti tietään 
aikana, jolloin monet kumarsivat 
Pietariin. Hän oli itsenäisyysliik-
keen aktivisti ja Sotilaskomitean 
puheenjohtaja. Vuonna 1918 hä-
nestä tuli kenraali Mannerheimin 
lähin mies - "harmaa eminenssi", 
kuten eversti Matti Lappalainen 
otsikoi Ignatiuksen elämäker-
ran. Päämäärätietoisen, rohke-
an ja kaukokatseisen "Sota-Han-
neksen" merkitys Mannerheimin 
luottomiehenä ja neuvonantajana 
oli erittäin suuri. Voimme nähdä 
Hannes Ignatiuksen jyhkeän hah-
mon monissa valokuvissa ja maa-
lauksissa yhdessä Mannerheimin 
kanssa, usein vähän takana, mut-
ta aina lähellä. Lähin sellainen 
asetelma löytyy tämän Kasinon 
ylätasanteen isosta taulusta. Toi-
mittuaan kansannousun valmis-
telijana ja vapaussodan pääma-

joitusmestarina Hannes Ignatius 
kunnostautui suomalaisen soti-
lasopetustoiminnan ja sotatie-
teellisen tutkimuksen isänä. Hä-
nen aikaansaannoksiaan voi vain 
hämmästellä. 

Kenraali Hannes Ignatius 
oli itse tuottelias ja hyvä kynä-
mies, joka korjasi Mannerhei-
minkin puheita. Hän oli vuon-
na 1920 ilmestyneen Suomen 
Sotilasaikakauslehti - Finslc Mi-
litärtidskriftin ensimmäinen pää-
toimittaja. Lehden näytenume-
rossa vuonna 1920 hän viitoitti 
näkemyksiään toteamalla: "Ai-
noastaan se armeija, jonka up-
seeristo on sotatieteen vaatimus-
ten tasolle kasvatettu, voi saada 
maan puolustuksen tarkoitus-
taan vastaavaan kuntoon.—Mei-
dän maassamme on tämän sota-
tieteellisen kehityksen katsottava 
olojen pakosta olevan vielä taka-
pajulla, muodostuihan armeijam-
me miltei tyhjästä. Sen vuoksi on 
meidän kaikin keinoin pyrittävä 
kohottamaan tätä tieteellistä ta-
soa, antamatta mitenkään vapa-
ussotamme menestyksen itseäm-
me sokaista, sillä oikeata, nyky-
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Oikealta lukien Pekka Visuri, Arto 
Kotro ja Tapani Talari vastaan-
ottavat parhaaksi arvioidun työn 
palkinnon Ahti Lapilta. 

Topi Järäinen 
Juuso Säämänen 

aikaista sotaa ei s i t tenkään voite-
ta y k s i n o m a a n urhool l isuudel la . 
Siihen vaadi taan, että m a a n puo-
lustuslaitos on saatet tu uudena i -
ka i s immal l e , k e h i t t y n e i m m ä l l e 
asteel leen. - - -Vo idakseen saada 
m a a m m e puolustus la i toksen sen 
tehtäviä vas taavaan k u n t o o n , on 
ehdo t tomas t i vaadit tava, et tä ar-
m e i j a m m e upseer is to y l immäs tä 
a l i m p a a n saakka o n nykyaika i -
sen sotatieteen vaat imusten tasal-
la—." - N ä m ä lausunnot voisivat 
ihan hyvin koskea t ä m ä n päivän 
puolustusvoimia ja upseerikoulu-
tusta. 

(Otteet ovat Säätiön puheenjohta-
jan, eversti Ahti Lapin puheesta) 

Palkitut 

Ohessa on lueteltu palkitut. Neljän parhaan lisäksi on toimitus listannut 
vain merivoimien ja rannikkotykistön piirissä toimivat/neet palkinnonsaa-
jat. Luonnehdinnat ovat eversti Ahti Lapin tilaisuudessa esittämät. 

• Palkinnot parhaaksi arvioiduille (4) 
Kadettikunta: "Suomi kylmässä sodassa", multimedia. 
- Kadettikunnan suurhanke "Suomi kylmässä sodassa" -mult imediatuo-
te julkistetti in 29.8.2006 osana Kadettikunnan 85-vuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. 
Projekti on hoidettu ti imityönä, jossa eversti Pekka Rapila on toiminut 
tuottajana, eversti Pekka Visuri tutkijana ja käsikirjoittajana, everstiluut-
nantti Arto Kotro mult imedia-ja kuvatoimittajana sekä komentajakap-
teeni Tapani Talari karttojen piirtäjänä. 

Komentajakapteeni Topi Järäinen: "Viimeinen satama. Kap Hornin 
kiertäjien joutsenlaulu.Jurun Sanomat, NevvprintOy, 2006. 
- Suurten purjelaivojen viimeisestä kaudesta runsaasti tietoa sisältävä, 
miellyttävälukuinen teos Kap Hornin kiertäneistä suomalaisista purjealuk-
sista. Kirjan kuvitus on erinomainen ja myös taitto hyvin onnistunut. Teos 
on malliesimerkki hyvästä tietokirjasta. 

Kenraaliluutnantti Heikki Tilander: "Sotilaan vuosikymmenet. 
Muistikuvia noottikriisin ajasta EU-Suomeen". Kustannus Oy Suomen Mies, 
Jyväskylä 2006. 
- Herrasmiesupseerin punnittu, monipuolinen ja asiallisen kriitt inenkin 
muistelmateos, jolla on merkitystä puolustusvoimien tuoreinta historiaa 
tutkittaessa. Kirjoittajan kiinnostus johtamisen alaan kuuluviin kysymyk-
siin lisää teoksen kiinnostavuutta. 

Everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen: "Suomen linnoitustykistö 
1940-1944". Sotamuseon julkaisuja 1/2006, Jyväskylä 2006. 
- Erittäin laajaan alkuperäislähteistöön nojautuva kattava ja yksityiskoh-
tainen perustutkimus Suomen linnoitustykistöstä jatkosodassa. Lukuisin 
kartoin ja luetteloin varustettu teos on alansa korvaamaton lähdeteos. 

• Muut merivoimien palkitut aakkosjärjestyksessä 
Komentaja Visa Auvinen: "Merisotakoulu 1930-2005". Laivapoika-
koulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa". 
Merisotakoulun Tukisäätiö, Raisio 2005. 
- Selkeä ja luotettava Merisotakoulun historia, jonka arvoa lisää kirjoit-
tajan paneutuminen alan upseerikoulutuksen viimeaikaisen kehityksen 
kuvaamiseen. 

"Vain merimies voi t ie tää. . . . Elämää Suomen Joutsenella." Digipaino, 
2006. 
- Mielenkiintoinen koonnos muisteloita, jotka täydentävät olemassa 
olevaa Suomen Joutsenta käsittelevää kirjallisuutta. 

Komkapt Juho-Antero Puistola ja komkapt Janne Herrala: Terroris-
mi Euroopassa. Tammi, Juva 2006. 
- Asiallinen yleiskatsaus terrorismin ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittajien 
pyrkimys käsitellä tasapuolisesti tunteita nostattavaa teemaansa on 
tunnustuksen arvoinen. 

• Palkinnot lehtiartikkeleista nuorille upseereille 
Ylil Juuso Säämänen historiallisesta artikkelistaan "Puolustusvoimat ja 
vuoden 1956 yleislakko"(SAL 11/06). 
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Ilmastoinnin ja erikoissuodatuksen 
toimittajana toivotamme merivoimien 

uudisrakennukselle 
L-444 

ja sen miehistölle menestystä 
tehtävissään. 

N O V E N C O 
NVC ilmankäsittely 
Kallentie 2 Phons +358-2-4328500 
FIN-21250 MASKU Fax +358-2-4328501 
Finland E-mail novenco@nvc.fi 

a u t o t f a n k 
K A T T A V A A H U O L T O A S E M A T E K N I I K K A A 

• J A K E L U M I T T A R I T 
- A U T O M A A T I T 
- P I N N A N M I T T A U S 
- A S E N N U K S E T J A H U O L L O T 

Oy Autotank Ab 
Nuutisarankatu 4 
3 3 9 0 0 Tampere 

Puhelin ( 0 3 ) 2 3 1 1200 
Fax ( 0 3 ) 2 3 1 1222 

Lauttasaaren Marinaltamme: 

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

A - P E N C E N T R A 
M A R I N C E N T E R 
VOLVO FENTA 

Veneentekijäntie 9, 0 0 2 1 0 Helsinki 
Puh. 0 2 0 7 314 042, fax 0 2 0 7 3 1 4 0 5 0 

www.pencentra.fi 

CATERPILLAR. 
Voit keskittyä olennaiseen. 
Moottorimme toimivat luotettavasti kaikissa olosuhteissa. 
Caterpil lar ACERT®-teknologia takaa moot tor is i huippusuoritus-
kyvyn samalla pitäen huolta luonnosta. 

Turvaamme moottorisi toiminnan, liikuitpa missä tahansa. 
\Aiwvv.vvitraktor.fi 
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OVE ENQVIST 

57/40 H 
57 mm:n 40 kaliiperin merikanuuna mallia Holchkiss 

Hotckiss Mk I otettiin maa-
ilmalla käyttöön vuonna 

1885, joidenkin lähteiden mu-
kaan vuonna 1884. Venäjä tila-
si 57 mm:n Hotchkiss-tykkejä 
Ranskasta vuonna 1904. Tilauk-
seen kuului kolmenlaisia tykkejä, 
joissa pituuskaliiperi oli 58, 50 ja 
40. Lähteet eivät yleensä erottele 
erityyppisiä 57 mm:n Hotchkiss-
tykkejä, joten tarkkaa tietoa nii-
den käytöstä ja määristä on vai-
keaa saada. 

Venäjällä 57 m m m Hotch-

kiss-tykit asennettiin erilaisiin 
hävi t tä j i in , kul je tusa luks i in , 
koululaivoihin jne. Myöhem-
min tykit poistettiin aluksista ja 
asennettiin Pietari Suuren me-
rilinnoitukseen maihinnousun 
torjuntaa varten. Osa muutettiin 
ilmatorjuntatykeiksi. 

57/40 H-tykkejä oli Suomes-
sa tilastojen mukaan vain kaksi 
kappaletta. Kantakirjan mukaan 
ne olivat Armstrongin valmista-
mia. Ainakin toinen niistä, to-
dennäköisesti molemmat, kun-

nostettiin Helsingin Laivastoase-
man tykkipajalla kesällä 1941, 
jolloin siihen poratt i in 57/48 
No-patruunapesä sekä valmis-
tettiin eräitä osia siihen. Vuon-
na 1941 tykit olivat ensin Salmi-
saaren linnakkeella, sen jälkeen 
Pihlajasaaren linnakkeella, kun-
nes ne asennettiin Kytön linnak-
keelle vuonna 1943. Tiettävästi 
ne eivät olleet käytössä sen jäl-
keen kun ne evakuoitiin Kytöstä 
vuonna 1945. 
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76 mm:n vuorikanuuna löytynyt - tietäjä kaivataan! 
http://www.teri joki.spb.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=l 1 86 

Suomi peri muutamia 76 mm: 
n venäläisiä vuorikanuunoita 

malli 1904 vuonna 1918. Jatko-
sodassa näitä tykkejä käytettiin 
rannikkotykkeinä. Vuonna 1944 
Suomella oli kahdeksan tykkiä 
jäljellä, joista viisi menetettiin 
Tuuloksessa kesäkuussa. Kolme 
jäljelle jäänyttä oli tarkoitus siir-
tää Salpa-linjalle. Tähän suoma-
laiset tutkimusyritykset ovat kui-
tenkin toistaiseksi päättyneet. 

Kesällä 2006 venäläinen tut-
kijaryhmä löysi yhden tykin Vii-
purinlahden rannalta vanhalta 
Krimin sodan aikaiselta venäläi-
seltä patterialueelta kartan esit-
tämästä paikasta. Tykki siirret-
tiin Viipurin linnaan, jossa se 
suunnitelmien mukaan korjauk-
sen jälkeen tullaan asettamaan 
näytteille. 

Venäläiset tutkijat yrittävät 
selvittää tykin historiaa, miten se 
on päätynyt löytöpaikalle, minkä 
yksikön käytössä se on ollut, ket-
kä ovat kuuluneet tykkiryhmään 
jne. Myös sodanaikaisia valoku-
via tykistä kaivataan. 

Kuvia pelastamishankkeesta 
löytyy internetistä sivulta: 
http://www.terijoki.spb.ru/  
phpBB2/viewtopic.php?t= 1186 

Asiasta jotakin tietäviä pyyde-
tään ottamaan yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen, puhelin 040 
5524136. 

Jos joku haluaa ottaa yhteyttä 
suoraan tutkijaryhmään, se on-
nistuu alla olevien yhteystietojen 
kautta. Professori Pavlovin säh-
köpostiosoitteen saa pyydettäes-
sä allekirjoittaneelta. Tämän ar-

tikkelin kuvat on julkaistu tutki-
jaryhmän luvalla. 

Ove Enqvist 

Alexander V. Pavlov, 
Ass.Prof. Dep. for Photonics and 
Optoinformatics, 
St.Petersburg State Univer-
sity for Information Tech-
nologies, Mechanics, and Op-
tics (ITMO)14, Sablinskaya str. 
St.Petersburg, 197101, RUSSIA, 
FAX: +7-812-2321467 
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Varmistamme 
ennakointi- ja suorituskyvyn 
TietoSaab Sys tems t a r j oaa edel läkävi järatkais iya j a -palveluja maanpuo lus tukseen j a 
siviiliturvallisuuteen. Niiden avulla luodaan j a yl läpidetään t i lanteen vaa t ima ennakoint i -
j a suori tuskyky. 

Olemme tiedustelu-, valvonta- j a joh tamis jä r jes te lmien s ekä val ikoi tujen tuote-
ra tka i su jen merk i t t ävä to imi t ta ja kot imarkkinoi l lamme, o saamis t amme arvos te taan 
myös kansainvälisesti . Aktiivinen osa l l i s tumisemme koko toimialan kehi tykseen varmistaa , 
e t tä pys tymme ennako imaan j a r a tka i semaan as iakka i t t emme haastei ta . 

T i o t n P n a t n r TietoSaab Systems Oy 
• I C l U C I I d l U I Tietotie 6, PL 403, 02101 Espoo 

Building the Information Society Puh . +358 20 7252 000 • www. t i e t o saab . com 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
U P S E E R I Y H D I S T Y S 

Vuosikokous 
Dragsvikissä 

RtUYi :n uusien sään-
t ö j e n m u k a i -

nen vuosikokous pidettiin 19.4. 
Uudenmaan Prikaatin upseeri-
kerhon perinteisissä ja eräissä 
maamme upseerikerhojen hie-
noimmissa tiloissa Tammisaa-
ressa. 

Menomatkalla bussilastilli-
nen osanottajia tutustui Inkoon 
voimalaitokseen laitoksen johta-
jan Markku Aholan asiapitoisel-
la, mutta huumorilla ryyditetyllä 
opastuksella. Vain yksi faktatie-
to: Inkoon maksimiteho tyydyt-
tää noin kuusi prosenttia Suo-
men energiatarpeesta. Samaan 
tarvitaan 500 tuulivoimalaa eli 
yksi kappale kilometrin välein 
Inkoosta Pohjanlahden peru-
koille, noin suurin piirtein. 

Vuosikokous päätti sääntö-
jen mukaiset asiat Uudenmaan 

Inkoon voimalan korkeuksissa-

Prikaatin esikuntapäällikön, ko-
mentaja Harri Niskanen sujuval-
la puheenjohdolla. Tilit hyväk-
syttiin, vastuuvapaudet myön-
nettiin ja hallitus valittiin. 

Uusi hallitus 
puheenjohtaja: 
kommodroi Tapio Maijala 

Jäsenet 
kom Ove Enqvist 
ylil Heikki-Ilari Hirvonen 
komkapt Sami Iso-Lauri 
ylil Eero Kallio 
kaptl Jukka Kiuru 
kaptl Heikki Mattila 
kom Petri Parviainen 
kaptl Jussi Rodriguez 
ylil Saima Ratasvuori 
komkapt Kari Salin 
kom jarmo Valtimo 
kapt res Kare Vartiainen. 

Hallituksesta jäivät pois ko-
mentaja Auvo Viita-aho ja ko-
mentaja evp Erkki Marttila. 

Komentaja Juha Vauhko-
nen ja kommodori Stig-Göran 
Grönqvist esittivät pyydettyinä 
puheenvuoroina näkemyksensä 
yhdistyksen mahdollisesta tar-
peesta harkita sekä nimen, että 
rekrytointipohjan tarkistamista. 
Kokouksen kommenttipuheen-
vuorojen valossa vaikutti olevan 
tilausta nimenmuutoksen suun-
taan. Todettiin, että yhdistyksen vähän alempana. 



hallitus esittää kantansa seuraa-
vassa vuosikokouksessa. 

Keskus te lun yhteydessä 
eversti Olavi Aspinjaakko muis-
tutti, etteivät rannikkojoukot 
suinkaan ole nykyisellään en-
simmäistä kertaa tällä alueella 
lukemalla otteita 9.12.1999 sa-
massa salissa esittämästään paki-
nasta. Koko artikkeli on julkais-
tu aiemmin lehdessämme vuon-
na 2000. 

Komentaja Juha Vauh-
konen (yllä vas.) ja 
kommodori Stig-Göran 
Grönqvist (yllä) esitti-
vät näkemyksensä yh-
distyksen mahdollisesta 
tarpeesta harkita sekä 
nimen, että rekrytointi-
pohjan tarkistamista. 

Ja kokous sujuu komen-
taja Harri Niskasen joh-
tamana. 
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Tässä joukko jo turvallisesti maan kamaralla Tammisaaressa. 
Oikealla eversti Olavi Aspinjaakko palauttaa kokouksen mieliin 
kahdeksan vuoden takaisia ja vähän vanhempiakin tapahtumia. 

Olavi Aspinjaakko 

RANNIKKOJOUKOT TALVISODAN JÄLKEEN HANGON MOTIN VARTIJAKSI 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys piti vuosikokouksen-

sa ensimmäistä kertaa 9.12.1999 
Dragsvikissä,. 

Meitä kokouksessa olleita 
katseli upseerikerhon seinältä 
monien Dragsvikin komentajien 
muotokuvien ohella rannikkoty-
kistöupseeri eversti A E Lyytisen 
muotokuva. 

Eversti Arvo Erkki Lyytinen 
toimi parikymmentä vuotta ran-
nikkojoukkojen komentajatehtä-
vissä: lähes koko 1920-30 lukujen 
ajan itäisimmän Suomenlahden 
rannikosta vastanneen Rannik-
kotykistörykmentti 2:n, talviso-
dassa Viipurin lohkon, jatkoso-
dassa vuosina 1941-43 Äänisjär-
ven rannikkoprikaatin ja vuonna 
1944 Viipurinlahdelle peruste-
tun Rannikkotykistörykmentti 
22:n komentajana. Hän oli kun-

nioitettu rannikkojoukkojen to-
dellinen komentaja-Nestor. 

Hänen muotokuvansa lah-
joittivat vuonna 1968 Teikarin 
taistelijat ja Rannikkotykistö-
rykmentti 2:n aseveljet Teikarin 
taisteluiden perinteitä vaalival-
le Rannikkojääkäripataljoonal-
le Upinniemeen. Sieltä kuva on 
tuotu rannikkojääkäreiden siir-
toon liittyen Dragsvikiin. 

Eversti Lyytisen muotokuva 
toi tämän kirjoittajan mieleen, 
miten hänen Viipurin lohkon 
joukkojensa pääosa siirrettiin 
talvisodan rauhansopimuksella 
syntyneen Neuvostoliiton Han-
gon vuokra-alueen vartijaksi 
maaliskuussa 1940, mm Drags-
vikiin. 

Jouduin olemaan muka-
na noissa tapahtumissa pieneltä 
osalta Viipurin evakkona ja sil-

loin vielä nuorukaisena, mutta 
kuitenkin Viipurin lohkon va-
paaehtoisena jo jotain tuntumaa 
saaneena. Siis joitakin omakoh-
taisia muistikuvia on. 

Tästä rannikkotykistön his-
toriaan kuuluvasta vaiheesta olisi 
kokouksen yhteydessä voinut pi-
tää puheenvuoron. Näin varsin-
kin siksi, että ehkäpä nuorem-
milla aselajiveljillä saattaa olla 
käsitys, että rannikkotykistöä on 
Dragsvikin alueella ensimmäi-
sen kerran vasta 1.7.1998 tapah-
tuneessa puolustusvoimien ra-
kennemuutoksessa uudistuneen 
Uudenmaan Prikaatin myötä. 
Näinhän ei suinkaan ole. 

Kun tuota puheenvuoroa ei 
pidetty, asiaa voi yrittää korjata 
tällaisen pienen pakinan muo-
dossa. 
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HISTORIAN KERTOMAA 
Aluksi tästä vaiheesta sotahistoriaan 
tallennettuja pääkohtia. 

Jo talvisodan päättymispäivänä 
annetussa päämajan käskyssä Han-
gon vuokra-alueen rajojen puolus-
tus määrättiin merivoimien tehtä-
väksi. Tätä varten merivoimat sai ta-
kaisin sille talvisodassa kuuluneet ne 
jalkaväkijoukot - erillispataljoonat 
ja - komppaniat - jotka helmi-maa-
liskuussa Viipurinlahden ankarien 
torjuntataisteluiden aikana olivat 
tulleet alistetuiksi kenttäarmeijal-
le. Osa niistä oli kuulunut Viipurin 
lohkoon. Joukot keskitettiin aluksi 
pääosin Karjaan seudulle. 

15.3. merivoimien komenta-
ja antoi Hangon lohkon (Ha.Lo) 
puolustusta koskevan käskyn. Siinä 
määrättiin mm 

Lohkon sivurajat ovat talvisodan 
Hangon lohkon sivurajat eli Inkoo 
ml ja Hangon läntinen selkä (siis pl 
Hiittinen-Örö) 

Puolustuksen uudelleenjärjes-
tely tuli suorittaa siten, että uudet 
puolustusasemat saadaan ajoissa 
miehitettyä ja Neuvostoliitolle luo-
vutettu alue tehokkaasti eristettyä ja 
varmistettua 

Lohkolle alistetaan nimettyjä -
pääosin Viipurin lohkolla taistelleita 
- joukkoja yhteensä 5 pataljoonaa, 3 
erillistä polkupyöräkomppaniaa, 3 
erillistä konekiväärikomppaniaa ja 
5 patteria 

Lohkon esikunta muodostetaan 
entisestä Viipurin lohkon esikun-
nasta 

Lohkon komentajaksi eversti-
luutnantti Niilo Kesämaa (määrät-
tiin 19.3.). Hän oli ollut talvisodassa 
Viipurin lohkolla alalohkon komen-
tajana Koivistolla ja loppuvaiheessa 
Ristiniemessä. 

29.4. perustettiin Karjaan soti-
laslääni, johon tulivat kuulumaan 
(4.7. alkaen) Tammisaaren ja Salon 
suojeluskuntapiirit, sotilasläänin 
esikunta Tammisaaren seminaa-

rin alueella. Hangon vuokra-alueen 
vastaisen rajan rintamavastuun sai 
merivoimien komentajan alaisena 
sotilasläänin komentaja, jonka alai-
seksi tuli myös Ha.Lo. Järjestelyn 
perusteena oli päämajan arvio, että 
venäläiset voisivat hyökätä Hanko-
niemeltä parin divisioonan voimin. 
Tämä edellytti puolustusvalmiste-
luja sotilasläänitasoisesti. Sotilaslää-
nin komentajaksi määrättiin eversti 
Aarne Snellman. Hän oli peruskou-
lutukseltaan kenttätykistöupseeri ja 
toiminut talvisodassa IV Armeija-
kunnan tykistökomentajana Laato-
kan pohjoispuolella. 

Kevään ja kesän aikana puo-
lustusjärjestelyissä tapahtui - koko 
ajan merivoimien komentajan alai-
suudessa - suuria muutoksia. Si-
vuuttamalla tässä nämä (23.D, 
13.Pr, Hangon Ryhmän valmiste-
lut) todettakoon, että 1.9. Ha.Lo:sta 
tuli Rannikkotykistörykmentti 4, 
johon liitettiin myös Hiittisten alue. 
Siis tällöin Hangon motin vartija sai 
johtoonsa ensimmäisen varsinaisen 
rannikkotykistöyksikön Örön lin-
nakkeen, jossa oli järeä (2/305) ja 
raskas (4/152) patteri. Vuonna 1941 
jatkosodan alkuun mennessä ran-
nikkotykistöyksiköitä saatiin toki 
lisää ja muutenkin motin vartijan 
voima kasvoi merkittävästi Hangon 
Ryhmän joukkojen alueelle keskittä-
misen myötä. 

Hangon vuokra-alueen rajan 
vartioinnista vastasi Ha.Lo 30.5. asti, 
jolloin vastuu siirtyi Karjaan sotilas-
läänin komentajalle. Vasta 1.11. ra-
javastuun otti rajavartiolaitokseen 
perustettu Rajavartiosto 1. 

Edellä selostetun vaiheen jouk-
kojamme tarkastellen voisi hyvin 
kysyä, olivatko nämä merivoimia 
tai rannikkotykistöäkään! No, ei-
hän niin ollut Viipurin lohkollakaan 
talvisodan loppuvaiheessa. Hangon 
motin vartijaksi tultuaan merivoi-
mien toiminta oli sitä, että alkujaan 
rannikkotykistöllinen johtoporras 
johti jallcaväkiyksiköitä. Vasta puo-

len vuoden kuluttua johdettaviin 
tuli lisäksi ensimmäinen rannikko-
tykistöyksikkö. Jos vihollisuudet oli-
sivat puhjenneet, kyseessä olisi pian 
ollut maavoimien yhtymien välinen 
ottelu erikoislisänä saaristotaisteluja 
Teikarin malliin. Näinhän jatkoso-
dassa tapahtuikin, tosin pienehköis-
sä puitteissa, onneksi. 

Tällaisen merivoimajohtoisen 
ratkaisun peruste on kirjoitettu his-
toriateokseen seuraavin sanoin: 
Kiireisimpinä toimenpiteinä olivat 
Hangon vuokra-alueen vastaisen 
rajan puolustuksen järjestelyt. Sitä 
varten laadittiin useita suunnitelmia 
niin Päämajassa kuin Merivoimien 
esikunnassakin. Näiden tuloksena 
päädyttiin keväällä 1940 ratkaisuun, 
jonka mukaan alueen puolustus jäi 
niin rauhan kuin mahdollisen so-
dankin aikana Merivoimien komen-
tajan johtoon, koska alueen luon-
teen takia toiminta kytkeytyi ran-
nilconpuolustukseen, käytettiinpä 
tehtävän suorittamiseen laadultaan 
millaisia joukkoja tahansa. 

Aloitin eversti Lyytisestä ja lope-
tan häneen. 

Mitähän hän olisi sanonut näh-
dessään, että RtUY:n vuosikoko-
ukseen kokoontuneista aseveljistä 
kaikki sotilaspukuiset ovat laivaston 
upseereita! Lukija arvatkoon vasta-
uksen itse. 

Hyvät rannikonpuolustajat: 
Toivokaamme, että näin on vain 

vihollisen harhauttamiseksi. Paki-
noitsija uskoo, että tosipaikan tullen 
te olette samanveroisia rannikkotais-
telijoita kuin olivat Ukko Lyytisen 
alaiset Viipurin lohkolla. Ja Hangon 
motin vartijavaihe erikoisuuksineen 
on hyvä muistaa vastaisen varalle. 

Kokous päättyi perinteisesti 
erinomaiseen illalliseen. 

(O. Aspinjaakon esityksestä lyhen-
tänyt Kai Masalin) 
Kuvat Ove Enqvist 
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VUOSIKOKOUS 
• Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Suomenlin-
nan Upseerikerholla torstaina 18.4.2007. Paikalla 
oli 26 jäsentä. Vuosikokous vahvisti yhdistyksem-
me vuoden teemaksi "Meriupseeri - johtaja ja me-
rimies". 

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus; kom-
modori Jaakko Savisaari jatkaa puheenjohtajan 
tehtävässä, myös kommodori Markus Aarnio jat-
kaa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenistä 
erovuorossa olivat komentaja Mauri Väänänen, 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström ja yliluutnant-
ti Henri Kummala. Väänänen ja Wikström valittiin 
uudelleen, Kummalan tilalle valittiin kapteeniluut-
nantti Kristian Isberg. 

Vuosikokouksen valitseman hallituksen ko-
koonpano vuodelle 2007 on siis seuraava: 
Puheenjohtaja: 
kommodori Jaakko Savisaari, PE 
Varapuheenjohtaja: 
komentaja Markus Aarnio, PE 
Muut hallituksen jäsenet: 
komentaja Mauri Väänänen, evp 
komentajakapteeni Jon von Weissenberg, MERTVE 
kapteeniluutnantti Kaarle Wikström, MERISK 
kapteeniluutnantti Kristian Isberg, SMMEPA 
kapteeniluutnantti Kimmo Ahvonen, SLMV 
kapteeniluutnantti Mika Raunu, SLMEPA 

Yhdistyksen sihteerin tulee kesän aikana vaih-
tumaan, mutta kapteeniluutnantti Jyrki Myllyper-
kiö jatkaa tehtävissään siihen asti. Tilintarkastajiksi 
valittiin komentajat Arto Tarvonen ja Vesa Enne-
vaara sekä varalle komentajakapteeni Risto Ratia. 

Muut keskeisimmät vuosikokouksen päätökset 
olivat: 
- hyväksyttiin vuoden 2006 tilinpäätös 
- edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vas-

tuuvapaus 
- päätettiin vuoden 2007 jäsenmaksujen suuruu-

desta 
- hallituksen esittämä vuoden 2006 toiminta-

suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin 

- hyväksyttiin uudet vapaajäsenet 
Kokouksessa hyväksytyn vuoden 2006 toimin-

takertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä vuo-
den 2007 toimintasuunnitelman ja talousarvion 
voi tilata sihteeriltä. 

Hallitus kiittää jäsenistöä luottamuksesta. 

JÄSENMAKSUT 
• Yhdistys lähetti heti vuosikokouksen jälkeen 
erillisen jäsentiedotteen, joka sisälsi mm. vuoden 
2007 jäsenmaksu- tai kannatusmaksulomakkeen. 
Vuoden 2007 jäsenmaksut ovat: 
amiraali-komentaja 25,00 
komentajakapteeni-luutnantti 16,00 
evp / res 16,00 
ainaisjäsenmaksu 335,00 
kadetit ei maksua 

Mikäli joku jäsenistä ei ole jostain syystä saa-
nut tilisiirtoa jäsenmaksun maksamista varten, 
niin pyydetään ottamaan yhteys sihteerin, jot-
ta asia saadaan hoidettua. Jäsenmaksun eräpäivä 
oli 31.5. Mikäli jäsenmaksua ei ole vielä makset-
tu, niin hallitus toivoo tämän velvoitteen pikaista 
suoritusta. 

SYYSKUUN KUUKAUSIKOKOUS 

• Syksyn ensimmäinen kuukausikokous järjes-
tetään vierailuna Mannerheim-museoon torstai-
na 20.9. Kokoontuminen Mannerheim-museon 
edessä klo 17.50 osoitteessa Kalliolinnantie 14, 
Helsingin Kaivopuistossa. Opastettu kierros alkaa 
klo 18.00. Vierailun jälkeen yhdistys tarjoaa jäse-
nilleen iltapalan Café Ursulassa, jonne toivomme 
saavamme Marskin illan isännäksi. Ilmoittautumi-
set sihteerille 13.9. mennessä. 

TOURIN TUSSARI -AMMUNTA 

• Perinteinen Tourin Tussari -ammunta suorite-
taan Upinniemessä lokakuun alussa, päivämäärä 
vielä avoin. Ilmoittautumiset teknkaptl Torsti An-
nalalle, puh. 040 702 4751. 
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VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 84. 
vuosipäivänkokous pidetään Merisotakoululla vii-
kolla 43, todennäköisesti perustamispäivänä kes-
kiviikkona 24.10. Sauna on varattuna jäsenistölle 
ja tämän jälkeen esitelmä, jossa kerrotan Suomen 
Purjelaivasäätiön toiminnasta ja tavoitteista. Tar-
kemmin syksyn lehdessä. 

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

SYYSMATKA: MURMANSK 
• Yhdistyksen syysmatka suuntautuu tänä vuon-
na pohjoisen suuntaan, Murmanskiin. Lehden ai-
neistopäivään mennessä ajankohta oli vielä avoin, 
samoin matkaohjelma laatiminen oli vielä kesken. 
Matkaohjelma ja ohjeet ilmoittautumiset on posti-
tettu jäsenistölle erillisessä tiedotteessa. 

Sihteeriltä voi tiedustella matkan tarkempia yk-
sityiskohtia. 

MAJA-ASIAA 
• Kesän majavuorot on jaettu, vapaita majavuoro-
ja voi tiedustella sihteeriltä. Aineistopäivään men-
nessä kesäajalta vapaina olivat viikot: 23-24, 33-
39. Syksy on lähes kokonaan varaamatta, vuorot 
jaetaan varausten perusteella saapumisjärjestyk-
sessä. 

JÄSENREKISTERI 
• Jäsenrekisterimme pyritään pitämään jatkuvasti 
ajan tasalla. Ole ystävällinen ja ilmoita muuttuneet 
yhteystiedot sihteerille. Päivitämme myös sähkö-
postiosoitteita, sillä pyrimme lähettämään sähkö-
postia sekä jäsenten työosoitteisiin että henkilö-
kohtaisiin postilaatikoihin. Jäsenrekisterissämme 

on jo lähes 400 sähköpostiosoitetta. Lähetä sih-
teerille sähköpostia, jos et ole kevään aikana saa-
nut häneltä sähköpostia. Tiedot osoitteeseen: jyrki. 
myllyperkio@tapiola.fi, niin saamme myös sähkö-
postiosoitteesi yhdistyksen tietoihin. 

JÄSENTUOTTEITA 
Yhdistyksen jäsentuotteita voi tilata sihteeriltä. 

Meriupseeriyhdistyksen hallitus toivottaa 
jäsenilleen hyvää ja aurinkoista kesää! 

YHTEYSHENKILÖT 
• 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: 
Kapeeniluutnantti Kristian Isberg 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
02-181 42111, 
sähköposti: kristian.isberg@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 
OPISTOUPSEERIT ry 

Puolustusvoimien rakennemuutos Saaristomerellä 
Palvelin nuorena miehenä 1983-91 Utön lin-

nakkeella. Linnake oli tuolloin kuin "miniyh-
teiskunta". Leikkisästi sanottiinkin, että julistamme 
Utön autonomiseksi alueeksi ja irtaudumme Suo-
mesta! Tämä kuvasti vain sitä tosiseikkaa, että saa-
resta löytyi kaikki tarvittavat palvelut; mm päiväko-
ti, koulu, posti(pankki), kirjasto. Tähän kun yhdisti 
linnakkeen tuottamat terveydenhoito-, kuljetus- ja 
muonituspalvelut, niin ihan pieniä asioita ei tar-
vinnut lähteä hakemaan kauempaa. Tilanne Utös-
sä silloin oli siis samankaltainen kuin Suomenmaan 
muissakin kylissä. 

Parhaimmillaan Saaristomeren alueella palveli 
vielä 90-luvulla yksistään puolustushallinnon virka-
miehiä pitkälti toistasataa. 

Neuvostoliiton hajoamisen myötä uhkakuvat al-
koivat pikkuhiljaa muuttua. 2000-luvulla kehityk-
sen ja merivalvonnan järjestelmien teknistymisen 
myötä, Utön ja Örön linnakkeet muutettiin valvon-
talinnakkeiksi ja henkilökunnan määrää vähennet-
tiin. Merivalvontaa keskitettiin Gyltöseen teknisin 
apuvälinein ja siirtämällä ulkolinnakkeitten henki-
lökuntaa. Vuoden 2004 selonteko edellytti Utön ja 
Örön linnakkeitten alasajoa 2005 loppuun mennes-
sä ja Turun Rannikkopatteriston toiminnan päättä-
mistä 2006 loppuun mennessä. 

Ulkolinnakkeitten henkilökunta (n. 20 vakinai-
sessa virassa palvelevaa) sijoitettiin pääosin Pansi-
on tukikohtaan ja Gyltöseen vuoden 2005 loppuun 
mennessä. 

Allekirjoittanut sai joulukuussa 2005 uuden teh-
tävämääräyksen siirtyä Utöstä Gyltöseen toimis-
toupseeriksi, pääasiassa neuvontavastuuhenkilön 
tehtävään heti vuoden vaihteen jälkeen. Neuvonta-
vastuuhenkilön paikka Gyltössä vapautui koska teh-

tävään nimetty sairaanhoitaja Marja Niemi siirtyi 
itsekin rakennemuutoksen takia uuteen tehtävään 
tammikuussa 2006. 

Neuvontatehtäväni kiteytettynä oli edesauttaa 
henkilöstön sijoittumista yhteiskuntaan irtisano-
misen tai siirtojen uhatessa. Patteriston komentaja, 
komentaja Jukka Ranta linjasi toimien pääpainon 
nimenomaan irtisanottavien tukemiseen. Rakenne-
muutoksen tukitoimilla tarkoitetaan mm: 
1. Tiedollista tukea, kuten muutosvalmennus ja 

esimiehille ja alaisille, tiedotus- ja koulutustilai-
suuksia, tms neuvontaa 

2. Taloudellista tukea, kuten muutto- ja siirtokor-
vauksia ja palkkausvarojen siirtoa toiselle työn-
antajalle 

3. Osallistuvaa tukea, kuten yksilö-/ryhmäkeskus-
teluja, kuuntelua, läsnäoloa, työhyvinvointia, 
virkistystä, työterveyshuoltoa 

4. Henkistä tukea, kuten psykososiaalista tukea ja 
sielunhoitoa 
Pääesikunta on myös konkreettisesti tukenut 

toimillaan hyvää työnantajakuvaa. Mm. tässä ra-
kennemuutoksessa oli mahdollista saada vuoden 
palkkarahat myös yksityisen työnantajan käyttöön 
(virkamieslaki 20§). 

Myös tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisa-
notun takaisinottovelvollisuutta on korostettu. Työ-
paikkoja täytettäessä joukko-osastojen neuvonta-
vastuuhenkilöt ovat velvoitettuja ilmoittamaan ir-
tisanotuille näistä työpaikoista. Vasta kun organi-
saatio on varmistautunut, ettei TTS-perustein irti-
sanottuja henkilöitä ole hakemassa, voidaan palkata 
"ulkopuolelta". 

Vuoden 2006 alussa odoteltiin tarkempia tietoja 
irtisanottavien määrästä ja valmistauduttiin pahim-
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paan tilanteeseen, jossa irtisanottavia Gyltössä oli-
sivat olleet muonituskeskuksen, varusvaraston, kor-
jaamon ja osittain toimistohenkilöstö yhteensä las-
kien reilu parikymmentä. 

Rakennemuutoksen vaikutusten henkilöstöön 
kohdistuvien negatiivisten ilmiöiden minimoimi-
seksi joukko-osastoon oli jo vuonna 2005 perustet-
tu tukiryhmä, johon kuuluivat henkilöstöpäällikkö, 
komentajakapteeni Petri Virtanen, sosiaalikuraatto-
ri Marjut Kaukonen, terveydenhoitaja Marja Lahti, 
työsuojelupäällikkö, teknikkokapteeni Raimo Vii-
tanen, sotilaspastori Petri Turunen, SMMEPAE:n 
neuvontavastuuhenkilö (Turku), toimistosihteeri 
Sari Immonen ja paikallinen neuvontavastuuhenki-
lö (Gyltö), sairaanhoitaja Marja Niemi, jonka tilal-
le minut määrättiin. Tukiryhmässä käsiteltiin jouk-
ko-osaston suunnitelma, jonka mukaan neuvonta-
ja tukitoimet järjestetään. Neuvontavastuuhenki-
lön tehtävänä oli suunnitelman mukaisesti järjestää 
nämä suunnitellut tuet. Rahaa tähän toimintaan oli 
varattu riittävästi; rahasta ei minkään toiminnan 
järjestäminen ollut tällä kertaa kiinni, vaikka ylei-
sesti tiukkaa linjaa joukko-osasto noudattaakin. 

Maaliskuussa saimme tietää todelliset lukemat, 
ja irtisanottavien määrän todettiin onneksi jäävän 
pahimmassakin tapauksessa n. 15 henkilöön. Lisäk-
si kolmisenkymmentä piti siirtää Pansion tukikoh-
taan tai muualle puolustusvoimiin. 

Tähän mennessä oli jo selvinnyt, ettei siirrettävi-
en kanssa tule juurikaan olemaan ongelmia. Suurin 
ryhmä siirtyvistä oli sotilashenkilöstöä, joilla oli lä-
hes poikkeuksetta jo toinen koti mantereella. 

Irtisanomisuhan alaisia olivat koko muonitus-
keskuksen henkilöstö, sekä varusvaraston ja korjaa-
mon henkilöstö. Suurin ryhmä oli muonitushenki-
löstö. Henkilöstölle oli luvattu em. tukitoimia uudel-
leen sijoittumista varten, ellei työtä muuten löytyisi. 
Hyvää työnantajakuvaa noudatettiin, eikä lähdetty 
tarjoamaan henkilöstölle "huonoa työpaikkaa", jol-
loin samalla työntekijä olisi menettänyt oikeudet 
kaikkiin tukitoimiin! 

Muonitushenkilöstöä palveli vuoden vaihteessa 
Gyltössä vielä kymmenkunta, joille kenellekkään ei 
ollut työtä tarjolla läheltä. Muonitushenkilöstöä kai-
vattiin kuitenkin kovasti suurissa varuskunnissa ja 
pääkaupunkiseudulla. Muuttohalukkuutta varsinai-
sen kodin muuttamiseksi ei juurikaan löytynyt. Yk-

sikään ei muuttanut "työn perässä" toiselle paikka-
kunnalle. Ne henkilöt, jotka työllistyivät uudelleen 
PURU:n toimipisteisiin, ottivat kaikki vain "reppu-
riasunnon" uudelta paikkakunnalta. Tämän seikan 
ymmärtää, kun muistaa, että tämän ryhmän keski-
ikä oli yli 50 vuotta. Yli 50 vuotias, jolla on synty-
nyt voimakas sidonnaisuus kotipaikkakuntaansa, ei 
voi ajatella enää ottavansa uutta työpaikkaa vastaan 
vieraalta paikkakunnalta, elleivät kaikki osatekijät 
puolla siirtoa. 

Reppuriasuminen taas tyssää helposti asumisen 
kalleuteen, eikä soluasuminen sovi kaikille. Kah-
den asunnon pitäminen lähes markkinahintaan on 
mahdotonta muonitushenkilöstön palkkatasolla. 
Maksettavat siirto- ja muuttokorvaukset tuntuvat 
pieniltä (jopa naurettavilta), kun vaakakuppiin lai-
tetaan koko elämän muuttaminen uuteen ympäris-
töön. Muonitushenkilöstön tutustuessa mahdolli-
siin uusiin palveluspaikkoihin oli myös havaittavissa 
lievää vastustusta vastaanottopäässä. Jälkeenpäin on 
tietysti aina helppo olla viisas, ja neuvontavastuu-
henkilön olisi ollut tärkeää olla tukemassa tutustu-
mista uuteen mahdolliseen palveluspaikkaan. Usein 
näiltä omatoimisilta tutustumismatkoilta palanneet 
antoivat ymmärtää, että siellä oli jo joku suunnitel-
ma avoimen viran täyttämiseksi. 

Kevät ja kesä kuluivat Gyltössä etsittäessä uusia 
sijoittumisvaihtoehtoja näille irtisanomisuhan alai-
sille. Jo keväällä tehtiin periaatepäätökset tukipa-
kettien myöntämisestä... suullisistakin lupauksista 
pidettiin kiinni. Tästä on varmasti kiittäminen ko-
mentoalan toimialapäällikkö kapteeniluutnantti evp 
Juhani Pulkkista. 

Vuoden 2006 lopun tilanne oli kuitenkin suh-
teellisen hyvä; vain kaksi henkilöä jäi ns. työttö-
mäksi työnhakijaksi vanhalle kotipaikkakunnalleen. 
Tämä oli siis heidän tietoinen valintansa. Kaikille ir-
tisanotuille oli useita vaihtoehtoja työllistymiseen. 
Lisäksi rakennemuutos ajoi yhden sairaseläkkeelle 
ja kaksi työttömyyseläkeputkeen 58 ja 60 vuotiaina. 
Henkilökohtaisesti katson kuitenkin että puolustus-
voimat hoiti rakennemuutoksen Saaristomerellä hy-
vän työnantajan tavoin. 

Täytyy myös muistaa, että jokainen on itse vas-
tuussa omasta elämästään! 

Kapteeniluutnantti Heimo Lempiäinen 
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Kokouksen osallistujat Tampereen Ammattikorkeakoulun tiloissa 

^ Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Sininen Reservi ry:n vuosikokous pidettiin 

16.4.2006 Tampereen Ammattikorkeakoulun 
tiloissa, Tampereella. Paikalle saapuneet reilu kol-
mekymmentä jäsenyhdistysten ja Sininen Reservi 
ry:n edustajaa tulivat Vaasasta, Turusta, Helsingis-
tä ja Haminasta sekä Tampereelta. 

Kokouspäivän aluksi nautittu lounas antoi tar-
moa kokouspäivän tapahtumiin. Ruokapöydissä 
vanhat tuttavat muistelivat takana olevaa kymme-
nen vuoden toimintaa. Oli myös mukava havaita 
että uusia tuttavuuksia syntyi melkoinen määrä. 

Ruokailun jälkeen puheenjohtaja Arno Hakka-
rainen toivotti kokousväen tervetulleeksi Tampe-

reelle. Hänen mielestään koko-
uspaikkakunnan kiertäminen 
on mukava tapa tutustua pai-
kallisiin toimijoihin. Hakka-
rainen esitteli päivän ohjelman, 
jonka aloitti tietohallintopääl-
likkö Matti Hartikainen, ker-
toen Tampereesta ja erityisesti 
Tampereen Ammattikorkea-
koulun toiminnasta. 

Seuraavaksi Tampereen 
Meritoimikunnan puheenjoh-

Kokousesitelmän pitäjä ko-
mentaja Ari Kallio 

taja Antti Saarelma kertoi paikallisten Sininen Re-
servi ry:n jäsenyhdistysten, Tampereen Reserviup-
seerien ja Reserviläisten meriosastojen, jo 45 vuot-
ta jatkuneesta toiminnasta. 

Puheenjohtaja Hakkarainen esitteli kokous-
esitelmän pitäjän, komentaja Ari Kallion Puolus-
tusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnasta. Kal-
lio toimii johtamisjärjestelmäsektorin johtajana ja 
hänen mielenkiintoinen esitelmänsä käsitteli Puo-
lustusvoimien materiaalihankintoja sekä merivoi-
mien kalustoa. Esitelmöitsijän vahva miina-alan 
osaaminen toi mielenkiintoisen lisän esitelmään. 
Esitelmän lopuksi Arno Hakkarainen kiitti Kallio-
ta ajankohtaisen kiinnostavasta esityksestä ja luo-
vutti hänelle Sinisen Reservin plaketin. 

Sininen Reservi ry:n vuosikokous 
Ennen vuosikokouksen alkua Arno Hakkarainen 
ja yhdistyksen sihteeri Tiina Slotte tarkistivat jä-
senyhdistysten edustajien valtakirjat ja yhdistysten 
käytössä olevat äänimäärät. 

Puheenjohtaja Arno Hakkarainen avasi Sini-
nen Reservi ry:n vuosikokouksen. Hän esitti ko-
kouksen puheenjohtajaksi Antti Saarelmaa (Tam-
pereen Meriosastot). Saarelma kutsui yhdistyksen 
sihteerin, Tiina Slotten kokouksen sihteeriksi. 

Hallituksen jäsenmääräksi esitettiin sääntöjen 
sallimaa 13 henkilöä ja kokous hyväksyi esityksen. 
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Kokouksen puheen-
johtaja Antti Saarelma 
ja sihteeri Tiina Slotte 

Jäsenyhdistykset olivat esittäneet puheenjohta-
jaksi aliluutnantti res Arno Hakkaraista. Muita eh-
dokkaita ei ollut, joten kokous valitsi Arno Hak-
karaisen jatkamaan Sininen Reservi ry:n puheen-
johtajana. 

Hallitukseen tulivat valituksi seuraavat henki-
löt, yhteensä 13 (Suluissa jäsenyhdistys/ organisaa-
tio): 
Jarmo Holm (Turun Laivastokilta ry) 
Antti Jäntti (Helsingin Reservimeriupseerit ry) 
Keijo Karimäki (Laivaston Sukeltajakilta ry) 
Kimmo Kinos (RT-kerho Johtorengas ry) 
Mika Koivunen (Turun Rannikkotykistökilta ry) 
Timo Koukku (Merenkurkun kilta ry) 
Aarne Krogerus (Rannikkojääkärikilta ry) 
Tapio Riikonen (Kymen Laivastokilta ry) 
Anja Räisänen (Rannikkosotilaskotiyhdistys ry) 
Seppo Heinonen (Tampereen Reserviläiset ry) 
Esa Terviö (Kymenlaakson Rannikonpuolustajain 

kilta ry) 
Ilkka Tiihonen (Merireserviläiset ry) 
Seppo Kiljo (Vaasan Merireserviläiset ry) 

Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouk-
sissa on seuraavilla henkilöillä: 
Bror Westerholm (Nylands Brigads Gille rf) 
Merivoimien Esikunnan edustaja 
Piiripäällikkö Matti Mäkinen tai edustajansa 

(MPK ry:n Meripuolustuspiiri) 
Kai Masalin (Sinisen Reservin Säätiö) 

Toimihenkilöiksi, myös läsnäolo- ja puheoi-
keudella, valittiin uuden hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa 10.5.: 
Sihteeri Tiina Slotte 
Taloudenhoitaja Tapio Björldund 
Tiedottaja Mika Kuutti 

Teksti ja kuvat: Mika Kuutti 

IS 

mCrni 
Sininen Reservi ry frM* 
järjestää tutustumiskäynnin 
Meri 5-otteluun 

Sininen Reservi ry:lle on varattu mahdollisuus 
tutustua kilpailuun keskiviikkona 22.8. Kes-

kiviikon kilpailuohjelmassa on merimiestaidot, 
kilpailu alkaa klo 8:00. 

Joudumme liikkumaan kilpailualueella yh-
tenä ryhmänä yhdellä kuljetuksella, joten järjes-
tämme yhteisen linja-autokuljetuksen Helsingis-
tä. Lähtö Rautatientorin tilausajolaiturista niin, 
että ehdimme mukaan kilpailun alkumetreille. 

Omilla autoilla liikkuvat poimimme erikseen 
sovittavasta paikasta linja-auton kyytiin. 

Alustava hinta-arvio on 10 euroa/henkilö, 
maksulla katamme linja-autokuljetuksen kulut. 

Tiedot ilmoittautumisesta, aikataulusta sekä 
hinnasta löydät Sininen Reservi ry:n tapahtuma-
kalenterista, http://www.sininenreservi.fi ja edel-
leen vasemmasta reunasta napsauttamalla Ta-
pahtumakalenteri-linkluä. 

Lisätiedot: 
pj Arno Hakkarainen, 050 383 5486 
tiedottaja Mika Kuutti, 040 759 9535 
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é SINISEN RESERVIN 
MESTARUUSKILPAILUT 

Järjestäjä: Laivaston Sukeltajakilta 
Kurssin / kilpailun johtaja: Keijo Karimäki, Sininen Reservi ry:n hallitus 
Puolustusvoimien valvoja, ammunnan johtaja: ylil J. P. Kärkinen 
Upinniemi 31.3.2007 

TULOKSE 
Kilpailu "Mestariampujan Suomi-kp -kiertopalkinnosta" Perinnekivääri 300m / 30 Is makuu 
(Yhteispistemäärä kivääri + pistooli) 1. Tatu Korhonen HLK 247 

1. Jouni Toivanen MR 232 + 284 = 516 2. Jouni Toivanen MR 232 
2. Jukka Soini MR 220 + 289 = 509 3. Eero Kurjenniemi MR 232 
3. Tatu Korhonen HLK 247 + 256 = 503 4. Jukka Soini MR 220 
4. Risto Novari TLK 213 + 286 = 499 5. Raimo Novari TLK 213 
5. Arto Salo TLK 201 + 2 7 3 = 474 6. Arto Salo TLK 201 
6. Risto Laitinen LSK 176 + 282 = 458 7. Jari Luostarinen MR 185 
7. Jari Luostarinen MR 185 + 270 = 455 8. Vesa Karuvaara MR 179 
8. Hannu Risteli TLK 158 + 284 = 442 9. Jorma Maurinsalo LSK 178 
9. Hannu Anttila MR 148 + 281 = 429 10. Risto Laitinen LSK 176 

10. Jorma Maurinsalo LSK 178 + 241 = 419 11. Hannu Risteli TLK 158 
11. Vesa Karuvaara MR 179 + 236 = 415 12. Raimo Häyrinen LSK 149 
12. Raimo Häyrinen LSK 149 + 259 = 408 13. Hannu Anttila MR 148 
13. Eino Kostian TLK 82 + 272 = 354 14. Harri Hiipakka LSK 91 
14. Harri Hiipakka LSK 9 1 + 2 1 1 = 302 15. Eino Kostian TLK 82 
15. Keijo Karimäki LSK 78 + 223 = 301 16. Ari Lehtonen TR 80 
16. Jukka Harjamäki TLK 0 + 265 = 265 17. Keijo Karimäki LSK 78 
17. Juhani Tuominen LSK 56 + 261 = 261 18. Juhani Tuominen LSK 56 

Eero Kurjenniemi MR 232 19. Jukka Harjamäki TLK 0 
Ari Lehtonen TR 80 

Joukkuekilpailu 
1.MR 
2.LSK 
3.TLK 

Pistooli 15 Is koulu + 
1. Jukka Soini 
2. Raimo Novari 
3. Hannu Risteli 
4. Jouni Toivanen 
5. Risto Laitinen 
6. Hannu Anttila 
7. Arto Salo 
8. Eino Kostian 
9. Jari Luostarinen 

10. Jukka Harjamäki 
11. Raimo Häyrinen 
12. Tatu Korhonen 
13. Jorma Maurinsalo 
14. Vesa Karuvaara 
15. Keijo Karimäki 
16. Harri Hiipakka 
17. Juhani Tuominen 

Joukkuekilpailu 
1. 
2. 
3. 

15 Is kuvio 
MR 
TLK 
TLK 
MR 
LSK 
MR 
TLK 
TLK 
MR 
TLK 
LSK 
HLK 
LSK 
MR 
LSK 
LSK 
LSK 

TLK 
MR 
LSK 

1 4 7 + 1 4 2 = 
1 4 9 + 1 3 7 = 
144 + 140 = 
142 + 142 = 
145 + 137 = 
146 + 135 = 
145 + 128 = 
145 + 127 = 
139 + 131 = 
132 + 135 = 
134 + 125 = 
144 + 112 = 
138 + 103 = 
125 + 111 = 
1 2 7 + 96 = 
111 + 100 = 
1 0 8 + 97 = 

699 
403 
371 

289 
286 
284 
284 
282 
281 
273 
272 
270 
265 
259 
256 
241 
236 
223 
211 
205 

843 
829 
764 
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M E R I V O I M I E N V U O S I P Ä I V Ä N 

ILTAJUHLA 9 . 7 . 2 0 0 6 

T A M M I S A A R E S S A 

Merivoimien vuosipäivää vietetään tänä vuonna Tammisaaressa. 
Sininen Reservi ry järjestää iltajuhlan 

UUDENMAAN PRIKAATIN UPSEERIKERHOLLA, 
DRAGSVIKISSÄ 

maanantaina 9.7.2007 klo 19.00-24.00 

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja väyliä. Perinteinen 
ja samalla rento tunnelma ja lyhyet puheet. Juhlavan illallisen 
jälkeen voi seurustella mukavassa seurassa tai pyörähdellä par-
ketilla nauttien kesästä ja etenkin upeasta miljööstä. 
Illalliskortin hinta on 29 euroa. Kortti sisältää illallisen ruokajuo-
mineen (alkumalja, ruokaviini sekä kahvi ja avec). 

Asu on paraatipuku tai tummapuku (kunniamerkit). 

Sitovat i lmoittautumiset iltajuhlaan tehdään sähköpostitse 
osoitteeseen 
ilmoittautuminen@sininenreservi.fi tai 
Kimmo Kinos 050 388 0282 (iltaisin). 
11lal liskortti tulee maksaa 20.6. mennessä tilille Nordea 219918-
199726 / Sininen Reservi ry. Mainitkaa lisätiedoissa osallistujien 
nimet, puhel innumeroja sähköposti. 
Hotellimajoitusta voi tiedustella Motel Marinesta, 
puh 019 241 3833 tai sähköposti reception@motelmarine.fi. 

Lisätietoja tapahtumasta: Mika Kuutti, mika. 
kuutti@sininenreservi.fi, puh iltaisin 0400 447 853. 

SININEN RESERVI RY TOIVOTTAA LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI 
KAIKKI TUTUT SEKÄ UUDET JUHLIJAT. 

TAVATAAN DRAGSVIKISSÄ! 
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Western 
Shipyard Oy LTD 

Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 

Suomen Jääkärimuseo 
Jääkärintie 80. 62400 KORTESJÄRVI 

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-18.00 
16.8.-14.6. klo 10-15. 
Muulloin sopimuksen mukaan. 

Suomen Jääkäriliikkeen 
synnystä, toiminnasta M.06-24124221.06-24124228. 
ja historiasta kertova 040 866 7048 

.. „ „ | www.kortesjarvi.ti 
' hanna.rieck@kortesjarvi.fi 

:it::Environics 
www.environics. f i 

O ilmaisimet 
B tiedusteluajoneuvot 
n laboratoriot 
K analysaattorit 

ft 

suojaratkaisut 

ft 
I M 
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Navigointiohjelma 

UuziLoizrb M . 
gsm 0400-725 374 • puh 09-88~0 1"10 
• muokattava reitittävä reittiverkko 
• suurennuslasi 
• tuuli- ja aallonkorkeusennuste 
• yhdistetty maa-*meri-kartta 
• tarkat kartat maalle ja merelle 
Tutustu internet sivuihin 

www.hannusales.fi 

http://www.kortesjarvi.ti
mailto:hanna.rieck@kortesjarvi.fi
http://www.environics.fi
http://www.hannusales.fi


SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry 

Uedöttaas 

UUSI JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n 
vuosikokous pidettiin Maanpuolustuskurssi-
en maneesilla torstaina 1.3.2007 klo 18.00. Ko-
kouksessa käsiteltiin kokouskutsun mukaiset 
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Vuosikokous 
valitsi Martti Holman yksimielisesti jatkamaan 
killan puheenjohtajana. Myös muu johtokunta 
valittiin jatkamaan tehtävissään. Killan tiedotta-
ja Jussi Wirtanen pyysi eroa killan johtokunnas-
ta ja hänen tilalleen johtokunnan jäseneksi va-
littiin Nina Toivonen. 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry:n 
johtokunnan järjestäytyminen 2007-2008: 
• Puheenjohtaja: Martti Holma 
• Varapuheenjohtaja: Ove Enqvist 
• Perinnejaos: Ove Enqvist 
• Talousjaos: Jukka Lindfors 
• Järjestöjaos: Timo Elolähde 
• Varusmiesjaos: Kimmo Ylitalo 
• Venejaos: Matti Hiltunen SLRT-Kilta palkitsi vuosikokouksessaan kommo-
• Projektit: Arno Hakkarainen dori Timo Junttilan killan viirillä. 
• Kuivasaaren talkoot: Nina Toivonen 

• lauantaina 21.7. klo 10:00, 12:00 ja 14:00, 
Toimihenkilöiden osalta johtokunnan sihtee- sunnuntaina 22.7.klo 10:00, 12:00 ja 14:00. 

rinä jatkaa Timo Mäki-Ventelä ja rahastonhoitaja- • lauantaina 4.8.klo 10:00, 12:00 ja 14:00, 
na jatkaa Pentti Alestalo. Toimihenkilönä on myös sunnuntaina 5.8.klo 10:00, 12:00 ja 14:00. 
Jussi Wirtanen, joka vastaa tiedotuksesta. Keltaista • lauantaina 25.8. klo 10:00,12:00 ja 14:00, 
Rykmenttiä johtokunnassa edustaa Kaarlo Marti- sunnuntaina 26.8.klo 10:00, 12:00 ja 14:00. 
kainen, Suomenlinnan Rannikkorykmenttiä Jukka Ilmoittautumiset yleisöviikonloppujen talkoo-
Mustola ja johtokunnan varajäsenenä jatkaa Tapio henkilöstöön osoitteeseen: kimmo.ylitalo@ray.fi. 
Rannisto. 

JARVON KESA 
KUIVASAAREN YLEISÖRETKET ON TÄYNNÄ TOIMINTAA 
• Alkava purjehduskausi lähestyy, samoin Kuiva- Siivoustalkoot 12-13.5.2007 
saaren yleisöretket. Reippaita kiltalaisia kaivataan Laitetaan jälleen porukalla saari hyvään kuntoon, 
jälleen yleisöviikonloppujen talkoisiin mm. opas- Aloitetaan siivoukset lauantaiaamuna ja sen jäl-
tus-, ensiapu- ja valvontatehtäviin. Kuivasaaren tu- lceen nautitaan yhteinen talkoosoppa. Saunat läm-
levan kesän yleisöretkien ajankohdat ovat: piävät, totta kai! Ilmoittaudu Järvön emännälle 
• lauantaina 16.6. klo 10:00, 12:00 ja 14:00, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Yhteystiedot lo-

sunnuntaina 17.6.klo 10:00, 12:00 ja 14:00. pussa. 
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Sauna sijaitsee Upinniemen varuskunnan alu-
eella ja sinne tarvitaan kulkuluvat. Jos seurueeseen 
kuuluu ulkomaalaisia vieraita, heillekin on anotta-
va kulkuluvat vähintään viikkoa ennen vierailua. 
Kajanuksen saunan hoitaja on sotilasmestari evp 
Mauri Harju (puhelin 0400 443 749), jolta vara-
taan kaikki saunavuorot. Häneltä saa myös lisätie-
toa mm. kulkulupamenettelystä. 

Järvön Juhannus 
Tervetuloa viettämään juhannusta Järvöseen! Per-
jantaina 22.6. juhannussauna lämpiää jo puolen-
päivän aikoihin. 

Lipunnosto on ruokailun jälkeen kello 18.00, 
sen jälkeen nautimme yhteiset kahvit laiturilla. 

Järvön lastenJeiri 
Lastenleiri järjestetään jälleen 
juhannuksen jälkeisellä viikolla 
25.6.-28.6.2007. Leiri on tarkoi-
tettu 7-13-vuotiaille nuorille. 

Leirillä perehdytään mm. 
luonnossa selviytymisen taitoi-
hin, käydään merivartioasemal-
la, tutustutaan meripelastajien ja 
merivoimien aluksiin sekä käy-
dään ajelulla Jurmo-luokan kul-
jetusaluksella. 

Leiri alkaa armeijan puoli-
joukkuetelttojen pystytyksellä. 
Leirin ohjelmassa on ohjattuna 
mm. erilaisia rastitehtäviä, kehit-
täviä leikkejä, puukkotöitä, as- Suosittu Järvön lastenleiri on täynnä toimintaa, 
kartelua, uimista, ensiapu-kou-
lutusta ja paljon muuta mukavaa. Leirillä on viime 
vuosien tapaan mahtavat vetäjät. Tervetuloa reip-
paaseen joukkoon mukaan! 

Ilmoittautumisia kesän toimintoihin ottaa 
vastaan Järvön emäntä 
Jaana Kiverä 
puh: 040 705 4251, iltaisin (09) 541 7250 
tai sähköpostitse kivera@elisanet.fi 

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

Kajanuksen saunaa käyttävät myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityksille, yh-
distyksille ja muille yhteisöille hinta on 420 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustusvoimien yksi-
köille ja muille sidosryhmille hinta on 120 euroa. 
Kaikki hinnat ovat kertamaksuja. Perhe tarkoittaa 
tässä todellakin perhettä (jossa on enintään seitse-
män jäsentä) eikä esim. urheiluseuraa tai työkave-
reita. 

JASENASIAT 
Vuoden 2007 jäsenmaksu 
• Vuosikokouksessa 1.3. päätettiin että killan jä-
senmaksu pysyy ennallaan kaudella 2007. Jokaisel-
le RT-Killan jäsenelle on lähetetty tilisiirtolomake, 
jolla voi suorittaa jäsenmaksun kuluvan vuoden 
osalta. Laitattehan tilisiirron viestiksi "jäsenmak-
su 2007." 

Mikäli jäsenmaksunne menneelle vuodelle 
2006 on vielä suorittamatta, voitte edelleen maksaa 
sen killan tilille 141930-52057. Laitattehan tilisiir-
ron viestiksi: "jäsenmaksu 2006." Jäsenmaksunsa 
laiminlyöneet poistetaan killan jäsenrekisteristä. 

Kuvat: SLRT-kilta ry 
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TÄMÄ PAIKKA VAPAUTUI KUIN TILAUKSESTA 
ELI VÄHÄISIÄ TOIVOMUKSIA JA KERTAUSTA AINEISTOISTA 
Heti aluksi todettakoon, että Rannikon Puolustaja -lehden laaja avustaja-
joukko on tehnyt ja tekee toimitukselle helpoksi valmistaa laadukasta maan-
puolustusalan ammatti- ja jäsenlehteä. Toimitukselle tuotettu aineisto on 
sekä asiallisasti että teknisesti korkeatasoista, ja helposti lehdeksi muokatta-
vaa. Siitä suuri kiitos kaikille Teille. 

Missä sitten ongelma? 
Rannikon Puolustajan valmistukselle on tyypillistä, että suuri määrä mate-
riaalia virtaa toimitukseen lyhyessä ajassa monelta toimittajalta monessa eri 
muodossa, monia erilaisia kulkureittejä käyttäen ja erilaisille siirtovälineille 
tallennettuina. Toinen tyypillinen piirre on, että toimitus on ketjussa pullon-
kaula, jossa kymmenien "sisällöntuottajien" monimuotoiset tuotteet joudu-
taan käsittelemään ja rakentamaan parin käsiparin voimin taittajalle enem-
män tai vähemmän mieluisaan muotoon aineksien järjestämiseksi lehden 
seuraavaksi numeroksi. Usein tähän varattu aika kutistuu varsin lyhyeksi. 

Toisin sanoen toimitus on lehden kokoon nähden pieni. Tai toisin päin 
asetettuna: lyhyessä ajassa käsiteltävä kuva- ja tekstiaineistomäärä on aika 
suuri. Toimitusta ei voi kasvattaa; ilmaiseksi tehtävään työhön kun on vai-
kea käskeä väkeä. Helpottavia ratkaisuja on siis etsittävä muualta. Toimitus 
ja sen tukena toimitusneuvosto ovat etsineet näitä ratkaisuja pitkään. 

Alla muutama yksinkertaistettu ohje siitä, miten voit suuresti helpottaa toi-
mituksen työtä: 
1) Noudata aineistolle annettuja aikamääriä, jos haluat lehden pöydällesi lu-

vattuna ilmestymisajankohtana. 
2) Noudata aineistolle asetettuja teknisiä vaatimuksia. Jos et tunne niitä, tai 

on kysyttävää, ota yhteyttä ennen lähettämistä. Yleiset ohjeet lehden si-
vulla 2. Saat toimitukselta lisäksi kaiken sen avun, jonka osaamme antaa. 

3) Huolehdi erityisesti, että valokuvat sähköisessä muodossa täyttävät reso-
luutioltaan painotyön vaatimuksen 300 dpi. Tämä tarkoittaa yleensä, että 
digitaalikameralla käytät suurta kuvakokoa ja suurta resoluutiota. 

4) Kirjoita tekstisi suorasanainen osa (leipäteksti) ilman rivinvaihtonäp-
päintä tai tavutuksia. Erota otsikot, ingressi, väliotsikot ja kappaleet kap-
palevälillä. 

5) Kirjoita leipätekstin loppuun kuvatekstit, joiden alussa kuvien numerot 
tai nimet. Kirjoita käsikirjoitukseen kaikki se, mitä haluat painetuksi. 

6) Älä paketoi aineistoasi pdf-muotoon, ellet ole tarkoittanut sitä painoval-
miiksi originaaliksi. Vältä kuvien niputtamista tekstitiedostoihin - mie-
luiten tekstit tekstinä ja kuvat kuvina. 

7) Älä rakenna Wordilla valmiita taittoja. Niitä ei saa sellaisenaan taitto-oh-
jelmiin. Luonnoksiksi ne käyvät. Muista silloin liittää alkuperäiset ele-
mentit (kuvat, logot yms.) mukaan. 

Kiitos yhteistyöhalustasi, odotamme seuraavaa aineistopäivää. Ja se on aika 
pian. -KM (=tässä se toinen KM eli taittaja Kari Merilä) 

l O l 



T " ™ - ? ? ^ ? ^ ™ Marine electronics for professionals 
n o n S Ô D o l î l C E 3 Navigation and communication equipment 

and much more 

Hansabaltic Oy, Lepolantie 16, FI-00660 Helsinki 
Tel: +358-9-754 4426, Fax: +358-9-754 4429, Mobile: +358-400-505021 
www.hansabalt ic.com, E-mail: sales@hansabalt ic.com 

Puuttuuko hyllystäsi 

Ränni kkoty kistövideo ? 
Hanki nyt, hinta laski! "| j j ^ 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
tuottama itsenäisen Suomen rannikko-
tykistöä esittävä noin 36 minuuttia pitkä 
video. 

Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 
1918 alkaen aselajin 
lakkauttamiseen saakka. Kuvamateriaalina 
on käytetty muun muassa harvinaisia TK-
filmejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja 
jonkin verran varta vasten videota varten 
kuvattua uutta materiaalia. Videota myy-
dään omakustannushintaan 15 euroa + 
mahdolliset postituskulut. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
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Perinneyhdistyksen kahdeksas 
vuosikokous pidettiin Hangossa 
Haagapuiston koululla. Kokous-
väkeä oli ilahduttavasti nelisen-
kymmentä henkeä. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi 

valittiin edelleen majuri evp 
Veikko-Olavi Eronen ja edelleen 
varapuheenjohtajaksi komenta-
ja Jarmo Valtimo. Hallituksen ko-
koonpano muodostui seuraavaksi: 
hallituksessa jatkavat Pirjo Lange, 
Reino Merikukka ja Väinö Nur-
mi, erovuorossa olleet Ulf Bergen 
ja Risto Muuro valittiin kahdeksi 
vuodeksi ja uuteena Hannu Varis 
niin ikään kahdeksi vuodeksi sekä varajäseniksi Kari 
Aarva ja Oiva Lyytikäinen. 

Yhdistyksessä alusta saakka sihteerinä toimineel-
la Leena Lindforsilla ei ollut enää mahdollisuutta jat-
kaa hallituksessa. Perinneyhdistyksen hallitus kiittää 
Leena Lindforsia erinomaisesta yhteistyöstä ja toi-
minnasta yhdistyksen hyväksi kuluneiden vuosien 
aikana! 

Vuosikokouksen lopuksi komentaja Jarmo Val-
timo kertoi lyhyesti puolustusvoimissa tapahtuvista 
organisaatiomuutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. 
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjosi jäsenistölleen pii-
rakka- ja kakkukahvit. 

Myöhemmin pidetyssä hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa sihteeriksi valittiin Hannu Varis ja 
hallituksen ulkopuolelta uudeksi rahastonhoitajaksi 
kutsuttiin Jyrki Alaluusua. Yhdistyksen hallitus kiit-
tää aiempaa rahastonhoitajaansa Arto Vapaavuorta 
eriomaisen tarkasta ja täsmällisestä tilien pidosta ku-
luneiden vuosien aikana. 
Yhdistyksen tämän vuoden toiminnasta 
Vuoden tärkein tapahtuma on patteriston perinne-
päivän viettäminen 1.8. (86 vuotta patteriston pe-
rustamisesta). Päivä aloitetaan perinteisesti seppe-
leenlaskulla sankarihaudoilla ja sen jälkeen jatketaan 
perinnepäivän viettoa Russarön linnakkeella. Tällä 
kertaa päivää vietetään perinneyhdistyksen toimin-

Yhdistyksen hallitus vasemmalta alkaen: Ulf Bergen, Väinö Nurmi, 
Oiva Lyytikäinen, Veikko-Olavi Eronen, Pirjo Lange, Reino Meri-
kukka. Kuvasta puuttuvat Kari Aarva, Risto Muuro, Jarmo Valtimo 
ja Hannu Varis. 

taan ja linnakkeen vanhoihin ja uudempiin tykkeihin 
tutustumalla ja nautitaan yhdistyksen tarjoama kent-
tälounas. 

Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. on yh-
teinen seppeleenlasku Porkkalan Rannikkopataljoo-
nan ja hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kans-
sa Hangon sankarihaudoilla. Jäsenretki tehdään tänä 
vuonna kesäkuun alussa Örön linnakkeelle. Jussa-
rön linnakkeella paljastetaan HanRPston muistolaat-
ta toukokuussa. Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötä 
hankolaisten maanpuolustusyhdistysten kanssa. Yh-
distyksen kotisivu on http://kotisivu.mtv3.fi/hanrpsto  
ja sähköpostiosoite perinneyhdistys@hotmail.com. 

Yhteenveto 
Perinneyhdistys kiittää kuluneena juhlavuotena 2006 
(85 vuotta patteriston perustamisesta) erityisesti 
Hangon kaupungin johtoa ja kaikkia toimintaamme 
tukeneita yrityksiä ja yksityishenkilöitä sekä kaikkia 
toiminnassamme mukana olleita jäseniään! Jäsen-
määrä oli vuoden 2006 lopussa 338 henkeä ja kan-
nattavia jäseniä 16 yritystä ja yksityishenkilöä sekä 
yhteisöinä Hangon Sotaveteraanit ry ja Hangon So-
tainvalidien Veljesliiton Hangon osasto rf ja kannat-
tavana ainaisjäsenenä Hangon Siivous ja Huolto Oy. 

Puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen 
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Turun Rannikkotykistökilta ry piti vuosikoko-
uksensa 17.2.2007 Ravintola Turun Kasarmis-

sa 21 osallistujan voimin. Ennen kokousta kuultiin 
seikkaperäinen esitelmä Turun Pursiseura ry:stä, 
kommodori Samuli Salanterän esittämänä. Seu-
raavaksi oli vuorossa MPKL ry:n hallituksen jäsen, 
Heikki M. Nurmen lyhyt katsaus liitosta ja sen vi-
sioista. 

Kokous valitsi Heikki Araston edelleen pu-
heenjohtajaksi. Erovuoroisista Heikki Kanerva-
mäki, Mikael Kaskelo ja Jorma Virtanen valittiin 
jatkamaan hallitustaivalta, Pasi Sariolan tilalle va-
littiin Arto Heinonen. Muina hallituksen jäseninä 
jatkavat Simo Hangelin, Monica Molin ja Veijo Sil-
lanpää. 

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

Kilta toivottaa Rannikon Puolustajille hyvää ja 
aktiivista kesää! 

Varapuheenj ohtaj a 
Mikael Kaskelo 

TURUN 
RANNIKKO-
TYKISTÖKILTA ry 

80-vuotishuomionosoituksen - Turun Rannik-
kotykistökillan standaari - ojensi asessori Heikki 
Winterille vpj Mikael Kaskelo 

Puheenjohtaja Heik-
ki Arasto (oik) ojen-
tamassa hopeista 
ansiolevykettä Sa-
muli Salanterälle. 

Heikki M. Nurmi 
hopeisen ansiole-
vykkeen saaneena 

Pekka Lehtiö on 
juuri vastaanottanut 
hopeisen ansiole-
vykkeen. 
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RANNIKKO-
JÄÄKÄRI KILTA ry 

i n k e v ä t k o k o u i oo7 

Helsingin kiltapiirin puheenjohtaja Pirkko Saar-
to kertoo kiltapiirien roolista maanpuolustuksen 
järjestökentässä. 

Topografikun-
nan johtaja, 
ins-evl Henry 
Kvarnström 
esittelee Puo-
lustusvoimien 
tiedustelukes-
kuksen. 

Rannikkojääkärikillan sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin maaliskuun 27. päivä-

nä 2007 Puolustusvoimien tiedustelukeskuksen 
auditoriossa Espoon Kilossa. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osal-
listui parisenkymmentä kiltalaista. 

Ennen varsinaista kokousta isäntämme To-
pografikunnan päällikkö, ins-evl Henry Kvarn-
ström esitteli kuluvan vuoden alussa toimin-
tansa aloittaneen Puolustusvoimien tiedustelu-
keskuksen sekä piti esityksen uudesta kartta- ja 
koordinaatistojärjestelmästä otsikkona "Uudis-
tuvat maastokartat ja koordinaatistot". Esityk-
sen jälkeen oli mahdollisuus tutustua näytekart-
toihin. 

Helsingin kiltapiirin puheenjohtaja Pirkko 
Saarto puolestaan kertoi ennen killan varsinais-
ta kokousta Helsingin kiltapiirin toiminnasta 
sekä kiltapiirin roolista maanpuolustuksen jär-
jestökentässä. 
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Rannikkojääkärikillan halltus 
saunoitti VaaRannJP:n komen-
tajan kom Juha Vauhkosen 
sekä pataljoonaupseerin kom 
Tommy Högströmin killan 
majalla, Upinniemessä perjan-
taina 13.4.2007. Saunaa odo-
tellessa juttua riitti. Taustalla 
killan kanootti ja U-laituri. 

l Ä R E T T I M A R i S I 

Rannikkojääkärikillan perinteinen barettimarssi järjestetään 
syksyllä 30.-31.10.2007. Marssille voivat osallistua 
Rannikkojääkärikillan jäsenet. Killan jäsenillä on myös 
mahdollisuus osallistua rastitehtäviin. 

Osallistuminen on VEH eli vapaaehtoinen harjoitus. 
Ilmoittautumiset yhteyshenkilöllemme eli killan sihteerille Antti 
Rautiaiselle joko 
emaililla antti@rautiainen.cc tai 
puhelimella 050-556 1825. 

Tervetuloa! 

0 P R O F E S S I O N A L M A R I N E E L E C T R O N I C S 

Integroidut laivojen komentosilta-, valvonta- ja hälytysjärjestelmät, sähköiset merikartta- ja näyttöjärjestelmät 
sekä navigointi- ja kommunikaatiolaitteet. Myös merialueiden valvonta- ja tarkkailujärjestelmiä. 

Myynti • Suunnittelu «Tuotekehitys • Koulutus «Tekninen tuki 'Asennus • Huolto • Huoltosopimukset 

Furuno Finland Oy 
Niittyrinne 7, PL 74 Puh. 09-4355 670 
02271 Espoo Fax 09-4355 6710 
info@furuno.fi www.furuno.fi 
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LAIVASTON KILTA RY 

VUOSIKOKOUS TURUSSA 

Kokousväkeä Saaristomeren Meripuolustusalueen muonituskeskuksen tiloissa - kautta Suo-
men pitkän rannikon. 

Laivaston Killan väki kokoontui viileänä, mutta 
kohtuullisen kauniina maaliskuun viimeisenä 

päivänä Pansiossa, SMMEPA:n muonituskeskuk-
sen tiloissa. Laivastoaseman ruokala on nykyään 
tämän niminen. Kaikki muuttuu, joukko-osasto-
jen nimetkin, niin miksi ei sitten ruokalatkin sa-
malla muutu muonituskeskuksiksi. Mene ja tiedä? 
Joku piti enemmin aikaisemmasta emännöinnistä. 
Lieneekö vanhanaikaisuutta vai mitä se on? Ruoka 
ainakin oli maittavaa. 

On siis muuttunut moni muukin organisaatio 

kun vain tämä vanha kunnon keppula. Muutoksis-
ta ja uusista näkymistä ja sen mukanaan tuomis-
ta haasteista oli kysymys myös kokousesitelmässä, 
jonka piti insinöörikommodori Jari Junttila. Esitel-
män aiheena tällä kertaa Merivoimien Materiaali-
laitos. Jari Junttila kertoi laitoksen tehtävänä ole-

van merivoimien käy-
tössä olevan teknisten 
materiaalien ja niiden 
huoltojärjestelmien yl-
läpito sekä kehittämi-

Insinöörikommodori 
Jari Junttila Merivoi-
mien Materiaalilai-
tokselta. 

Laivaston Killan vuosikokouksen puheenjohtaja 
Reino Varinowski ja sihteeri Ulpu Honkasalo. 
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Arto Tarvonen luovuttaa Laivaston Killan pu-
heenjohtajan tunnukset Olavi Niskasen haltuun. 

nen. Tehtävä on haastava johtuen mm. uusiutuvas-
ta aluskalustosta sekä miinantorjuntajärjestelmistä 
ja niihin liittyvistä huoltojärjestelmistä. Merivoi-
mien Materiaalilaitoksella on laaja yhteistyökump-
paneiden verkosto, johon kuuluu kymmeniä lai-
va-, erikois- ja elektroniikkateollisuuden yrityksiä. 
Laitos osallistuu merivoimien hankintoihin, vastaa 
materiaalin kunnossapidosta aina elinkaaren vii-
meisen vaiheeseen, käytöstä poistetun materiaalin 
hävitykseen asti. 

Jari Junttilan esitys oli hyvin mielenkiintoinen, 
edeten alusten ja laitteiden poistoihin. Päätyen 
mahdollisesti vaikkapa Aurajoen rannalle, Forum 
Marinumin yhteydessä oleviin Suomen Sotamuse-
on kokoelmiin liittämiseen. 

Laivaston Killan vuosikokous käsitteli vuosiko-
koukselle sääntömääräisesti kuuluvat asiat. Koko-
uksessa valittiin killalle uusi puheenjohtaja. Vuosia 
ansiokkaasti puheenjohtajana toiminut kiltaveli, 
komentaja evp. Arto Tarvonen luovutti puheen-
johtajan tunnuksen, kilven ja puheenjohtajan nui-
jan kokouksen valitsemalle uudelle puheenjohta-
jalle, komentaja evp. Olavi Niskaselle. 

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valit-
tiin seuraavat kiltaveljet: 
Lars Eklund, varalle Aimo Purola HLK 
Timo Vartiainen, varalle Mikko Vartiainen HLK 
Eino Kostian, varalle Mika Hirvonen TLK 
Mauno Hintsala, varalle Erkki Lehtimäki PLK 
Rauno Hollanti, varalle Timo Seppälä KLK 

Varsinaisen kokouksen päättymisen jälkeen 
nautimme muonituskeskuksen keittiön maukkais-
ta antimista. - Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittäväs-
ti. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila 

© PUOLUSTUSVOIMAT 

yhteystiedot 
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VALTAKUNNALLISET 
LAIVASTOKILTAPÄIVÄT 

HELSINGISSÄ 4.-5.8.2007 

OHJELMA 

Lauantai 4.8. 
KLO 12.00-13.00 Kokoontuminen Suomenlinnaan 
KL014.00-16.00 Opastettu Suomenlinnan museoalu-

een kierros 
KLO 17.30 Seppeleen lasku miinanraivaajien 

muistomerkille Katajanokalla 
KLO 18.30 Kiltaillallinen, Katajanokan Kasino 

SUNNUNTAI 5.8 
KLO 10.00 

KLO 11.00 
KLO 14.00 

Lähtö Kuivasaareen Katajanokan 
Kasinon laiturilta 
Museokierros linnakesaarella 
Takaisin Katajanokalle 

Osallistujat hoitavat majoittumisen itse. Osallistumismak-
su on 47 euroa, joka sisältää opastetut kierrokset, 
merikuljetuksen Kuivasaaren sekä illallisen Kasinolla il-
man juomia. Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 
Helsingin Laivastokillan tilille 800013-1043312 . Osallis-
tujien nimet selvästi näkyviin. 
Lisätietoa 

Lars Eklund gsm 050 552 2756 
e-mail larseklund@kolumbus.fi 
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Kevätkokousväkeä Turun Upseerikerholla. Paikalla oli kolmisen kymmentä henkeä. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila 

Kevätkokouksessa palkittiin ansioista Turun Lai-
vastokillan hyväksi mm. Hannu Risteli ja Raimo 
Novari. 

Kutsu oli käynyt. Turun Upseerikerholle, Kai-
vokadun vanhaan ja komeaan kivirakennuk-

sen kellariholvien alle kokoontui helmikuun 20 
päivän iltana joukko kiltasisaria ja -veljiä. 

Kokousesitelmän oli saapunut pitämään ko-
mentajakapteeni Pasi Rantakari. Esitelmän aihee-
na oli tuore yksikkö, Turun Meripataljoona. Lak-
kautetuista Saaristomeren Meripataljoonasta ja Tu-
run Rannikkopatteristosta muodostettiin 1.1.2007 
Suomen suurimpiin kuuluva joukkoyksikkö, Tu-
run Meripataljoona. Siihen kuuluvat Gyltön lin-
nake, sotilaspoliisikomppania, merikomppania 
ja meritorjuntaohjuspatteri sekä kuljetusviirikkö. 
Alustarkastusosasto on aivan uusi osasto, johon 
valitaan vapaaehtoisia varusmiehiä koulutettavak-
si. Alustarkastusosasto osallistuu kansainvälisiin 

kriisinhallintajoukkojen harjoituksiin. Pasi Ran-
takari totesi Turun Rannikkopatalj oonan olevan 
merivoimat pienoiskoossa: monipuolinen ydin-
osaaminen, valmiudessa jo perusvalmiuden aika-
na, viranomaisyhteistyö, valmiina kansainvälisiin 
tehtäviin. 

Kattavan esitelmän jälkeen nautimme kahvia ja 
leikkasimme komeasta kakusta makeat siivut. 

Muusta toiminnasta mainittakoon tutustu-
minen Sydväst Maritimeen eli Turun Merenkul-
kuoppilaitokseen 18.4. Retki on tätä luettaessa jo 
tehty, mutta retkeen palataan seuraavassa Ranni-
kon Puolustajan numerossa. Kesällä osallistum-
me valtakunnallisiin Laivastokiltapäiviin, joka 
järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Ohjelmassa 
on lauantaina 4.8. mm. opastettu Suomenlinnan 
museoalueen kierros. Käymme miinanraivaajien 
muistomerkillä Katajanokalla. Illallinen nautitaan 
Katajanokan Kasinolla. Sunnuntaina tutustumme 
Kuivasaaren linnakkeeseen. Linnakesaarella on 
mahtavan kokoinen 12 tuuman kaksiputkinen en-
tinen laivatykki. Tietojeni mukaan tällä on ammut-
tu vielä lähivuosina näytöslaukauksia. Odotamme 
innolla mitä kesällä mahdollisesti saamme nähdä? 

UN LAIVASTOKILTA RY 
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Vaasalaisia miinanraivaajia. Vasemmalta Erkki Mäkelä, Eino Sainio, Olavi Koivula, Ville Malmberg, 
Eino Salli, Toivo Vesanen, Yrjö Koski, Arvi Aro, Oiva Lehtonen ja Olavi Lyttinen. Äärimmäisenä oi-
kealla killan varapuheenjohtaja Mauno Hintsala. 

KILLAN KEVÄTKOKOUS 

Pohjanlahden Laivastokilta ry:n kevätkokous 
pidettiin lauantaina 24.3. Vaasan Vapaaehtoi-

sen Palokunnan tiloissa Vaasan Vaskiluodossa 18 
jäsenen läsnä ollessa. Kokouksen aluksi puheen-
johtaja luovutti kiitoksena hyvästä yhteistyöstä pa-
lokunnalle yhdistyksen viirin, jonka vastaanotti 
palokunnan päällikkö, kiltaveli Juha Dahlbo. Kil-
lan pitkäaikaiselle entiselle sihteerille Harry Dahl-
bolle luovutettiin killan ansioristi nro 2. Dahlbo 
on toiminut mm. killan sihteerinä 13 vuotta ja 
pääkillan hallituksen varsinaisena jäsenenä viisi 
vuotta. Kiltaveli Juhani Ahlroosille luovutettiin jo 
viime vuonna myönnetty Laivaston Killan prons-
sinen plaketti. 

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi killan 
puheenjohtaja Teuvo Roden, ja sihteerinä killan 
entinen sihteeri Mikael Pasto. Käsiteltiin hallituk-
sen laatima toimintakertomus, sekä sen liitteenä 
olevat Oulun osaston kertomus ja raportti kilta-
vene Lindan toiminnasta Suupohjan alueella. Yh-
teensä kertomukset käsittivät seitsemän sivua. Tär-

keimmät yksittäiset tapahtumat viime toiminta-
kaudella olivat valtakunnalliset laivastokiltapäivät 
Vaasassa, ja sen yhteydessä paljastettu laivanvarus-
taja Carl-Gustav Wolffin reliefi. Killan oman jäsen-
tunnuksen, kiltaristin ja ansioristin perustaminen 
todettiin niin ikään merkittäväksi tapahtumaksi. 
Kun vielä käsiteltiin selvästi ylijäämäinen tilinpää-
tös, joka osoitti, että kilta oli käyttänyt toimintaan-
sa lähes 6500 € toimintakaudella, hallitus saattoi 
olla melkoisen vakuuttunut tili- ja vastuuvapauden 
saamisesta, kuten sitten kävikin. 

Kokousesitelmän piti Vaasan sotilasläänin uusi 
esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Tomi Nurmi-
nen. Mielenkiintoisessa esitelmässä hän käsitteli 
kaikkia vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mu-
kana olevia kiinnostavaa asiaa. Vuonna 2008 ny-
kyinen organisaatio muuttuu ja Vaasan sotilaslää-
nin tilalle perustetaan Pohjanmaan sotilaslääni, 
jolloin vastuualue ja väestöpohja kaksinkertaistu-
vat. Uusi sotilaslääni tulee alueellisesti ulottumaan 
lähes Mikkeliin saakka. Organisaatiomuutos tulee 
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asettamaan sotilasviranomaisille melkoisia haastei-
ta. Nurminen kehaisi myös Pohjanlahden Laivas-
tokiltaa aktiivisuudesta, sillä se otti ensimmäisenä 
alueellisena maanpuolustusjärjestönä yhteyttä uu-
siin lääninviranomaisiin viime vuoden vaihteessa. 

KILLAN KOTISIVUT 

Killan kotisivut on uudistettu. Niitä ylläpitää 
killan jäsen, teknikkokaptl Hannu Martikai-

nen Laihialta, yhteystiedot martsu52@hotmail. 
com tai 050-4303 230. Pyrimme julkaisemaan si-
vuilla mahdollisimman paljon tietoa toiminnasta 
ja suunnitelmista. Käykääpä tutustumassa, sivujen 
osoite on www.mpkl.fi/kilta_esittely.php?id=97 

MIINANRAIVAAJIEN VIERAANA 

Taistelijan oppaassa 1960-luvun lopulla todet-
tiin, että "hurtti huumori voi pelastaa kipe-

ränkin tilanteen". Kun kuuntelee Vaasan Sotavete-
raanitoimiston kahviossa kokoontuvien vaasalais-
ten miinanraivaajien hurtilla huumorilla höystet-
tyä jutustelua, on helppo uskoa, että näitä kiperiä 
tilanteita oli siellä, missä miehet yli 50 vuotta sitten 
heille sälytettyä urakkaa selvittivät. Se sama hurt-
ti huumori vallitsee veljesten välillä nytkin. Mie-
het ovat valtaosin kahdeksaakymmentä ikävuotta 
lähestymässä, osa ylikin. Mutta ei se tunnu heitä 
huolettavan. 

Vaasalaisia lähti, tai komennettiin, 
miinoja raivaamaan noin parikym-
mentä henkeä. Paikalla keskiviikko-
kokouksessa oli heistä kymmenen. 
Ensimmäiset miehet aloittivat työt 
Suomenlahdella 1946, jo ennen rau-
hansopimuksen solmimista. Viral-
lisesti tehtävä päättyi vuonna 1952. 
Miinojen raivauksessa kuoli yhteensä 
28 henkeä, mutta vaasalaiset selvisi-
vät menetyksittä. Auttoikohan hurtti 
huumori tähän? 

Miinanraivaajat ovat kokoontu-
neet vuodesta 2003, joka keskiviikko. 
Yleensä paikalla on edellä mainittu 
kymmenen henkeä, joskus vähem-
pi. Raivaajat ovat Helsingin Miinan-
raivaajakillan jäseniä, jotkut myös 
Pohjanlahden Laivastokillan jäseniä. 
Joskus tehdään myös matkoja muual-
le, mutta ikä ja sen mukanaan tuoma 
kunnon heikkeneminen estävät pi-

dempiä matkoja. 
Miinanraivaajat myöntävät, että heitä yhdistää 

yhteinen menneisyys. Siitä ei kuitenkaan paljon 
puhuta, ei ehkä haluta puhua. Ja onhan siitä aikaa-
kin. Kaikesta muusta kylläkin. Kun kyselin jotakin 
kokemuksia, meni se heti huumorin puolelle. Toi-
vo Vesanen kertoi, miten he vaihtoivat kolme ar-
meijan vanikkapakkausta kalastajille kokonaiseen 
nelikkoon maustekalaa, useita kymmeniä kiloja. 
Haluttua tavaraa se näkkäri, siviilien keskuudessa. 
Arvi Aro puolestaan oli huoltopuolella. Siellä ih-
meteltiin kun lakanoita hävisi vähän väliä. Tietysti 
lakanansa hukannut maksoi sen. Myöhemmin kävi 
ilmi. että ne myytiin huomattavasti paremmalla 
hinnalla siviileille. Aika velikultia, nämä miinan-
raivaajat. Sodanjälkeisestä urakasta on aikaa rei-
lusti yli 50 vuotta, mutta herrat vain kokoontuvat 
edelleen. Niinhän sitä pitääkin. 

Teksti ja kuvat Teuvo Roden 

Oulun osaston toimintaa kesällä: Kokoonnum-
me (kenelle sopii) kesäkuukausien 1. torstaina klo 
18 torilla rantamakasiinikahvilan patiolla Aleksin-
kulman ollessa suljettuna. Perheretki Iin Röyttään 
tehdään elokuussa (18.8.). Tarkempia tietoja kesän 
kuluessa. (Esko Pekama) 

Everstiluutnantti Tomi Nurminen pitämässä esitelmää 
kevätkokouksessa. 
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Antti Jäntti ja Sami Linnermo Elisaaressa 

Helsingin 
Reservimeriupseerit r.y. 

Helsingin Reservimeriupseerei-
den H-vene, H-674 Tinnunculus 

purjehtii kolmatta kesää. Purjehdukset 
suuntautuvat iltaisin Helsingin vesille ja 
lomakaudella sekä viikonloppuisin muu-
allekin Suomenlahdelle. Vuonna 2006 
pidemmät purjehdukset suuntautuivat 
Hankoon ja Loviisan suuntaan. Tinnun-
culuksen kotisatama on Helsingin Meri-
satamassa. 

Helsingin seudun viikkokilpailuissa 
on hyvä aloittaa kilpapurjehduksen har-
joittelu. Kerhon veneellä voivat kaikki 
jäsenet osallistua purjehduksille kilpailu-
jen, merenkulkukoulutuksen ja yhdessä-
olon merkeissä. 

Veneen käytöstä ja purjehduksista 
voi tiedustella joko hallitus@hrmu.fi tai 
Sami Linnermo 050 512 3364. 

Purjehtijan maisemakortteja: luonnon kauneutta 
Jussarössa ja Tammisaaren satamassa 
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MPK:lle Vuoden turvallisuusleko 
-kunniamaininta 

• MPK ry:n, Kehitysvammaisten Palvelusääti-
ön, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Me Itse ry:n 
yhteistyöllä toteutettu Kehitysvammaisten turva-
kurssi -hanke on palkittu Vuoden turvallisuusteko 
-kunniamaininnalla valtakunnallisena tapaturma-
päivänä, perjantaina 13. huhtikuuta. Kotitapatur-
mien ehkäisykampanja palkitsi koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmia ehkäiseviä toimia nyt kuudennen ker-
ran. 

Vuoden 2006 alussa käynnistynyt hanke on he-
rättänyt MPKn toiminnanjohtaja Pekka Majurin 
mukaan runsaasti kiinnostusta eri puolilla Suo-
mea. 

-Koulutus kehittää arjen turvallisuustaloja ja 
lisää sosiaalisia kontakteja. Kursseilla opetellaan 
niitä turvallisuuden kansalaistaitoja, jotka paranta-
vat kehitysvammaisten valmiuksia ehkäistä onnet-
tomuuksia ja selvitä niistä omatoimisesti. Vaikka 
kurssi on tarkoitettu kehitysvammaisille, muutkin 
vammaisjärjestöt ovat osoittaneet mielenkiintoa 
koulutusta kohtaan. 

Majuri kertoo, että kurssit suunnitellaan maa-
kunnittain Kehitysvammaisten Tukiliiton tukipiiri-
en ja MPK ry:n maanpuolustuspiirien yhteistyönä. 

-Kurssien käytännön toteutuksesta vastaavat 
Kehitysvammaisten Tukiliiton tukiyhdistysten ja 
MPK:n vapaaehtoistyöntekijät. Yhteistyökumppa-
neina kurssien järjestelyissä ovat mm. eri viran-
omaistahot ja oppilaitokset. Kurssit toteutetaan 
pääosin vapaaehtoistyönä. 

Kotitapaturmien ehkäisykampanja on vuodesta 
2002 asti myöntänyt palkinnon tai kunniamainin-
nan merkittävälle koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisyä edistäneelle toteutukselle, idealle tai alka-
valle toiminnalle. Turvallisuusteko-kilpailun taus-
talla on koti- ja vapaa-ajan tapaturmien suuri mää-
rä. Joka päivä Suomessa sattuu yli 2 000 vammaan 
johtavaa kotitapaturmaa. Joka päivä niissä meneh-
tyy kuusi ihmistä. 

Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimijoina 
ovat sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainminis-
teriö, Kansanterveyslaitos, Terveyden edistämisen 
keskus, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Fi-
nanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutus, 
Suomen Punainen Risti ja Suomen Kuntaliitto. 

Helsingin 
M i i nan ra ivaa ja kilta 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 

M 
HuoltovARMUUskeskus 

varmuuden vuoksi... 

Poh jo inen Makas i i n i ka tu 7 A 
0 0 1 3 0 He ls ink i 

Puh. 010 6 0 510 0 0 

1 1 5 



KESKUSTELUA 

YHTENÄISLIITTO 
MAANPUOLUSTUKSEN ETU 

Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdis-
tys Kokonaismaanpuolustus ry toi Reservi-

läisliiton käsittelyyn kysymyksen maanpuolustus-
järjestöjen yhdistymisestä. 

Lienee syytä palauttaa mieliin nykytilanteeseen 
johtaneet syyt. 

Viimeistään talvisodan syttyminen teki suoje-
luskunnista koko kansan maanpuolustusjärjestön, 
joka oli lisäksi puolustusvoimien osa. Naisten Lotta 
Svärd tuki niin suojeluskuntia kuin muitakin puo-
lustusvoimien osia. Järjestöissä oli satojatuhansia 
jäseniä. 

Suojeluskunnat ja Lotta Svärd lakkautettiin 
Neuvostoliiton vaatimuksesta syksyllä 1944, min-
kä jälkeen vapaaehtoinen maanpuolustus oli kovin 
ahtaalla ja pitkälti pelkästään reserviupseerijärjes-
töjen varassa, jotka nekin olivat lakkautusuhan alla. 
Kaikkia kansalaisia koskeva vapaaehtoinen maan-
puolustus oli järjestöllisesti loppunut. 

Kun olot alkoivat vapautua, perustettiin Reser-
vin Aliupseerien Liitto, nykyinen Reserviläisliitto, 
vuonna 1955. Seuraavalla vuosikymmenellä pe-
rustettiin Maanpuolustuskiltojen liitto tavoitteena 
mahdollistaa miehistön mukaantulo. 

Voidaan perustellusti sanoa, että nykyinen jär-
jestörakenne - hajaannus - on päätetty Moskovas-
sa, ei Suomessa. 

Järjestöjen yhdistämistä on kaavailtu jo 1960-
luvulta; viimeisin suurempi yritys nähtiin 1990-lu-
vun puolivälissä, jolloin Reservin Aliupseerien Liit-
to samalla avasi jäsenyyden myös miehistölle. 

Viime vuosikymmenen yhdistymishanke kaatui 
pitkälti siihen, että upseerit näkivät yhdistymisessä 
Reserviläisliiton järjestöpoliittiset tavoitteet sellai-
siksi, ettei Reserviupseeriliitto voinut niitä hyväk-
syä. 

Nykyinen tilanne on lyhyesti seuraava: upsee-
rit ovat eristäytyneet muista komentokorsuihinsa 
ja jättäneet aliupseerit ja miehistön oman onnensa 
nojaan, Reserviläisliitto ei ole onnistunut saamaan 
miehistöä eikä naisia mukaan, vaikka toista väittää-
kin. Maanpuolustuskiltojen liitto on lähinnä pape-

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Reservin 
Sanomat -lehden numerossa 3/2007pää-
kirjoituksena. 

ritiikeri, jolla ei ole toimivaa piiriorganisaatiota eikä 
juuri mitään tarjottavaa perusyhdistyksilleen. Kilto-
jen voima on yksittäisten toimivien perusyhdistys-
ten varassa. Keskusliitot eivät koordinoi toimiaan, 
vaan toimivat hajanaisesti ja toisiaan nokitellen. 

Ulkopuolisille on syntynyt nykytilanteesta huo-
no kuva, syystäkin. 

Muutoksesta puhuminenkin aiheuttaa jyrkkää 
vastustusta. Upseerit - erityisesti he, joilla ei ole 
kokemusta toiminnasta kentällä muiden sotilas-
arvoryhmien kanssa - pelkäävät arvostuksensa ja 
asemansa heikkenemistä. Aliupseerit pelkäävät yh-
teisjärjestössä joutuvansa käskynantomuotoon pol-
viasennossa. Kiltaliiton johto pelkää palkitsemisten 
ja itsenäisyyspäiväkutsujen vähenemistä. Järjestöjen 
palkallinen toimihenkilöstö pelkää pallejaan. 

Maanpuolustuskoulutus ry:n paikallisosasto-
toiminnasta ei tullut mitään, eikä puolustusvoimi-
en maakuntajoukkoihin tai niiden tukiyksiköihin 
ilmeisesti edes haluta laajaa osallistumista. Perintei-
sillä järjestöillä on nyt erinomainen tilaisuus koota 
kansalaiset maanpuolustustoimintaan. 

Se edellyttää neuvostoperäisen järjestöhajaan-
nuksen lopettamista ja kaikkien epäitsekästä toi-
mintaa jäsen- ja toimijahankinnassa sotilasarvo- ja 
sukupuolirajoista välittämättä. 

Yhtenäisliitolla olisi reaaliset edellytykset 
200 000 jäseneen. Tällaisen liiton vaikutusmahdol-
lisuudet olisivat maanpuolustuskysymyksissä aivan 
toista luokkaa kuin nykyiset yritelmät. Tuskinpa voi 
yksikään nykyisistä liitoista ylpeillä menestyksel-
lään reservin upseerien jatkokoulutuskysymyksissä, 
vääpeli- tai mestarikurssien luomisessa, miehistön 
tai naisten rekrytoinnissa tahi sodan ajan joukkojen 
vapaaehtoistoiminnan (reserviyksikkötoiminnan) 
käynnistämisessä. 

Yhtenäisliitto tehostaisi voimavarojen käyttöä ja 
mikä tärkeintä, toisi vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen kokonaan uusia voimia. 

Yhtenäisliitto on maanpuolustuksen ja isän-
maan edun mukainen. 
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UNIFERM OY 
Temppel ikatu 19 D 50, 00100 HELSINKI 
Puh. (09) 295 2261 Fax (09) 295 2262 

www.uni ferm. f i 

KERAVAN 
KESKUSAPTEEKK! 

K a u p p a k a a r i 4 , K e r a v a 

P u h . (09) 2 7 4 7 9 3 0 

t * 
M ^ K LUOI 

Kaarina 
L U O N N O L L I S T A V E T O V O I M A A 

Raepuhal luskaapi t ja - lai t teet , singot sekä rakee t 

R O W E M A O Y 
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Puh. 0 9 - 2 7 4 7 4 4 0 , F a x 0 9 - 2 7 4 7 4 4 3 0 

Tilitoimisto Salminen Ky 
Laurinkatu 46 LOHJA 

Puh. 019-321 261 

HAMINAN KAUPUNKI 
* R a a t i h u o n e e n t o r i I 

4 9 4 0 0 H a m i n a 
V ^ p u h . ( 0 5 ) 7 4 9 1 0 

w w w . h a m i n a . f i 

f Rauman kaupunki 
PL 41,26101 Rauma 
Puh. 02-834 111 

RAISION I-APTEEKKI 
p. 02 -438 1141 

Komposiiteilla lisää 
suorituskykyä 

Laadukasta komposiittiosaamista 
jo vuodesta 1986 

www.fy-composites.com 

• / j f r 

E K O M A N S O Y 
Pintakäsitfelylaitokset 

Pölysuodatt imet 
Keskussiivousimurit 

PL 56, Santaniitynkatu 
04251 KERAVA 

Puh. 09-274 5520, fax 09-2745 5218 
www.ekomans.f i 

Consulting Na vai Architects & Marine Engineers 

ILS Oy 
Puutarhakatu 45 Myllykallionanne 2 A 32 
20100 Turku. Finland 00200 Helsinki, Finland 

Fax: +358-(0)2-4172 210 Fax: +358-(0)9-4159-2444 

www.ils.liils@ils.fi 

Loviisan satama 
joustava ja tehokas 

Loviisan kaupunki 
.ovisa stad 
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Kevään merkkejä 

merivaruskunnassa 
JOHANNA 

Kaupungeissa kevään ensimmäisiä merkke-
jä on lakaisukoneen nostattama katupöly 

ja aukirevityt kadut. Varuskunnassa kevät al-
kaa, kun jääpeite sotasatamassa ohenee ja polte 
merimiehillä kasvaa, kohta lähtee paatit keik-
kumaan. 

Vaikka varuskunnassa tapahtuu toki talvel-
lakin, niin asukkaan silmiin ja korviin keväi-
sessä varuskunnassa alkaa tapahtua enemmän. 

Varuskunnan omat pikku pörriäiset, heli-
kopterit ovat jo varma kevään merkki. Metsä-
kin herää eloon: valkovuokkoja, linnunlaulua 
ja ammunnan pauketta. Kesän lopussa metsistä 
pääseekin poimimaan mustikoita, puolukoita 
ja rynnäkkökiväärin hylsyjä. 

Kun jäät siis lähtevät, niin purjehduskau-
si alkaa. Siviiliksi sanottuna se tarkoittaa, että 
yleensä tähän aikaan vuodesta aina jäitten tu-
loon asti merimies on enimmäkseen merellä, 
lomia lukuunottamatta. Purjehduskautena pa-
risuhde toimii pikakelauksella: viikon riitelyt, 
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MAX EDIN 

sovinnot, kuulumiset ja kahdenkeskinen laa-
tuaika ympättynä lyhyeen viikonloppuun. Par-
haimmillaan/pahimmillaan meidän perheessä 
tätä on ollut 13 viikkoa putkeen. 

Purjehduskauteen suhtautuu jakomielises-
ti, toisaalta purkkarit= purjehdusrahat= MP: 
t=meripäivärahat tuovat mukavan lisän palk-
kapussiin ja makkaran leivän päälle, toisaal-
ta purjehduskausi tarkoittaa puolison ja isän 
poissaoloa. Varuskunnassa elääkin paljon osa-
aikayksinhuoltajia, kun perheenisäsotilaat ovat 
merellä tai leireillä. Varuskunnassa elämisessä 
taas on se hyvä puoli, että toiset äidit hiekka-
laatikon reunalla ymmärtävät heti, kun kertoo, 
että taas on ajoviikkojen sarja edessä. 

Pinna kiristyy ja ikäväkin vaivaa. Meri-
miehen muijan pitää olla itsenäinen ja hoitaa 
arjen rutiinit ilman kumppania. Toisaalta me-
rimiehen pitää voida luottaa siihen, että koti 
pysyy kasassa reissun aikanakin, eikä lukkoja 
ole vaihdettu. 

Parisuhdetta helpottaa huomattavasti, kun 
ymmärtää, ettei se merellä olo ole aina tyyntä 
keliä ja upeita auringonlaskuja saariston suo-
jassa, vaan myös syysmyrskyjä, jäätyneitä köy-
siä ja kolinaa ja pauketta 24h. Kun mies tulee 
väsyneenä ja hikisenä mereltä, niin sukset saa 
välittömästi ristiin esimerkiksi: "Aha, nytkö 
sä vasta tulit. No, tossa on matot, mees tamp-
paan ne, nyt siivotaan!" tai "Sä oot myöhässä, 
nyt lähdetään kyläilemään anopille!" 

Ikävä kyllä kaikkien liitot eivät tätä elämää 
kestä. Välillä merimiehellä vaihtuu muija tai 
sitten työpaikka. 

Kumottakoon tässä vielä yksi merimies-
legenda. Kuulemani mukaan merimiehellä ei 
ole muijaa joka satamassa, koska merimies ei 
ole käynyt joka satamassa. 

Johanna Lahtinen 
merivaruskuntalainen 
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iinantoriunta-alushankkeessa 
y f e y t e k n i l f t a n haasteet 
l i n j a h s o n suunnittelussa 
Erik Kalliolevo Kirjoittaja toimii suunnitte-

I
luinsinöörinä Merivoimien 
Materiaalilaitoksen Elektro-
niikkakorjaamolla ja vastaa 
Merivoimien miinantorjun-
ta-alushankkeen ILS-ja elin-
kaariasioihin kohdistuvasta 
toiminnasta. 

Tbinen maai lmansota ja 
Pearl Harbour avasivat 
Yhdysvaltojen mahtiar-
meijan silmät, heidän ha-

vaittuaan puolen lentokalustos-
taan olevan käyt tökelvot tomia 
"varaosa kannibalisoinnin" vuoksi. 
Havainto pakot t i heidät kehit-
tämään huol lon johtamistaan. 
Vaikka täl löin a lo i tet tu työ val-
mistui lopullisesti vasta 19.7.1964 
( Integrated Logistics Suppor t 
Guide), voidaan todeta kuitenkin 
toisen maailmansodan synnyttä-
neen nykyaikaisen ILS—ajattelu-
tavan, järjestelmien elinjaksonai-
kaisen johtamistavan. 

Mitä ILS on? 
ILS (Integrated Logistic Support: 
järjestelmälogistiikka) on järjes-
telmällinen johtamislähestymis-
tapa, joka korostaa tuk i to imin-
to jen huomio im is ta jär jeste l -
män tai laitteen suunnittelussa. 
Tavoitteena on varmistaa, että 
valmis jär jestelmä/tuote täyttää 
loppukäyttäjän vaatimukset suo-
ritustasoltaan, ja että tukitoimin-
not ovat nopeasti saatavilla ja ta-
loudellisesti toteutettavissa koko 

suunnitellun elinkaaren ajan. 
ILS:n painopiste-ja tarkaste-

lualueisiin kuuluvat mm. tukivaa-
t imusten määr i t te ly jä kytkentä 
muiden suunnitteluvaatimusten 
kanssa, tarvittavan tuen ja ylläpi-
don hankinta sekä niiden tarjoa-
minen tuotteen elinkaaren ajan 
minimikustannuksin. 

Lyhyesti ILS:n voidaan todeta 
olevan koulutusta, dokumentoin-
tia, varaosia, huoltosopimuksia, 
huoltotasomäärittelyä, elinjakso-
laskentaa, infrastruktuuri m uutos-
ta, huoltohenkilöstömäärittelyä, 
konfiguraationhall intaa, laatua, 
nimikkeistötietokantaa jne. 

Miksi ILS, 
mihin sitä tarvitaan? 
Nykyaikaiset jär jeste lmät ovat 
muut tuneet ja tulevat muut tu-
maan yhä monimutkaisemmiksi 
ja kalliimmiksi. Suurin osajärjes-
telmän elinkaaren kustannuksis-
ta j oh tuu käyt tö- ja ylläpitokus-
tannuksista. ILS auttaa varmista-
maan, että suunnittelussa huo-
mioidaan järjestelmän elinkaaren 
aikaiset kokonaiskustannukset, 
eikä vain hank in ta - / tuo tanto-

kustannuksia. 
Yleisesti tiedetään, että pää-

tökset projektin ensimmäisen 10 
%:n aikana määräävät 80-90 % 
järjestelmän kokonaiskustannuk-
sista. On siis hyvin perusteltua ja 
järkevää, että ILS on mukana jo 
hankittavan suorituskyvyn suun-
n i t te lun ensiaskelista läht ien. 
Elinjakson huomioono t tama t -
tomuus johtaa nykyajan COTS 
(Commercial O f fThe Self, kau-
pallinen standardilaite) -maai l -
massa valtaviin ongelmiin, joita 
yritän tässä artikkelissa valottaa. 

ILS merivoimissa 
Merivoimissa ILS-kokonaisuu-
desta vastaa Merivoimien Mate-
riaalilaitos. ILS:n voidaan todeta 
olleen merivoimissa ja sen hank-
keissa jossakin muodossa muka-
na jo parikymmentä vuotta. Vä-
lillä tosin vain jälkikäteen, jol loin 
on j o u d u t t u maksamaan hie-
man "lisämaksua" joko varaosi-
en tai dokumentaat ion hinnan 
muodossa. Uusimpien, isompien 
hankkeiden myötä ILS ja sen ot-
taminen huomioon jo hankevai-
heessa on saanut enemmän pai-
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noarvoa. 
Miinantorjunta-alushank-

keessa ILS ja Materiaalilaitos ovat 
olleet vahvasti mukana jo hank-
keen esisuunnittelusta alkaen. 
Kehitettävää toki löytyy edel-
leenkin, mutta mielestäni meri-
voimien elinjaksoajattelussa on 
otettu ratkaiseva askel oikeaan 
suuntaan. Takana ovat ajat, jol-
loin alukset vain ilmestyivät sa-
tamaan ja niitä ryhdytti in käyt-
tämään vailla suurempaa huolta 
huomisesta. 

ILS merivoimien 
miinantorjunta-
alushankkeessa 
Miinantorjunta-alushankkees-
sa on eri osa-alueiden vastuuta 
jaettu siten, että allekirjoittanut 
vastaa taistelujärjestelmien elin-
jakson suunnittelusta. Miinantor-
juntasensoreiden suuri lukumää-
rä ja tekniikan erilaisuus on joh-
tanut siihen, että taistelujärjestel-
män ILS-työskentelyyn on osal-
l istunut kaikkiaan 22 henkilöä, 
jotka ovat vastanneet ja vastaa-
vat oman teknisen erikoisalansa 
sensoreista tai kokonaisuudesta 
(navigointi, tietoliikenne, taiste-
lujärjestelmä, miinantorjuntasen-
sorit yms.). 

Laiva-alalla ja sen järjestelmil-
le on oma ILS -työryhmänsä, jon-
ka henkilömäärä on selvästi pie-
nempi. Merivoimissa on katsottu 
tärkeäksi eriyttää nämä kokonai-
suudet järjestelmien ja huolto-
konseptien erilaisuuden vuoksi. 

Merivoimien Materiaalilaitos 
vastaa molempien alueiden ko-
konaisuudesta, mutta kun tais-
telujärjestelmien huoltotyöt teh-
dään pää-asiassa Pansiossa sijait-
sevan Materiaalilaitoksen yksikön 
Elektroniikkakorjaamon toimes-
ta, niin aluksien (laiva-alan) jär-
jestelmien ja itse aluksien osalta 

tukeudutaan pääasiassa kotimai-
seen teollisuuteen (kumppanei-
hin). Tämä selittänee osaltaan 
myös työryhmien suurehkon ko-
koeron. 

Taistelujärjestelmien kunnos-
sapitoa toteutetaan Merivoimis-
sa osittaisen kumppanuuden pe-
riaatteella. Miinantorjunta-alus-
hankkeessa ja yleensäkin meri-
voimissa itse järjestelmien luku-
määrät eivät ole suuria. Lisäksi 
järjestelmien korkeasta luotetta-
vuudesta johtuen huoltotyömää-
rätkin jäävät vähäisiksi, jolloin toi-
minta ei monesti ole teollisuu-
delle kannattavaa. Kun otetaan 
myös huomioon, että Pansiossa 
sijaitseva Elektroniikkakorjaamo 
kykenee aivan toista luokkaa ole-
viin vasteaikoihin kuin vastaavia 
palveluja teollisuudesta ostetta-
essa. Elektroniikkakorjaamo kun 
palvelee vain yhtä "asiakasta". 

Mer ivoimien jär jestelmien 
huollossa kotimainen teollisuus 
vastaa tyypillisesti ohjelmisto-
jen ja niiden hallintaan liittyvistä 
tehtävistä. Näin on suunniteltu 
myös miinantorjunta-alushank-
keessa, kun perusosaaminen löy-
tyy omasta organisaatiosta. 

ILS miinantorjunta-
alushankkeen eri vaiheissa 
Miinantorjunta-alushankkeen 
esiselvitys- ja tarjouskilpailuvai-
heessa vastauksia tuli useita hyl-

Järjestelmä ILS-neu-
vottelijat työssään. 
Oikealla kirjoit-
taja, vasemmalla 
MCMV2010 -järjes-
telmäinsinööri ins. 
Itn Tommi Holma, 
keskellä Atlas Elektro-
nik:in ja Kongsbergin 
edustajia. 

lymetrejä. Itse tarjousten ILS-osi-
en arviointityöhön kului aikaa vii-
si kuukautta. Työtä helpottamas-
sa oli erilaisia tietokoneavusteisia 
arviointityökaluja ja erikoisasian-
tuntijoita, jotka osaltaan auttoi-
vat keskittymään tämän suuruus-
luokan hankkeen kannalta mer-
kityksellisiin asioihin. Neuvotte-
luvaihe kesti noin puoli vuotta, 
tällöin sovittiin alustavasti kaikki-
en järjestelmien lähes koko elin-
jakson (15-30v) kattavat asiat. 

COTS 
Kansainvälisillä asemarkkinoilla 
olevat järjestelmät ja laitteet voi-
daan karkeasti jaotella COTS-ja 
MIL- (military, sotilastarvikkeet) 
luokituksin. MIL-tasoa ovat (so-
tilas-) laitevalmistajan pääsään-
töisesti itse suunnittelema ja val-
mistama laite tai järjestelmä, kun 
taas laitevalmistajan valmistama 
kaupallisista osista koottu järjes-
telmä on COTS-järjestelmä (tai 
laite). Tämä jaottelu ja ajatustapa 
on tulevaisuudessa kylläkin hä-
märtymässä. 

Miinantorjunta-alusten tais-
telujärjestelmät ovat pääsään-
töisesti COTS-komponentteihin 
ja osiin perustuvia kokonaisuuk-
sia. Prime- (päätoimittajan kaut-
ta tapahtuvan) hankinnan vuok-
si COTS-järjestelmiä ovat myös 
toisten jär jestelmätoimit taj ien 
laitteet, vaikka ne olisivatkin pe-
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rinteistä MIL-tasoa ostettaessa 
suoraan alkuperäisvalmistajalta. 
Ainoastaan osa taistelujärjestel-
mätoimittaja Atlas Elektronikin 
onnista tuotteista on MIL-tasoisia, 
ja nämäkään eivät ole perinteistä 
MIL-tasoa. 

COTS:in osalta päätoimittaja 
Intermarine S.p.A (Prime) vastaa 
suorituskyvystä, mutta ei kaikes-
ta vaatimuksissa olevasta datasta. 
On ymmärrettävää, että järjestel-
mätoimittajien on vaikeaa saada 
tunnettu printterivalmistaja laati-
maan puolestamme elinjaksolas-
kuja tai muuntamaan paperima-
nuaalinsa eri formaatissa toimi-
vaksi dokumentaatioksi. Toisaalta 
päätoimittaja vastaa aina viime 
kädessä suorituskyvyn kokonai-
suudesta. Näin ollen COTS ei siis 
ole kuitenkaan avain vaatimus-
ten välttämiseen. 

COTS:in käytössä on toki hyö-
tynsäkin. Usein varaosia saa ti-
laamalla niitä edulliseen hintaan 
kaupallisista elektroniikkamyy-
mälöistä, jolloin vältetään järjes-
telmätoimittajan hintalisäykset. 
Parhaassa tapauksessa päivitys 
uudempaan versioon tuo muka-
naan paremman suorituskyvyn. 
Valitettavasti vain nämä toivotta-
vat tapahtumat asejärjestelmissä 
ovat perin harvinaisia, versioiden 
vaihdot kun usein tuovat järjes-
telmien korkean integrointias-
teen vuoksi mukanaan uusia ra-
haa syöviä ongelmia ja haasteita. 

Obsolescence 
Moni on varmasti törmännyt on-
gelmiin yrittäessään vaihtaa van-
hempaan tietokoneeseensa ny-
kyaikaisen osan, muistikamman, 
näytönohjaimen tms. Ongelmia 
on saattanut tulla hinnan, osan 
fyysisen sopimat tomuuden tai 
erilaisen integraatioasteen vuok-
si. Nykyaikaiset COTS-projek-

tit tuovat mukanaan lähes aina 
jossakin muodossa obsolescen-
ce- (järjestelmien vanhentunei-
suus) ongelman. COTS-tuottei-
den elinkaari on niin lyhyt, että 
tuotemoderniso i tu varaosa ai-
heuttaa helposti uudenkin jär-
jestelmän to im imat tomuuden 
vanhassa toimintaympäristössä. 
Lähes jokaisessa uudessa COTS-
projektissa törmätään kyseiseen 
ongelmaan. Syitä on useita: yri-
tyskaupat, tuotannon lopetta-
minen, software-muutokset jne. 
Järjestelmätoimittajien toimen-
kuvaan ei nykyään kuulu suuria 
omia varaosavarastoja. Ilman kal-
lista huoltosopimusta asiakas on 
valitettavan usein yksin COTS-
ongelmiensa kanssa. 

Miiinantorjunta-alushank-
keessa ongelmia saattaa tuottaa 
varaosien saatavuus järjestelmien 
valmistustuotantolinjan pysähty-
essä jo vuoden 2009 jälkeen. Siis 
ensimmäisen aluksen saapuessa 
2010 saattaa jo esiintyä teknisesti 
hankalia ja kalliita ongelmia. Tä-
hän ei valitettavasti tarvita kuin 
yksi takuun piiriin kuulumaton 
epäonnekas tapahtuma, joka rik-
koo laitteen. Tämänkaltaisen ris-
kin vuoksi hankkeen keskeisenä 
päämääränä on ostaa tarvittavat 
varaosat järjestelmähankintojen 
yhteydessä, merkit tävien kus-
tannussäästöjen saavuttamiseksi 

Yksi miinantorjunnan 
pääsensoreista AUV1 

laskulaitteen kera 

ja kalliiden yllätysten ehkäisemi-
seksi. 

Miinantorjunta-alusten han-
kinnan yhteydessä on suunni-
teltu hankittavan tällä hetkellä 
opt ioi tu viiden vuoden aikajak-
son kattava korjaamotason va-
raosapaketti vastaavansuuruisen 
kolmen vuoden aluksen perus-
varaosat-paketin lisäksi. Varaosa-
paketin täydentäminen on suun-
niteltu toteutettavan 2013-2015 
operatiivisen suorituskyvyn yllä-
pitämiseksi, aina ensimmäiseen 
järjestelmäpäivitykseen asti. 

Laitteen vikaantuminen, mi-
käli samantyyppistä varaosaa ei 
löydy tai korvaava varaosa tuot-
taa konfiguraatio-ongelman, ai-
heuttanee usein myös kalli in 
taistelujärjestelmäsoftan muu-
toksen. COTS-projektissa ohjel-
mistopäivitys saattaa taas aiheut-
taa toisen järjestelmän toiminta-
kyvyttömyyden ajurien, rajapin-
tojen spesifikaatio yms. ongelmi-
en vuoksi. COTS ympäristössä on 
erittäin hankalaa rakentaa uusi 
to imiva järjestelmä, joka saa-
vuttaisi alkuperäisen versio 1.0 
-tasoisen toimintakyvyn. Pahim-
massa tapauksessa ainoastaan 
järjestelmäpäivityksen (MLU, Mid 
life Upgrade) yhteydessä tehtä-
vät muutokset ovat hallittavissa, 
koska tällöin tarkoituksena on ra-
kentaa uusi v1.0. (tai v2.0) 
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Taistelujärjestelmän Hardware on koko-
elma kaupallista huipputekniikkaa 

Nykyaikaisessa COTS-tuottei-
siin perustuvassa logistiikkaoh-
jelmassa suurta osaa näyttelevät 
riittävien varaosamäärien hank-
kiminen oikeaan aikaan. Mitä 
enemmän järjestelmiä käytetään, 
sitä enemmän kuluu varaosia. 
Ideaalitilanteessa varaosia pitäisi 
hankkia järjestelmäpäivitykseen 
saakka, projektivaiheen tuotan-
tolinjan ollessa vielä käynnissä, 
erilaisten konfiguraatio-, obsoles-
cence- yms. ongelmien välttämi-
seksi. Tällöin COTS-markkinoilta 
varataan järjestelmien valmistuk-
seen valittavat komponent i t ja 
varaosat. Vain tämän järjestelmi-
en valmistusaikana on mahdolli-
suus hankkia varmasti sopivia va-
raosia ja välttää COTS:ista ja sen 
käytöstä aiheutuvat ongelmat! 

Tuotantolinjan pysähtyessä 
kehitys jatkaa kulkuaan, vanhan 
sukupolven komponenttien hin-
nat nousevat ja saatavuus heik-
kenee, kunnes loppuvat koko-
naan. Miinantorjunta-alus -järjes-
telmien järjestelmäpäivitykset on 
suunniteltu toteutettavaksi 2018 
-2020. Tällöin hankkeen muka-
na taistelujärjestelmille olisi pitä-
nyt hankkia siis ideaalinen n. 10 
vuoden varaosapaketti. Toisaalta 
COTS-järjestelmien käytöstä har-
voin on historiatietoja, joiden pe-

rusteella pitäviä kulutuslaskelmia 
voidaan tehdä 10 vuoden pää-
hän. 

Parasta suojautumista Obso-
lescence ongelmaa vastaan ovat 
riittävän suuret tarpeesen op-
t imoidut ja oikea-aikaiset vara-
osahankinnat. Toissijaisena suo-
jautumisena ovat erilaiset Obso-
lescence-ohjelmat, jotka rapor-
toivat reaaliaikaisesti varaosien 
saatavuudesta kansainvälisiltä 
markkinoilta. Tällöinkin "viimei-
nen tilaisuus ostaa"-hälytyksiin 
pitäisi olla varat olemassa, kos-
ka ostotilaisuuden käyttämättä 
jät täminen aiheuttaa järjestel-
män tai sen osan toimintakyvyt-
tömyyden ilman mahdollisuutta 
reagoida myöhemmin. Vuosittai-
sella, budjetilla toimivalla yksiköl-
lä "viimeisen tilaisuuden" käyttä-
minen, mikäli ilmoitus tulee vielä 
järjestelmätoimittajan varastosta, 
ei ole aina niin helppoa. Usein 
todetaan yksittäisen varaosahan-
kinnan maksavan "hallinnointiku-
luineen" lähes puolet uuden vas-
taavan järjestelmän hinnasta. 

Jotta lukijalle välittyisi oikea 
käsitys varaosien hinnoista, voi-
daan todeta nyt 1000 € mak-
savan MIL-tasoisen näytönoh-
ja imen maksavan kymmenen 
vuoden päästä noin 50 000 € ja 
saatavuuden olevan erittäin han-
kalaa. Muutenkaan en ole kos-
kaan todennut aseteollisuudessa 
alle 1000 € varaosaa. Tällöin rat-
kaisuksi jää ainoastaan riskin tai 
kannibalisoinnin hyväksyminen. 
Riskin hyväksyminen tarkoittaa 
lähes aina järjestelmän alasajoa 
tai uuden järjestelmän hankin-
taa. Kannibalisoinnilla tarkoite-
taan ehjän järjestelmän ottamis-
ta varaosakäyttöön, mikä tosin 
on puolustusvoimissa kiellettyä, 
mutta jolla elinkaarta saadaan 
jonkin aikaa jatkettua. Tämä tosin 

tarkoittaisi esim. miinantorjun-
ta-alushankkeessa kahta tai jopa 
vain yhtä toimivaa järjestelmää 
kolmen sijaan. 

Miinantorjunta-
alushankkeen 
ILS-suunnitelman 
ominaispiirteitä 
Low Logistics Footprints 
Hankkeen yksi oh jenuo r i s ta 
(puolustusvoimien ohjeistuk-
senkin mukaan) on ol lut ostaa 
vain ja ainoastaan käytössä ole-
via (Proven solutions) järjestel-
miä. Hankkeen COTS-luonteen 
ja Proven solutions- mallin myö-
tä, on tärkeää ymmärtää koko 
Miinantorjunta-alushankkeen (?) 
logistiikkaohjelman luonne. Kos-
ka kysymyksessä on pääasiassa 
käytössä olevia ja todennettuja 
COTS-järjestelmiä, tavallisimmat 
LSA (Logistic Support Analysis, 
tukianalyysi) -analyysit on t ipu-
te t tu pois. Ottaen huomioon, 
että lähes kaikille järjestelmille 
on jossakin vaiheessa tehty LSA-
testit myyjän toisissa projekteis-
sa, olisi toistaminen ollut turhaa. 

Tarkoitus on seurata ja käyt-
tää mahdollisimman paljon käy-
tössä ja olemassa olevaa tietoa 
ottaen huomioon, että järjestel-
miä on rakennettu useita kym-
meniä, ja voidaan todeta koke-
musperäistä tietoa karttuneen 
riittävästi. ILS-standardeja käy-
tetään hankkeessa vain sovelta-
en. Standardeissa ja niiden seu-
raamisessa kannattaa mielestäni 
olla erityisen huolell inen. Hel-
posti voidaan määritellä liian ras-
kas ILS-ohjelma, joka maksaa, vie 
aikaa ja palvelee ainoastaan laite-
toimittajan lompakkoa. 

Erikoistyökalut ja testilaitteet 
Huoltotyön kannalta välttämät-
tömät jä r jes te lmäto imi t ta j ien 
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tarjoamat erikoistyökalut ts. tes-
tilaitteet, kalibrointivälineet yms. 
mahdollistavat Elektroniikkakor-
jaamon huol to-organisaat ion 
tekemän laitteiden huoltotyöt. 
Nykyajan sotajärjestelmät sisältä-
vät usein itsetestausjärjestelmän, 
joka ilmoittaa, minkälaista vikaa 
järjestelmässä milloinkin on. Pe-
rinteistä vianetsintää joudutaan 
silti yhä tekemään. Usein korjaus 
ja/tai huoltotyö vaatii kalibroin-
nin tai testaamisen tehdyn työn 
jälkeen. 

On tärkeää, että organisaa-
tio tietää itse, mitä se pystyy te-
kemään ja mitä ei, jo t ta oike-
at ja soveltuvat erikoistyökalut 
hankitaan. Miinantorjunta-alus-
hankkeessa jär jestelmien vas-
tuuhenkilöt ottivat, allekirjoitta-
neen koordinoimana, osaa tähän 
suunnittelutyöhön. Testilaitteet 
käytiin lävitse ja niiden soveltu-
vuudet nykyiseen huolto-orga-
nisaatioon ja infrastruktuuriin to-
dennettiin. Tiettyjä puutteita lä-
hinnä uusien järjestelmien huol-
totilavaatimuksissa havaittiin ja 
niiden korjaamiseksi tehtiin esi-
tykset Merivoimien Esikuntaan. 

Dokumentointi 
Dokumentoinni l la tarkoitetaan 
tässä yhteydessä käyttö-ja huol-

Nykyaikaiset järjestelmät vaativat usein 
perushuoltoa toimintaympäristössään. 

tomanuaale ja. Hankkeella on 
oma dokumentoint isuunni te l -
mansa, jossa käsitellään erikseen 
hankkeen dokument t ien säily-
tystä ja sopimusdokumentt ien 
hyväksymistä. Mi inantor junta-
alushankkeen manuaali t tu le-
vat pääasiassa sähköisessä IETM 
(Interactive Electronical Techni-
cal Manual) muodossa pdf- tai 
word -t iedostoina NATO CALS 
2 (Continuous Acquisit ion and 
Life cycle Support) -luokassa si-
sältäen huollon ja käytön ohjeis-
tuksen. Alkuperäiset vaatimukset 
sisälsivät rakenteeltaan parempi-
laatuisen dokumentoinnin, mut-
ta korkean hinnan vuoksi siitä 
joudutti in luopumaan. 

Elinjaksolaskenta 
(LCC, Life Cycle Cost) 
Miinantorjunta-alushankkeessa 
on laskettu elinjaksokustannuksia 
Pääesikunnan materiaaliosaston 
ja laskentaan erikoistuneen eng-
lantilaisen erikoisasiantuntijayri-
tyksen toimesta. Työhön osallis-
tuivat jossain muodossa lisäksi 
lähes kaikki merivoimien projek-
tissa mukana olleet vastuuhenki-
löt. Miinantorjunta-alusten ja sen 
järjestelmien kustannuksia määri-
teltäessä lopputuloksena oli noin 
30 Excel sivua raakaa LCC-dataa, 
sisältäen tärkeämpänä lopputu-
loksenaan elinjaksokustannusp-
rofiilin. 

Laskelmaa on käytetty hank-
keen aikana mm. määriteltäessä 
kotimaisuusastetta ja vertailtaes-
sa eri tarjoajien kustannusprofii-
leja. Merivoimien Materiaalilaitos 
on käyttänyt laskelmaa tukenaan 
mm. määriteltäessä tulevaisuu-
den huollon kustannuksia budje-
tointia varten. Laskelmaa on tar-
koitus ylläpitää ja päivittää suo-
rituskyvyn rakentamisen ja sen 

Nykyaikaiset järjestelmät sovel-
tuvat moninaisuutensa vuoksi 
erilaisiin tehtäviin 

käytön aikana. Laskelmat pääs-
tään päivittämään vuonna 2009 
jär jestelmätoimittaj ien luovut-
taessa merivoimille järjestelmiin 
liittyvää elinjaksodataa. 

Tulevaisuuden 
ILS-haasteet 
miinantorjunta-
alushankkeessa 
Lähitulevaisuuden suurin huo-
mio tulee kohdistumaan projek-
tin järjestelmäsuunnitteluvaihei-
siin ja vaatimusten vaalimiseen 
siellä. Konfiguraationhallinta ja 
sen toteut taminen vaatii myös 
suunni t te lu- ja määrittelytyötä. 
Mikäli kolme alusta eroaa integ-
rointi- ja järjestelmärakenteel-
taan, se aiheuttanee lisähaasteen 
myös huollolle. 

Selvää on, että hankkeessa 
tullaan kohtaamaan COTS:in käy-
töstä johtuvia ongelmia. Lisäksi 
pohdittavaa aiheuttaa myös kou-
lutuksen ja osaamisen yhteen-
sovittaminen, nimikointi, tekni-
sen dokumentoinnin kattavuus, 
huoltosopimusneuvottelut jne. 

Tällä saralla riittää työtä vielä 
alusten ja sen järjestelmien kans-
sa aina niiden suunniteltuun käy-
töstä poistamiseen 2041 saakka. 
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Uusi pelastusalus Helsinkiin: 

PV Rautauoma tositoimiin 
kauden 2007 alussa 
• Teksti: Sadri VVirzenius 
• Kuvat: Eero Nurmikkoja Marine Alutech Oy 

Suomen Meripelastusseuran 
uusi, avomerikelpoinen pelas-
tusalus kastettiin ja luovutettiin 
Helsingin Meripelastusyhdis-
tykselle Katajanokan Kasinon 
laiturissa 1. marraskuuta 2006. 
Kummina toiminut Jaana Paju-
nen kastoi aluksen Rautauomak-
si sen hankintaa merkittävästi 
tukeneen yksityisen lahjoittajan, 
Reijo Rautauoman, mukaan. 

Hels ingin Matosaaren 
meripelastusasemalle 
sijoitettava PV Rautau-
oma on varusteltu kai-

kilta osin valmiiksi meripelastus-
käyttöön ja se soveltuu hätäen-
siapu-ja ensivastetehtäviin, eva-
kuointi" ja hinaustehtäviin sekä 
rannikko-ja avomerietsintöihin. 
Kuusitoista metriä pitkän ja viisi 
metriä leveän aluksen voiman-
lähteenä on kaksi 650 hevosvoi-
man dieselmoottoria ja propul-
sioratkaisuna vesisuihku. Liuku-
varunkoisena se yltää yli 35 sol-
mun nopeuteen. 

Uusi pelastusalus parantaa 
merkittävästi Helsingin vapaa-
ehtoisten meripelastaj ien toi-
mintaedellytyksiä sekä pääkau-
punkiseudun ja koko keskisen 
Suomenlahden meripelastusval-
miutta. Sen pääasiallista toimin-

PV Rautauoma edustaa Meripelastusseuran alusluokituksessa suurinta pelastusveneluok- ta-aluetta ovat Helsingin edus-
kaa (PV 5) ja se on sarjansa ensimmäinen. tan vilkkaasti li ikennöidyt vedet, 

mutta tarvittaessa se pystyy toi-
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Rouva Jaana Pajunen kastaa aluksen merkittävän lahjoittajan, Reijo Rautauoman mukaan. 

mimaan koko Itämeren alueella 
kaikissa avovesikauden sääolo-
suhteissa. Alus aloittaa varsinai-
sen meripelastustyönsä kauden 
2007 alkupuolella. 

Pelastusalus kaikkiin 
Itämeren olosuhteisiin 
PV Rautauoma on suunnitel tu 
toimimaan Itämeren olosuhteis-
sa koko avovesikauden ajan.Täs-
tä hyvänä esimerkkinä on, että 
mahdollisessa ympär imenot i -
lanteessa vene kääntyy itsestään 
pystyyn. Perinteisen ruorin ase-
mesta aluksen moottoreita ja ve-
sisuihkuja ohjataan integroidulla 
VectorStick -ohjausjärjestelmäl-
lä. Ruorimiehen penkissä kiin-
ni olevien ohjaintikkujen avulla 
hallitaan sekä aluksen suuntaa 
että sen nopeutta. Ohjausjärjes-
telmän ansiosta venettä on hel-
pompi hallita kuin perinteisiä 
vesisuihkuvetoisia veneitä, mut-
ta silti kaikki vesisuihkuvetoisten 
veneiden hyvät puolet, kuten 
käsittelyominaisuudet, on säily-
tetty. 

Aluksen huippunopeutta (yli 
35 kn) pystytään ylläpitämään 
vielä 1,5 metrin korkuisessa aallo-

kossa. Normaaliksi matkanopeu-
deksi alukselle on määritelty noin 
28 solmua. Veneen runko poh-
jautuu Emäsalon ja Orrengrun-
din luotsivaihtopaikoilla käytös-
sä oleviin nopeisiin luotsivenei-
siin. Matalan syväyksen ansiosta 
veneellä pystytään li ikkumaan 
myös sisäsaariston matalilla väy-
lillä ja onnettomuustilanteissa sil-
lä päästään mahdollisimman lä-
helle avuntarvitsijaa. Vesisuihku-
järjestelmän tuomasta ketteryy-
destä on etua myös tilanteissa, 
joissa pelastusveneellä tuodaan 
hädässä olleiden ihmisten venet-
tä ahtaisiin venesatamiin. 

Huipputason 
pelastusvarustus 
Rautauoman varustelussa on 
k i inni tet ty erityisesti huomio-
ta paaripotilaan kuljettamiseen. 
Paaripoti lai l le on ohjaamosta 
erillään oleva hoito-ja kuljetusti-
la, jossa pystytään pitämään hoi-
totoimenpiteissä tarvittavia kirk-
kaita valoja päällä ilman, että se 
häiritsee ohjaamotyöskentelyä. 
Lisäksi erillinen tila takaa potilaan 
yksityisyyden suojan. Ho i to - ja 
kuljetustilan kahden sisäänkäyn-

nin ansiosta potilas voidaan ti-
lanteesta riippuen tuoda sisään 
perä- tai keulakannelta. Aluksen 
ensiapuvarusteet ovat lähes sa-
malla tasolla kuin perustason 
ambulansseissa. 

Toinen osa-alue, johon ve-
neen suunnittelussa on kiinni-
tetty erityistä huomiota, ovat sen 
ominaisuudet ja varusteet etsin-
töjä varten. Varsinainen tähystys 
suoritetaan ohjaamon takana 
sijaitsevista kahdesta tähystys-
pisteestä, joissa molemmissa on 
omat valonheittimet. Näiden li-
säksi veneen runkoon on asen-
nettu lähialueen etsintävalot, joi-
ta täydentävät keulakannen alle 
sijoitetut valot. Koska kaikki et-
sinnässä käytettävät lähialueen 
valot on sijoitettu veneen run-
koon, ne eivät aiheuta heijastuk-
sia veneen ohjaamoon. 

Sammutustehtäviä varten 
aluksessa on kiinteä pumppu, 
vesitykki, sammutusvaahtoa, ve-
siputkisto sekä letkuja suihku-
putkineen. Pumppu on mitoitet-
tu siten, että venepalojen lisäksi 
sitä voidaan käyttää saaristopa-
lojen sammuttamiseen. Kiinte-
än pumpun ja sähkökäyttöisen 
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PV Rautauoma 
(PV5-luokan pelastusalus) 

Aluksen tyyppi: Watercat 1450 Rescue 
Pituus: 16,2 m 
Leveys: 4,5 m 
Syväys: 0,8 m 
Uppouma: 16,9 tn 
Korkeus: 8,5 m, masto kaadettuna 5 m 
Koneet: 2 x Scania Dl l6 650 hv/ 478 kW 
Vetojärjestelmä: Rolls-Royce FF410 
Ohjausjärjestelmä: Rolls-Royce Vector Stick 
Huippunopeus: >35 solmua 
Matkanopeus: noin 28 solmua 
Toimintasäde: 180 mpk 
Vähimmäismiehistö: 3-5 
Hinausköydet: 2 kpl ä 100 m, 2 kpl hinaussuitsia 
• Sammutusvarustus: kiinteä palopumppu, vesitykki, 60 m run-

kojohtoa, 80 m työjohtoa, 2 kpl suihkuputki, tyhjennysletkuja, 
vaahtojärjestelmä, sammutusasut kahdelle. 

• Ensiapuvarustus: ambulanssipaarit, kauhapaarit, kiinteä happi-
järjestelmä, kannettava happilaukku, defibrillaattori, tyhjiöpat-
ja -lasta, ensihoitoreppu, hypotermiapusseja, huopia. 

• Viestijärjestelmät: VHF-DSC, VH F, EBIRP, SART, NAVTEX, 2 kpl 
kannettava VHF-puhelin, kiinteä GSM, kannettava GSM, (VIRVE 
optio), komentokaiutinjärjestelmä, yleisradiovastaanotin.TV-
vastaanotinkortti, videokamerajärjestelmä 

uppopumpun avulla pystytään 
suorittamaan uppoamassa olevi-
en veneiden hätätyhjennyksiä. 

Runsaskaan varustus ei tee 
veneestä meripelastusalusta il-
man osaavaa miehistöä ja sille 
luotuja mahdoll is imman hyviä 
toimintaedellytyksiä. Miehistön 
turvallisuutta uudessa veneessä 
lisäävät leveät kannet.Työskente-
lypaikat on varustettu kaiteiden 
lisäksi henkiliinalla eli turvavaljail-
la. Lisäksi aluksessa on sisäinen 
kamera- ja puhelinjärjestelmä. 
Ohjaamon istuimet ovat kaasu-
jousilla varustettuja ja niissä on 
kiinteät turvavyöt. 

Alumiinisiin hyötyveneisiin 
erikoistunut telakka 
PV Rautauoma edustaa Meripe-
lastusseuran alusluokituksessa 
suurinta pelastusveneluokkaa 
(PV 5) ja se on sarjansa ensim-
mäinen. Aluksen rakensi Teijossa 
toimiva, alumiinisten hyötyve-
neiden suunnitteluun, valmistuk-
seen ja huoltotoimintaan erikois-
tunut Marine Alutech Oy. Viime 
vuosina telakka on valmistanut 
muun muassa Puolustusvoimi-
en käyttöön Jurmo-luokan mai-

hinnousuveneitä ja eri maiden 
luotsien käyttöön tarkoitettuja 
luotsiveneitä. Meripelastusseu-
ralle Marine Alutech on rakenta-
nut Rankki-luokan meripelastus-
alusten sarjan 1990-luvun puoli-
välissä. 

Helsingin uuden pelastus-

aluksen kokonaishinta varus-
teineen oli noin 950 000 euroa. 
Aluksen päärahoittaja oli Raha-
automaattiyhdistys, jonka lisäksi 
sen hankintaa merkittävästi tuki-
vat Helsingin kaupunki ja jo edel-
lä mainittu yksityinen lahjoittaja, 
Reijo Rautauoma. 
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E23 Esik-P ja Esik-J 
kouluttajakoulutus 

Jo kolmetoista vuotta pyöri-
neen Esikuntatyöskentelyn 
jatkokurssin (aikaisemmin 
"Esikuntatyöskentelyn pe-

rusteet"-kurssi) historia juontaa 
Stadin Sissien reserviläistapahtu-
maan, Pahkikseen vuodelle 1994. 
Kurssia on kehiteltyjä muunnel-
tu reserviläisjohtajille sopivaksi 
harjoitukseksi tavoitteena koulut-
taa reserviläisiä esikuntatyösken-
telyyn sekä toimimaan esikunta-
na. Viimeisin järjestettiin MPK ry: 
n hallinnoimassa Radioniemen 
koulutuskeskuksessa, Santahami-
nassa helmi-maaliskuussa 2007. 

Historiaa 
"Es ikuntatyöskente lyn perus-
tee t " -kurss in ideoi ja, maj res 
Jouko Jokinen, havahtui huo-
maamaan Pahkiksen OJoPien 
(=Osaston JohtoPaikka, vastaa 
komppanian komentopaikkaa) 
puutteel l iset työskentelytavat, 
koulutuksen puut teen ja alkoi 

hakea aktiivisesti ratkaisua on-
gelmaan vuonna 1994. Kolmen 
reserviläisen (em. lisäksi maj res 
Tapio Jaakkola sekä maj res 
Jyri Favorin) suunn i t t e l ema 
ja toteut tama 1. kurssi pidett i in 
Lopella Sissien kämpällä tammi-
kuussa 1995. Lopelta si irrytt i in 
melko nopeasti Helsinkiin MPK 
ry:n Helsingin piirin piiripäällik-
kö Aulis Leinonen toivomukses-
ta saaden esim. tukijärjestelyt ja 
koulutust i lat he lpommiks i jär-
jestää. Sen jälkeen kurssi on jär-
jestetty Santahaminassa vuotta 
2004 lukuunottamatta. Tuolloin 
kurssi oli osa "Aliupseerista up-
seeriksi"-pilottikurssia (TK 1/224) 
ja juhlakurssille (10.kurssi) soveli-
aasti lähiopetusjaksot olivat RUK: 
ssa Haminassa. 

MPK ry:n kurssina ja MPKK: 
n sekä s i t temmin KaartJR:n tu-
kemana kurssia on kehitelty 13 
vuoden ajan pel i - ja suunnitte-
luorganisaation saadessa välillä 

3 

V harjoitustehtävä 
Ki NN 

J11 Esikunnan upseerien 
V + L tehtävät 

Ki NN 

J08 Vih yhtymän org ja 
V + L toimintatapa 
I + Ki NN 1 

1 

J75 Taistelusuunnitelman 
L ja käskyjen laadinta 

l+M 
J16 Pi 
V+L 
l+Ki 
J17 Lii 
V+L 
l+Ki 
J18 Si 
V+L 
1+Ki 
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Komppanian pelipaikalla. Tutor maj res Tapio Jaakkola neuvoo. 

kokemuksia jopa kovien kerta-
usharjoitusten tilannekuvausten 
pelaamisesta! 

Esikuntatyöskentelyn 
jatkokurssi ja sen tavoitteet 
Vuonna 2005 MPK ry:n ja kou-
lutuspäällikkö Antt i Niemisen 
toimeksiannosta Stadin Sissit te-
kivät luonnoksen esikuntatyös-
kentelyn reserviläiskoulutuksesta 
kahdeksan muun koulutuskoko-
naisuuden rinnalla uuden kolmi-
portaisen mallin (perus - jatko 
- erikois) mukaisesti. Näin "Esi-
kuntatyöskentelyn perusteet"-
kurssista tuli pääosin jatkokurssi, 
osia siitä siirrettiin peruskurssiin 
ja osia erikoiskurssiin (yhtymäta-
so). Peruskurssin ns. "0-kurssista" 
saatujen kokemuksien perusteel-
la siitä saadaan toimiva paket-
ti toteutettavaksi missä tahansa 
Suomessa. Jatkokurssi on toteu-
tettu viime sekä tänä vuonna si-
ten, että vanhasta rungosta on 
pidetty kiinni ja suunnitteluryh-
män resurssit on suunnattu etä-
opiskelun kehittämiseen, joka 
sai alkunsa RUK:n kurssin aikana 
vuonna 2004. Tuolloin käytimme 
"etäopiskeluun" PV:n ja sittemmin 

MPK ry:n portaalia. Nyt voidaan 
puhua jo oikeasta etäopiskelusta 
portaalissa olevan interaktiivisen 
opiskelupaketin avulla. 

Jatkokurssin tavoitteena on 
kehittää sijoittamiskelpoisen re-
serviläisen valmiuksia to imia 
pataljoonan esikunnan toimin-
taympäristössä. Jatko-ja erikois-
tason osallistumisvaatimuksena 
on alemman tason oppimäärän 
tuntemus. Viitekehyksenä on 
käytetty sotilasaluetta sekä tor-
juntapataljoonaa. 

Lähiopetusjaksoilla 
työstetään opittua 
Ensimmäisenä vuonna teoria-
koulutus järjestettiin HRUP:n au-
ditoriossa kolmena arki-i ltana 
ja soveltava osuus perjantaista 
lauantaihin. Nyt kurssi on kolme 
viikonloppua, joista kaksi ensim-
mäistä teoriaa sekä ryhmätöitä 
ja vi imeinen soveltavaa vaihet-
ta. Kolme viikonloppua on tuo-
nut oman rasitteensa osallistu-
jille, mutta lyhyemmäksi ei jat-
kokurssia ole juurikaan pystytty 
tekemään. Soveltava harjoitus 
on perjantai-illasta sunnuntai-il-
tapäivään, jolloin pelaamisvaihe 

jää riittävän pitkäksi ja perjantai-
iltana voidaan harjoitus perus-
taa, antaa viestiväline-koulutusta 
sekä pitää päättökoe. 

Kurssin lähiopetusjaksojen 
avauksen on suorittanut useim-
miten palveluksessa oleva upsee-
ri (evl), joka on kertonut oman 
käsityksensä aiheesta "Mitä odo-
tan esikunnaltani?". Myös aiheis-
ta "Pataljoonan johtaminen" ja 
"Pataljoonan puolustustaistelu" 
on saatu tukea, joten kurssilaiset 
ovat saaneet aina ajankohtaistet-
tua tietoa. Toisaalta ei aselajikoh-
taisten luentojen reserviläiskou-
luttajienkaan ole tarvinnut häve-
tä osaamistaan varsinkaan, kun 
osaamistaso on vuosi vuodelta 
parantunut. Tähän asti reservi-
läiskouluttajat ovat olleet pääasi-
assa Stadin Sissejä, jotka on sa-
tehtävässään sijoitettu pääosin 
esikuntiin. 

Kokeiltaessa ensimmäistä ker-
taa etäopiskelua MPK ry:n por-
taalin kautta opiskelumateriaali 
oli enemmän "netin kautta imu-
roitavia paketteja". Seuraavana 
vuonna portaalissa olevaa ma-
teriaalia saatiin työstettyä enem-
män interaktiiviseen ja kurssin 

Kurssin isä, maj res Jouko Jokinen 
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kannalta "vain tarvittavaan"muo-
toon/määrään. 

Kurssi aloitetaan yhden illan 
opiskeluorientoinnilla sekä etä-
opiskelulla, joka on nyt lyhenty-
mässä kahteen kuukauteen (v. 
2006 6 kk) ennen lähiopetusjak-
soja. Portaalissa olevaa materiaa-
lia on tehty siten, että lähiope-
tusjaksojen aikana pääpaino on 
voi tu laittaa ryhmäytymiseen 
sekä käytännön tekemiseen. Ka-
detit laativat saamansa operaa-
tiokäskyn perusteella komenta-
jan päätöksen ja edelleen käske-
vät/ohjaavat esikuntansa töihin. 
Lähiopetusjaksojen aikana kurs-
silaiset saavat myös valmentavia 
tehtäviä ja aselajiopetusta, mut-
ta kaikki tähtää valmiiseen pa-
taljoonan taistelusuunnitelmaan 
sekä alaisille yksiköille annetta-
viin käskyihin. 

Viikonloppu ilman kunnon 
unia... 
Soveltavassa harjoituksessa kurs-
silaiset to imivat kolmena tor-
jun tapata l joonan esikuntana. 
Komentajat ovat o l leet mah-
dollisuuksien mukaan kadetteja 
(v.2004 RUK:n koulutusupseerei-
ta). Loppuja upseerintoimia ovat 
pelanneet kurssilaiset. Puitteet 
ovat vaihdel leet tarpeen mu-
kaan jalkaväkipataljoonasta tor-
juntapataljoonaan ja prikaatista 
sotilasalueeseen. 

Kaikki t ie to PATLE:in tulee 
joko komppanioiden tai SALE: 
n kautta. Näihin edelleen toimi-
tettava tieto tulee pelikeskukses-
ta, joka valvoo pelin aikataulua ja 
kuvaa vihollisen toiminnan. Ku-
vaukset annetaan kirjallisina ja ne 
voivat olla joko graafisia tai suoria 
viestejä. Esikunnat toimivat sitten 
saamansa tilannekuvan mukaan, 
mm. käskyttävät alaisiaan jouk-
koja ja antavat tilanne-, huoltoti-

MPK ry:n Helsingin piirin SIMeriPOSJta saama kontti toimi yhtenä esikunna paikka-
na 2006. Kuvassa Teppo Nieminen (PUPS)ja Vesa Jääskeläinen (TJKOM). 

lanne- yms. ilmoitukset. 
Esikunt ien alaiset j o u k o t 

(komppaniat, eri aselajit, alistetut 
joukot jne.) on pelannut erillinen 
peliosasto, joka on koostunut 
mm. edellisvuosien kurssilaisis-
ta. Yhdessä tiimissä on kahdes-
ta kolmeen pelaajaa ja heillä on 
ainakin yhden pataljoonan vas-
tuualueella toimivat joukot ku-
vattavanaan. Peliorganisaatio on 
pelannut sotilasalueen/prikaa-
tin esikuntaa, sen eri toimistoja, 
muita tarvittavia organisaatioita 
sekä vihollista, jonka suunnitel-
mat ovat pysyneet lähes tulkoon 
muut tumat tomina koko kurs-
sin historian ajan. Kaikki ti lan-
teet pelataan komppaniatasolla 
ja komppania-pelurit välittävät 
t i lanteen edelleen esikuntaan-
sa. Esikuntiin tulee tietoa myös 
ylemmästä johtoportaasta, jos 
kohta tiedon määrää tasoitellaan 
esikunnan toiminnan tason mu-
kaan 

Viest iyhteydet ovat to imi -
neet rakennetuilla SanLa/KesLa-
sekä puhelin-verkoilla, yhteyden-
otoin ja VHF-radioilla (kuvaa IV-
vastaanotinta). Parinkymmenen 
Sanlan sekä useiden puhelimien 

Esik-kurssin viestivastaava ylil res Jyri Put-
konen piti huolen yhteydestä viestikurs-
siin, joka taas vastasi soveltavan harjoituk-
sen viestiyhteyksistä ja viestikeskuksesta. 
Takana KESLA. 

verkkojen pystyttäminen ja yl-
läpitäminen on vaatinut osaajil-
taan kohtuullisen työpanoksen, 
jonka viimeisten vuosien aikana 
on tehnyt 10-20 oppilaan Viesti-
kurssi. Näin viestikurssilaiset ovat 
saaneet t i lanteeseen sidottua 
käytännön harjoitusta. Samoin 
Esik-kurssilla on ollut maanpuo-
lustuspiirin epäsuorantulenjoh-
tajia harjoittelemassa taitojaan 
sekä auttamassa kurssin pelior-
ganisaatiota. Eri aselaji- sekä toi-
mialajohtaj i l le tehdään oman 
alan t i lanteita ratkottavaksi ja 
myös ilmatilannekuva on pyrit-
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ty saamaan mahdoll isimman to-
dentuntuiseksi ja loogiseksi. 

Tilanne alkaa perjantai-iltana 
ja pelikello pysähtyy vasta sun-
nuntaina puolenpäivän jälkeen. 
Pelikellon sekunti vastaa todel-
lista sekuntia ja esikuntien pitää 
se huomioiden järjestää mm. le-
ponsa. Jokaiselle peliesikunnalle 
on järjestetty riittävästi tekemistä 
ja hektisimmillä hetkillä jokaisen 
läsnäolo on suotavaa. Yöunet 
ovat keskimäärin jääneet muuta-
maan tuntiin. 

Miten tästä eteenpäin 
Reservistä löytyy uskomattoman 

PAHKIS, SISSIEN KOULUTUSTARKASTUSTAPAHTUMA 
Pahkis on vuosittain järjestettävä kilpailu, jossa useille reserviläisille luo-
daan puitteet johtaa joukkoja tilanne päällä maastossa kahden vuo-
rokauden ajan. Samalla testataan yksittäisten reserviläisten taitoja niin 
partio-, ryhmä-, joukkue- kuin osastokohtaisissa tehtävissä. 

Pahkiksella on 36 vuoden historia, joka juontaa juurensa Valkealaan 
Vekarajärven varuskuntaan ja Pahkajärven (josta nimi Pahkis) harjoi-
tusalueelle. Siinä on pääsääntöisesti kilpaillut kaksi osastoa vastakkain 
sissi- sekä tiedusteluteemalla ja näin on toimittu, vaikka toiminta-alue 
on viimeisten kymmenen vuoden ajan vaihdellut pääkaupunkiseudul-
le, Evolle/Padasjoelle ja takaisin Pahkajärvelle. 

Pahkikseen on kytketty kiinteästi Stadin Sissien (Sissikerho ry:n ja 
Sissiosasto ry:n yhteenliittymä) koulutukseen liittyvät teemat eli am-
munta, itsepuolustus, johtaminen, maastotoiminta, tiedustelu sekä 
viesti. Se on aina toiminut yhdistyksien omana koulutustarkastustilai-
suutena, mutta viimeiset yksitoista vuotta tapahtuma on ollut myös 
MPK ry:n lisäkurssi. 

80-luvun puolivälistä alkaen tapahtumaa on kehitetty niin, että itse 
maastoviikonlopun lisäksi osastojen johtohenkilöstölle annetaan edel-
tävän puolen vuoden aikana suunnittelu-, rekrytointi-ja koulutusteh-
täviä sekä pidetään yhdestä kahteen karttaharjoitusta. Kilpailevat osas-
tot osallistuvat myös ulkopuolisiin valmentaviin koulutustapahtumiin, 
kuten esikuntatyöskentelyn jatkokurssiin. 

Maastoviikonloppuna 100-250 reserviläistä perustaa kaksi kilpai-
levaa toisiaan vastaan toimivaa osastoa (Vihreä ja Keltainen), operaa-
tiokeskuksen eli OpeK:n (aikaisemmin KiKe eli kilpailukeskus) ja Osasto 
Valkoisen (rastimiehet) ja mahdollisesti Osasto Punaisen (johdon kuva-
usryhmä, viholliset). Juoni vaihtelee vuosittain, mutta pääsääntöisesti 
edetään ensin partioittain, sitten ryhmittäin, edelleen joukkueittain ja 
lopuksi osastokokonaisuuksina. 
Antt i Rautiainen 

SALErssa pelattiin mm. tykistötoimistoa, 
jossa Sissikerhon pj kapt res Juha Jouppi. 

pa l jon aselaji- ja to im ia lakoh-
taista osaamista, kun vain oikeat 
henkilöt löydetään ja motivaatio 
"pieneen puristukseen"saadaan 
aikaiseksi. Kuten "kurssin isä" Jou-
ko Jokinen toteaa ensimmäisen 
kurssin palautteessaan, "kun on-
nistuu löytämään sopivat kaverit 
töihin ja kaikki yrittävät tosissaan, 
niin mahdotonk in käy yhtäkkiä 
mahdolliseksi!". 

Parasta kurssissa on ollut se, 
että joka ikinen kurssinjohtajas-
ta keittiömestariin on ollut opis-
sa ja joka vuosi kurssilla on ollut 
uutta annettavaa osallistujilleen. 
Jatkokurssi on va lmis paket-
ti ja jatkossa on tarkoitus saada 
maastoutettua peruskurssi muil-
le paikkakunnil le uusin vetäjin. 
Tämä vaatii lisää "kouluttaja-kou-
lutusta"ja kurssien yhtenäistämis-
tä. MPK ry:llä on tässä suurin roo-
li ja toteuttamisessa edettäneen 
suunnitelmien mukaisesti. Sissi-
en peliorganisaatio on kuitenkin 
edelleen vetreässä kunnossa ja 
on valmis vastaamaan asetettui-
hin haasteisiin! 

Kapt res Antti Rautiainen 
Kurssinjohtaja 
Esik-J 07 

Kurssiin kävi tutustumassa myös läänin 
komentaja kenrm Jaakko Oksanen seura-
naan kurssinjohtaja kapt res Antti Rauti-
ainen. 
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iii.« i 

Bofors Double Eagle ROV Mk II FN 

Paino: 395 kg 
Pituus: 236 cm 
Leveys: 127 cm 
Korkeus: 80 cm 
Maksimi toimintasyvyys: 300m 
Valmistaja: Bofors, Ruotsi 

Keltaine 
nimeltä 

taNusvene 
Kaukokäyttöinen sukellusvene 
tutkii merenpohjaa. 

I Laitteella voidaan torjua myös 
miinoja. 

teksti Matti Niemi, grafiikka Nicolas Leon 
Artikkeli on julkaistu RUOTUVÄKI-lehdessä 5/2007 

Al i k e r s a n t t i L i nda o n 
kova sukel tamaan. Se 
voi v iet tää veden alla 
vaikka lähes koko elä-

mänsä. Tämä johtunee siitä, että 
alikersantti onk in keltainen su-
kellusvene. 

Laite sai nimensä heti kätte-
lyssä, mutta ylennyksensä eteen 
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se on joutunut rehkimään. Aivan 
kuin muutkin sotilaat. 

Suomeen kymmenen vuotta 
sitten saapunut Linda on ROV, eli 
Remoted Operated Vehicle. Se 
on vedenalainen tutkimuslaite, 
jolla pystytään esimerkiksi tun-
nistamaan ja raivaamaan upon-
neita miinoja. 

- Miinat ovat vain yksi kohde, 
kertoo etsintäruodun päällikkö 
yliluutnantti Sami Jalonen. 

- Kauppakärryjä ja saunan-
kiukaitakin tulee vastaan. 

ROV:ia käytetään paljon myös 
virka-avun antoon, sillä se pys-
tyy olemaan vedessä kauemmin 
kuin sukeltajat. 

Lisälaitteet kruunaavat 
kokonaisuuden 
Laitteen etuosaan on asennettu 
videokamera, jonka kuva välittyy 
tukialus Kampela 3:lla istuvalle 
operaattorille. Kamera näkee yl-
lättävän hyvin Itämeren sameis-
sa vesissä. 

- Jos on parikin metriä näky-
vyyttä, saadaan hyvää videoku-
vaa, kertoo laitteen operaattori-
na työskentelevä kersantti Han-
nu Kostilainen 

Laitteen monikäyttöisyys pe-
rustuu siihen kiinnitettäville eri-
laisille työkaluille. Nostokoukku, 
leikkuri ja tartuntakäsi kuuluvat 
suomalaisversion varustukseen. 
Uponneen miinan viereen voi-
daan myös jättää tuhoamispa-
nos. 

- Aika harvoin käytetään 
muita kuin tartuntakättä, Kosti-
lainen toteaa. 

ROV on ri ippuvainen emo-
aluksesta kuin lapsi äidistään. 

Laitteen tarvitsema sähkö ja sen 
tuottama informaatio kulkevat 
valokaapelia pitkin alukseen. 

- Laite to imi i periaattees-
sa niin kauan kuin laivalla riittää 
sähköä. 

Emoaluksella on kaksi eri 
konttia, joista toisesta ohjataan 
Lindaa ja toisella tutkitaan kai-
kuluotaimen eli "kalan" antamaa 
kuvaa pohjasta. 

Ei mikään pelikonsoli 
Alikersantti Lindan kaltaisilla mie-
hittämättömillä sukellusveneillä 
on yllättävän pitkä elinkaari. 

- Jos vain laitetoimittaja py-
syy tolpillaan ja varaosia on saa-
tavilla, puhutaan jopa 40 vuo-
desta, kertoo laitteen huoltoja 
junaileva Markku Kujanpää 

Laitetta ohjataan emoaluksel-
ta kahden joystickin avulla. Plays-
tationin pelaamisesta ei kuiten-
kaan ole mainittavampaa hyö-
tyä ohjailtaessa laitetta Itämeren 
pohjassa. Vasta harjoittelu oikeal-
la versiolla tekee mestarin. 

- Ei tätä lukemalla opi, Kosti-
lainen vahvistaa. 

Alikersantti Linda on toistai-
seksi ainoa merivoimilla aktiivi-
sesti käytössä oleva ROV. Van-
hempi malli on koulutuskäytössä 
ja siviilipuolelta löytyy muutamia 
vastaavia laitteita. Lisää on kui-
tenkin tulossa. 

- Uudet miinantorjunta-aluk-
set tulevat Italiasta vuoden 2010 
paikkeilla. Niiden mukana on lu-
pailtu meille lisää näitä veden-
alaisia tutkimuslaitteita, Kujanpää 
sanoo. • 
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UMMC 
RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: tapio.maijala@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400 412 600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Timo Junttila 
GSM 040 750 2348 
e-mail: timo.junttila@mil.fi 
• Asiamies Jukka Leikos 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
GSM 040 828 0384 
e-mail: jukka.leikos@milnet.fi 

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

MERIUPSEERIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Jaakko Savisaari 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
Puh (09) 181 24430 
Pääesikunta (1.1.2007) 
e-mail: jaakko.savisaari@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
OPISTOUPSEERIT 

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

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
• Puheenjohtaja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8C 54 
00140 HELSINKI 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi 

RT-KERHOJOHTORENGAS 
• Puheenjohtaja Kare Vartiainen 
Mannerheimintie 128 A 29 
00270 HELSINKI 
GSM 0400 694 538 
e-mail: kare.vartiainen@blickle.fi 

SININEN RESERVI 
• Puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
Helenankuja 4,01400 Vantaa 
GSM 050 383 5486 
e-mail: puheenjohtaja@sininenreservi.fi 

SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ 
• Asiamies Aslak Saviranta 
Saunakuja 4,00730 HELSINKI 
GSM 0405030875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

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

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

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

RANNIKON PUOLUSTAMIN KILTA 
• Puheenjohtaja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 KOTKA 
GSM 0440837846 
e-mail: esa.tervio@luukku.com 

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

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

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

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTOKILTA 

• Puheenjohtaja Martti Holma 
Caloniuksenkatu 3 A10,00100 HELSINKI 
GSM 040 755 4261 
e-mail: martti.holma@welho.com 

TURUN RANNIKKOTYKISTOKILTA 
• Puheenjohtaja Heikki Arasto 
Santtionranta 5,23960 SANTTIO 
GSM 041 472 0602 
e-mail heikki@arasto.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Ove Enqist 
Hevoshaantie9D6,01200 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvist@oktanet.net 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 040 8248679 
Puh(019)2481163 
e-mail: veikkoe@hotmail.com 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
GSM 050465 9309 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Vesikatu 7,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapioriikonen@haminanetti.fi 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B17,00700 HELSINKI 
GSM 050 552 2756 
e-maii: lars.eklund@starckjohannsteel.fi 
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TURUN LAIVASTOKiLTA 
• Puheenjohtaja Reino Varinowski 
Nuppulantie 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 
MIINANRAIVAAJALTA 

• 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 

TURUN RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Heikki Laiho 
Linnankatu 11 a 3 
20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail. heikki.laiho@turunreservimeri 
upseerit.fi 

R A N N I K O N I 
P U O L U S J T A J A n 

laMfdim/i 
JSTAJAn 
kalenteri 

2007 
25.-28.06. 
09.07. 
18.-21.07. 
04.-05.08. 
16.-19.08 
18.-24.08. 
22.08. 
20.09. 
28.-30.09. 
04.10. 
27.10. 
30.-31.10. 

Järvön lastenleiri (sivu 100) 
Merivoimien vuosipäivä iltajuhlineen Tammisaaressa (sivu 97) 
Tall Ships' Race Kotkassa 
Valtakunnalliset Laivastokiltapäivät Helsingissä (sivu 110) 
MY:n jäsenmatka Murmanskiin (sivu 91) 
Meri 5-ottelun MM-kisat, Upinniemi (sivu 62) 
Sininen Reservi ry:n tutustumismatka MM-kisoihin (sivu 95) 
MY:n kuukausikokous, vierailu Mannerheim-museoon (sivu 90) 
Rannikkojääkärikillan kanoottivaellus 2 
MY:n Tourin Tussari-ammunta Upinniemessä (sivu 90) 
Meripuolustuspäivä ja RP:n juhlaseminaari, Helsinki 
Rannikkojääkärikillan barettimarssi (sivu 106) 

Kuivasaaren yleisöretket (sivu 99) 

Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden toinen 
tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa 

Seuraa lehtemme kotisivuilta merivoimien 

ja eri yhdistysten tiedotteita: 

www.rannikonpuolustaja. f i 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA U 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2007 
3/2007 Merivoimien kansainvälinen rooli 

Esittelyssä: Ilmavoimien kansainvälinen toiminta 
Ilmestyy viikolla 40. 

4/2007 Rannikon Puolustaja, 50 vuotta Suomen rannikoiden 
puolesta 
Ilmestyy viikolla 50. 
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* 

44. World Military 
Championships 

18.-24.8 2007, 
Upinniemi 

Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces 
> www.mil.fi/navysport 
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