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... ilmestyy viikolla 50. 
Pääteemana on Rannikon Puolustaja, 50 vuotta 
Suomen rannikoiden puolesta. Lehden aineistopäivä on 
15.10.2007 mennessä. Tekstit sähköisessä muodossa 
mieluiten rtf-tekstitiedostoina (muutkin formaatit käyvät) 
levykkeellä tai sähköpostilla. Kuva-aineisto paperi-, dia-, 
tai digikuvina (digikuvat tiff-, eps- tai jpg). Uigikuvien mini-
miresoluutio on 300 dpi käytettävässä koossaan. 
Paperikuvia ei palauteta. Muusta menettelystä on sovit-
tava erikseen päätoimittajan kanssa. 

2 RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 7 

mailto:kai.masalin@plusterveys.fi
http://www.rannikonpuolustaja.fi


PÄÄKIRJOITUS 3 / 2007 

Rauhan-
kumppanuus-
hengessä 

Merivoimien kansainvälisen toi-
minnan päämääränä on operatii-
vinen yhteensopivuus merivoi-
matoimintaan liittyvissä kriisin-

hallintatehtävissä. Lähiajan tavoite on asetettu 
vuoteen 2008, jolloin pääosan kansainvälisiä 
valmiusyksiköitämme tulisi olla arvioitu ja so-
veltuviksi havaittu. 

Merivoimien kansainvälisen toiminnan ny-
kyhistoria ei ole ajallisesti pitkä. Ponnahdus-
lautana on toiminut vuonna 1994 Naton kans-
sa allekirjoitettu PfP sopimus (rauhankump-
panuussopimus), joka antoi mandaatin myös 
merelliselle yhteistyölle. Käytännön työkaluna 
on toiminut PARP-prosessi ( suunnittelu- ja 
seurantaprosessi). PfP-henkiset harjoitukset 
ovat edelleen kansainvälisen merivoimatoi-
mintamme kulmakivi. "PfP-henki" avasi ovet 
myös kahdenväliselle yhteistyölle. Tätä Suomi 
ja Ruotsi ovat keskenään tehokkaasti hyödyn-
täneet. EU:n puitteissa merivoimaosuus on 
vielä hieman haussa, mutta kuitenkin hyvässä 
vauhdissa. Esimerkiksi EDA:n (European De-
fence Agency, Euroopan puolustusvirasto) oh-
jelmissa on useita merellisiä hankkeita. EDA: 
n merkitys on myös laajempi, sillä se on Suo-
melle ensisijainen kanava tehdä eurooppalaista 
puolustusmateriaaliyhteistyötä. 

NATO:n vuosittain toistuva MARINER-
harjoitus on tällä hetkellä monikansallisten 
harjoitustemme kulmakivi. Kahdenvälisistä 
harjoituksista varmaankin tunnetuin on alus-
yksikkötasan yhteistyöhön keskittynyt LOVII-
SA/LOVISA- harjoitussarja. LOVIISA-konsep-
ti täytti tehtävänsä viime vuonna ja sen osuus 

siirretään Saksan isännöimään NOTHERN 
COAST-harjoitukseen. Toinen ja ehkä menes-
tyksekkäin esimerkki Suomi-Ruotsi merivoi-
mayhteistyöstä on rannikkojääkäreiden ATU-
yksikkö (Amphibious Task Unit). Yksi huipen-
tuma oli ATU:n osallistuminen tänä keväänä 
NOBLE MARINER-harjoitukseen. Yksikkö on 
nyt miinalaivojen tavoin kansainvälisesti eva-
luoitu ja alkaa olla lähetyskunnossa merellisiin 
kriisinhallintatehtäviin. Oman lisänsä Itämeren 
piirin harjoitustoimintaan ovat tuoneet mie-
lenkiintoiset miinantorjuntaoperaatiot Baltian 
maiden vesillä sekä yhä tärkeämmäksi muo-
dostuvat ympäristövahinkojen torjuntaharjoi-
tukset. Harjoitustoiminnassa olemme saavut-
taneet lakipisteen. Alkuvaiheen innostuneisuu-
den jälkeen on painopisteytetty niitä harjoituk-
sia, jotka tuottavat valmiuksia kansainvälisen 
toiminnan päämäärää ja tavoitteita silmällä-
pitäen. Nyt keskitymme yksiköihin jotka ovat 
"joukko-tarjottimella" ts. hyväksyttyjä kansain-
väliseen joukkopooliimme. Näidenkin perusta 
on kansallisessa joukkotuotannossa. 

Alkumetreiltä saakka havaitsimme, että 
meritilannekuvan ylläpidossa olemme kehityk-
sen kärjessä. Kansalliset ratkaisumme toimivat 
jopa mallina varsinkin viranomaisyhteistyön 
osalta (" METO-yhteistyö"). Merivalvontayh-
teistyö ruotsalaisten kanssa (SUCFIS) on ollut 
luonnollinen jatko muulle yhteistyöllemme ja 
on edellisen puolustusministerimme sanoin 
"ainutlaatuinen saavutus". SUCFIS-järjestelmä 
saavutti operatiivisen valmiuden kesäkuussa 

jatkuu s i vu l l a ^y 
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4 .6 .2007 

Amiraa l i Jan Klenbergi l le 

l ippu juh lapä ivän korkein 

kunniamerkki 

Tasavallan presidentti on myöntänyt puolustus-
voimain entiselle komentajal le , amiraali Jan 

Klenbergille harvinaisen Vapaudenristin ritarikun-
nan suurristin rintatähtineen poikkeuksellisen suu-
rista ja pitkäaikaisista maanpuolustusansioista. 

Rannikon Puolustaja onnittelee! 

PÄÄKIRJOITUS jatkuu 
2006. Loppuvuodesta 2006 otimme uu-
den haasteen vastaan ja ryhdyimme ve-
tämään EDA:n alaisuudessa eurooppa-
laisen merivalvontaprojektin (MARSUR, 
Maritime Surveillance) yhtä työryhmää. 
Haaste on kova, mutta SUCFIS kokemus-
ten perusteella katsoimme, että meillä 
on kompetenssia tähän "eurooppalaiseen 

METO:on". Merivalvontayhteistyö tukee hyvin 
muuta kriisinhallintaa. 

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. Har-
joitusten ja valvontayhteistyön lisäksi olemme 
mukana n 30 erilaisessa säännöllisesti kokoon-
tuvassa kansainvälisessä työryhmässä. Näiden 
työryhmien kautta meille on avautunut mah-
dollisuuksien meri tai suo näkökulmasta riip-
puen. Kysymys ei ole enää tiedon saamisesta 
vaan kyvystä sen käsittelyyn. Työryhmien kaut-
ta kehitetään yhteensopivuutta tulevaisuuden 
hankkeissa ja päästään ehkä myös materiaa-
liyhteistyöhön. 

Pääesikunnan mallin mukaan Merivoi-
mienkaan Esikunnan uudessa organisaatiossa 
ei ole enää kansainvälistä toimialaa. Organi-
saatiouudistuksessa kansainväliset asiat hajau-
tettiin eri osastoille. Vastuita ei enää rajata sen 
mukaan, ovatko ne kansallisia vai kansainvä-

lisiä. Kansainvälinen osallistuminen kehittää 
kansallista osaamista ja päinvastoin. Muu-
tos vie tietysti aikansa, mutta suunta on hyvä. 
Kahdenvälisen toiminnan kehittämisen osalta 
työskentelymenetelmänä ovat esikuntaneu-
vottelut. Vakioidusti käymme niitä tällä het-
kellä kuuden eri merivoimaesikunnan kanssa. 
Laivastovierailut ja komentajatapaamiset ovat 
säilyneet tärkeänä osana kahdenvälistä kans-
sakäymistä. 

Merivoimat on jo alkumetreiltä saakka 
aktiivisesti osallistunut ja kehittänyt kansain-
välistä tukijalkaa. Toistaiseksi merivoimayksi-
köitämme ei ole lähetetty kansainvälisiin ope-
raatioihin, joista lähimmät ovat tällä hetkellä 
meneillään Välimeren alueella. Erikoistoimin-
taosastostamme oli ryhmä osana maavoimien 
osastoa saksalaisten johtamassa EU:n taistelu-
osastossa (EUBG) ja yksittäisiä henkilöitä on 
osallistunut kaikkiin puolustusvoimissamme 
käynnissä oleviin kriisinhallintaoperaatioihin. 
Aikanaan varmaan meidänkin kansainvälis-
ten valmiusyksikköjen suorituskyvyt ulosmi-
tataan. 

Veli-Jukka Pennala 
Lippueamiraali 
Merivoimien esikuntapäällikkö 
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Kommodor i , rannikkotykkiväen eversti 

JORMA HEIKKI KALEVI VUOHELAINEN 

13.4.1943- 10. 6.2007 
PUOLUSTUSVOIMAT 

Itsenäisen rannikkotykistöaselajin vi imeinen tarkas-
taja, kommodor i Jorma Vuohelainen menehty i sai-
raskohtauksen jälkiseurauksiin Porvoossa 10. kesä-
kuuta. Jorma Vuohelainen oli syntynyt Varkaudes-
sa 13.4.1943. Hän kävi koulunsa Lappeenrannassa 
kir joi t taen ylioppilaaksi keväällä 1962. Karjalan Ty-
kistörykmentissä suori tetun varusmiespalveluksen 
jälkeen oli vuorossa Kadett ikoulun kurssi n:o 50 ja 
valmistuminen rannikkotykistölinjalta vuonna 1966. 
Ensimmäinen palveluspaikka oli Vaasan Rannikkoty-
kistöpatteristo. Viestikapteenikurssi suuntasi tulevan 
aselajitarkastajan mielenki innon meripuolustuksen 
viestiyhteyksiin ja merivalvontajärjestelmän kehittä-
miseen. Vuodet ennen Sotakorkeakoulua kapteeni 
Vuohelainen to im i Suomenl innan Rannikkotykis-
törykment in viestiupseerina hoitaen samalla meri-
valvonnan työkenttää. Vuodet 1972-75 olivat opis-
kelua Sotakorkeakoulun teknillisellä linjalla. Koulun 
jälkeen yleisesikuntamajuri Jorma Vuohelainen pal-
veli Pääesikunnan Rannikkotykistötoimistossa vuo-
teen 1984.Tätä seurasi kaksi vuotta Suomenl innan 
Rannikkotyk is törykment in Porkkalan Patteriston 
komentajana ja paluu Pääesikunnan Rannikkotykis-
töto imistoon, nyt to imiston päälliköksi. Everstiluut-
nantti Vuohelainen ott i vuonna 1988 vastaan Sota-
korkeakoulun teknil l isten op in tosuunt ien johtajan 
ja opettajan tehtävät. Suomenl innan Rannikkoryk-
men t in komentajaksi eversti Jorma Vuohela inen 
määrätti in helmikuussa 1992. Tästä tehtävästä hän 
siirtyi rannikkotykistöaselajin tarkastajaksi vuonna 
1994. Rannikkotykistön l i i t täminen merivoimiin ke-
sällä 1998 vei eversti Vuohelaisen kommodor in vir-
kaan nimitettynä merivoimien apulaiskomentajaksi, 
josta tehtävästä hän siirtyi reserviin uuden vuositu-
hannen alussa. Jorma Vuohelainen palveli YK:n teh-

tävissä Lähi-idässä vuosina 1982-83 ja 1990-91. 

Jorma Vuohelaisen t yö rannikkotykistöaselaj in 
hyväksi ajoittui aselajin voimakkaan teknillisen kehi-
tyksen vuosiin. Hänen työnsä jälki hahmot tu i erityi-
sesti aselajin tiedonsiirtojärjestelmien, automaattisen 
a m m u n n a n laskennan ja valvonnan sekä merival-
vonnan kokonaisuuksien kehittämisessä. Jorma Vuo-
helaisen osasi välttää tekniikan yksityiskohtien hou-
kutuksen ja pystyi näkemään myös metsän puiden 
takana. Mon ipuo l inen kielitaito mahdoll ist i suoran 
osallistumisen hankintoihin li ittyviin neuvotteluihin 
niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Jorma Vuohela inen oli työhönsä voimakkaasti 
s i toutunut upseeri. Ammattikir jal l isuuden seuraami-
nen eri kielillä ylläpiti kielitaitoa ja laajensi näkemystä 
niin nykyhetkestä kuin tulevasta. Kommodor i Vuohe-
laisen osaksi tul i luotsata kehityksensä huipulla ol lut 
rannikkotykistöaselaji osaksi merivoimia. Y l immän 
j o h d o n linjaratkaisut olivat väljiä jät täen myöhem-
min tilaa ratkaisuille, jotka eivät olleet edullisia ran-
nikkopuolustuksen tulevalle kehitykselle. Kommodo-
ri Vuohelaisen tehtävänä oli toteuttaa nämä hänelle 
usein henkisesti raskaat päätökset. 

Reserviin siirryttyään Jorma Vuohelainen omis-
tautui Porvoossa yhteiskunnalliselle työl le ja siihen 
l i i t tyvään tu tk imusto imin taan. Viimeiseen i l tahuu-
toon hänet kutsutti in keskenjääneen tutk imustyön-
sä äärestä. Jorma Vuohelainen siunatti in viimeiselle 
matkalleen Porvoossa 29. kesäkuuta 2007. Saattajina 
olivat perheenjäsenet ja läheisimmät ystävät. 

Kunniaa kommodor i , rannikkotykkiväen eversti 
Jorma Vuohelaisen elämäntyöl le tehden! 

Asko Kilpinen 
Prikaatikenraali 
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Terhi Pyyhtiä-Sassi 

Sami Sorri ja Terhi Pyyhtiä-Sassi voittivat henki-
lökohtaiset maailmanmestaruudet Meri5-ottelun 

MM-kilpailuissa Upinniemessä. Sorrille MM-kulta 
oli jo kuudes, Pyyhtiä-Sassille toinen. 

- Kotikisavoitto oli unelmani. Kaikki meni ihan 
nappiin, iloitsi Pyyhtiä-Sassi, kun kisavoitta viiden-
nen osakilpailun jälkeen varmistui yhteispistetulok-
sella 6047. 

Pyyhtiä-Sassin suoritukset olivat vahvoja jokai-
sessa kilpailulajissa. Hän otti aloitusvoiton maanan-
tain esteradalla ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon 
myös muissa lajeissa, eli pelastusuinnissa, esteuinnis-
sa, merimiestaitokilpailussa ja ampumajuoksussa. 

Saima Ratasvuori sijoittui yksilökilpailuissa sijal-
le 12 kaikkiaan 22 kilpailijattaren joukosta. Joukkue-
kilpailussa Suomen naiset saivat pronssia, kulta meni 
Norjaan ja Venäjä kipusi hopealle. 

Sorri tsemppasi 

Sami Sorri voitti jo kuudennen maailmanmestaruu-
tensa Meri5-ottelussa. Helpolla ei mitali irronnut, sil-
lä Sorrilla oli epäonnea alkupäivien lajeissa: estera-
dalla hän lipesi puomilla ja esteuinnissa tuli virheitä. 

- Siinä piti vain koota itsensä, konkari totesi. Kol-
mannen kisapäivän merimiestaitoradalla kokoami-
nen olikin kohdallaan ja Sorri suoritti radan huippu-
alassa. Myös torstain päätöskisa ampumajuoksu on-
nistui. Yhteispistemääräksi Sorri sai 6134. 

Muista suomalaismiehistä Marko Koisi sijoittui 

J £ \ @ K E M m @ S 0 , 

Sami Sorri 

sijalle 17, Janne Paloheimo sijalle 26, Petri Sassi oli si-
jalla 31 ja Ville Haverinen sijalla 57. Kaikkiaan kilpai-
lijoita miesten sarjassa oli 68. 

Miesten joukkuekilpailun voiton vei Saksa, toi-
seksi sijoittui Norja ja kolmanneksi Turkki. Suomi oli 
viides. 

Merisotilaiden Meri5-ottelun maailmanmesta-
ruuksista kamppailtiin nyt 44:ttä kertaa ja ensim-
mäistä kertaa Suomessa. Kilpailuun osallistui jouk-
kueita 14 maasta, kaukaisimmat urheilijat saapuivat 
Brasiliasta, Pakistanista ja Etelä-Afrikasta. 

Kansainvälisen Sotilasurheiluliitto CISM:n 
Meri5-ottelun järjestelyistä vastasi merivoimat. 

Kokonaiskilpailun tulokset 

Miehet: 
1. Sami Sorri FIN 6134 
2. Lars Weise GER 6099 
3. Karol Morek POL 6051 
4. Reidar Anmarkrud NOR 6040 
5. Michael Fröbisch GER 6028 

Naiset: 
1. Terhi Pyyhtiä-Sassi FIN 6047 
2. Camilla Ianke NOR 5923 
3. Linda Hammersland NOR 5784 
4. Marina Kolesnikova RUS 5777 
5. Svetlana Bugaeva RUS 5746 

WC Ml 
mm 
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PÄÄTOI 

C A R P E D I E M II! 

Kaksisataa vuotta sitten, tulevana Suomen me-
rivoimien vuosipäivänä, allekirjoitettiin Kö-

nigsbergissä (Nyk. Sovetsk) Tilsitin liittosopimus, 
jossa Euroopan valtias, keisari Napoleon käytän-
nössä saneli ehdot tsaari Aleksanteri I:lle, jonka 
armeija oli kärsinyt murskatappion Friedlandis-
sa, Itä Preussissa. Sopimuksessa Eurooppa jaettiin 
Ranskan ja Venäjän kesken. Venäjä sai lisäksi eri-
tyistehtävän pakottaa Ruotsi Ranskan Englantia 
vastaan julistamaan mannermaasulkemukseen. 
Seurauksena oli Suomen Sotana tunnettu 1808-
09 käyty sota, jossa Suomi erotettiin Ruotsista, ja 
alkoi 110 vuoden matka kansakunnaksi kansa-
kuntien joukkoon. Itsenäisyyteen, josta kansa ei 
mitään haaveillut, mutta jonka pohjaa Runeberg 
osaltaan loi 40 vuotta myöhemmin romantisoides-
saan tuon surkean sodan. On syytä muistaa, että 
Suomea ei edes mainittu Tilsitin sopimuksessa. 
Kohtalon kummallisuuksia on, että noista Napo-
leonin järjestelyistä Aleksanterille lohdutuspalkin-
tona annettu Suomi lienee lähes ainut tähän asti 
elänyt järjestely. 

Autonomian aika kasvatti Suomesta itseään 
hallinnoivan kansan. Itsenäistyminen, vapaussota 
ja sodat 1939-45 varmistivat itsellisyytemme. 

Aleksanteri I:n, Puolan kurittajan, yllättävä 
oikku antaa Suomelle autonomia, on yksi noita 
kohtalon käänteitä, joita vastuuta kantavat johtajat 
ovat osanneet ja uskaltaneet käyttää hyväksi. Suo-
men itsenäistyminen I maailmansodan melskeis-
sä oli samanlainen. Vuodet 1917-20 olivat pienten 
maiden menestystarina. Seuraavan ajankohdan 
tarjosi vasta EU. Myös toisen maailmansodan eri 
vaiheissa päättäjämme, henkilökohtaiset riskit 
ottaen ja kantaen, tekivät kovia henkilökohtaisia 
päätöksiä. Tarttuen hetkeen ja eläen sen mukaan. 

Samanlaista uskallusta ja johtajuutta osoitti 
Viron edesmennyt presidentti, Lennart Meri. Neu-
vostoliiton loppukouristuksissa hän sukkuloi lähe-
tystöstä toiseen ja hankki Viron palautetulle itse-
näisyydelle kansainvälisen tunnustuksen, muuta-
mien kriittisten tuntien aikana. Carpe diem! 

Olin kesällä Sortavala-Äänislinna matkalla 
ja MY:n matkalla Murmanskissa. Mitäpä näin ja 
koin. Mitä tunsin sisälläni. Näin kauniin, rappio-

Taisto 3:n radion kimpussa: historian 
havinaa ja suhinaa 

tilassa olevan, varsin aution Itä-Karjalan. Tunsin 
suurta surua lähes aution rajamaan surkeudesta, 
koin vahvasti paluun neuvostoaikaan. Taikka ei-
hän se koskaan oikeastaan poistunutkaan. Stalinin 
terrorin aikana Itä-Karjalassa teloitettujen 11 000 
vainajan muistopaikalla suulainkin hiljeni. Venä-
jän valtio ei näiden lehtojen ylläpitoa tue ja tyy-
pilliseen tapaan muistomerkin pronssireliefikin 
oli jo varastettu. Putin palauttaa Stalinia koulujen 
historian opetuksessa suurten valtiomiesten jouk-
koon. Petroskoin Lenina-pääkatu päättyy jättiko-
koiseen Ääniselle tähyävään Leninin patsaaseen, 
ja Kuusinen ja Unkarin kansannousun murskaaja 
Andropov ovat saaneet pitää katunsa ja patsaansa. 
Ja Murmanskin matkaan annetut lupaukset eivät 
toteutuneet. Ei asiaa Severomorskiin! 

Mitä luin kotona lehdistä? Raaka-aineita puusta 
öljyyn käytetään taloudellisina aseina. Tankit rys-
käävät Jäämeren suljetulla tiellä, strategiset pom-
mikoneet lentävät jälleen napa-alueilla, sotilaallista 
tavaraa putoilee Georgiaan, TAE-sopimus irtisano-
taan ja pieniä "lähiulkomaita" uhkaillaan. Natzien-
kin avulla. (Oliko oikein litteroitu?) Ja me uskom-
me EU:n solidaariseen apuun, jos hätä yllättää! 

Presidentti Ahtisaari sanoo olleensa jo pre-
sidenttikautenaan Nato-jäsenyyden kannattaja, 
mutta pitäneensä suunsa kiinni puoluejohtajien 
pelossa, Presidentti Koiviston fundeeraukset Vi-
ron itsenäisyyteen ja Karjalaankin liittyen nouse-
vat yhä uudestaan esille. Missä rohkeus? 

Surullista on, että pääministeri Cajander, kor-
jaan Vanhanen, näyttää osoittavan samanlaista 
johtajuutta. Odotellaan, katsellaan ja hyssytellään. 
Toivottavasti se on vain taktiikkaa. Toivossahan 
on hyvä elää, sanoi lapamato. Carpe Diem! 

Kai Masalin 
4.9.2007 
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Puolustusvoi-
mien Kansain-

välinen Kes-
kus (PVKVK) 

Puolustusvoimien 
kansainvälinen 
toiminta 

JAAKKO SAVISAARI KUVAT© PUOLUSTUSVOIMAT 

Kommodori Jaakko 
Savisaari toimii apu-
laisosastopäällikkönä 
Pääesikunnan suun-
nitteluosastolla (J5) 

Puolus tusvoimien kan-
sainvälinen toiminta on 
t änä pä ivänä e r i t t ä in 
monitahoista ja moni-

mutkaistakin. Se ylittää helposti 
uutiskynnyksen ja on toistuvasti 
poliittisen ja kansalaiskeskuste-
lun kohteena, vaikka sen osuus 
puolustusvoimien kokonaisvo-
lyymistä on melko pieni. Täs-
sä artikkelissa yritän hahmottaa 
to iminnan kokonaisuut ta jon-
kun verran yleistäen ja joitakin 
kulmia oikaisten. 

Puolustusvoimien tehtävät 
uudessa laissa puolustusvoimista 
ovat yksinkertaistettuina 
- Suomen sotilaallinen puolus-

taminen 
- muiden viranomaisten tuke-

minen 
- osallistuminen kansainväli-

seen sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan 
Puolustusvoimien kansainvä-

lisen toiminnan perusteet tule-

vat näistä tehtävistä. Pyrkimyk-
senä on, ettei mitään puolustus-
voimien suorituskykyä kehitetä 
vain yhtä tehtävää varten, vaan 
että kansallisen puolus tuksen 
suorituskykyjä voidaan käyttää 
myös muiden viranomaisten tu-
kemiseen ja/tai kansainväliseen 
kriisinhallintaan. Tätä kutsutaan 
epävirallisesti yhden raiteen po-
litiikaksi. 

Kansainvälistä yhteistoimin-
taa sovitetaan osaksi puolustus-
voimien normaalia toimintaa. Se 
ei ole enää erillistä, erikoista toi-
mintaa. Yhteistyötä kehitetään 
jatkuvasti Pohjoismaiden kesken, 
Euroopan unionissa, NATO:n 
kanssa sekä kahdenvälisesti. YK: 
ssa ja ETYJ:ssä toimitaan perin-
teisen mallin mukaan. Kylmän 
sodan aikaisesta kansallisesta 
puolustuksesta - yksin tai osana 
liittoutumaa - ollaan siirtymässä 
enenevästi omien etujen ja arvo-
jen puolustamiseen kaukanakin 
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oman alueen ulkopuolella. Suo- Sotilaallisen kriisinhallinnan kehittyminen 
messa ei kuitenkaan kansallisen 
puolustuskyvyn vaatimusta ole 
asetettu kyseenalaiseksi. 

Pohjoismainen yhteistyö 
Pohjoismaisessa yhteistyössä-
kin on monia u lot tuvuuksia . 
Emme ole yhtenäinen maajouk-
ko, vaikka halua ja syitä yhteis-
toimintaan on kiistämättä ole-
massa. Puhtaasti pohjoismaisen 
rauhanturva- ja materiaaliyh-
teistyön sekä kahdenvälisen yh-
teistyön lisäksi toimimme EU: 
ssa ja yhdessä NATO:n kanssa. 
EU-yhteistyössä ovat mukana 
Suomi, Ruotsi ja Norja (ei EU-
maa), mutta Tanska on jättäyty-
nyt EU:n sotilaallisen yhteistyön 
ulkopuolelle. NATO-yhteistyös-
sä Norja ja Tanska ovat jäseniä, 
Suomi ja Ruotsi rauhankumppa-
neita. 

Euroopan unioni 
Euroopan unionissa on yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kan kehittämiseksi luotu turval-
lisuusstrategia 2003, jonka mu-
kaan uhkien (terrorismi, jouk-
kotuhoaseiden leviäminen, alu-
eelliset konfliktit, hajoavat val-
tiot ja järjestäytynyt rikollisuus) 
torjumiseksi EU:n on oltava ak-
tiivisempi, suorituskykyisempi, 
yhtenäisempi ja yhteistyökykyi-
sempi. Tämän toteuttamiseksi 
on luotu suorituskyvyn yleista-
voitteet (Headline Goals, HG), 
EU:n sotilaallispoliittiset raken-
teet ja perustettu Euroopan Puo-
lustusvirasto (EDA). 

Suorituskykyjen kehittämi-
sen suunnitteluvastuu siirrettiin 
EU:n sotilaskomitealta ja -esi-
kunnalta EDA:lle ja luotiin EU: 
n nopean toiminnan taistelu-
osastokonsepti. EU on ottanut 
vastuun joistakin operaatioista 

SIINA! 
1966 

NA IU U K t N A A l l O I 
kumppanuus IFOR KFOR ISAF 

1994 1 995 1 999 2001 

(mm. OP ALTHEA Bosnia-Her-
zegovinassa, Suomi mukana) ja 
luonut EU:n tulevaisuuden suo-
rituskykytavoitteet (LTV, Long 
Term Vision). 

Suomi on ollut ansiokkaasti 
edustettuna kaikissa mainituissa 
rakenteissa ja toiminnoissa. En-
simmäisen kerran Suomi osallis-
tui EU-taisteluosaston (EUBG) 6 
kuukauden valmiusjaksoon al-
kuvuodesta 2007. Seuraava vuo-
ro on vuonna 2008. 

NATO 
NATON ydintehtävät ovat tur-
vallisuuden luji t taminen, kes-
kinäinen konsultoint i , pelote 
ja puolustus, kriisinhallinta ja 
euroat lant t inen kumppanuus . 
Vaikka näillä torjutaan tänään 
pääuhkia - terrorismia, joukko-
tuhoaseiden ja ohjusteknologian 
leviämistä sekä muita asymmet-
risia uhkia - säilyvät artikla 5:n 
mukaiset turvatakuut kuitenkin 
liiton perustana. 

Kehittämisen painopisteinä 
ovat liikkuvat, NATO:n maan-
tieteellisen alueen ulkopuolel-
la toimimaan kykenevät suori-
tuskykyiset joukot. Suomi liittyi 
NATO:n rauhankumppaniks i 
1994. Puolustusvoimien kannal-
ta keskeistä ohjelmassa ovat krii-
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sa operaatiossa ja kaikissa tehtävissä 
auduttava pahimpaan mahdolliseen 

tilanteeseen. 

sinhallintaoperaatiot ja sotilaalli-
sen toimintakyvyn kehittäminen. 
Samalla lisätään Suomen puolus-
tuskyvyn uskottavuutta. Tärkeitä 
käsitteitä ovat PARP (Planning 
and Review Process), joka mää-
rittää vaatimukset yhteistoimin-
takyvylle ja arvioi niiden toteu-
tumisen, OCC (Operational Ca-
pabilities Concept), joka määrit-
tää suorituskykyvaatimukset ja 
arvioi niiden täyttymisen, sekä 
IPP (Individual Partnership Pro-
gramme), joka määrittää koulu-
tusjärjestelyt vaatimusten saa-
vuttamiselle. 

NATO-standardien mukai-
nen yhteensopivuusvaat imus 
kattoi aluksi vain PARP-tavoit-
teissa määritetyt alueet. Tänään 
vaatimus yhteensopivuudesta 
kattaa kaiken uuden materiaalin 
ja osan toiminnasta ja rakenteis-
ta. Suomen kannalta tärkeim-
piä NATO-johtoisia operaatioi-
ta ovat KFOR Kosovossa ja IS AF 
Afganistanissa. Suomella on kan-
sallisia edustajia ja esikuntaup-
seereita NATO:n eri esikunnis-
sa Euroopassa ja USA:ssa. Suo-
mi osallistuu vuosittain useaan 
NATO- tai PfP-harjoitukseen. 

Yhdistyneet Kansakunnat 
Suomen osa l l i s tuminen YK-
johtoiseen rauhanturvatoimin-
taan alkoi jo 1956 Siinailla. Sit-
temmin on osallistuttu lukui-
siin operaatioihin. Tällä hetkellä 
laajimmin osallistutaan vuonna 
2006 alkaneeseen operaatioon 
Etelä-Libanonissa, jossa tehtävät 
on kuitenkin pääosin pian suo-
ritettu. Jo 1960-luvulta asti on 
osallistuttu jatkuvasti UNMO-
GIP-operaatioon Kashmirissa ja 
UNTSO-operaatioon Lähi-Idäs-
sä. Lisäksi edustajia on puolessa 
tusinassa muita operaatioita sekä 
YK-päämajassa. Suomi osallis-
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tuu aktiivisesti myös asevalvon-
taan ja luottamusta lisääviin toi-
miin ETYJ:n ja Open Skies -so-
pimuksen puitteissa. 

Kahdenvälinen toiminta 
Kahdenvälinen toiminta jakau-
tuu karkeasti säännöllisesti pi-
dettäviin kahdenvälisiin esikun-
taneuvotteluihin ja niissä päätet-
tyihin moninaisiin yhteistoimin-
tamuotoih in sekä sotilasasia-
miestoimintaan. Kahdenväliseksi 
toiminnaksi voidaan myös laskea 
EU-taisteluosastojen harjoituk-
set, jotka sovitaan johtovaltion ja 

kunkin osallistujavaltion kesken 
erikseen. 

Materiaaliyhteistyötä teh-
dään kahdenvälisesti ja monis-
sa kansainvälisissä piireissä. Tä-
nään pyritään usein yhteishan-
kintoihin eri maiden kesken, 
koska yhteensopivuus on vaati-
mus ja taloudellisuus on noussut 
yhä merkittävämmäksi tekijäksi 
rikkaissakin maissa. Samoihin 
tavoitteisiin tähtäävät hankinto-
jen jälkeiset käyttäjäkerhot, joil-
la optimoidaan materiaalin käyt-
töä, ylläpitoa ja modernisoin-
tia. Eurooppalaisella EDA:Ila ja 

pohjoismaisella NORDAC:lla on 
kannaltamme keskeinen merki-
tys. 

Resurssit 
Laki sotilaallisesta kriisinhal-
linnasta (2006) määrittää krii-
sinhallintajoukkojen enimmäis-
määräksi 2000 henkilöä. Käy-
tännössä viime aikoina operaa-
tioihin on osallistunut kerralla 
noin 1000 henkilöä. Kustannuk-
set ovat vuosittain noin 100 mil-
joonaa euroa. Osall is tuminen 
linjataan valtioneuvoston turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisessa 
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Kansainvälinen toiminta 
palvelee kansallista 
puolustustamme 
Lopuksi palaan puolustusvoimi-
en kolmeen tehtävään. Kansal-
linen puolustus on tärkein teh-
tävämme. Kansainvälisessä toi-
minnassa saatuja kokemuksia ja 
malleja hyödynnetään kotimaan 
puolustuksessa. Samalla luomme 
kykyä mahdollisesti vastaanottaa 
apua sitä tarvitessamme. Suo-
messa jo pitkään jatkunut hyvä 
viranomaisyhteistyö on meil-
lä vientitavaraa. Ulkomailla on 
kiinnostuttu meidän poikkeuk-
sellisen taloudellisesta ja tehok-
kaasta yhteistyöstämme eri vi-
ranomaisten välillä ja 'Suomen 
mallista' otetaan nyt mallia kan-
sainvälisissä yhteishankkeissa. 
Vientityötä tekevät puolustusvoi-
mien ohella myös muut viran-
omaiset verkottuen näin entistä 
enemmän kansainväliseen yh-
teisöön. Toisaalta viranomaisyh-
teistyön kokemuksesta on Suo-
mella ajatuksia siviilikriisinhal-
linnassa, jotka voidaan yhdistää 
sotilaallisen ja siviilikriisinhal-
linnan tehokkaaksi kokonaisuu-
deksi kohdealueesta ri ippuen. 
Kansainvälisessä toiminnassa on 
kyse vastavuoroisuudesta; vain 
satsaamalla itse voi myös odot-
taa saavansa jotain. Tämä ei kos-
ke vain sotilaallisia toimia, vaan 
koko turvallisuuspoliittista kent-
tää. • 

Joukot 
käyvät läpi 
erikoiskou-
lu tuksen ja 
harjoitustoi-
minnan ja ne 
evaluoidaan 
ja sert if ioi-
daan NATO-
harjoituksis-
sa, jonka jäl-
keen ne tai 
n i iden osia 
v a s t a vo i -
daan lähet-
tää operaa-

tioon. Vain poikkeustapauksissa 
tulisi lähetettävä joukko valita 
näiden ulkopuolelta. 

Operaatiossa olevien jouk-
kojen kansallisesta johtamisesta 
ja huollosta vastaa Niinisalossa 
oleva, vuonna 2001 perustettu 
Puolustusvoimien Kansainvä-
linen Keskus (PVKVK). Jouk-
kojen koulutuksesta ja perus-
tamisesta vastaa maavoimien 
pääosalta Porin Prikaati. Pie-
nempiä erikoisyksiköltä koulute-
taan maa-, meri- ja ilmavoimien 
muissa joukoissa ja laitoksissa. 
Vuoden 2008 alussa operaatiois-
sa olevien joukkojen kansallinen 
johtamis- ja huoltovastuu siir-
tyy puolustushaaraesikunnille. 
Kansainvälinen keskus muuttuu 
enemmän koulutuskeskuksek-
si, jossa koulutetaan sekä kan-
sallista että kansainvälistä hen-
kilöstöä kriisinhallintatehtäviin. 
Keskus muuttaa vuoden 2008 
aikana Hyrylään. Pääesikunnas-
sa kriisinhallinnan konseptis-
ta, NATO- ja EU-yhteistyöstä 
ja kahdenvälisestä yhteistyöstä 
sekä operaatioiden suunnittelus-
ta vastaa suunnitteluosasto (J5). 
Meneillään olevien operaatioi-
den seuranta ja asevalvonta ovat 
operatiivisen osaston (J3) vas-

nen kriisinhallinta on poliittises-
ti merkityksellistä ja sen toimin-
taympäristö muuttuu jatkuvasti, 
käsitellään operaatioihin ja har-
joituksiin osallistuminen UTVA: 
ssa (hallituksen uiko- ja turvalli-
suuspoliittisessa ministerivalio-
kunnassa, tasavallan president-
ti läsnä). Tarvittaessa viedään 
asiat eduskunnan käsiteltäviksi. 
Puolustusministeriössä on tänä 
vuonna laadittu puolustushallin-
non kansainvälisen toiminnan 
strategia. 

Suomi on määrittänyt nyt tai 
lähivuosina kansainvälisissä ope-
raatioissa käytettäviksi laajahkon 
kirjon mahdollisia joukkoja: 

mekanisoitu jalkaväkipatal-
joona 
pioneeripataljoona 

- erikoisoperaatiojoukkue 
- sotilastarkkailijoita 
- suojeluosasto 
- CIMIC-henkilöstöä (siviili-

sotilasyhteistyö) 
lennokkiyksikkö 
esikuntayksikkö 

- viestiyksikkö 
- pinta-alus (miinalaiva) 

alustarkastusryhmä 
rannikkojääkäriyksikkö 
ilmavoimien valmiusyksikkö 

selonteossa. Koska kansainväli-

tuulla. Tiedusteluosasto (J2) oh-
jaa sotilasasiamiehiä. Kanslian 
protokollaosasto vastaa vierailu-
jen järjestelyistä. Puolustusvoi-
mien Tiedustelukeskus hoitaa 
sotilasasiamiesten ja monikan-
sallisissa esikunnissa palvelevien 
käytännön hallinnoinnin. 
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MYÖTÄTUULESSA 
Meri on erityisen merkityksellinen Euroopan unionille. 

Sen ulkomaankaupasta 90 % kulkee meritse 1 2 5 0 

sataman kautta. Euroopan unionin 20 rannikkovaltion 

70 000 kilometrin rantaviivan tuntumassa asuu 50 % 

unionin väestöstä. Merellinen turvattomuus on viime 

vuosina lisääntynyt, etenkin merirosvoudesta ja sala-

kuljetuksesta johtuen. Tästä syystä Euroopan unionin 

mielenkiinto merten turvallisuuteen on viimeisten kah-

den vuoden aikana kasvanut. 

Kirjoittaja on toiminut 2003-
2006 merivoimien esikun-
nan kansainvälisten asioiden 
päällikkönä, 2006 Suomen 
EU-puheenjohtajuuden asi-
antuntijana Pääesikunnassa 
ja MARDIM-edustajana sekä 
2007 EU:n merivoimajohto-
portaan esikuntaupseerina 
Suomen ensimmäisen taiste-
luosastovuoron aikana ja toi-
mii edelleen Suomen CHEN-
valmistelijana. 

Komentaja 
Lauri Helaniemi 

Vuosien 2006-2007 aikana on EU:n 
piirissä käynnissä kuusi rinnakkais-
ta merellisen turvallisuuden proses-
sia. Näistä kuvassa 1 esitetyt viisi en-

simmäistä ovat tiiviissä suhteessa toisiinsa. 
(Kirjoituksen kappalenumerointi vastaa ku-
vassa olevien kehityslinjojen numerointia). 
Kuudes käsittelee merivalvonnan kansainvä-
listä kehittymistä, josta on kirjoitettu RP:ssä 
n:o 3/20061 sekä toisaalla tässä lehdessä. Pro-
sessit tulevat tuottamaan jo nyt ainakin kol-
me konkreettista tuotosta; EU:n meristrate-
gian (Maritime Policy2), EU:n merellisen no-
pean toiminnan konseptin (Maritime Rapid 
Reaction Concept3) ja EU:n taisteluosaston 
merellisen komponentin aktivoimisohjeen 
(MTG Standing Operation Procedure) (ku-
vattuna kuvassa 1 sinisen ellipsin sisällä). 
Suomella on paljon annettavaa ja saatavaa 
näistä konsepteista. 

I. Komission meristrategia kehitettiin 
CHEN:n avulla 
EU:n meristrategialle on selkeä tilaus. En-
simmäiseen meristrategian luonnokseen 
pyydettiin jäsenmaiden kannanotot. Kos-
ka strategiaa pidettiin pääasiassa taloudel-
lis-ympäristöllisenä, ei merellisen turvalli-

Kuva 2 CHEN:n edustajat 
luennoimassa 
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suuden osa-alue ollut juurikaan 
esillä. EU:n meris t ra tegian tul-
tua julkaistuksi luonnoksena, ns. 
v ih reänä p a p e r i n a (Green Pa-
per) , oli kaikilla mahdo l l i suus 
lausua mielipiteensä siitä. 

Euroopan mer ivoimien ko-
menta ja t (CHEN) kokoontuvat 
vuosittain kehittämään merivoi-
maulottuvuutta. Pääsääntöisesti 
yksi työryhmä tutkii kulloinkin 
t ä rkeänä p idet tyä osa-a luet ta . 
Vuonna 2006 CHEN perusti työ-
r y h m ä n tu tk imaan merell is ten 
v i ranomais ten yhte is to imintaa 
turvallisuuden kehittämiseksi. 

Työn konseptivaihe ajoittui 
sopivasti niin, että CHEN kykeni 
sen avulla vaikuttamaan komis-
sion meristrategialuonnokseen. 
CHEN:n aloitteesta EU:n komis-
sio järjesti seminaarin 22.3. Brys-
selissä, johon kaikki merelliseen 
turval l isuuteen vaikuttavat ko-

mission osastot ja EU:n erilliset 
laitokset osallistuivat. Meri tur-
vallisuus näkökulmia kuunnel -
t i in mie lenki innol la (kuva 2). 
Toiseksi CHEN lähetti yksimie-
l isen ammat i l l i sen l a u s u n n o n 
komissiolle v ihreään paper i in . 
CHEN:n aktiivisuus palkit t i in, 
sillä Saksa EU:n puheenjohtaja-
maana kutsui sen mukaan järjes-
tämäänsä meris t ra tegian luon-
noksen päätösseminaari in 11.5. 
Bremeniin. Nähtäväksi jää, mi-
ten lopullinen EU:n meristrate-
gia ottaa lokakuussa merellisen 
turvallisuuden vaatimukset huo-
mioon , ni in mer ivoimien kuin 
mere l l i s ten v i r a n o m a i s t e n k i n 
yhteistyön osalta. 

II. Suomi esimerkkinä CHEN 
konseptissa 

CHEN:n vi ranomaisyhte is työ-
konsepti (MSO CONCEPT) pää-

2006 2007 

tyi j a k a m a a n y h t e i s t o i m i n n a n 
neljään alueeseen; yhteistoimin-
nall iseen, t iedonvaihdol l i seen, 
operatiiviseen ja taloudelliseen. 
Näistä yhteistoiminnallinen alue 
kuvaa pyrkimystä saada merel-
liset toimijat yhteistyöhön. Tie-
donvaihdollinen taas määrittelee 
tarpeen yhteiselle Euroopan laa-
juiselle meritilannekuvalle. 

S u o m e n jo v u o d e s t a 1993 
kehi t tämä merellisten toimijoi-
den (METO) viranomaisyhteis-
työ toimii kansainvälisesti hyvä-
nä yhteistyömallina muille EU-
maille. Silti konsept in voidaan 
katsoa tarjoavan uusia yhteistyö-
alueita kehitettäväksi myös Suo-
messa. Myös tiedonvaihdolliseen 
yhteis työhön Suomen merival-
vonta (MEVAT) yhteistyömalli 
soveltuu hyvin. Molempiin on-
kin käyty tu tus tumassa laajasti 
eri maista. 

2008-> 

"GER PRESIDENCY 

MTG 

1. MARITIME RAPID 
RESPONCE 

SJ J 
II. MSO CONCEPT 

SLO PRESIDENCY 

JOINT 
EUBG 

CONCEPT 

2. NON-MILITARY TASKS & 
INTERAGENCY COOPERATION 

I. COMISSION 

Kuva 1. Eurooppalaisten merivoimakonsept ien yhteinen kehi t tyminen (vasemman reunan nume-
rointi viittaa tekstin kappalenumeroint i in) 
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Kuva 3 Merivoimaulottuvuustyöryhmä ja keskellä sen puheenjohtajat Saksa, EUMS ja Suomi 

CHEN pyysi vuosikokouk-
sessaan 2007 työryhmää tutki-
maan vielä toisen vuoden, miten 
merivoimat voisivat käytännössä 
kehittää merellisten viranomais-
ten välistä yhteistyötä (MSO 
PRODUCTS), niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. 

III. Sotilaskomitean merivoi-
matutkimus päätökseen Suo-
men kauden siivittämänä 
Useat Euroopan merivoimat , 
niin yhdessä CHEN:n puitteis-
sa kuin erikseenkin, olivat huo-
lissaan merivoimaymmärryksen 
vähenemisestä EU:ssa. Tästä oli 
merkkejä esimerkiksi EU:n tais-
teluosastokonseptin (EUBG4) 
kehittämisessä tai EU:n sotila-
sesikunnan henki lös tön puo-
lustushaarajakaumassa vuoden 
2005 lopulla. Virallisesti Espan-
jan aloitteesta EU:n sotilasko-
mitea (EUMC5) päätti merivoi-
mallisen ulottuvuuden tutkimi-
sesta (MARITIME DIMENSI-
ON STUDY). Vuonna 2006 se 
antoi EU:n sotilasesikunnalle 
(EUMS6) tehtävän tutkia 1) mil-
laisissa tehtävissä merivoimia 
voidaan käyttää, 2) miten me-
rivoimat saadaan nopeasti liik-

keelle ja 3) millaisia merivoimia 
EU- maat tulevaisuudessa tarvit-
sevat. EUMS päätti kutsua jäsen-
maiden asiantuntijaryhmän asi-
aa työstämään. 

Konsensukseen perustuvaa 
tutkimusta leimasi voimakkaasti 
kaksi näkemyseroa. Ensinnäkin 
EU-skeptisten maiden mieles-
tä merivoimia ei saa työryhmän 
toimeksiannon mukaan käyttää 
muihin kuin ESDP-tehtäviin7, 
vaikka merellä kaikenlainen yh-
teistyö on jokapäiväistä. Toisek-
si NATO-maiden mielestä EU:lle 
ei pitäisi perustaa erillisiä merel-
lisiä valmiusjoukkoja, sillä nii-
den merivoimilla on jo raskaat 
valmiusvaatimukset. Yhteisym-
märrys saavutettiin kuitenkin 
siitä, että merivoimia voidaan 
käyttää kaikissa EU:n kriisinhal-
lintamalleissa. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon 
työryhmätyöskentely oli hidasta, 
koska työryhmän puheenjohta-
ja ei ollut meriupseeri eikä EU:n 
silloinen puheenjohtajamaa ollut 
rantavaltio. Työ saatiin päätök-
seen 20.12. Suomen puheenjoh-
tajuuskauden päätteeksi, rans-
kalaisen meriupseerin toimittua 
työryhmän toisena puheenjohta-

jana (kuva 3). 
EU:n mer ivo imatu tk imus 

päätyi kahteen joh topää tök-
seen. Ensinnäkin, merellisen 
kokonaisturvallisuuden tehos-
tamiseksi nähtiin tarve kehittää 
merellisten viranomaisten yh-
teistyötä. Etenkin EU:n sisällä, 
mutta käytännössä myös laajem-
minkin. Sama johtopäätös, jota 
CHEN jo aiemmin tutki. 

Toiseksi nähtiin tarve integ-
roida merivoimatoiminta EU: 
n taisteluosastokonseptiin sekä 
laatia merivoimille nopean toi-
minnan konsepti, joka ei perustu 
valmiudessa oloon vaan kriisin 
vaatimaan suorituskyvyn koko-
amiseen. 

IV. Merelliselle nopealle toi-
minnalle tarvitaan kehysval-
tio 
EUMC päätti tutkimuksen pe-
rusteella, että EUMS laatii merel-
lisen nopean toiminnan konsep-
tin. Kesäkuussa 2007 valmistu-
nut konseptiluonnos (MarRRC ) 
kuvaa mekanismin (MRRM9), 
jolla EU pystyy kriisin sattu-
essa kokoamaan jäsenmait ten 
kriisipesäkettä lähinnä olevista 
merivoimayksiköistä laivasto-
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osaston. Pelkästään EU:n jouk-
koluettelossa on noin 60 alus-
ta korkeassa valmiudessa. Malli 
soveltuu erinomaisesti NATO-
jäsenmaille, joiden alukset pur-
jehtivat muutenkin NATOin val-
miuslaivueissa (SNMG), nopean 
toiminnan laivueissa (NRF10) tai 
ovat sitoutuneina käynnissä ole-
viin kolmeen merivoimaoperaa-
tioon Euroopan tuntumassa. 

Ei-NATO jäsenmaille, joiden 
alukset eivät ole säännönmukai-
sesti valmiudessa, tai Suomelle, 
jonka aluksia ei ole vielä lähetet-
ty operaatioihin, on tapauskoh-
tainen koollekutsuminen vaike-
aa. Tästä syystä PfP-maille olisi-
kin tärkeää, että EUBG:n rinnal-
la on valmiudessa edes merivoi-
majohtoportaan (MCC11) ydin. 

Sen tehtäviä olisivat valmiuden 
kohottaminen sekä suunnittelun 
ja yhteensopivuuden varmista-
minen, vaikka NATO:n NRF-
merivoimaharjoituksia käyttäen. 

V. Merivoimataistelulaivue 
vaatii kehysesikunnan 
Vuoden 2007 ensimmäisen puo-
liskon EU-puheenjohtajamaana 
toiminut Saksa oli samanaikai-
sesti EU-taistelu-osaston kehys-
valtio. Se oli päättänyt kehittää 
EU:n taisteluosaston merivoi-
maulo t tuvuut ta käytännössä . 
Puolitoistavuotta aiemmin Sak-
san merivoimat oli käynnistänyt 
neuvottelut kaikkien yhtä aikaa 
taisteluosastovuorossa olevien 
maiden kanssa EU:n merivoi-
malaivueeseen osallistumisesta. 

Valmisteluja hidasti neuvottelu-
kierroksen aikana eskaloitunut 
Libanonin kriisi. Saksa yhdes-
sä muiden NATO merivoimien 
kanssa suunnitteli ja käynnisti 
myös uuden YK merivoimaope-
raation Libanonin rannikolle -
ensimmäisen lajiaan. 

Suomi, muiden EU taistelu-
osastovuorossa olevien maiden 
tavoin, lupautui mukaan meri-
voimalaivuekokeiluun. Muiden 
maiden ollessa NATO-maita, ne 
kykenivät lupaamaan osaston 
käyttöön myös tapauskohtaises-
ti kriisialuetta lähinnä olevan 
aluksensa. NATO-laivasto-osas-
ton kokoamiseen ja yhteentoi-
mintakykyiseksi saattamiseen 
kuluu korkeintaan kymmenen 
päivää. Saksalaiset esittelivät tätä 

Kuva 4 Saksan merivoimien ko-
mentaja vastaanottaa ensimmäi-
sen EU:n laivasto-osaston katsel 
muksen 



Kuva 5 EU Maritime Task Group 508.01 

varten laatimansa toimeenpano-
suunnitelman (MTG SOP12) toi-
mintanäytöspäivänä 12.3., neljän 
fregatin ja tukialuksen voimin 
(kuvat 4 ja 5). Suomen asettama 
suunnittelu-upseeri (M5) har-
joitteli johtoportaassa puolet sen 
valmiusajasta. 

EU konsepteista käytäntöön 
EU on kehittänyt vuodessa kol-
me merivoimatoimintaan mer-

kittävästi vaikuttavaa konsepti-
luonnosta. Merellisen turvalli-
suuden edelleen kehittämisek-
si on tärkeää, että EU:n nopean 
toiminnan ja taisteluosastokon-
septit kehittyvät aikanaan kaik-
ki puolustushaarat kattaviksi ja 
toisiaan täydentäviksi kokonai-
suuksiksi. Toisaalta resurssien 
vähenemisen myötä, nousee me-
rellisten viranomaisten yhä te-
hokkaampi yhteistyö tärkeäksi 

- jopa teoreettisten ESDP-tehtä-
vien rajojen yli. Tätä kannattaisi 
EU:n tutkia niin sisäisesti kuin 
ulkoisestikin. Konseptien hio-
minen on välttämätöntä perus-
teiden kartoittamiseksi ja ym-
märryksen lisäämiseksi, mutta 
käytännössä yhteistyö merellä ja 
merimiesten kesken toimii tänä-
kin päivänä. 

H U O M A U T U K S E T 
1 Rannikon Puolustaja 3/2006, s. 21 "Kansainvälisen merivalvonnan merkityksen herääminen". 
2 EU COM(2006) 275 final, 7.6.2006 
3 EU OPS 1447/07 20.6.2007 
4 EUBG: European Union Battle Group 
5 EUMC: European Union Military Commitee 
6 EUMS: European Union Military Staff 
7 ESDP: European Security and Defence Policy 
8 MarRRC: Maritime Rapid Reaction Concept 
* MRRM: Maritime Rapid Reaction Mechanism 
10 NRF: NATO Responce Force 
11 MCC: Maritime Component Command 
12 MTG SOP: Standing Operating Procedures for Activation of an EU Maritime Task Group (draft) 
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MERIVALVONTA 
EUROOPAN UNIONISSA -
HAASTE 
YHTEISEN TURVALLISUUDEN 
RAKENTAMISESSA 
PENTTI NISKANEN 

Komentaja Pentti Nis-
kanen on Merivoimien 
Esikunnan operatiivi-
sen osaston päällikkö ja 
MARSUR -projektin työ-
ryhmä l:n puheenjohtaja 
EDA:ssa. 

urooppaa ympäröivä t 
merirajat . Rantaviivaa 
on lähes 70 000 kilomet-
riä. EU:n 27 jäsenval-

tiosta kahdellakymmenellä on 
merirajaa. Yli 90 prosenttia Eu-
roopan unionin (EU) viennis-
tä ja 40 prosenttia sen sisäisestä 
kaupasta kulkee meritse. EU:lle 
meri on tärkein huoltovarmuu-
den liikenneväylä. 

Euroopan 
meriturvallisuusstrategia 
Taistelu salakuljetusta, terroris-
mia ja merirosvout ta vastaan 

vaatii innovatiivista yhteistyötä 
ja uusia ratkaisuja. Meriliiken-
ne on Euroopan unionin talou-
dellisen kehityksen napanuora. 
Sen turvaamisesta on tullut Uni-
onin strateginen päämäärä. Pää-
osa energiasta ja raskaista kulje-
tuksista kulkee meritse. Merirei-
tin turvallisuuden takaamiseen 
on kyettävä kaikissa olosuhteis-
sa. Meriliikenteen turvaamisky-
ky edellyttää valmiutta toteuttaa 
yhteisiä merellisiä operaatioita. 
Valmius edellyttää suunnittelua, 
turvaamiskyvyn hankkimista ja 
to iminnan harjoittelua. Yhtei-

"New threats and challenges re-
quiring new roles and new missi-
ons of our armed forces... 
...In everything we do, we must 
bring together civil and military 
instruments, and protect our own 
people as never before." 
Javier SOLANA 9 helmikuuta 2006. 

nen tilannetietoisuus - tilanne-
kuva rannikolta avomerelle - on 
kyvyn ja valmiuden edellytys. 
Tähän tarvitaan yhteistä meri-
valvontaa. 

Haastava toimintaympäristö 
Alati kiihtyvä teknologiakehi-
tys on integroinut yhteiskuntaa 
ja siksi sotilaallinen kapasiteet-
ti on yhä enemmän riippuvai-
nen siviiliyrityksistä ja -yhtei-
söistä. Luotettava, laadukas ja 
joustavasti käytössä oleva soti-
laallinen kapasiteetti on viime-
kädessä rauhan tae, silloin kun 
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uhkataso ylittää muiden viran-
omaisten kyvyn vastata uhkaan. 
Merellä vastuu on merivoimilla, 
mutta operaatioihin osallistuvat 
muutkin puolustushaarat. Ope-
raatiot pyritään suori t tamaan 
moniviranomaisyhteistyössä ta-
pahtuvina monikansallisina yh-
teisoperaatioina " Multinational 
interagency joint operation" jos-
sa kaikkien operaatioon osallis-
tuvien maiden viranomaisten, 
osastojen ja puolustushaarojen 
tarvittava kapasiteetti tulee olla 
käytettävissä. 

Kaikkien operaatioiden joh-
taminen tarvitsee riittävän ajan-
tasaisen ja tarkan tilannekuvan 
alueelta. Alueen laajuus on haas-
te, joka vaatii jatkuvaa valvontaa 
ja reagointia. Rannikolle sijoitet-
tujen sensorien peiton ulkopuo-
lella pitkäaikainen yhtäjaksoinen 
valvonta edellyttää uusia mene-
telmiä valvonnalta, esimerkiksi 
satelliittien ja muun vastaavan 
uuden tekniikan käyttöä jo käy-
tössä olevien menetelmien rin-
nalla (merivoimat, rannikkovar-
tiostot, ja ilmavoimat). 

Suomalainen viranomaisyh-
teistoiminta on poikkeukselli-
sen joustavaa ja reagoi nopeas-
ti myös pikatilanteisiin. Meille 
saattaa olla vaikeaa ymmärtää 
muissa maissa toimijoiden välillä 
olevia vaikeasti ylitettäviä rajoja, 
joita varjellaan tosiasiallisesti 
toimivallan ja "omien" resurssien 
säilyttämisen vuoksi. Ongelmana 
yhteistoiminnan kehittämisessä 
ja integroimisessa Euroopan ta-
solla ovat jäsenmaiden suuresti 
toisistaan poikkeavat käytännöt 
ja hallinnot. 

Esimerkiksi Saksassa on 18 
eri virastoa, joiden ohjausvas-
tuulla on merellisiä aktiviteet-
teja, mutta jotka perinteisesti ja 
lainsäädännön tuella ovat hyvin 
itsenäisiä, eikä yhteistoiminta-

kulttuuria ole operatiivisella ta-
solla juuri lainkaan. Välimeren 
alueella merellisiä toimijoita on 
noin 50. Iso-Britanniassa poliit-
tisella tasolla vannotaan siviili-
ja sotilasoperaatioiden erillisyy-
teen, mutta tosiasiassa esimer-
kiksi kalastuksenvalvontatehtä-
vät on jo annettu merivoimille. 
Myös terrorismin vastaisen toi-
minnan räjähteiden raivaaminen 
on käytännössä poliisijohtoisissa 
operaatioissa sotilaiden (Army 
experts) vastuulla. 

Tämän vuoksi nopein tapa 
yhteistoiminnan operatiiviseen 
kehittämiseen on kahdenväli-
set sopimukset. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä Suomen ja Ruotsin 
välinen merivalvontayhteistyö-
sopimus. 

Avaruuden hyödyntäminen 
tuo uusia mahdollisuuksia 
Koska olemassa olevien järjes-
telmien ja t ietovarantojen yh-
distämisen lisäksi tavoitteena on 
rakentaa tulevaisuuden suori-
tuskykyä Euroopan maiden me-
rivoimille, on katseet suunnattu 
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myös taivaalle, hieman ilmavoi-
mien toimintakentän yläpuolelle 
eli avaruuteen. Maalla sijaitsevi-
en, merellä toimivien tai ilmas-
sa lentävien sensorien puutteena 
on maapallon pinnan muodosta 
johtuva katve. Havaitsemiselle 
on aina rajansa ja monissa tapa-
uksissa horisontti on ensimmäi-
nen este, jonka jälkeen kohde 
voidaan kyllä vielä havaita, mut-
tei tunnistaa. Paljolti edellä ku-
vatun ongelman vuoksi on ava-
ruudessa sijaitsevien sensorien 
käyttö nostettu yhdeksi tärkeim-
mäksi osa-alueeksi EU:n meri-
valvontajärjestelmää luotaessa. 

Avaruudessa sijaitsevat sen-
sorit ovat kehittyneet voimak-
kaasti viime vuosien aikana. Ku-
vaussatelliittien tarkkuus on kas-
vanut, tutkasatelliittienkin kyky 
erotella liikkuvia kohteita aallo-
kosta sekä kyky erottaa merialu-
eet maa-alueista. Varmaankin 
suurin kehitysaskel on kuiten-
kin tapahtunut nopeudessa, jolla 
avaruudesta otettu kuva tai mit-
taustieto saadaan viranomaisille 
käyttöön. Aikaisemmin tieto oli 
käytettävissä joidenkin päivien, 
hyvässä tapauksessa tuntien ku-
luessa halutusta tapahtumahet-
kestä. Nykyään voi valokuva Itä-
meren öljypäästöistä olla tutki-
van viranomaisen kädessä jo 15-
30 minuutin kuluttua kuvaushet-
kestä ja se voi sisältää alustavan 
analyysin kuvatuista kohteista. 

Muita merkittäviä tutkimuk-
sen alla olevia suorituskykyjä 
ovat kuvaus- ja tutkasatelliittien 
informaatioiden yhdistäminen, 
jolloin voidaan pelkän perin-
teisen kuvan lisäksi nähdä mit-
kä kohteet ovat liikkeessä. Myös 
AIS-jär jes telmän (Automatic 
Identification System, alusten 
automaattinen paikannusjärjes-
telmä) seuraaminen avaruudes-
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fcj Head of EDA (Ministry's ofDefense) 

Chief Executive Agency Management Board 
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Kuva 2. Projektiryhmien organisoituminen 
EU:n puolustusvirastossa. 

ta mahdollistaa AIS-lähettimellä 
varustettujen alusten paikanta-
misen - silloinkin, kun ne eivät 
ole maajärjestelmän tukiasemien 
kantaman sisällä. 

Euroopan Satelliittikeskuk-
sella on mittava hanke: Global 
Monitoring for Environment and 
Security (GMES), jonka alapro-
jektit LIMES ja MARISS keskit-
tyvät satelliittien hyötykäyttöön 
merivalvonnassa. Kummankin 
projektin tavoitteena on yhdistää 
eri sensoreiden informaatio ava-
ruudesta saatavaan kuva- ja mit-
taustietoon sekä yhdistää ava-
ruudesta käsin tapahtuva meri-
valvonta. Erot projektien välillä 
ovat kohdealueen laajuudessa. 

Euroopan merivalvonnan tilk-
kutäkkiä ommellaan yhteen 
Vuonna 2005 EU:n puolustusmi-
nisterit antoivat Euroopan uni-

onin puolustusvirastolle (EDA 
European Defence Agency) teh-
tävän yhdistää merivalvonnan 
olemassa olevat voimavarat ja 
tehdä esitys tarvittavasta hankit-
tavasta suorituskyvystä tulevai-
suuden merellisiä uhkia vastaan. 
Suorituskykyyn sisältyy taktiik-
ka, menetelmät ja tarvittavat li-
sätyökalut vastaamaan mahdol-
lisesti Eurooppaan kohdistuviin 
merellisiin uhkiin. Tämä oli läh-
tölaukaus ja tehtävänanto EU:n 
merivalvonnan projektiryhmälle 
(Project Team MARitime SUR-
veillance, PT MARSUR). 

Projektiryhmä muodostettiin 
syksyllä 2006. Suomelta löytyi 
osaamista ja näyttöä meritilan-
nekuvan yhdistämisessä Itäme-
ren alueelta. Tärkeimpänä saavu-
tuksena mainittakoon Suomen ja 
Ruotsin välinen merivalvontayh-
teistyö SUCFIS (kts. seuraavassa 



artikkelissa) sekä Suomessa tiivis 
merellisten viranomaisten väli-
nen yhteistyö (METO). Suomen 
ansioihin vedoten jäsenmaat 
kutsuivat yksimielisesti Suomen 
puheen joh ta jamaaks i ensim-
mäiseen työryhmään (Working 
Group 1, WG 1), jonka aiheena 
on yhdistää olemassa olevat Eu-
roopan merivalvontajärjestelmät 
yhteiseksi Euroopan laajuiseksi 
merivalvontaverkoksi. Englan-
ninkielinen toimeksianto työ-
ryhmälle on "Maritime Surveil-
lance Networking, Coastal Sta-
tions and Maritime Surveillance 
Centre." EDA antoi mandaatti-
asiakirjan työryhmälle marras-
kuussa 2006. 

Työryhmä l:ssä on tällä het-
kellä 15 aktiivista jäsenmaata. 
Suomi siis puheenjohtajamaana 
ja muut aktiivisesti mukana työ-
hön osallistuvat maat ovat: Alan-
komaat, Belgia, Espanja, Irlan-
ti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, 
Kypros, Latvia, Puola, Portugali, 
Ranska, Ruotsi, Slovenia ja Tans-
ka. 

Työskentelyyn on myös osal-
listunut useita Euroopan unio-
nin virastoja: EU:n satelliittikes-
kus (European Union Satellite 
Center, EUSC), EU:n rajaval-
vontavirasto (FRONTEX), EU:n 
sotilasesikunta (European Uni-
on Military Staff, EUMS) ja EU: 
n meriturvallisuusvirasto, (Eu-
ropean Maritime Safety Agency, 
EMSA). Kotimaassa valmiste-
lutöihin ovat METO-yhteistyön 
puitteissa osallistuneet Rajavar-
tiolaitos sekä Merenkulkulaitos. 

Muut EDA:n asettamat työ-
ryhmät ovat: WG 2. Maritime 
Tactical Unmanned Aerial Sys-
tem. MTUAS Työryhmää johtaa 
Ranska. Työryhmän tavoittee-
na on määritellä merivalvonnan 

kohteiden havaitsemiseen, tun-
nistamiseen ja seuraamiseen tar-
koitettu miehittämätön lennok-
ki, WG3 Non Cooperative Small 
Targets. Työryhmää johtaa Hol-
lanti. Tavoitteena on etsiä mene-
telmät pienten yhteistyöhalutto-
mien kohteiden tunnistamiseen. 
Tällä pyr i tään tunn i s t amaan 
mahdolliset terroriaikeet. Tämän 
työryhmän työ ei ole toistaiseksi 
käynnistynyt. 

Päämäärä 
Ranskalaisen tutkimuksen mu-
kaan vain kahdeksan prosent-
tia EU:n merialueen aluevesien 
pinta-alasta on valvottu. Mitä 
on tehtävissä? Ensimmäinen as-
kel on tiedonvaihdon lisääminen 
jäsenmaiden ja viranomaisten 
välillä. Yleinen asenne on kehit-
tymässä positiiviseen suuntaan, 
koska omien tehtävien menes-
tyksellisen hoitamisen kannal-
ta on "tarve tietää" ja tämä taas 
johtaa vastavuoroisesti "tarpee-
seen ja haluun jakaa tietoa". Tie-
don jakaminen mahdollistaa to-
dellisen hedelmällisen "win-win 
-tilanteen", joka tarjoaa riittävän 
reaaliaikaisen globaalin meriti-
lannekuvan viranomaisille. 

Työryhmä l :n tavoite on 
EDA:n mandaatti -asiakirjassa 
määritelty seuraavasti: "To de-
velop a solution that fulfils the 
need for a coherent common re-
cognized maritime picture for 
ESDP mari t ime missions and 
tasks taking to account the inter-
pillar approach." 

Asenteen ja poliittisen tah-
don lisäksi teknologia on haaste. 
Suorituskyvyn tavoitteena on ke-
hittää uuden sukupolven järjes-
telmä, joka kerää ja analysoi da-
taa etsien mahdollisia uhkamaa-
leja. Miehittämättömät järjestel-

mät tulevat olemaan valvonnan 
"kolmas silmä", jotka voivat vä-
hentää järjestelmän käytön vaa-
timia henkilöresursseja - eivät 
vain merellä vaan myös maa- ja 
ilmaoperaatioissa. Ne soveltuvat 
myös joukkojen suojaksi. 

Työryhmä yhden työ on jaet-
tu vaiheisiin: 
1) Vuonna 2007 tavoite on 

tuottaa operatiiviset vaati-
mukset dokumentti, (Com-
mon Staff Target, CST). 
Asiakirja on laadittu ja val-
mis hyväksyttäväksi, 

2) Vuosina 2007-2008 tavoit-
teena on määrittää tekni-
set vaatimukset ja toteuttaa 
hankkeeseen liittyvä tutki-
mus, (Common Staff Requi-
rements, CSR), 

3) Vuosina 2009-2012 on ta-
voitteena käynnistää itse 
hanke (Ad hoc programme 
type A or B). 

Lopuksi 
Euroopan unioni on saanut jä-
seniltään ammatt i ta i toisen ja 
vankkumat toman tuen yhtei-
sen merivalvontajär jes te lmän 
kehittämiseen. Työ on EU:n jä-
senmaiden eri pilareiden välistä 
moniviranomaisyhteistyötä, joka 
tapahtuu EU:n puolustusyhteis-
työ-sateenvarjon alla (European 
Defence Policy, ESDP). 

Ensimmäisenä haasteena on 
löytää yhteinen operatiivinen 
tavoite (Common Staff Target, 
CST). Asiakirja on saatu työ-
ryhmän toimesta valmiiksi ja 
se menee ohjausryhmän hyväk-
syttäväksi kuluvan vuoden mar-
raskuussa. Seuraava haaste on 
löytää tekninen ratkaisu tiedon 
integroimiseksi eri toimijoiden 
kesken - siis tuottaa tekninen 
vaat imusmääri t te ly asiakirja, 
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(Common Staff Requirements, 
CSR). Oleellista on välttää pääl-
lekkäistä työskentelyä jo alkanei-
den tai käynnistyvien hankkei-
den välillä. Vahva ja hyväksytyil-
le asiakirjoille rakennettu perus-
ta on ehdoton lähtökohta koko 
hankkeen onnistumiselle. 

Moniviranomaisyhteistyö 
- kotimaisen METO-yhteistyön 
tapaan - on muualla Euroopassa 
ja myös NATOille usein vierasta. 
Joissakin maissa se on perustus-
lailla kiellettyä ja toisissa viran-
omaiset kilpailevat resursseista 
pyrkien kasvattamaan omaa roo-

liaan yhteiskunnalle välttämättö-
mänä toimijana. Työryhmä l:n 
johtajana Suomi pyrkii vahvasti 
tuomaan esille merellisten viran-
omaisten yhteistoiminnasta saa-
tavien taloudellisia ja operatiivi-
sia hyötyjä. 

Nykypäivän t i lannet ietoi-
suusvaatimuksien täyttäminen ei 
onnistu keneltäkään yksin, vaan 
informaation keräämiseen ja kä-
sittelyyn tarvitaan kaikkia merel-
lisiä toimijoita. Yhteistyö ei voi 
myöskään olla yksisuuntaista, 
vaan jokaisen informaation luo-
vuttajan tulee saada myös takai-

sin tietoa, joka tukee sen omaa 
tehtävää. 

Suomen tavoitteena on osana 
työryhmä l:n työtä viedä suo-
malainen malli viranomaisyh-
teistyöstä osaksi koko Euroopan 
merivalvontaa. Se tulee tulevai-
suudessa tehostamaan toimintaa 
ja säästämään yhteisiä resursseja. 
Suomella on mahdollisuus saada 
käyttöönsä Euroopan laajuinen 
lähes reaaliaikainen tunnistet-
tu meritilannekuva, jossa yhte-
nä sensorina ovat satelliitit. Ko-
timaasta tutut METO-ympyrät 
piirtyvät Euroopan kartalle. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merenkulun ja logistiikan osaamisala, järjestää 
tutk intoon johtavana aikuiskoulutuksena 

merenkulun koulutusohjelma, 270 op 
MERIKAPTEENIN suuntautumisvaihtoehto, tutkintonimike merikapteeni (AMK) 

• pohjakoulutus perämies/vahtiperämies, osa opintoja luetaan hyväksi 

MERENKULKUALAN INSINÖÖRIN suuntautumisvaihtoehto, tutkintonimike insinööri (AMK) 

• pohjakoulutus vahtikonemestari, osa vahtikonemestariopintoja luetaan hyväksi 

Opiskelu to teute taan lähiopetuksena 2.1.2008-31.7.2010 ja suoritettavien opintojen laajuus on 153 op. 

HAKUAIKA 1.-12.10.2007. Haku netissä www.amkhaku. f i 
Lisätietoja opintotoimisto: opintosihteeri Ulla Pekkanen, p. (05) 220 8501 

merikapteenit: Toimi Sivuranta, p. (05) 220 8541 tai 044 702 8541 
meri-insinöörit: Pekka Salo, p. (05) 220 8542 tai 044 702 8542 

YLEMPI ammatt ikorkeakoulututk into merikapteenei l le! 
• merenkulun hallinnon koulutusohjelma, 60 op /1 ,5 - 2 v 
• pohjakoulutus merikapteeni AMK + 3 v tutkinnon jälkeistä työkokemusta 

tai opistotaso + AMK-tutkinto + 1 vuosi tutkinnon jälkeistä työkokemusta 

HAKU www.amkhaku. f i seuraavan kerran keväällä 2008! 

Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

University of Appl ied Sciences 

Maansiirtoajot 
Likakaivojen tyhjennys 

Eino Markula 
Haverintie 152, Yläne 

02-256 3497, 0400-781 950 
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MERIPUOLUSTUKSEN 

JÄRJESTELMÄT 

PENTTI HOLOPAINEN 
Komentaja Pentti 
Holopainen on Me-
rivoimien esikunnan 
johtamisjärjestelmä-
osaston päällikkö 

Ruotsin meripuolustuk-
sen tarkastaja ja Suomen 
merivoimien komentaja 
allekirjoittavat merival-

vonnan yhteistyösopi-
muksen puolustusminis-

terien läsnäollessa. 

SUCFIS 
Lyhenne SUCFIS muodos tuu 
sanoista SUrveillance Coope-
ration Fin land Sweden. Neljä 
vuotta kestäneen valmistelutyön 
jälkeen Suomen ja Ruotsin me-
rivalvontajärjestelmät yhdistävä 
yhdyskäytävä otettiin operatiivi-
seen käyttöön kesäkuussa 2006 
molempien maiden puolustus-
ministereiden läsnäollessa. Tilai-
suudessa allekirjoitettiin yhdys-
käytävän käyttöä koskeva ope-
raatiokäsky, jonka allekirjoittivat 
vara-amiraali Hans Holmström 
ja kontra-amiraali Anders Gren-
stad, Ruotsin meripuolustuksen 
tarkastaja. 

Ensimmäiset ponnistelut ti-
lannekuvan vaihtamiseksi teh-

tiin jo 1990-luvulla silloisen Me-
vat-projektipäällikön, eversti-
luutnantti Erkki Mannisen toi-
mesta ja merivoimien johdon 
myötävaikutuksella. Tavoittee-
na oli testata kertaluonteisesi 
ruotsalaisen merivalvontatutkan 
tuottaman maali-informaation 
siirtämistä Suomeen Mevat-jär-
jestelmässä esitettäväksi. Hanke 
tunnettiin nimellä "Projekt Ho-
burg". Ilmapiiri ei kuitenkaan ol-
lut suunnitellulle kokeilulle myö-
tämielinen, jolloin siitä joudut-
tiin luopumaan alustavan suun-
nittelutyön jälkeen. 

Osavaikutuksensa SUCFIS-
projektin käynnistymiseen oli 
myös NATOin käynnistämäl-
lä "Partnership for Peace" -toi-

minnalla, johon Suomi ja Ruotsi 
osallistuivat lähes alusta alkaen. 
PfP-toiminnan käytännönlähei-
sin toimintamuoto olivat moni-
kansalliset merivoimaharjoituk-
set, joissa NATOin johdolla har-
joiteltiin kriisinhallintaan liitty-
viä merellisiä toimintoja, kuten 
alustarkastuksia ja merivalvon-
taa kriisialueen lähiympäristössä. 
Siihen asti käytössä olleet järjes-
telmät olivat puhtaasti kansallis-
ten määrittelyjen mukaiset, eikä 
niillä ollut yhteistoimintakykyä 
muiden kansallisuuksien vastaa-
vien järjestelmien kanssa. PfP-toi-
minnan myötä tuli mahdolliseksi 
osallistua rajoitetusti myös joh-
tamisjärjestelmäalan työryhmien 
toimintaan, niiden PfP-osioihin. 
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Alusta asti työryhmien agendalla 
on ollut NATOin ja PfP-maiden 
alusyksiköiden välisen yhteistoi-
minnan mahdollistava järjestely, 
"Deployable NATO/PfP C2-Sys-
tem". Valitettavasti tällä saralla ei 
ole muutamaa pienehköä askelta 
lukuun ottamatta juurikaan edis-
tytty viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. 

P f P - t y ö r y h m i s s ä l u o t u j e n 
henk i lökoh ta i s t en kon tak t i en 
ansiosta aloite sai uut ta tuulta 
purjeisiinsa Suomen ja Ruotsin 
kahdenvälisten merivoimahar-
joitusten (Loviisa/Lovisa) muo-
dossa, johon kehitettiin molem-
pien maiden järjestelmien välil-
le yksinkertainen yhdyskäytävä-
ratkaisu, ns. Loviisa-purkki, jol-
la kyettiin rajoitetusti jakamaan 
a l u s j ä r j e s t e l m i e n t u o t t a m a a 
maali-informaatiota alusyksiköi-
den kesken. Hankkeen puuha-
miehinä toimivat etunenässä ko-
menta jakapteeni Topi Tuukka -
nen MerivEista ja ÖKn Soames 
Vatsel Ruotsin HKV:sta. 

Järjestelmää kyettiin käyttä-
mään rajoitukset huomioon ot-
taen menestyksellisesti useissa 
kahdenvälisissä merivoimahar-
joituksissa menneinä vuosina. 

BlJIi 
Video 

i n i n i i n i n i 

Yhteistyön tiivistyttyä har-
joi tustoiminnan myötä muuttui 
myös ilmapiiri suotuisammaksi 
yhteistyön syventämiseksi. 2000-
luvun alussa valmistelt i in asia 
myös poliittisesti maiden puo-
lus tusmin i s t e r iö iden välisellä 
sopimuksella, jolla saatiin man-
daatti käynnistää valmistelutyö 
operatiivisesti ja teknisesti. Työ 
käynnis tyi keväällä 2002 vaa-
timusmäärit telyllä. Työryhmät 
organisoit i in Operati iviseen ja 
Tekniseen Ryhmään. Työtä oh-
jasi korkean tason Ohjausryhmä, 
jossa Suomen kansallisena edus-
tajana toimi alusta alkaen silloi-
nen SmMepan komentaja, kom-
modori V-J Pennala. Hän jatkaa 
edelleen tehtävässään. Ruotsalai-
nen osapuoli on vaihtunut aika 
ajoin, viimeisin Ruotsin kansal-
linen edustaja on lippueamiraali 
Odd Werin HKVista. 

Projekti jaettiin kolmeen vai-
heeseen: demons t raa t iova ihe , 
kehitys- ja koulutusvaihe sekä 
operatiivinen käyttöönotto. En-
simmäisessä vaiheessa käytettiin 
Loviisa-harjotuksia var ten ke-
hitettyä ratkaisua lähinnä osoit-
t amaan , mi tä hyötyjä ma iden 
valvontainformaation vaihtami-m 

Secure Telephone 

sessa on. Vaihe päättyi päätök-
sentekopisteeseen, jossa päättä-
jille esitettiin saavutetut tulokset. 
Tehty päätös oli myönteinen, ja 
projekti sai etenemisluvan. 

Varsinainen tekninen yhdys-
väyläratkaisu kehitettiin toisessa 
vaiheessa laadittujen määrittely-
jen mukaisesti. Toteutusta hel-
pott i molemmissa maissa lähes 
samanaikaisesti suoritet tu me-
rivalvontaj ärj estelmien päivitys -
työ, jolloin yhdysväylän asetta-
mat vaatimukset kyettiin huomi-
oimaan kansallisen järjestelmän 
kehitystyön myötä. Muutamissa 
työvaiheissa ei ollut mahdollista 
edetä tasatahti in m m . tekniik-
kaan vaikuttavien toimintatapa-
mallin muutosten myötä, joihin 
toisella osapuolella ei ollut vielä 
mahdollisuuksia, kuten Suomes-
sa kansallisesti käyttöön otettu 
NATOin maalien tunnis tus- ja 
luokittelukategoria. 

Kantavana periaat teena oli, 
että mo lemmat osapuolet vas-
taavat omista kehitystyön aihe-
u t t a m i s t a k u s t a n n u k s i s t a a n . 
Muutamia poikkeuksia oli. Suo-
mi hankki järjestelmän edellyt-
tämät salaimet ja Ruotsi tuott i 
ja rahoitti järjestelmän vaatiman 

n ö ö n j a 
Imaging com put 

Supervision eyetem Su rvelllance -eyetem 
Message-aystem 
(Could be included in 
Surveillance -system) 

fa—•— — - > •*— 
I V VPN-Crypto Survelllancesystem Supervlalon syaten 

Message-system 
(Could be included in 
Surveillance -system) 

E-mail, WWW 

PTN, Public Telephone Network 



koestusjärjestelmän, ns. "Inter-
face Testerin". Edelleen järjestel-
män vaatima kiinteä yhteys han-
kittiin kaupalliselta operaattoril-
ta siten, että Merivoimat kilpai-
lutti ja valitsi toimittajan. Valitun 
toimittajan joustavuutta osoitti 
se, että se Merivoimien pyynnös-
tä jakoi laskun kahtia ja laskutti 
erikseen kumpaakin osapuolta. 

Mikä SUCFIS-yhdyskäytä-
vä sitten on? Se on kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan järjestelmä, 
joka muokkaa kansalliselta jär-
jestelmältä tulevaa maali-infor-
maation "SUCFIS-kielelle", jolla 
tieto ylittää valtakuntien välisen 
rajan. Rajan ylitettyään toisessa 
päässä oleva järjestelmä muok-
kaa maali-informaation "SUC-
FIS-kielestä" kansallisen järjes-

telmän ymmärtämään muotoon. 
Maali-informaation tuottaminen 
ja käsittely on täysin kansallisel-
la vastuulla, kuitenkin siten, että 
siirrettävä tieto täyttää yhdessä 
sovitut kriteerit substanssin osal-
ta. 

Tänä päivänä SUCFIS-yh-
dyskäytävällä vaihdetaan maa-
li- informaatiota operatiivisesti 
määritetyltä peittoalueelta. Tek-
nisesti ei ole estettä kaiken kan-
sallisissa järjestelmissä käsiteltä-
vän informaation siirtämiseksi 
osapuolelta toiselle, mutta käy-
tännössä erilaiset lainsäädännöl-
liset ja turvallisuusohjeistuksista 
johtuvat kansalliset seikat pakot-
tavat rajaamaan välitettävää in-
formaatiota jossain määrin. 

Toistaiseksi SUCFIS-yhdys-

käytävä kykenee käsittelemään 
informaat io ta vain ki inteiden 
johtamispaikkojen välillä. Liik-
kuvat alukset ja ilma-alukset ky-
kenevät toki tuottamaan ja hyö-
dyntämään SUCFIS-yhdyskäy-
tävässä liikkuvaa informaatiota, 
mutta ainoastaan ollessaan yh-
teydessä kansalliseen järjestel-
määnsä sen kantaman puitteis-
sa. Tulevaisuuden jatkokehitys-
hankkeissa tämäkin asia on otet-
tu huomioon, joskin ratkaisu tu-
lee olemaan NATO-yhteensopi-
va ratkaisu sitten, kun sellainen 
PfP-maille mahdollisesti tulevai-
suudessa vapautetaan. 

SUCFIS-yhteistyötä käynnis-
tettäessä oli tärkeää, ettei järjes-
telmä tulisi jäämään vain Suo-
men ja Ruotsin väliseksi, vaan 

huoltokeskus@erillisverkot.fi 

Uusi EADS TMR880i-ajoneuvoradio ja THR880i-käsiradio välittävät viestisi luotettavasti 
vaativissakin tilanteissa. Radioiden yhtenevät ominaisuudet ja ylivoimainen helppokäyttöisyys 
varmistavat vaivattoman käytön ja saumattoman yhteistoiminnan. Reittipisteopastin, Java™-
sovellusalusta ja monipuolinen muokattavuus tuovat viestintääsi uusia ulottuvuuksia, jotka 
kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 
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H m m h m m i w 

sitä voidaan tarpeen mukaan 
laajentaa muualle Itämeren pii-
rissä. Parhaillaan on käynnisty-
mässä muutamia kansainvälisiä 
ohjelmia, joissa tätä ominaisuut-
ta voidaan hyödyntää. 

Maritime Situational 
Awareness, MSA 
MSA on NATO:n ohjelma, jonka 
tarkoituksena on parantaa meri-
tilannekuvaa tai paremminkin 
tilannetietoisuutta merialueil-
la globaalissa viitekehityksessä. 
MSA on tällä hetkellä konsep-
tin luontivaiheessa, jota tekevät 
yhteistoiminnassa ACT ja ACO 
(aiemmin tunnettu nimillä SAC-
LANT ja SHAPE). 

MSA:n taus ta l ta voidaan 
mainita kehityspolkuun vaikut-

taneina kaksi merkittävintä teki-
jää: Välimerellä käynnissä oleva 
merivalvontaoperaatio "Active 
Endeavour" ja USA:n kansalli-
sen turvallisuusviraston MDA-
hankkeesta. 

Syyskuun 11. päivän tapah-
tumien jälkeen USAn turval-
lisuusviranomaiset organisoi-
tiin uudelleen keskitettyyn vi-
rastoon, "Homeland Security". 
Sinne siirrettiin myös US Coast 
Guard Liikenneministeriöstä. 
US Coast Guardin tehtäväkuva 
on huomattavan laaja, koostuen 
mm alus- ja veneilyturvallisuu-
teen liittyvistä viranomaistehtä-
vistä, aluevalvonnasta, jäänmur-
totehtävistä jne. Coast Guardin 
alukset osallistuvat lisäksi me-
rivalvontaoperaatioihin, kuten 

JÄRJESTELM 
edellä mainittu "OAE". Toisaalta 
rajan ylikulun valvonta ja raja-
tarkastukset kuuluvat muille vi-
ranomaisille. 

Uudessa virastossa Coast 
Guardin vastuulle määrät t i in 
"Maritime domain awareness"-
hanke, jonka tavoitteena on kas-
vattaa merellisen valvonnan kat-
tavuutta koko USAn ulkopuoli-
selle alueelle, josta uhkat USA:n 
aluetta kohtaan voivat kohdistua. 
Hankkeessa pyritään löytämään 

Valtuutettu jälleenmyyjä 

DEFENCE 
& SECURITY 
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ja kehit tämään sellaiset järjes-
telmät, jolla maapallon pinnalla 
liikkuvat merelliset kohteet löy-
detään, niitä seurataan ja niistä 
saadaan kattavat tiedot olemassa 
olevista tietojärjestelmistä. Seu-
rattavia tietoja on hyvin paljon, 
alkaen aluksen omistushistori-
asta ja vierailusatamista päätty-
en miehistön henkilöhistoriaan. 
Jär jes te lmävaat imuksi in kuu-
luu lisäksi analysointijärjestelmä 
seulomaan valtavasta tietomas-
sasta ne tiedot, jotka yhdistettyi-
nä aiheuttavat indikaation mah-
dollisesta uhkasta. 

Yhtenä ensimmäisistä käy-
tännön toimenpiteistä US Coast 
Guard onkin aktiivisesti ryhty-
nyt vaikuttamaan AIS-transpon-
derijärjestelmän (aluskohtainen 
merenku lun tu rva jä r j e s t e lmä 
yhteentörmäysten estämiseksi) 
käytön laajentamista kaikkiin 
aluksiin. 

Operation Active Endeavou-
rissa todettiin varsin varhaises-
sa vaiheessa, että pelkästään so-
tilaallisista tietolähteistä saata-
va informaatio ei ole riittävän 
kattavaa verrattuna sotilaallisen 
ympäristön ulkopuolella olevaan 
in fo rmaa t ioon . NATOin me-
rellisen eteläisen johtoportaan 
(MCC South) johdolla hankit-
tiin nopealla aikataululla WISE-
pohjainen järjestelmä, jolla kyet-
tiin kokoamaan muiden Väli-
meren maiden viranomaisten ja 
merellisten toimijoiden tuotta-
maa ja käsittelemää informaa-
tiota. WISE on WWW-teknolo-
giaa hyödyntävä ratkaisu, joka 
on toteutettu kaupallisin kom-
ponentein, jossa on hyödynnet-
ty GIS-käyttöliittymänä Google 

Earth-sovellusta. Merelliset toi-
mijat saatiin mukaan antamalla 
kaikkien käyttöön kaikkien luo-
vuttama informaatio. 

Ensimmäisen vaiheen toteu-
tukset tehtiin erillisillä järjeste-
lyillä, jossa NATO:n sotilaallisen 
järjestelmän antama informaa-
tio esitettiin omassa eristetyssä 
ja suojatussa sotilasjärjestelmäs-
sä ja "epäluotettavasta" lähtees-
tä tullut informaatio omassaan. 
Pääasiallisena t iedon lähteenä 
ovat olleet maihin sijoitetut AIS-
vastaanottimet. AlS-vastaanotti-
met ovat kaupallista tekniikkaa, 
joita kuka tahansa voi hankkia 
varsin edullisesti ja siirtää vas-
taanotetun informaation inter-
nettiin katsottavaksi tavanomai-
sella selaimella joko vapaasti tai 
korvausta vastaan. Usein tällai-
silla internet-sivuilla näkeekin 
AIS- t r ansponder i akti ivisena 
liikkuvia sota-aluksia, joista on 
lisäksi sovelluksen laajuudesta 
riippuen aluksen kulkemat reitit 
nähtävissä jopa viikkojen ajalta. 

Jatkokehityksen alla on mene-
telmä, jolla tällaisesta "epäluotet-
tavasta" (viranomais)järjestel-
mästä saatava informaatio saa-
daan suoraan datana vahvasti 
suojattuun sotilasjärjestelmään 
ja pidettyä siellä. 

Siviili- ja sotilasinformaati-
on yhdistämisen ja analysoin-
nin mahdollistavia työkaluja on 
kehitteillä NATO:n MSA-hank-
keessa, ja useista on jo ensim-
mäiset versiot testattavana. Ta-
voitteena on, että sekä "mustalla" 
että "punaisella" puolella on sa-
manlaiset työkalut käytettävissä. 
"Punaisella" puolella on tietysti 
huomattavasti lisäinformaatiota 

käytettävissä analysoinnin tuke-
na, informaatiota, joka on koot-
tu NATOin jäsenmaiden yksi-
köiden sensoreilla ja tiedustelu-
menetelmillä. "Punainen" puoli 
pysyy luonnollisesti tiukasti vain 
ja ainoastaan liittokunnan käy-
tettävissä, "mustan" puolen tie-
dot on kaikkien niiden hyödyn-
nettävissä, jotka tietoa järjestel-
mään tuottavat. Tähänkin järjes-
telmään "mustan" puolen tiedot 
tulevat ensisijaisesti kansallisista 
AIS-vastaanotinverkoista. 

USAn johtamassa monikan-
sallisessa MNE5-testausharjoi-
tuksessa on myös MSA-osio, jos-
sa arvioidaan ja testataan NATO: 
n MSA-hankkeelle kehitettyjen 
työkalujen käytettävyyttä, sekä 
niiden käyttökelpoisuutta myös 
kansallisiin järjestelmiin integ-
roituna. Tässäkin työssä pääasi-
allisena informaat ion lähteenä 
on NATO:n MSA-hankkeel le 
H Q NavNor thWes t in (Nor t -
hwood, UK) kautta toimitettu 
kansallinen AIS-informaatio. 

Suomen merivoimat osallis-
tuu viimeksi mainittuun osioon 
antamalla käyttöön pitkän ko-
kemuksensa viranomaisten vä-
lisestä informaation vaihdosta 
teknisin välinein. Työssä hyö-
dynnetään SUCFIS-työstä saa-
tuja kokemuksia. On kuitenkin 
muistettava, että kyseessä on vie-
lä pitkälle demonstraat ioista , 
joilla prototyyppejä ja toiminta-
tapamalleja kehitystyön edetessä 
esitellään. 

Merivoimat antaa panoksen-
sa NATO MSA-hankkeen kon-
septityölle USA:han sijoitetun 
yhteysupseerin välityksellä. 
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liikenteenolpsjärjesteimä ja 
kansainvälinen yhteistyö 
ratkaisu alusliikenteenliikenteen ohjauksen 
tulevaisuuden haasteisiin 

KARI KOSONEN 

Kauppameriliikenteen lisäänty-
minen ja ympäristölle vaarallis-
ten lastien määrän kasvaminen 
Suomen lähivesillä ovat asioita, 
jotka puhuttavat meriturval-
lisuudesta ja meriympäristön 
suojelusta vastaavia tahoja. 
Useat tahot ovat julkisuudessa 
esittäneet, että suuren onnetto-
muuden olisi jo pitänyt tapahtua 
Suomenlahdella, jos asiaa tar-
kastellaan tilastollisesti. 

Kari Kosonen 
Apulaisjohtaja 
Meriliikenteen ohjaus 
Merenkulkulaitos 

Onnettomuutta ei ole 
kuitenkaan tapah-
tunut ja suuri ansio 
siitä kuuluu etupai-

notteiselle viranomaistoiminnal-
le, jota Suomenlahden alueella 
on harjoitettu Suomen, Viron ja 
Venäjän meriturvallisuusviran-
omaisten kesken. Suomenlah-
delle perustettiin alusten pakol-
linen ilmoittautumisjärjestelmä 
(GOFREP) 1.7.2004 ja reittijako-
alueita on muutettu vastaamaan 
paremmin muuttuneita liiken-
netilanteita. 

Liikenne kasvaa 
Liikennemäärät ovat kasvaneet 
voimakkaasti 90-luvun loppu-
puolelta ja tulevat kasvamaan 
jatkossakin erityisesti Suomen-
lahdella, koska sillä on jatkuvas-
ti suurempi strateginen merkitys 
Venäjän kuljetuksille. Venäjän 
päätökset keskittää kuljetuksiaan 
omiin satamiinsa Suomenlah-
della tarkoittaa erittäin huomat-
tavia lisäyksiä Suomenlahden 
kuljetuksiin. Venäjän viimeai-
kaisista päätöksistä merkittävin 
on Druzba-öljyputken kapasi-
teetin si i r täminen kulkemaan 
Koiviston sataman kautta. Tämä 

päätös tulee toteutuessaan lisää-
mään Suomenlahden öljykul-
jetuksia 50 miljoonalla tonnilla 
vuodessa. Kuvan 1 ennusteessa 
on huomioitu Druzba-öljyput-
ken kapasiteetin siirto Suomen-
lahdelle. 

Öljykuljetusten kasvu Suo-
menlahdella saa yleisesti eniten 
julkisuutta, mutta ennusteiden 
mukaan myös muu tavaralii-
kenne tulee lähes kaksinkertais-
tumaan vuoteen 2015 mennes-
sä. Kuvassa 2 on ennuste koko 
meriliikenteen tilanteesta vuon-
na 2015 Suomenlahdella. Luvut 
ovat miljoonia tonneja. 

Julkisessa keskustelussa eni-
ten huomiota kiinnittää Suo-
menlahti ja sen kuljetusmäärät, 
mutta meriliikenteen kasvu on 
jatkuvaa myös muilla Suomen 
lähialueilla. Ahvenanmeren lii-
kennemäärät ja risteävän liiken-
teen suuri määrä lisää onnetto-
muusriskiä merkittävästi. 

Merenkulkulaitoksen alus-
liikennepalveluiden (VTS, GO-
FREP, TSS, rannikkoradiotoi-
minta) kehityssuunnitelmassa 
on kaksi päälinjaa, joilla vasta-
taan lisääntyvien kuljetuksien ai-
heuttamaan riskitason kasvuun. 
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15.8.2007 

SUOMENLAHDEN TÄRKEIMPIEN ÖLJYTERMINAALIEN ÖLJYKULJETUKSET 
Kuljetusmäärät 1995-2005 sekä arvioitu kehitys vuoteen 2015 

1995 2000 2005 by year by yea r 

2010 2015 

/ Vyborg 

Porvoo 
Helsinki 

- Vysots 
: ' Primorsk 

% . *• . -

T a l l i n n Sillamäe 

St.Petersburg 
- . Ust-Luga 

i 
N H M M H M R M H H H I 

• Porvoo BVysotsk • Primorsk • St.Petersburg OUst-Luga PSil lamäe • Tallinn • Others (smaller oil ports)*) 

Lähteet: www.transneft.ru,www.seanews.ru,www.rzd-partner.com  
Öljyterminaalit, HELCOM AIS tietokanta 

Kuva 1. Lähde: VTT ja SYKE 

^ 
Öljyterminaalit, HELCOM AIS tietokanta, www.smhi.se/Seatrack W 7 7 ~ g * j 

Nämä linjat ovat älykkään lii -
kenteenohjausjärjestelmän ke-
hittäminen alusliikenneohjaajan 
työn tueksi ja kansainvälinen yh-
teistyö toiminnan harmonisoi-
miseksi. 

Älykäs järjestelmä 
VTS/GOFREP-keskusten alus-
liikenneohjaajien työasemaoh-
jelmistoa tullaan kehit tämään 
pitkällä tähtäyksellä siten, että 
se osoittaa alusliikenneohjaajalle 
liikenteestä alukset, joita on eri-
tyisesti tarpeen tarkkailla. Mää-
rittely siitä, mihin alukseen koh-
distuu kohonnut tarkkailutarve, 
on keskeistä, jotta järjestelmällä 
päästään maksimaaliseen tulok-
seen. Tällainen älykäs järjestel-
mä tulee muut tamaan aluslii-
kenneohjaajan työtä liikenteen 
valvojasta enemmän prosessin 
valvojaksi. 

Älykkään järjestelmän pe-
rusajatuksena on, että kohon-
neen tarkkailutarpeen aluksilla 
on velvollisuus ilmoittaa suun-
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nitellun reittinsä tiedot riittäväl-
lä tarkkuudella, kun ne saapuvat 
valvonta-alueelle tai ovat läh-
dössä satamasta. Suunnitellun 
reitin tiedot saadaan näin VTS/ 
GOFREP-järjestelmään, jonka 
yhteydessä järjestelmä tarkas-
taa aiotun reitin turvallisuuden, 
esimerkiksi vertaa aluksen AIS: 
stä saatavia syväystietoja suun-
nitellun reitin varrella oleviin 
veden syvyyksiin. Järjestelmään 
voidaan liittää myös reaaliaikais-
ta merivedenkorkeustietoa. Siinä 
tapauksessa, että aluksen suun-
nitellun reitin varrelle osuu liian 
matalaa vettä suhteessa aluksen 
matkakohtaiseen syväyteen, jär-
jestelmä varoittaa alusliikenne-
ohjaajaa, joka taas puuttuu aluk-
sen reitinsuunnitteluun. 

Aluksen ollessa suunnitel-
lulla reitillään älykäs järjestelmä 
seuraa suunnitellun reitin toteu-
tumista ja lisäksi vertaa sitä mui-
den alusten vastaaviin suunni-
telmiin. Järjestelmän havaitessa 
aluksen poikkeavan suunnitel-

lulta reitiltään tai, että suunnitel-
tu reitti tulee risteämään vaaral-
lisesti toisen aluksen suunnitel-
lun reitin, järjestelmä varoittaa 
alusliikenneohjaajaa ajoissa, jot-
ta hän voi käynnistää tarvittavat 
toimenpiteet. 

Suunnitellun reitin pakolli-
sen ilmoittamisen Suomenlah-
den kansainvälisillä merialueil-
la voi vahvistaa ainoastaan kan-
sainvälinen merenkulkujärjestö 
IMO Suomen, Viron ja Venäjän 
yhteisestä esityksestä, ja aikai-
sintaan tällainen ilmoituspak-
ko on mahdollista saada voi-
maan 1.7.2009 lukien. Valmiste-
lut IMO a varten aloitetaan tänä 
syksynä Suomen johdolla. 

Älykkään järjestelmän kehit-
täminen on tarpeellista, koska 
Merenkulkulaitoskin toteuttaa 
valtionhallinnon tuottavuustoi-
menpiteitä, jolloin ei ole mah-
dollista lisätä alusliikenneohjaa-
jien määrää siinä suhteessa kuin 
alusliikenne kasvaa. Lisäksi alus-
liikenneohjaajien lisäyksellä ei 
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2005 2006 n n A n 2015min 
2010 2015max 

Venäjä • Viro • Suomi 

Kuva 2. Tiedot: SYKE 

pidemmän päälle päästäisi ko-
vinkaan joustavaan toimintaan 
asiakkaan näkökulmasta, koska 
alusliikenneohjaajien lisäys tar-
koittaisi lisää pieniä valvontasek-
toreita ja jatkuvia VHF-kanavien 
vaihtoja. 

Älykkään järjestelmän käyt-
töönotto tulee tapahtumaan por-
taittain vuosina 2008-2011. Jär-
jestelmää ja sen ominaisuuksia 
suunnitellaan parhaillaan ja ra-
hoitusta pyritään järjestämään 
monesta eri lähteestä. Merkittä-
vä hanke älykkään järjestelmän 
kannalta on LVM:n käynnistämä 
Älykkään liikenteen tutkimus- ja 
kehittämisohjelma ÄLLI, jossa 
MKL on mukana. MKL pyrkii 
saamaan ÄLLIin mukaan oman 
IDiSS (Intelligent Decision Sup-
port System) -hankkeensa, jossa 
on tarkoitus määritellä tarkem-
min älykkään järjestelmän omi-
naisuuksia ja saada järjestelmä 
hyödyntämään mm. ECDICsen 
ominaisuuksia. 

Alusliikennepalveluiden 
harmonisointi Itämerellä 
Toinen alusliikennepalveluiden 
kehittämisen päälinjoista on ke-
hittää Itämeren maiden yhteis-
työtä ja toimintaa alusliikenne-
palveluasioissa. Merenkulkulai-
toksessa tätä kehitystyötä kut-
sutaan alusliikennepalveluiden 
harmonisoinniksi. Tähän men-
nessä harmonisoint i ryhmä on 
kokoontunut kaksi kertaa ja ko-
kouksiin ovat osallistuneet Tans-
kan, Ruotsin, Norjan ja Suomen 
edustajat. Harmonisointityö sai 
alkunsa, kun Tanska ja Ruot-
si suunnittelivat yhteistä aluslii-
kenteen ohajuskeskusta ja siinä 
yhteydessä halusivat Suomelta 
näkemyksiä, miten useamman 
maan i lmoittautumisjärjestel-
mää hallinnoidaan ja kehitetään 
ja lisäksi, miten ja minkälaisia 
toimintaohjeita Suomi ylläpitää 
GOFREPssa. Myös Nor ja otti 
yhteyttä Merenkulkulaitokseen 
ja kaipasi vastaavaa tietoa Suo-
melta, koska he suunnittelevat 

yhteistä alusliikenteen pakollista 
ilmoittautumisjärjestelmää venä-
läisten kanssa pohjoiseen Norjan 
ja Venäjän rajalle. 

Harmonisointityössä on löy-
detty ainakin seuraavat asiako-
konaisuudet, joita halutaan har-
monisoida osallistuvien maiden 
kesken: raportoint i , to iminta 
merenkulkijoiden kanssa, sisäi-
set toimintaohjeet, tilastointi, 
alusliikenneohjaajien koulutus ja 
alusliikenneohjaajien "työkalut" 
(=ohjelmistot+laitteet). 

Harmonisointityötä on esi-
telty Helcomin Transit Routeing 
Expert Working Groupille ja jat-
kossa toivotaan, että muutkin 
Itämeren maat osallistuvat yh-
teiseen pohdintaan alusliikenne-
palveluiden harmonisoimisek-
si. Harmonisoinnin hyötynä eri 
maiden viranomaisten tietojen-
vaihto lisääntyisi, jolloin alusten 
raportointitarve vähenisi, tämä-
kin vapauttaisi osaltaan aluslii-
kenneohjaajat keskittymään vain 
poikkeavasti käyttäytyvien alus-
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ten seurantaan. Lisäksi voitaisiin 
esimerkiksi Tanskassa sääntöjä 
rikkonutta alusta seurata tehos-
tetusti, kun se saapuu Suomen 
vastuualueelle. 

EMSA ja harmonisointi 
Euroopan meriturvallisuusvi-
rasto (European Marit ime Sa-
fety Agency, EMSA) järjesti en-
simmäisen VTS Best Practices 
- w o r k s h o p p i n s a Hels ingissä 
13.-14.6.2007. Näillä työpajoilla 
(workshops) EMSAlla on tarkoi-
tuksena harmonisoida Euroopan 
unionin alusliikennepalvelui-
ta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että vuodessa on kaksi työ-
pajaa eri jäsenmaissa, jotka esit-
televät omia ratkaisujaan aluslii-
kennepalveluiden alalla. Suomi 
sai kunnian olla ensimmäisen 
työpajan isäntänä ja asettaa ri-
man seuraaville isännille. 

Työpajan aikana oli myös 

mahdollista esitellä EU-kolle-
goillemme erinomaisesti toimi-
vaa suomalaista viranomaisyh-
teistyötä, joka sai kiinnostuneen 
vastaanoton. Loppuraportissaan 
(http://www.emsa.europa.eu/  
Docs/workshops/ws20070613. 
pdf ) EMSA toteaa GOFREPin 
olevan hyvä esimerkki siitä, mi-
ten monen maan yhteistä jär-
jestelmää tulee operoida, joten 
monivuotinen kehitystyö GO-
FREPin parissa ei ole mennyt 
hukkaan vaan sitä tullaan käyttä-
mään esimerkkinä eurooppalais-
ten alusliikennejärjestelmien yh-
teistyötä kehitettäessä. Harmoni-
soitaviksi asioiksi EMSA poimi 
juuri samat asiat kuin, mitä Itä-
meren yhteistyössä oli jo aloitet-
tu työstämään. Kaiken kaikkiaan 
EMSAn työpaja antoi mieliku-
van siitä, että Suomessa edetään 
Euroopan kärjessä alusliikenne-
palveluiden kehittämisessä. 

Jatkuva kehittäminen 
Alusliikennepalvelut vastaavat 
kasvavaan liikenteeseen siis ke-
hittämällä tekniikkaansa ja ver-
kottumalla muiden maiden vi-
ranomaisten kanssa. Toiminnan 
jatkuva keh i t t äminen ja par-
haiden käytäntöjen hakeminen 
Suomesta ja maailmalta tulee 
olemaan se tie, jolla alusliiken-
nepalvelut pystyvät täyttämään 
oman osuutensa meriturvalli-
suuden ketjusta. 

Parhaimpaan lopputulokseen 
päästään, kun hyvässä kunnos-
sa olevia aluksia ohjaa ammat-
titaitoinen kansipäällystö, joka 
hallitsee myös talvimerenkulun 
haasteet ja liikennevirtoja ohjaa 
ammattitaitoinen alusliikenne-
ohjaaja, joka tuntee alusliiken-
teen tarpeet ja jolla on apunaan 
työtään tukeva valvontajärjestel-
mä 

Suojavarusteet ja -välineet 
• ba l l is t iset suo jamater iaa l i t 
• E0D/ IEDD puvut, varusteet 

ja robot t ia joneuvot 
• Hesco Bast ion suo jase inäkkeet 
• ladat tavat käs iva la is imet j a työvalot 
• lasersuoja las i t 
• läpivala isula i t teet 
• meta l l in i lma is imet 
• mi lnanra ivaustuot teet 
• NBC-puvut 

O 

/aiot 

nato lankatuo t tee t 
p o m m i p e i t t e e t j a suojasäi l iö t 
suoja las i t ja -visiir it 
tak t i se t t i kkaa t 
ta rkas tuspe i l i t j a -väl ineet 
t uk ima to t 
tähys t imet 
valot ikut 

sekä pal jon muuta 

FinnProtec Oy 
Maahantuoja 
puh (09) 554 334 
www.flnnprotec.fi 
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Uudenmaan Prikaatin perusta-
ma ja kouluttama Merivoimien 
kansainvälinen rannikkojääkä-
riyksikkö osallistui toukokuussa 
Noble Mariner 07 harjoituk-
seen. Harjoitusta edelsi NAT0:n 
OCC validointi, joka suoritettiin 
Ruotsin Karlskronassa. Joukon 
toimintaa ja ammattitaitoa 
kiiteltiin laajasti. Kehittämis-
tarpeita on edelleen erityisesti 
huolto- ja johtamisjärjestelmien 
osalta. Erittäin tärkeä suoritus-
kyvyn käytön tehostamisen 
kehittämiskohde on johtoesi-
kuntien johtamiskyky. Riittävä 
suomalaisten kansainvälistä 
kriisinhallintajoukkojen es 
takokemusta omaavien up: 
reiden sijoittaminen CTF t 
on ehdoton edellytys AT 
suorituskyvyn oikealle ka1 

tulevaisuudessa mahdollisis: 
kriisinhallintaoperaatioissa. 

Kapteeniluutnantti Jo-
nas Cederlöfpalvelee 
kouluttajana Tammi-
saaren Rannikkopatal-
joonassa Uudenmaan 
Prikaatissa. 

JONAS CEDERLOF • Kuvat UUDENMAAN PRI K A AI 

M erivoimat osallistui 
tämän vuoden tou-
kokuussa NATO:n 
nopean to iminnan 

joukkojen harjoi tuksen merel-
liseen osioon, NOBLE MARI-
NER 07 (NMR 07), Uudenmaan 
Prikaatissa perustettavalla kan-
sainvälisellä rannikkojääkär i -
yksiköllä ja esikuntaupseereilla. 
Suomalaiset osallistujat koos-
tuivat yli sadasta reserviläises-
tä, miltei kahdeksas takymme-
nestä varusmiehes tä , sekä yli 
viidestäkymmenestä kantahen-
kilökuntaan kuuluvasta. Kanta-
henkilökunnasta harjoitukseen 
osallistui Uudenmaan Prikaatin 
valmiusjoukkoihin kuuluvien li-
säksi Suomenlahden Meripuo-
lustusalueelta esikuntaupseereja 
ia Merivoimien Esikunnasta la-
kimiehiä. Varusmiehet kuuluivat 
pääosin valmiusjoukkokoulutus-
ohjelmaan hyväksyttyihin kurs-
silaisiin. Harjoi tus järjestettiin 
Pohjanmeren, Tanskan salmien 
ja eteläisen I tämeren alueella. 
Harjoitukseen osallistui kaiken 

kaikkiaan 17 maata, yli 80 alusta 
sekä 10 000 sotilasta. Harjoituk-
sen ensimmäinen osa toteutet-
tiin suomalaisten ja ruotsalaisten 
amfibiojoukkojen, Amphfibious 
Task Unit (ATU), osalta Ruot-
sin etelärannikol la , Karlskro-
nassa, jonne pääosa kalustosta 
laivattiin etukäteen kaupallisella 
kuljetuksella. Karlskronasta osa 
henkilöstöstä ja kalustosta siirtyi 
Puolaan, jatkaakseen harjoitusta 
NRF-joukkojen kanssa. 

Harjoitusta edelsivät valmis-
telut, jotka oli osiltaan aloitettu 
jo kesällä 2006. Suunnittelutyö 
jakautui useampaan osakokonai-
suuteen. Ensinnäkin varsinaisen 
NMR 07 harjoituksen suunnit-
telun to teu t t aminen NATO:n 
kanssa siten, että harjoitus palve-
lisi erityisesti Suomen NATOin 
rauhankumppanuuden suunnit-
telu- ja seurantaprosessin (Plan-
ning and Review Process, PARP) 
mukais ia tavoit tei ta . Toisena 
Ruotsin kanssa toimeenpanta-
van SWEFIN ATU har joi tuk-
sen suunnittelu, joka toteutettai-

Artikkeli perustuu osittain Nobel Mariner 07 harjoituskertomuksiin 
sekä kapteeniluutnantti Tommi Sorvarin artikkeliin "Nylands Brigad i 
Noble Mariner '07" (Fanbäraren nr 2 2007, Nylands Brigad). 
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Suomalaisten rannikkojääkäreiden maihinnousu 
Puolan rannikolla ruotsalaisella ilmatyynyaluksella. H 
siin NMR 07 kehyksessä, mutta 
omana erillisenä kokonaisuute-
na Ruotsissa, edeltäen NMR 07 
Puolan vaihetta. Kolmantena 
NATOn Ruotsissa suoritettavan 
arvioinnin suunnittelu mittarei-
neen ja kohteineen. Neljäntenä 
kokonaisuutena voidaan pitää 
harjoitukseen liittyvän kansain-
välisen valmiusjoukkokoulutuk-
sen saaneiden reserviläisten ker-
tausharjoituksen toteuttaminen. 
Viidennen kokonaisuuden muo-
dostaa kokonaishar jo i tuksen 
logistiikan, huolinnan ja kan-
sainvälisen dokumentaation jär-
jestäminen. Niin kaukana kuin 
kansainvälisen dokumentaati-
on laatiminen tuntuukin olevan 

rannikkojääkäriyksikön tulitu-
kiryhmän kranaattikonekiväärin 
osumien tähystämisestä, on se 
harjoituksen onnistumisen kan-
nalta vähintään yhtä tärkeä, ken-
ties jopa tärkein osa. 

Toiminta NRF-joukkojen 
kanssa 
NATO-harjoituksen skenaario-
na oli merellinen kriisinhallin-
taoperaatio. Harjoituksen jou-
kot muodostuivat NATO:n Res-
ponse Force (NRF) rotaatioiden 
9 ja 10 joukoista. NMR 07-har-
joitus oli NRF Maritime Com-
ponent Commander harjoitus. 
Harjoitus koostui kolmesta eri 
harjoituksesta, jotka tukivat toi-

siaan. NMR 07 harjoitusta tuki-
vat maakomponent in NOBLE 
AWARD 07 ja ilmakomponentin 
KINDRED SWORD 07-harjoi-
tukset. NMR 07-harjoituksen toi-
meenpanon johti Allied Maritime 
Component Command Head-
quarters Northwoodin komen-
taja (MAR-COM Northwood). 
Harjoituksen tavoitteena oli pa-
rantaa ja testata NATO:n NRF-
yksiköiden ja johtoportaiden yh-
teistoimintaa ja toimintavalmi-
utta kriisinhallintaoperaatiossa 
tavoitevaikutteisen suunnittelun 
menetelmin (Effect Based Ap-
proach to Operations, EBAO). 
Harjoitukseen kuului oleellisena 
osana harjoitusvastustaja, Situ-
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ational Forces (SITFOR), jossa 
tarjottiin samalla harjoitusmah-
dollisuudet NATOin NRF-jouk-
koihin kuulumattomille meri-
voimayksiköille sekä PfP-maiden 
amfibiojoukoille ja merivoimille. 
SITFOR:n roolia kuvaa hyvin 
seuraava lainaus har joi tuksen 
julkisesta tiedotteesta: 
"At the beginning of the exerci-
ses the SITFOR will not actively 
oppose the NRF but during the 
amphibious assault phase and 
the NEO in Poland in the second 
week, strong opposition will be 
provided by a highly experienced 
combined company of amphibio-
us forces from Sweden and Fin-
land on the land and by the Nor-
wegian led Task Group at sea." 

(NATO Response Force - Live 
Exercises 14-25 May 2007. 
Exercise Brochure, p. 16.) 
Suomalais ruotsalainen ATU-

yksikkö toimi aluksi Gdanskin ja 
Ustkan alueella "POPLARLAND" 
Task Organisationissa. Yksikkö 
teki osana SITFOR:n voiman-
näyttöoperaatiota maihinnousun 
Ustkan idylliselle hiekkadyyni-

en peittämälle rannikolle. Tä-
män jälkeen ATU häiritsi mai-
hinnousevaa British Royal Ma-
rines yksikköä. Tehtävän vaa-
tivasta luonteesta kertoo NRF: 
n tavoite harjoitella ja todentaa 
kykyään toimia nk. kovan kär-
jen ens immäisenä joukkona 
eli kyky suorittaa Initial Entry 
Operations. SITFOR:in suoma-
laisen maihinnousujoukon ko-
mentajan (Chief Landing For-
ces, CLF) haastavana tehtävänä 
oh hallita tilanne siten, että se ei 
eskaloituisi avoimeksi taisteluk-
si NRF-joukkoa vastaan. Tämä 
oli myös ens immäinen kerta, 
kun suuressa NATO-ha r jo i -
tuksessa oli suomalainen johto 
Combained Task Group (CTG) 
tasolla. ATU:n suomalaiset osat 
jatkoivat harjoitusta sisämaas-
sa Drawsko Pomorskie alueel-
la. Suomalaisten tehtävänä oli 
kuvata puolisotilaallista POP-
LARLANDIN vapautusr in ta-
man joukkoa, Poplarland Inte-
rior Security Force (PISF), joka 
pyrki estämään ja häiritsemään 
Royal Marines erikoisjoukkojen 

suorittamia valvonta- ja evaku-
ointioperaatioita. 

Ulkopuolisten erotuomarei-
den arvioiden mukaan suoma-
laisten toiminta oli eleettömän 
tehokasta ja vakuuttavaa. Yksit-
täisen sotilaan kannalta harjoi-
tuksen luonne ei välttämättä poi-
kennut aikaisemmista koti- ja ul-
komaisista kokemuksista ratkai-
sevasti. Tämä kertoo osaltaan jo 
olemassa olevan yhteistoiminta-
kyvyn hyvästä tasosta. NMR 07 
suurin anti suomalaisille saatiin 
suunnittelu-, valmistelu- ja joh-
tamistoiminnasta eri esikuntien 
välillä NRF-joukkojen kanssa. 

NAT0:n suorittama 
suomalaisten rannikko-
jääkäreiden arviointi 

NRF-har jo i tus ta edelsi meri-
voimien kansainväl isen ran-
nikkojääkäriyksikön evaluointi 
NATO Operational Capability 
Concept Evaluation and Feed-
back (OCC E&F) konseptin mu-

Jurmo ja Stridsbât yhteispartiossa 
Karlskronan edustalla. 



OCC E & F badge 

kaisesti Ruotsin Karlskronassa. 
Suomalais ten ja ruotsa la is ten 
perustama tukikohta sijoitettiin 
per in te ikkääl le Kungsho lme-
nin linnakesaarelle. Karlskronan 
ympäristössä toimeenpantu har-
joitus oli ja tkumoa useamman 
vuoden jatkuneelle yhteisharjoi-
tusten sarjassa suomalaisten ja 
ruotsalaisten, Amfibieregemen-
te 1, rannikkojoukkojen kesken, 
joka liittyy suomalaisruotsalai-
sen ATU:n, valmiusyksikön, pe-
rustamiseen. 

Vuonna 2006 to teu te t t i in 
NATO:n arviointikonseptin mu-
kainen itsearviointi. Nyt oli vuo-
rossa OCC:n tason 1 saavutta-
minen. Kokonaistavoitteena on, 
että seuraavan kahden vuoden 
aikana joukon varsinainen suo-
rituskyky eli kyky suorittaa eri-
tyistehtäviä arvioidaan, jolloin 
ope ra t i iv inen va lmius I F O C 
(Full operational capability) saa-
vutettaisiin vuonna 2009. Karls-
kronassa arviointitapahtumia oli 
useita satoja. Varsinaisia arvioin-
tikohteita oli tois takymmentä. 
Kaikki liittyivät yhteistoiminta-
kyvyn (interoperability) tason 
määri t tämiseen. Arviointiryh-
män alustava palaute oli, että 
tavoiteltava taso oli saavutettu 
erinomaisesti. Huomautettavaa 
jäi lähinnä joistakin viestiyhtey-
dellisistä yksityiskohdista ja tu-
len avaamisesta ennakoimatto-
missa tilanteissa muiden kuin 
miehistön jäsenien osalta. 

Arvioinnin suoritti NATO:n 

lähettämä arviointiryhmä. Sitä 
johti ruotsalainen everstiluut-
nantti. Ryhmän jäseninä toimi-
vat kaksi yhdysvaltalaista meri-
jalkaväen upseeria, espanjalainen 
amfibioupseeri, tanskalainen lai-
vastoupseeri sekä kolme upsee-
ria Ruotsista. Lisäksi ryhmään 
oli liitetty Suomen pyynnöstä 
neljä suomalaista upseeria, jotka 
oli käsketty tehtävään Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta, Uuden-
maan Prikaatista sekä kaksi Me-
rivoimien Esikunnasta. 

Arviointia voidaan pitää suo-
malaisten tavoitteiden kannalta 
tärkeimpänä tapahtumana koko 
harjoituksen osalta. Arvioitava-
na oli nimenomaan ATU:n suo-
malaiset osat, joten monet har-
joi tuksen aikana suori tetuista 
operaatioista suoritettiin ilman 
ruotsalaisia joukkoja. Toki tulee 
muistaa, että miltei kaikki tuki-
toimet ja pelitoiminta oli ruotsa-
laisten toimeenpanemaa. Erityi-
sesti eristämis- ja etsintäharjoi-

Kungsholmenin linnake, vanha sotasatama etualalla. 
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ve yhtä välttämätön kuin suuren 
osaston. Esimerkiksi liikkuvan 
huollon ja huoltokyvyn puuttu-
minen asettaa vakavan uskotta-
vuusongelman ATU:n kriisin-
hallintaoperaatiokyvylle. Johta-
misyhteyksien järjestely rannik-
kojääkäriyksikön sisäisesti ei ole 
ongelma. Kansalliset järjestel-
mät, jotka perustuvat digitaali-
seen kenttäradioon ja sanoma-
laitejärjestelmään, ovat toimivia 
ja luotettavia. ATU:n johtamis-
jä r jes te lmäkonsep t i s ta ei ole 
toistaiseksi tehty päätöstä, mikä 
tarkoittaa sitä, että monikansal-
lisen yksikön johtamisyhteyk-
sien toteuttamiselle ei ole luotu 
toimivaa ja luotettavaa ratkaisua. 
Mikäli ATU toteutettaisiin pel-
kästään kansallisesti, voitaisiin 
kohtuullisella luotettavuudel-
la toteuttaa johtaminen nykyi-
sen rannikkojääkäripataljoonan 
viestijärjestelyillä. Ratkaistavaksi 
jäisivät edelleen yhteydet ylem-
piin johtoportaisiin ja naapurei-

hin, mutta tämä vaatisi todennä-
köisesti aina operaatiokohtaisen 
ratkaisun. Tämä ratkaisu on pit-
kälti riippuvainen taisteluosas-
ton johtovaltiosta ja päätetystä 
j ohtamisj ärj estelmäkonseptista 
taisteluosaston osalta. 

ATU:n suorituskyvyn tunte-
minen ja toimintatapojen ym-
märtäminen on ehdoton edelly-
tys yksikön johtamiselle ja tehtä-
vien suunnittelulle sekä tehtävi-
en toteuttamiselle. Monikansal-
lisessa ympäristössä tämä edel-
lyttää johtoesikunnalta riittävää 
osaamista. Tämä osaaminen on 
ratkaisevasti riippuvainen suo-
malaisesta kontribuutiosta use-
ammalla toimialalla. Ei voida 
olettaa ylemmän johtoportaan 
kykenevän tehokkaimpaan mah-
dolliseen ATU:n johtamiseen il-
man riittävän laajaa läsnä olevaa 
suomalaista asiantuntemusta. 
NRM 07 harjoituksessa oli hyvin 
selvästi osoitettavissa suomalais-
ten esikuntaupseereiden ratkai-

tuksen (cordon and search) sekä 
siihen liittyneen siviilien evaku-
ointioperaation (Non-comba-
tant evacuation operation, NEO) 
maali- ja pelitoiminta oli erin-
omaisesti järjestettyä. ATU:n 
esikunta oli myös arviointien ai-
kana monikansallinen. 

Tulevaisuuden haasteet 
Valmistauduttaessa mahdolli-
siin Euroopan Unionin taistelu-
osastojen asettamiin haasteisiin 
vuonna 2011, voidaan tunnis-
taa taistelevien joukkojen tuen 
tarpeellisuus. Henkilöstön kou-
lutuksen laatuun ja toimintata-
pojen oikeellisuuteen voidaan 
jo nyt suhtautua luottavaisesti. 
Mahdollisia haasteita nähdään 
suorituskyvyn luomisen muilla 
osa-alueilla. Välittömiä toimin-
nan edellytyksiä ovat huollon ja 
johtamisyhteyksien suoritusky-
vyt. Vaikka joukko olisi suhteel-
lisen pieni, alle 300 taistelijaa, on 
sen huolto- ja johtamisyhteystar-

Joukonhallintaa suomalaisittain, kilpirintaman pitävyyttä Suomalaiset amfibiojoukot taltut-
kokeilee osasto 1.7.2007 päivystyksensä aloittaneesta ruotsa- tavat evakuointioperaatiota häi-
laisesta kansainvälisestä amfibiovalmiusyksiköstä IAS:stä ritseviä vihamielisiä "Betalandin" 

kansalaisia. 
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seva rooli ATU:n suorituskyvyn 
käytössä kokonaisoperaation ta-
voitteiden saavuttamisessa. Näh-
tiin myös, että osallistumisen oli-
si pitänyt olla sekä määrällisesti 
että toiminnallisesti laaja-alai-
sempaa. Ei ole välttämättä tar-
koituksenmukaista tuottaa osaa-
vaa ammattijoukkoa kansainvä-
liseen kriisinhallintatoimintaan, 
mikäli tätä ei osattaisi käyttää 
operatiivisesti oikein. Ei liene lii-
oiteltua olettaa, että viimeaikai-
set kokemukset Afganistanissa, 
Libanonissa, Bosniassa ja Koso-
vossa tukevat tätä väitettä. 

Kuningas Kaarle XVI Kustaa tarkastamassa harjoitusta Uu-
denmaan Prikaatin komentajan, kommodori Henrik Nystenin, 
kanssa. 

Ilmastoinnin ja erikoi ssuodatuksen 
toimittajana toivotamme merivoimien 

uudistuneille Miinalaivoille 
Hämeenmaaja Uusimaa 
ja niiden miehistöil le 

menestystä tehtävissään. 

NOVENCO 
NVC ilmankäsittely 
K a l l e n t i e 2 Phone +3 5B-2-43285 00 

F IN -21250 M A S K U F a x + 3 5 8 - 2 - 4 3 2 8 5 0 1 

Alfa Laval-huoltopalvelut 
maailmanlaajuisesti 

• Separaattorit 
• Lämmönvaihtimet 
• Makeanveden-

kehittimet 
• Booster-

koneikot 
• Suodattimet 
• CIP/Alpacon-

nesteet V . . 
• IMO-pumput 

PL 51, 02271 Espoo 
Puh. (09) 804 041, fax (09) 804 2842 

www.alfalaval. f i  
spares.aloyf i@alfa laval .com 
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Oikealta Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen komentaja, 
kommodori Timo Junttila, va-
lan esilukija EK:n puheenjohtaja 
Antti Herlin ja Helsingin Sotilas-
läänin komentaja, kenraalimaju-
ri Jaakko Oksanen. 



PALKITUT 
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 
vuonna 2007 palkittiin sotilasansiomi-
talilla (laivassa vasemmalta oikealle) 
projektipäällikkö Pekka Utter 
kapteeniluutnantti Patrik Säilä 
kapteeniluutnantti Kimmo Korhonen 
yliluutnantti Jyrki Falin 
toimittaja Sampo Karpo. 

Nimityksiä 
merivoimissa 
• Komentaja Juhani Varjomaa 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komenta-
jaksi 1.4. 2007 
• Komentaja Petri Parviainen 
Merivoimien esikuntaa koulutussektorin joh-
tajaksi 1.7. 2007 
• Komentaja Ismo Korhonen 
Merivoimien esikuntaan henkilöstö- ja asevel-
vollisuussektorin johtajaksi 1.8.2007 
• Komentaja Pekka Varjonen 
Porkkalan Rannikkopataljoonan komentajak-
si 1.8.2007 

Consulting Naval Architects & Marine Engineers 

V V "v - - r 

ILS Oy 
Puutarhakatu 45 Lauttasaarentie 48 C 
20100 Turku, Finland 00200 Helsinki. Finland 
Phone: +358-(0)2-4172 200 Plrone: +358(0)9-4159 2440 
Fax: +358-(0)2-4172 210 Fax: +358-(0)9-4159-2444 

www.ils.fiils@ils.fi 

Videovalvonnan 

Turva- ja viestintätekniikkaa vuodesta 1955! 

^ M / | • • Visi Oy, Seppo lant ie 9, 48230 Kotka 
Lisät ietoja www.vis i . f i 

Western 
Shipyard Oy LTD 

Telakkatie 67 
25570 TEIJO 

puh. 02 736 6050 
fax 02 736 6077 

ammattilaiset 

O! Panasonic 
Ernitec 
Bosch 
Copst 
Orion 

Motorola 
Siemens 

Pur-Ait 
Bevvator 

Flexim 
Rittal 
Sony 
jne... 
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TEKSTI MIIKKA TÖRRÖNEN • 

Viisumin hankkiminen Venä-
jälle, rahan vaihtaminen ja 

varusteiden pakkaaminen Mur-
manskin matkalle olivat ensim-
mäis iä pe rusas io i t a , jo i ta te in 
ennen matkan alkua. Vi isumin 
tilaamisessa ei ollut ongelmia ja 
matkavarustuksen kokoaminen 
onnistui sekin vaivatta; toki tule-
vat olosuhteet pohjoiseen suun-
tautuval la matkal la olivat hie-
man epäselvät. Rahanvaihtopis-
teessä virkailija tiedusteli, olenko 
matkalla kaupunkiin vai maalle? 
Vastasin, että Murmanskiin. Ky-
syin virkailijalta kysymyksen tar-
koitusta ja vastaukseksi sain, että 
hintataso on niin erilainen maal-
la kuin kaupungissa: pieniä sete-
leitä maalle ja isoa rahaa kaupun-
kiin. Katselin omaa ruplanippua-
ni, joka koostui tuhannen ruplan 
ja viidensadan seteleistä. Matka-
kohde oli näin ollen selvästi kau-
punki. 

KUVAT JAAKKO SAVISAARI, K 
Perustietouteni Murmanskis-

ta ja Kuolan niemimaasta olivat 
lähinnä maantieteellisiä. Kaupun-
ki on pohjoisessa ja sen satamat 
ovat avoinna talvisin Golf-virran 
vaikutuksesta. Muuta tietoa mi-
nulla ei ollut. Käsitykseni mukaan 
tuo alue oli kaukainen, kylmää ja 
vanhojen ydinkäyttöisten laivojen 
saastuttama alue. Halu päästä nä-
kemään kohde oli kova. Nyt kun 
meriupseeri yhdistyksen avulla se 
oli mahdollista, olin mielissäni. 

Matkaseurue oli jakautunut 
kahteen ryhmään: Ivaloon lentä-
vät ja juna-linja-auto yhdistelmäl-
lä matkustavat. Osaltani matka 
alkoi ja päättyi Helsingissä rau-
tatieasemalla. Keskiviikkoiltana 
lähdettiin kohti Rovaniemeä. Ro-
vaniemellä Lapin i lmator junta-
rykmentissä nautitun aamupalan 
jälkeen jatkoimme Sodankylään. 
Tauolla koilliskairan kansallis-
puiston luontokeskuksessa saim-

IMASALIN JA PANU SIIVONEN 
me tietopaketin UKK-kansallis-
puistosta. Sodankylässä sijaitse-
vassa varuskunnassa, Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Kimmo 
Lehto esitelmöi meille mm. pri-
kaatin toiminnasta ja siihen vai-
kuttavista luonnon erityispiirteis-
tä. Jääkäriprikaatin perinnetilat ja 
erityisesti neljä Mannerheim- ris-
tiä oli mielenkiintoinen lisä tutus-
tumisellemme tuohon pohjoiseen 
varuskuntaan. 

Ivalossa ma tkaseu rueemme 
kokoontui ensimmäisen kerran 
kokona i suudessaan . Mei tä oli 
kaiken kaikkiaan kolmekymmen-
tä meriupseeria ympäri Suomea. 

Raja railona aukeaa 

Raja-Joosepin ra ja -aseman su-
juvien (vain vähän toista tuntia, 
ainut bussi! toim.) rajamuodolli-
suuksien jälkeen matkamme jat-
kui koht i M u r m a n s k i a . Pereh-
dy imme Lut tojoen tais teluihin 
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• Pääsääntöisesti Hrustshevin aikaan rakennettu-
ja siviilikasarmeja. Näitä oli vuorenrinteet täynnä. 
• Murmansk tuhoutui toisessa maailmansodas-
sa lähes täysin. Tämä keskustan rakennuskantaa 
edustava talo on sodanjäkeistä tuotantoa ja re-
montin tarpeessa. 

• Sotamuistomerkkikukkulalta nähtynä Mur-
mansk näyttää lähes kauniilta. Sääkin on tyypil-
linen. Kosteaa ja pilvistä. Talven keskilämpö on 
Golf virran ansiosta vain -13 astetta. 
• Kuusi kilometriä leveä ja 22 km pitkä Mur-
manskin kaupunki elää vuonoa seurailevasta sa-
tamasta, kalastuksesta ja pohjoisesta laivastosta. 

• MY:n matkalaiset tuik-
keilleen, oppaineen ja yhte-

ysupseereineen Pohjoisen 
laivaston museon aulassa. 

Tätä lähemmäksi Pohjoista 
laivastoa emme sitten pääs-

seetkään. Severomorskiin, 
hävittäjälle ja ilmavoimien 

museoon oli luvattu. 

JAAKKO SAVISAARI 
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• Sotamuistomerkin ikuinen tuli 
• Aljosha silmäilee suuntaan, josta saksalaiset 
yrittivät tulla. Eivät tulleet. 

• Paitsi kolmen vuoden ajan lentokoneilla. Tässä 
loitollapitoväline sotamuistomerkin juurella. 
• Näin neuvostosankari pätkii fasistien lentoko-
neet. Taiteilijan vapaudella fasisteilla on siivissä 
Suonien ilmavoimien tunnukset! Juliste Pohjoisen 
laivaston museosta. 

matkan aikana. Jääkäriprikaatin 
perinnetiloissa saamamme esit-
tely oli avuksi hahmottaessa näi-
tä Lapissa käytyjä taisteluja. Tie 
Venäjällä oli osittain rakennus-
töiden takia huonokunto inen . 
Harvaanasutulla alueella ei myös-
kään ollut ruokailupaikkoja, joten 
lounastimme levähdyspaikoilla. 
Tämä toi oman lisänsä matkam-
me tunnelmaan. Illalla saavuim-
me Murmanskiin ja siellä keskus-
tassa olevaan hotelliimme. 

Murmansk 
Matkan kolmantena päivänä, lau-
antaina, Murmanskia esitteli seu-
rueeseemme liittynyt paikallinen 
matkaopas Riina Guseva. Hänen 
mielenkiintoiset esityksensä ja 
ajoittain kriittisetkin kommentit 
asioiden tilasta eivät jättäneet ai-
nakaan minua kylmäksi. 

K a u p u n g i s s a a suu n o i n 
330 000 ihmistä ja alueen mine-
raaliesiintymät ovat merkittävät. 
Pohjoisen jäämeren alueella si-
jaitsevat kaasu -ja öljyesiintymät 
lisäävät kaupungin merkitystä 

tulevaisuudessa. Öljynjalostus-
teollisuutta lisätään ja kaupun-
gin oletetaan kasvavan entises-
tään. Vuonna 1916 perustetun 
kaupungin merkitys logistisena 
keskuksena kasvaa ja laivastotu-
kikohdan merkitys lisääntyy sii-
nä samassa kun luonnonvarojen 
hyödyntäminen alueella lisääntyy. 
Golf-virran merkitys alueen kas-
villisuuteen on yleisesti tiedossa. 
Matkustettuamme läpi Suomen ja 
saavuttuamme Murmanskiin sen 
kasvillisuuden samankaltaisuus 
Suomen luontoon oli lcuiten-
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• Hän oli täällä. Kuva Pohjoisen laivaston museosta. 
• MY:n puheenjohtaja Jaakko Savisaari ja Poh-
joisen laivaston Kasvatushallinnon ja henkilöstön 
toimialueesta vastaava kontra-amiraali Aleksander 
Djakonov ja lahjojen vaihto. 

• Näitä emme nähneet, Admiral Kvznetsov ja 
Admiral Levzenko, tilalla oli admiral Djakonov, 

KUVAKERTOMUS KAI MASAUN 

kin yllättävä. Sireenit reunustivat 
kaupungin katuja ja antoivat vie-
hättävän, omaleimaisen tunnel-
man tälle maailman suurimmalle 
napapiirin pohjoispuolella sijait-
sevalle kaupungille. 

Aamuvarhaisesta aina iltaan 
asti tutustuimme kaupungin koh-
teisiin. Muistomerkit ja muse-
ot olivat pääosassa koko päivän. 
Pohjoisen laivaston museossa 
meille esiteltiin seikkaperäisesti 
laivaston sankareita ja laivaston 
kehittymistä aina nykypäivään 
asti. Maakuntamuseossa saimme 
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rautaisannoksen tietoa Kuolan 
alueen historiasta ja kansan ko-
ettelemuksista niin luonnon kuin 
johtajiensa armoilla. Illalliselle 
seurueeseemme liittyi Pohjoisen 
laivaston apulaiskomentaja sekä 
Suomen konsulaatin henkilöstöä. 
Yhteistyön ja ystävyyden nimis-
sä nostettiin malja jos toinenkin 
venäläisten uraa-huutojen säes-
tyksellä. Päivä kokonaisuudes-
saan antoi vastauksen moneen 
kysymykseen ja selkeytti käsitystä 
Murmanskista ja sen merkityk-
sestä Venäjälle. 

Takaisin kotiin 
Murmanskin tutustumisen jäl-
keen suuntasimme kohti Raja-
Jooseppia ja Ivaloa. Hyväntuuli-
nen seurueemme jatkoi yhdes-
säolon merkeissä paluumatkaa. 
Tutustuimme toisiimme ja van-
hat herrat kertoivat värikkäitä ta-
rinoita meille nuoremmille. Lou-
nastauot tienvarressa sujuivat jo 
rutiinilla. Ivalossa lentokoneel-
la matkustaneet jatkoivat omal-
la aikataulullaan. Me junamat-
kailijat hyvästelimme linja-auto-
kuljettajana toimineen Markun 

RANNIKON PUOLUSTAJA 3 / 0 7 



• Sataman valot. 
• Kevyt kenttäruokailu. Matkalla pohjoiseen! 
• Oppaamme ja tulkkimme Riina Guseva. Ja 
lennokkaat kommentit. 

KUVAT PANUSirvONtN 

Rovaniemellä sunnuntai-iltana. 
Maanantaina tämä viisipäiväinen 
pohjoisen retki oli päätöksessä. 
Olin päässyt tutustumaan kau-
punkiin, johon turismi ei ole vielä 
lyönyt omaa leimaansa. Muut oli-
vat kyllä näitä "leimoja" lyöneet ja 
tulevat vielä lyömään. Niistä voin 
lukea tarkemmin sotahistorian 
kirjoista. 

Matkan yhdeksi miellyttävim-
mäksi anniksi muodostui mah-
dollisuus tutustua uusiin ystäviin 
ja tavata vanhoja tuttuja. 
Väliotsikointi toimituksen 
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Yllä kuva Hackmanin suvun huvilan raunioilta 
Tienhaaran taistelujen aikana 1944. Kuva Sotamu-
seo. 

Vieressä 63 vuotta myöhemmin samalla paikalla 
artikkelin kirjoittajat kapteeniluutnantti Teemu 
Leivo, Kirkonmaan linnakkeen päällikkö Kotkan 
Rannikkopataljoonasta ja kapteeni Marko Palo-
kangas, joka toimii opettajana Maanpuolustuskor-
keakoulun Sotahistorian laitoksella. 

Sot iemme historiasta löytyy 
lukuisia merkit täviä taiste-

luita. Hyvin usein Tali-Ihantalan 
taistelut ovat saaneet historian-
kirjoituksessamme suur imman 
huomion kesän 1944 tor junta-
taistelulta tarkasteltaessa. Lähes 
yhtä usein kuitenkin sivuutetaan 
se tosiseikka, että vastaavanlaisia 
torjuntataisteluita käytiin monis-
sa muissakin paikoissa. Esimer-
keiksi käyvät hyvin Vuosalmen 

ja Viipurinlahden puolustustais-
telut. Niissäkin vihollinen torjut-
tiin hyvin raskaissa sotatoimissa. 
Viimeistään Ilomantsin ratkai-
sun jälkeen Neuvostoliitto alkoi 
siirtää hyökkäykseen käytettyjä 
joukkojaan pois Suomen rinta-
milta. Suomen armeija ei ollut 
lyötävissä eikä maa valloitetta-
vissa. Suomi oli pelastettu ja it-
senäisyys säilyi, mutta siitä mak-
settiin kova hinta. 



Maihinnousu Teikariin. Tämä oli pääasiallisin 
rantautumistapa joka paikassa 

VIIPURINLAHDEN 
TAISTELUISTA 
Viipurinlahden taistelut olivat 
yksi näytös kesän 1944 suurtais-
teluiden sarjassa. Vaikka sen ta-
pahtumat ovat ehkä vähän liian-
kin heikosti tunnetut ja mones-
takin syystä ansaitsisivat enem-
män huomiota historiankirjoi-
tuksessa, niin tässä artikkelissa 
ei kuitenkaan ole tarkoitus käsi-
tellä taistelujen kulkua kuin viit-
teellisesti. 

Viipurinlaht i ei t a r jonnu t 
maastonsa puolesta hyökkääjäl-
le helppoa vaihtoehtoa, puolus-
tajasta puhumattakaan. Rikko-
nainen lahdenpohjukka koostuu 
useista peräkkäisistä kaakkois-
luode suuntaan muodostuvista 
saarista, joihin kulku oli mah-
dollista kesällä 1944 lähinnä vain 
venekuljetuksilla. 

Hyökkääjän puolelta Viipu-
rinlahden ylimenotehtävä oli an-
nettu tehtäväksi 59. Armeijalle, 
joka siirrettiin Karjalan kannak-
selle Narvan rintamalta. Ensim-
mäisenä tavoitteena hyökkääjäl-
lä oli puhdistaa Viipurinlahden 
saaret ja toisessa vaiheessa valla-
ta Tervajoen tasalta sillanpääase-
ma, joka mahdollistaisi etenemi-
sen Tienhaaran alueelle suoma-
laisten sivustaan. 

Viipurinlahden taistelut al-
koivat 1.7.1944 vihollisen suo-
rittaessa ensimmäisen maihin-
n o u s u n Teikarsaareen, joka 
kuitenkin torjutt i in. Varsinai-
nen päähyökkäys alkoi 4.7.1944 
hyökkääjän voimakkaalla tuli-
valmistelulla. Paine puolustajaa 
kohtaan oli niin voimakas, että 
suomalaisten puolustus oli lä-
hellä murtua jo taistelun ensim-

mäisen päivän kuluessa. Vaikka 
Uudenmaan Rakuunarykmentti 
menetti taisteluissa pääpuolus-
tusaseman saaret ja lännempänä 
taistellut Rannikkotykistöryk-
mentti 22 Teikarsaaren ja Melan-
saaren, kului venäläisten hyök-
käysvoima hiljalleen loppuun 
ehtyen ennen päätavoitettaan 
Tienhaaraa. Viholliselle aiheu-
tetut raskaat tappiot aiheuttivat 
sen että rintamalinjat asettuivat 
paikoilleen sodan loppuvaiheen 
ajaksi. 

Monissa yhteyksissä on eri 
henkilöiden ja tahojen osalta 
jälkiviisaina arvosteltu sillois-
ta päätöstä lähteä puolustamaan 
linnoittamatta jääneitä Viipu-
rinlahden saaria, vaikka jo etu-
käteen tiedettiin jäykän torju-
van puolustuksen aiheuttavan 
saaristotaisteluissa vaikeuksia 
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Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja tutkii Teikarsaaren lohdutonta näkymää luonnonvoimien 
karttaansa Teikarsaaren eteläkärjessä jäljiltä 

ja raskaita tappioita. Taistelujen 
lopputulosta ja yleistilannetta 
tarkasteltaessa on kuitenkin to-
dettava, että ratkaisu oli oikea. 
Lopputulos olisi saattanut olla 
toinen, jos koko vihollisen mai-
hinnousuvoima olisi päästetty 
Viipurinlahden yli suoraan poh-
joisrannalle. Talvisodan aikainen 
äärimmäisen uhkaava tilanne 
olisi saattanut toistua vielä koh-
talokkaammin seurauksin. 

MATKA VIIPURINLAHDELLE JA 
TIENHAARAAN 21.-23.5.2007 
Pieni osasto eri alojen asiantun-
tijoita kävi keväällä 2007 Viipu-
rinlahdella ja Tienhaarassa tu-
tustumassa siellä käytyjen kesän 
1944 kiivaiden taistelujen tapah-
tumiin ja paikkoihin. Tarkoi-
tuksena oli myös dokumentoida 
maastoa ja maisemia sekä haas-
tatteluja valmisteilla olevaa do-
kumenttiprojektia varten. Mat-
kanjohtajana toimi prikaatiken-
raali Asko Kilpinen ja sotahis-
torian asiantuntijana eversti evp 

Matti Koskimaa. 
Matkaan lähdettiin Helsin-

gistä 21.5.2007 aamunkoittees-
sa. Pikkubussi in ahtautui 16 
henkilöä ja keula kääntyi koh-
ti itää. Yksi liittyi vielä Kotkassa 
mukaan joukkoon. Raja ylitet-
tiin kohtuullisen sujuvasti Vaa-
limaalla. Ensimmäinen varsinai-
nen välietappi oli Viipurin län-
sipuolella Harjuniemessä, jossa 
kulkuväline vaihtui. Jalkauduim-
me bussista ja pakkasimme päi-
väreput. Matka jatkui veneellä. 
Vene oli valkoinen, suurin piir-
tein linnakeveneen kokoinen ja 
sitä kipparoi eläkkeellä oleva ve-
näläinen mies. 

Ensimmäisenä kohteena oli 
Suonionsaari. Matka taittui lep-
poisalla 7 solmun nopeudella. 
Sää oli aurinkoinen, mutta kyl-
mä lounaistuuli viilensi menoa. 
Keskellä Viipurinlahtea seilates-
sa sai hyvän käsityksen alueen 
ahtaudesta. Saarten väliset etäi-
syydet ovat vain muutamia sato-
ja metrejä, korkeintaan pari-kol-

me kilometriä. Lyhyimmillään 
saaresta toiseen pääsee uimalla 
tai jopa kahlaamalla. Alueen eri-
tyispiirteet sotatoimialueena al-
koivat hahmottua. 

Noin kolmen vartin matkan-
teon jälkeen saavuimme Suo-
nionsaaren länsirannalla sijaitse-
valle lahdelle. Tälle lahdelle ve-
näläisen JR 143:n pääosat nou-
sivat maihin 4.7.1944 aamulla. 
Kippari ankkuroi veneemme ja 
rantautuminen tapahtui soutu-
veneellä, koska laituria ei ollut. 
Rannalta matka jatkui saaren 
keskiosaan, jossa kulkee koko 
saarta pohjo is -e te läsuunnas-
sa halkova polku. Jatkoimme 
polkua pohjoiseen, tavoitteena 
Suonionsaaren Hovin kartano. 
Kävellessä katse kiinnittyi tuon 
tuostakin vanhoihin poteroihin. 
Niistä sai käsityksen suomalais-
ten puolustusvalmisteluista. Ko-
vin vaatimattomia ne olivat ol-
leet. 

Viimein saavuimme pääkoh-
teelle eli kartanon navetan rau-
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nioille. Navetassa oli sijainnut 
Ratsuväkiprikaatiin kuuluneen 
Uudenmaan Rakuunarykmentin 
komentopaikka, joka oli tuhou-
tunut 4.7.1944 taistelussa venä-
läisten ilmarynnäkössä. Samassa 
yhteydessä rykmentin komenta-
jana toiminut ratsumestari Mar-
kus Palokangas haavoittui vai-
keasti ja koko rykmentin johta-
mistoiminta lamaantui. Taistelu 
Suonionsaaresta päättyi suoma-
laisten vetäytymiseen naapuri-
saariin ja mantereelle. 

Paluumatka muodostui pie-
nimuotoiseksi seikkailuksi. Ve-
neen kippari oli alun perin il-
moittanut tulevansa noutamaan 
meidän saaren itärannalta. Pala-
tessamme pääuraa pitkin etelään 
yritimme löytää jotakin polkua, 
joka veisi itärannalle. Sellaista ei 
löytynyt eikä myöskään venettä 
näkynyt koko itäpuolen selällä. 
Lopulta vene löytyi polun päästä 
aivan saaren eteläkärjestä aallon-
murtajan kupeesta. Eteläpäässä 
oli myös venäläinen sotamuisto-
merkki saaren taisteluista. 

Suonionsaaresta matka jat-

kui Uuraan vanhan sataman ja 
merivartioston tukikohdan ohi 
ja Ravansaari itäkautta kiertäen 
Hapenensaareen. Viipurinlah-
den taisteluissa Hapenensaareen 
oli noussut maihin komppani-
an verran vihollista, jotka lyötiin 
mereen. Tutustuimme myös saa-
ressa jäljellä oleviin Zilliacuksen 
suvun kartanon jäänteisiin. 

Lopuksi palasimme veneellä 
Harjuniemeen, josta jatkoimme 
bussilla Viipuriin. Siellä majoi-
tuimme illansuussa Patterinmä-
en kupeessa sijaitsevaan hotelli 
"Gerkoniin". Nimi viittaa johon-
kin raadonsyöjään tai mateli-
jaan. Ainakin logossa oli jokin 
lisko. Hotelli on ollut aiemmin 
nimeltään "Limonka", mikä taas 
on vii tannut talossa aikoinaan 
toimineeseen sitruunahappoteh-
taaseen. Hotelli oli uudenaikai-
nen ja siisti, mutta kovin vaati-
mattomasti varustettu. Henkilö-
kunta oli venäläiseen tapaan var-
sin nuivaa. Illan päätteeksi kä-
vimme vielä Pyöreässä tornissa 
illallisella. Tarjolla oli tyypillinen 
venäläinen "turisti-menu": keitto 

ja leivitetty porsaanleike ranska-
laisilla perunoilla. Arvosana tyy-
dyttävä. 

Seuraava aamu valkeni har-
maana. Bussimme suuntasi Uu-
raaseen, josta kippar imme jäl-
leen nouti meidät veneellä. Päi-
vän pääkohteena Teikarsaari. 
Merimatka tait tui vesisateesta 
huolimatta sujuvasti. Rantautu-
minen Teikarsaareen tapahtui 
saaren pohjoiskärjen itärannalla, 
taistelujen muistomerkin koh-
dalla. Tarkoituksenamme oli pa-
tikoida jalan saaren eteläkärkeen 
ja palata samaan paikkaan. Alku-
vaiheessa matka taittui sujuvasti 
saaren pohjoisosan ja Itäniemen 
vehreissä lehdoissa ja niityillä. 
Ohi t imme lukuisia taisteluase-
mia ja rakennusten kivijalkoja. 
Lopulta päädyimme saaren kes-
kiosaa halkovan Kotlahden suul-
le. Sieltä suunn is t imme kohti 
Ruonanlampea. Tämä kapeikko 
muodosti Teikarin taistelujen ai-
kana suomalaisten tärkeimmän 
tukilinjan, johon vihollinen usei-
ta kertoja pysäytettiin ja jota käy-
tettiin myös omien vastahyökkä-
ysten lähtöasemana. 

Lampikannaksel ta matkan 
oli tarkoitus jatkua itärantaa pit-
kin eteläkärkeen. Sitten alkoivat 
vaikeudet. Suunnitelmat nimit-
täin muuttuivat täysin olosuhtei-
den pakosta. Teikarsaaren koko 
eteläosa oli kuin siellä olisi tais-
teltu edellisenä päivänä - saares-
sa oli ollut useita metsäpaloja ja 
sen lisäksi koko saaren läpi oli 
pyyhkäissyt jonkinlainen trombi 
tai vastaava. Käytännössä koko 
saaren eteläosa oli yhtä puumur-
rostetta, hiiltyneitä puunrunko-
ja ja palanutta aluskasvillisuutta. 
Osasto hajaantui, kun osa päätti 
kiertää pahimman puumurros-
teen Mäkkallion yli. Koska saa-
ressa ei ole edes kunnon polku-
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ja teistä puhumat takaan , niin 
ainoa mahdoll isuus oli kulkea 
aivan rantaviivalla. Aikaa kului. 
Lopulta pääsimme saaren etelä-
kärkeen, jossa sijaitsee mm. ve-
näläisten taistelun muistokivi. 
Uupuneet "taistelijat" laittoivat 
nuotin tulille ja huolsivat itse-
ään. Samalla oli hetki aikaa kier-
rellä eteläpään taisteluasemia. 
Tarttuipa mukaan jotain sota-
romuakin. Lopulta uskollinen 
kippar imme nouti jälleen jou-
kon soutaen saaresta. Ajanhukan 
vuoksi alkuperäisessä suunnitel-
massa ollut Melansaari jäi väliin. 
Harmi. 

Paluumatkalla koukkasimme 
vielä Uuraan uuden öljysataman 
portille. Venäläisten mittavat in-
vestoinnit näkyivät porttien ul-
kopuolellekin. Satamaan johta-
vaa upouutta viisiraiteista säh-
köistettyä junarataa katsellessa 

kävi mielessä, että viimeistään 
nyt saa haaveet Kannaksen pa-
lauttamisesta lopullisesti hauda-
ta. Illalla palasimme Viipuriin. 
Illallinen oli alun perin tarkoi-
tus nauttia "Labyrint"-nimises-
sä pienessä kellariravintolassa, 
jossa ol imme olleet aamiaisel-
la. Venäläiseen tapaan sekään ei 
kuitenkaan lopulta onnistunut, 
vaan illallinen oli jälleen Pyöre-
ässä tornissa. 

Viimeisenä päivänä kohtei-
na olivat Tienhaara ja Harjunie-
mi. Tienhaarassa tu tus tu imme 
evl Alpo Marttisen komentaman 
ruotsinkielisen JR 61:n asemiin 
ja venäläisten Kivisillansalmen 
yli suorittaman ylimenohyökkä-
yksen tapahtumiin. Varsinaisena 
näköalapaikkana oli Hackmanin 
suvun aikoinaan upean karta-
non rauniot aivan Kivisillansal-
men rannassa, jossa Tienhaaran 

taisteluissa konekiväärijoukku-
een johtajana toiminut veteraani 
Göran Westerlund elävästi kertoi 
taistelun kulusta. 

Tienhaaras ta matka jatkui 
viimeiseen kohteeseen eli Har-
juniemeen. Har jun iemen ran-
noille saksalainen 122. Divisioo-
na, ns. "Greif"-divisioona torjui 
venäläisten viimeisen maihin-
nousuyrityksen Viipurinlahdella 
9.7.1944. Hiekkainen niemi oli 
täytenään juoksuhautaa ja jalka-
väen asemia. Suurin osa oli tosin 
peittynyt nykyisten isäntien jär-
jet tömän roskaamisen ansiosta 
jätekasojen alle. 

Paluu Suomeen tapahtui su-
juvasti. Bussikuljettajamme to-
tesi rajaa ylitettäessä osuvasti: 
"Kiitos teille veteraaneille, että 
raja kulkee tässä - eikä Tornion-
joella". 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 

A mhvim tj nro nam 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJA O %J 

H H I M M 

Ei lehdenteko 

mitään vaikeaa ole. 

Mllä on valta ja vastuu, 
-Ijoka hallitsee tiedotta-
Wisen". Olisinpa tien-
myt tämänkin asian 

silloin, kun Heikki "Heksi" Tii-
likainen ja Reijo Telaranta tar-
josivat minulle lounaan Motissa 
- muistaakseni kesällä 1994 - ja 
ehdottivat päätoimittajatehtävää 
Rannikon Puolustaja Tehdes-
sä. Kysyessäni tehtäväkuvausta, 
sain vastaukseksi kannustavan 
toteamuksen: "Ei se lehdente-
ko mitään vaikeaa ole. Soittelee 
vain muutaman soiton ja sopii 
kuviot. Homma toki hoidetaan 
omalla ajalla ja luonnollisesti 
korvauksetta. Mutta mainetta 
saa yllin kyllin". 

Kyseessä taisi olla sama käy-
täntö, kun rakennus työmaan 
vastaavaksi työnjohtajaksi lu-
pautuminen tutustumatta pape-
reihin, joissa määriteltiin vas-
taavan vastuut ja velvollisuudet. 
Harva olisi allekirjoittanut pape-
reita, jos olisivat tienneet mihin 

i i m 
MINUN LEHTENI 
Juhlavuoden sarjassa 
entiset päätoimittajat 
ja lehden vaikuttajat 
muistelevat 

Rannikon Puolustaja -lehden 
päätoimittaja 4/1994 - 2/2002 
Eero Sivunen. Kuva on otettu 
Talvisodan päättymisen muis-
topäivänä 2007. 

ryhtyivät. Onneksi tällä kertaa 
ei tarvinnut allekirjoittaa mitään 
muuta kuin maistraatin paperit. 
Eikä niissä mainittu mitään vas-
tuista. Jälkeenpäin kuulin puhut-
tavan jostain painovapauslaista. 

Soittelee vain 

muutaman soiton 

ja sopii kuviot. 

Huonot ja hyvät lähtökohdat 
Rannikon Puolustaja -lehden ai-
empi päätoimittaja Ove Enqvist 
oli kehittänyt lehteä mahdolli-
suuksiensa ja käytettävissä ol-
leiden resurssien mukaan. Tait-
taja Kari Merilä oli suunnitellut 
lehdelle uuden kannen. Sisältö 
oli pääosin ajan hengen mukais-
ta. Saihan RP-lehti vuoden kil-
talehden 1. palkinnon. Todelli-
nen ongelma oli rahoitus ja siitä 
johtuvat lieveilmiöt. Tämä selvi-
si minullakin melko pian. Ajan 
kanssa oli kertynyt velkaa ja teh-
ty hieman epäselviä sopimuksia. 
Oli ikään kuin ajauduttu han-
kalaan tilanteeseen monesta eri 
syystä. Sinänsä tuttu juttu mo-
nelle lehdentekijälle ja haasteik-
sihan niitä nykyään kutsutaan. 

Minulla oli onni matkassa-
ni, kun yhteistyökumppaneik-
si tulivat Oven ja Karin lisäksi 
mm. RtUY:n uusi puheenjohta-
ja Timo Sario, taloudenhoitaja 
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Juha Pallaspuro ja toimituspääl-
likkö Timo Kaukoranta. Ilmoi-
tushankintaa tuki merkittäväs-
ti mm. Keijo Tapiovaara ja Kari 
Tarkiainen. Lisäkannustusta tuli 
"ei se lehdenteko mitään vaikeaa 
ole..." -henkilöiltä. Sain vapaat 
kädet tehdä melkein mitä vain. 
Kaukoranta hoiti taidokkaasti 
lehden sisällön ja trafiikin. Minä 
pyristelin muiden haasteiden 
kanssa. Myöhemmin Voutilaisen 
Jussi vastasi toimituksesta mieli-
kuvitusrikkaalle tyylilleen uskol-
lisena. Ja kun rahavirrat kasvoi-
vat ulkoistetun ilmoitushankin-
nan, tilausmäärien ja -maksujen 
sekä tukirahojen avulla, oli ta-
loudenhoitaja Auvo Viita-aholla 
omien sanojensa mukaan joskus 
vaikeuksia sijoittaa niitä tilikart-
taansa. Ja selitykset olivat mo-
nenlaiset - ainakin yhdistyksen 
vuosikokouksissa. Tilit ja taseet 
olivat kuitenkin aina kunnossa. 

Tuotantoprosessin 
hiomisellakin hintansa 
Rakennusins inöör inä halusin 
kehittää lehden tuotantoproses-
sia. Jokaisesta lehdestä tehtiin 
tarkka aikataulu: Aineistopäivä, 
toimitustyö, taitto, paino, oiko-
vedos, paino ja postitus. Proses-
sia hiottiin ja ongelmakohtia py-
rittiin karsimaan. Vaiheviiveitä 
tuli, mutta ne otettiin kiinni seu-
raavien vaiheiden aikana - jopa 
postituksen avulla. 

Yleisin lähtöviive tuli pää-
toimittajan taholta. Tämä johti 
siihen, että jouduin vaivaamaan 
Masalassa asunutta taittaja Kari 
Merilää yleensä myöhään iltai-
sin. Eräällä aineistokäynnillä, 
kun pidimme ulkona syyspime-
ydessä mietintätaukoa sikaria 
tuprutellen, Karin koira söi pöy-
dällä olleen, meille tarkoitetun 
mansikkakakun. 

Postitus oli joskus ongelmal-
lista aikataulun kiinniottamises-
sa. Virallisesti Posti ilmoitti työ-
ajakseen 2-3 työpäivää siitä, kun 
lehdet olivat tulleet Pasilaan. Saa-
pumispäivää ei huomioitu. Pyrin 
kehit tämään järjestelyjä. Tein 
jutun postituspalvelusta liittyen 
laajempaan prosessikuvaukseen, 
jota oli kirjoittanut Kaukoran-
ta. Samalla pyrin vaikuttamaan 
Rannikon Puolustaja -lehden lä-
pimenon nopeuttamiseen. Pää-
simme herrasmiessopimukseen 
siitä, että ilmoitan lehtien tarkan 
tuloajan kolmea päivää ennen ja 
Posti hoitaa jakelun välittömästi. 
Kuvio kulki jatkossa moitteetto-
masti. 

Sitten se tapahtui 
Lehden taitto siirtyi väliaikaises-
ti toiselle henkilölle Merivoimat 
hyvin tuntevan Kari Meri län 
Ranskaan suuntautuneen opin-
tovuoden ajaksi. Uusikin taittaja 
oli ammattilainen ja toimi nyky-
aikaisilla laitteilla. Hän käsitteli 
kuvat valmiiksi painolle ja teki 
lehdestä valmiin ns. Pdf:n. Silloi-
nen rannikkotykistön tarkastaja, 
kommodori Jorma Vuohelainen 
oli tehnyt pääkirjoituksen ja Me-
rivoimien Esikunta oli lähettänyt 
kuva-aineiston levykkeellä, joka 
ei kuitenkaan avautunut taittajan 
koneella. Seuraavaksi tait toon 
toimitettiin Vuohelaisen kuva, 
joka oli iso ja kehyksissä. Tätä ei 
voitu kuitenkaan skannata. Pai-
no ilmoitti, että heillä on tallessa 
kyseinen kuva. Tiedustelin vielä 
varmuuden vuoksi, oliko pää-
kirjoittaja kommodorin asussa. 
Kaiken piti olla kunnossa. Koska 
tällä kertaa ja poikkeuksellisesti 
oikovedoksen tarkasti vain uusi, 
mer ivoimia lainkaan tunteva 
taittaja, hän ei tunnistanut hen-
kilöä vaan totesi kuvan ilmesty-

RP -lehdentekoseminaareissa 
opiskeltiin mm. kielioppia ja 
artikkelin teon perusteita. 

neen oikeaan kohtaan ja antoi 
painoluvan. 

Lehti painettiin ja toimitet-
tiin postitukseen, Merivoimien 
Esikuntaan ja työpaikalleni. Täs-
sä järjestyksessä, kuten oli so-
vittu. Avasin lehden ja sydänala 
sykkien totesin pääkirjoituksen 
henkilökuvan olevan kenraali 
Aimo Pajusen kahdella leijonal-
la. 

Soitin välittömästi painoon 
uuden painoksen tekemises-
tä oikean henkilön kuvalla. Tä-
män jälkeen soitin postitukseen 
ja pyysin olemaan lähettämättä 
lehteä eteenpäin. Siinä vaiheessa, 
kun postituksesta todettiin, että 
voin vapaasti lähteä keräilemään 
lehteäni noin 5500 postilaatikos-
ta ympäri Suomea, tunsin oloni 
voimattomaksi. Posti oli jälleen 
pitänyt lupauksensa tunnin työ-
ajasta rekan saavuttua. Yhtey-
denottoni ja anteeksipyyntöni 
kyseisille henkilöille purkivat ti-
lanteen. Sanoivat ymmärtävänsä 
asian, koska olivat itse olleet mu-
kana tekemässä tätäkin lehteä -
Pajunen päätoimittajana vuonna 
1966 ja Vuohelainen mm. toimi-
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"Luontokuva" takakan-
nessa. Ei kuulemma kuu-
lunut aselajilehteen. 

tusneuvoston puheenjohtajana. 
Matkan varrel la t apah tu i 

myös muita mokia. Milloin me-
rivoimien komentajan kuva oli 
peilikuvana, milloin jonkun kuva 
puuttui tai oli väärällä arvolla. 
Kerran RP-lehden takakannes-
sa oli ottamani lintukuva, kun 
emme saaneet siihen maksullis-
ta ilmoitusta. Tästä nousi mel-
koinen meteli ja lehteä arvostel-
tiin linjattomuudesta. Eräs aika-
kaudelleen tyypillinen ongelma 
oli kuvien värilaatu ja kuvalaatu 
yleensä. Tästäkin saatiin monen-
laista keskustelua aikaiseksi. Pu-
humattakaan joidenkin lehdelle 

toimitettujen kuva-aineistojen 
katoamisesta. Tästä asiasta olen 
edelleen pahoillani. Kokemuk-
seni on, että "ei ole olemassa vir-
heetöntä rakennusta, eikä vir-
heetöntä panotuotetta". 

Lehdentekoseminaarit, 
Millenium 2000 ja 
Koulutus-Extra 
Kun vauhti on kova, talous kun-
nossa ja tekijätiimi osaava, syn-
tyy lähes uskomattomia tuloksia. 
Rannikon Puolustaja - lehden 
"lehdentekoseminaarit" aloitet-
tiin joskus 90-luvun loppupuo-
lella. Ensimmäisen seminaarin 
ohjelma vetivät "ei se lehdente-
ko niin vaikeaa ole" -henkilöt 
eli Heksi ja Reijo. Seminaariin 
kutsuttiin kaikki ne yhteistyöta-
hojen henkilöt, jotka olivat po-
tentiaalisia kirjoittajia. Luonnol-
lisesti mukana oli myös lehden 
toimitustiimi. Seminaarissa arvi-
oitiin muita lehtiä, haettiin hyviä 
ja huonoja juttuja, käytiin kuva-
aineistoja läpi, tehtiin ehdotuk-
sia uusista aihealueista, tyylistä 
ja sisällöistä. 

Seminaareja toteutettiin vuo-

Rannikon Puolus-
taja-lehden lukija-
matka maanalai-
seen Helsinkiin. 
Kohde tällä kertaa 
Viikin puhdistamo. 
Kuvassa mm. Hele-
na ja Toivo Mäkelä. 

sittain teemoja vaihtaen. Pari 
kertaa paikalla oli valokuvauksen 
ja suomenkielen opettajat sekä 
monia muita alan asiantuntijoi-
ta. Lehden kehittäminen otettiin 
tosissaan, joskin hymyn pilke sil-
mäkulmassa. Joskus meitä teki-
jöitä harmitti se arvostelu, jota 
annettiin. Meidän mielestä aivan 
asiattomasti ja turhaan. "Olisivat 
itse tulleet tekemään kerrankin 
yhden lehden, niin lopettaisi-
vat epäasiallisen kommentoin-
nin", tuumasimme vaitonaisina. 
"Vaikka se helppoa onkin korva-
uksetta oma työn ohella". Tuskin 
tuumailujamme kukaan kuiten-
kaan huomasi. 

Rannikon Puolustaja -lehden 
lisänumerot Millenium'2000 ja 
Koulutus-Extra olivat ehkä näky-
vimmät ja merkittävimmät "yli-
määräiset" aikaansaannoksem-
me. Oli ilo ja kunnia työskennel-
lä idearikkaiden ja aikaansaavien 
toteuttajien kanssa. Tekijöinä ja 
koordinaattoreina toimivat mm. 
Jussi Voutilainen (Millenium), 
Jukka-Pekka Schroderus ja Pet-
ri Parviainen (Koulutus-Extra). 
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Rannikon Puolustaja -lehti sai jälleen vuoden kiltalehden 1. palkinnon. Kuva Mikkelistä. Maanpuo-
lustuskiltojen liiton hallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander, päätoimittaja Eero Sivunen ja MPKL: 
n valtuuston puheenjohtaja Matti Louekoski. 

Tässä koulutusnumerossa esi-
merkiksi Vesa Nissinen esitteli 
syväjohtamisen oppeja. Meriittiä 
kyllä löytyy. Mainittakoon vie-
lä, että koulutusnumeron pai-
nosmäärä 20 000 kpl taitaa olla 
RP-lehden 50-vuotisen historian 
suurin. Hyvä me! 

Erikoisia tapaamisia 
7.2.2000 
Kahdeksan vuoden päätoimitta-
ja-aikanani tapasin henkilökoh-
taisesti ainoastaan yhden kerran 
merivoimien komentajan. Ky-
seessä oli aamukahvitapaaminen 
vara-amiraali Esko Illin kans-
sa Merivoimien Esikunnassa 
7.2.2000. Tilaisuutta kunnioitti 
läsnäolollaan myös kommodori 
Pertti Malmberg. 

Kuulumisten vaihdon jälkeen 
komentaja kertoi merivoimien 
yleistilanteesta koskien tiedot-
tamista ja merivoimien roolista. 
Hän totesi eri lehtien tilanteet ja 
piti Rannikon Puolustaja -leh-

teä jopa "lippulaivana". Vuoden-
vaihteessa ilmestynyt Millenium 
2000 sai myös varauksettoman 
arvonannon. 

Mahdollisesti yhteisen leh-
den nimikysymykseen Esko Iiii 
ei halunnut ottaa liiemmin kan-
taa, vaan totesi diplomaattisesti 
päätoimittajan perustelujen riit-
tävän nykyisen nimen käyttöön 
jatkossakin. Eipä mennyt kuin 
tovi aikaa, kun venemessujen 
merivoimien osastolla kerrot-
tiin komentajan todenneen, et-
tei Rannikon Puolustaja -lehden 
tarvitse muuttaa nimeään Meri-
puolustajaksi. Ja siitä kai se erin-
omainen yhteistyö sitten läh-
ti käyntiin. Toki olin aikoinani 
varannut Helsingin maistraatis-
ta myös Meripuolustaja -nimen 
RP-lehden kustantajan käyttöön. 
Kaiken varalta. 

11.9.2001 
Toinen tavanomainen, mutta eri-
koisesti päättynyt työpalaveri pi-

dettiin päätoimittajan työpaikal-
la 11.9.2001. Lyhyeksi tarkoitettu 
istunto päättyi turhankin nope-
asti. Lehden toimitusneuvos-
ton puheenjohtaja kommodori 
Hanno Strang sai hälyttimeensä 
viestin siitä, että New Yorkissa 
oli lentokone törmännyt torni-
taloon. Tämä ei vielä aiheutta-
nut Hannossa suurempaa reak-
tiota, mutta kun vajaan kymme-
nen minuutin päästä tuli toinen 
viesti toiseen torniin osuneesta 
koneesta, loppui kokous siihen. 
Ei edes ehditty sopia seuraavan 
kokouksen ajankohtaa. Todet- 'J^J 
takoon, kuten kaikki tiedämme, 
että maailma on muuttunut pal-
jon tuosta päivämäärästä. 

Kiitokset ja menestyksen 
toivotukset 
Kahdeksan vuotta päätoimittaja-
na 34:ssa lehdessä ja pari-kolme 
vuotta päälle toimitusneuvos-
tossa on antanut eräälle elämän-
vaiheelleni valtavasti kokemus-
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Kuvienpalautustalkoot, 
jossa käsiteltiin parin-kol-
men vuoden kuva-aineisto. 
Koska monenkaan kuvan 
takana ei ollut yhteystieto-
ja, jouduttiin läpikäymään 
jokaisen lehden jutunteki-
jät erikseen. Salapoliiseina 
Hasse Rekola, Jussi Vouti-
lainen ja Pentti Jänkälä. 

ta tuonut lukemattomasti ystä-
viä. Pyydän saada kiittää kaikkia 
yhteistyötahoja menestyksestä, 
jonka Rannikon Puolustaja -
lehti on saanut kokea. Pahoitte-
len sitä, etten ole voinut mainita 
tekstissäni kaikkien yhteistyötä 
kanssani tehneiden nimiä. Hek-
sin ja Reijon toteamus "mainetta 
saa yllin kyllin" pitänee paikkan-
sa. Niin hyvässä kuin pahassa. 

Toivon myös, että ne harvat 
"rapatessa roiskuu" -henkilösär-
mät hioutuisivat jossain vaihees-
sa pois. 

Menes tyksen to ivotukse t 
8.10.2007 50 vuotta täyttävälle 
Rannikon Puolustaja -lehdelle ja 
sen tekijöille. Yhtään numeroa ei 
ole jäänyt ilmestymättä. Uskon, 
ettei jää jatkossakaan. 

Eeron mottoja vuodelta 2000: 

* "Huolehditaan nykyisistä 
asiakkaista" 

* "Tarjotaan yhteistyötä uusil-
le, ei tyrkytetä" 

* "Arvostetaan yhteistyökump-
paneita ja tekijöitä" 

* "Pidetään homma aina omis-
sa näpeissämme" 

* "Ei oteta harkitsemattomia 
taloudellisia riskejä" 

* "Varmistetaan kaikki tarvit-
tavat resurssit" 

* "Edetään sovitusti ja harki-
tusti" 

* "Pelataan avointa peliä ja tie-
dotetaan asioista toisillem-
me" 

* "Varotaan hyökkäyksiä, mut-
ta erityisesti koukkauksia" 

* "Rannikon Puolustaja on 
RtUy:n lippulaiva - ja yhteis-
työllä myös merivoimien" 

O. RANNIKON 

Eero Sivusen päätoimittajuudessa painettuja lehtiä eri vuosilta 
- vasemmalta lukien 1/1995, 48 sivua, 2/1997, 48 sivua, 2/1998, 64 
sivua, 2/199 72 sivua ja 2/2002,148 sivua. 
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Tutustuminen Inon f w äeeseen 

Inon linnake on aina kiehtonut 
suomalaisia monesta syystä. 

Joudutt i inhan linnake hävittä-
mään Tarton rauhansopimuksen 
mukaan. Linnakkeesta pelastet-
tiin viisi osittain tuhottua järeää 
305 mm:n tykkiä, joita sitten käy-
tettiin uusien järeiden patterei-
den rakentamiseen pääkaupun-
kiseudulle. 

Ino on pitkään ollut sotilas-
aluetta, mutta nykyisin siellä vie-
railu on mahdollista. Seuraavas-
sa lyhyt ohje Inoon tutustumista 
varten. 

Viipurista päätietä tultaessa 
käännytään (arviolta noin 60 km: 
n kohdalla) Ogonk in kohdalla 
oikealle kohti Terijokea (Zeleno-
gorsk), ja Terijoelta ajetaan suo-
raan Inoon rantatietä pitkin. On 
myös mahdollista kääntyä oike-
alle ennen Ogon kia, vasempaan 
Polyany-nimisen kylän kohdalla 

kohti Serevoa ja Serevon kohdalla 
oikealle kohti Inoa. 

Pietarista tultaessa ajetaan au-
tolla Terijoelle ja sitten Inoon. Ju-
nalla pääsee Terijoelle, jossa vaih-
detaan bussiin numero 213 rauta-
tieasemalta päätepysäkille. 

Tarkemmassa kartassa näkyy 
karkea kuva Inon alueesta. 

Huomaa, että alueella on edel-
leen joitakin piikkilangalla mer-
kittyjä "kiellettyjä" alueita. Alu-
een itäosa on sotakoulun hallin-
nassa, mutta 152 mm:n patteriin 
tutustuminen lienee mahdollista, 
koska sotilaat käyttävät aluetta 
kovin harvoin. Patterin numero 6 
lähellä on ampumarata, ja alueen 
keskiosa näyttää hylätyltä. Länsi-
osa alueesta on kuulunut vanhaa 
koealueeseen, ja sitä vartioi ke-
vään 2007 tietojen mukaan 1 - 2 
henkilöä. 

Tu tus tuminen 12 t u u m a n 

patteriin numero 2 on kaikille 
mahdollista. Alueella on paljon 
piikkilankaa, kaivantoja ja rei-
kiä, joten alueella on oltava erit-
täin varovainen. Kaikki patterit 
on räjäytetty, 10 ja 11-tuumaiset 
kokonaan ja muut osittain. Ran-
nikkopatterien lisäksi alueella on 
paljon muita kenttä- ja kantalin-
noitteita, joista suurin osa on tu-
hottu. Apupisteen torni sijaitsee 
6 -7 km linnakkeen länsipuolella 
lähellä Peski-nimista kylää. Tor-
nin metalliosat on ryöstetty noin 
kaksi vuotta sitten. Linnakkeen 
sataman jäännökset sijaitsevat 
linnakkeen itäosassa. Kartassa P-
merkintä ei tarkoita varsinaista 
parkkialuetta, vaan alueita joihin 
voi jättää auton. 

Tarkempi, venäjänkiel inen 
kartta löytyy internetistä osoit-
teesta http://around.spb.ru/fort/ 
ino/inol-3.gif 
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1. kaksi 12 tuuman kaksoistornia 
2. neljä 12 tuuman tykkiä avoasemissa 
3 ja 6. 152 mmm patterit 
4. 8 kpl 10 tuuman Durlacher-tykkiä 
5. 8 kpl 11 tuuman rannikkotykkiä mallia 1877 



OVE ENQVIST 
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Voimakkaasti kasvavan ilmau-
han takia kapteeni V. V. Ter-

novskij ja Insinööri F. F. Lender ke-
hittivät kesäkuussa 1914 ensimmäi-
sen 76 mm:n alusten ilmatorjuntaan 
tarkoitetun aseen. Putilovin tehdas 
aloitti tykin valmistuksen vuoden 
1915 maaliskuussa. Ase osoittautui 
tehokkaaksi ja oli pitkään Neuvosto-
liiton ilmatorjunnan käytössä. 

Ensimmäisessä maailmansodas-
sa siitä oli käytössä kiinteisiin ase-
miin, hevosvetoisille laveteille, rau-
tatievaunuihin ja auton lavoille asen-
nettuja versioita. Laiva-asennukset 
otettiin käyttöön vasta Venäjän val-
lankumouksen aikana. Aseesta teh-
tiin parannettu versio hieman suu-
remmalla korotuksella. Alkuperäi-

nen tykki oli mallia 1914, pa-
rannetusta versiosta käytettiin 
nimeä malli 1915 tai 1914/15. 

Suomen kansalaissodan 
jälkeen kaksi tällaista tykkiä 
oli jäänyt Pasilan veturitalliin 
ja unohtunut sinne. Tykit "löy-
tyivät" vuonna 1926 ja niistä 
tulivat Suomen ilmatorjunnan 
ensimmäiset ilmatorjuntaty-
kit. Tykeillä suoritettiin ilma-
to r jun t amme ens immäinen 
tykistöllinen i lma-ammunta 
Suomenlinnan Länsi-Musta-
saaressa vuonna 1927. Aseet 
olivat ilmatorjunnan käytössä 
vielä talvisodassa. Ilmatorjun-
ta käytti aseesta mm. nimitystä 
76 ItK/14 Putilov. 

Talvisodan aikana tykkei-
hin asennettiin sivusuuntakaari 
korjausasteikkoineen ja osoitti-
mineen sekä korotuskaan osoit-
timineen. Jatkosodassa tykit oli-
vat rannikkotykistön käytössä. 
Kantakirjoissa käytettiin tykeistä 
merkintää 76/30 IP, muissa läh-
teissä 76/30 P. Keväällä 1945 tykit 
siirrettiin Asevarikko 5:een. 

22.9.1957 paljastettiin Lohta-
jan ampumaleirillä ns. perinne-
tykki, jotta jälkipolvi näkisi mil-
lainen oli se tykki, jolla ensim-
mäiset laukaukset on ammuttu 
ilmamaaliin. Nykyisin tykki on 
Ilmatorjuntamuseossa Hyrylässä. 
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Varmistamme 
ennakointi- ja suorituskyvyn 
TietoSaab Systems tarjoaa edelläkävijäratkaisiijaja -palveluja maanpuolustukseen ja 
siviiliturvallisuuteen. Niiden avulla luodaan ja ylläpidetään tilanteen vaatima ennakointi-
ja suorituskyky. 

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

T i p t n F f i n t n r 4 3 TietoSaab Systems Oy 
I I C l U C M a i U I Tietot ie 6, PL 403, 02101 Espoo 

Building the Information Society Puh. +358 20 7252 000 • www.t ie tosaab.com 
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• • • Tapio Suihko 
Aseiden rakenne ja toiminta -
Jokamiehen asetekniikkaa 
242 sivua, 242 kuvaa, Tmi Asein-
sinööri, 2007 
Hinta 40 e toimituskuluineen, 
tapio.suihko@aseinsinoori.fi 

• Insinöörieverstiluutnantti Ta-
pio Suihkolla on pitkä ura puo-
lustusvoimien palveluksessa ase-
sepästä aseinsinööriksi. Tutuiksi 
ovat tulleet käsiaseet, tähtäinlait-
teet, kranaat inhei t t imet ja ty-
kit. Kirjoittaja on toiminut mm. 
opettajana Asekoulussa, Opti-
sen laitoksen johtajana ja Kuopi-
on Asevarikon tuotanto- ja laa-
tupäällikkönä. Joten mies tietää, 
mistä puhuu. 

Kirja on alaotsikkonsa mu-
kaisesti "jokamiehen asetelmiik-
ka" ja johdannon nojalla kirja on 
asetekniikan perusteita käsitte-
levä teos, jolla on paikkansa eri 
kohderyhmille. 

Kirja esittelee lyhyesti ja mo-
nipuolisesti aseiden rakennetta 
ja toimintaa sekä ruuteja, hylsyjä, 
luoteja ja nalleja. Erikoisuutena 
on myös englanti-suomi sanakir-
ja, eri maiden aseleimat. Keskei-
nen osa on myös aseiden huolto 
käsittelevä kohta. Erinomainen 
perusteos. 

Kirjassa olevat kuvat erilais-
ten aseiden purkukaavioista on 
tarkoitettu yleisesityksenä, eikä 
kyseisen aseen huoltokirjaksi. 
Aseen ostaja saakin yleensä asi-
asta ohjekirjan, samoin internetin 
sivustoilta löytyy eri aseiden pur-
kukaavioita. 

Pidemmälle meneviä teoksia 
löytyy asiantuntijoille ja harras-
tajille vaikkapa jälleenlatauksista 
yms. Näinhän on muillakin eri-
koisaloilla. 

Kysymyksessä on asiantunti-

jan tekemä teos, jolla on paikkan-
sa suomalaisessa asekirjallisuu-
dessa kirjan johdannossa maini-
tuin tavoin. 

Pidin julkaisun kierresidon-
taa kätevänä. Kirja pysyi kätevästi 
auki pöydälläni tutustuessani sen 
avulla lähemmin perimiini asei-
siin. 

Yllä olevat näin maallikon nä-
kökulmasta ja perustuen aktiivi -
ampujaystäväni (practical-am-
munta, IPSC) kommentteihin. 

Annoin kirjan myös ystävä-
ni Tatu Korhosen arvioitavaksi. 
Tatu on monien tuntema todella 
aktiivinen reserviläistoiminnassa 
ansioitunut ampumaharrastuk-
sen aktiivi ja edistäjä. Alla hänen 
arvionsa. 

Kai Masalin 

ASEIDEN RAKENNE JA TOIMINTA 
Jokamiehen asetekniikka 

• Lyhyt arvioni Tapio Suihkon 
teoksesta 
Aseiden rakenne ja toiminta -
Jokamiehen asetekniikkaa 

• Yleisarviona hyvin täsmälli-
nen, johdonmukainen ja selkeä 
yleisesitys lähinnä eri siviiliase-
tyyppien tekniikan erilaisista ra-

kenneratkaisuista laadittuna ope-
tusmoniste-/ohjekirjatyyppiseen 
ulkoasuun. Lähestymistapa on 
kovin teknikkotyylinen ja kieli 
ohjesääntö-suomea. 

Mustavalkoinen kuvitus on 
useinkin epäselvää ja peräisin eri 
aseiden käyttöohjeista, kuitenkin 
joka nippeli on tarkasti numeroi-
tu ja nimetty. 

Kirjoittaja on työkseen kään-
tänyt eri aseiden ohjekirjoja, joka 
näkyy selkeässä ja perinpohjai-
sessa esitystavassa. Nykyisistä 
kevyistä pyssylehti-artikkeleista 
poiketen kirjoittaja käyttää mo-
nisteessaan virallisia suomenkie-
lisiä sanoja ja nimikkeitä, jon-
ka vuoksi kirja on varmasti mitä 
parhain oppikirja mille tahansa 
valtionhallinnon asepuolen pe-
ruskurssille. Puolustusvoimien 
asesepille kirja lienee hyödyllinen 
perusperehdytys siviiliaseiden 
maailmaan. 

Esitystapa on varsin selkeä, 
ja sen sisällöstä lienee helppo pi-
tää kokeita. En kuitenkaan oikein 
jaksa yhtyä kirjoittajan asekorjaa-
mon nettisivuilta löytyvään ke-
huun siitä, että "kirja on ainut-
laatuinen teos siten, että siinä on 
täydellinen yhteen kirjaan koot-
tu kokonaisuus aseiden hoidosta, 
rakenteesta ja toiminnasta sekä 
aseopista". Omassa kirjahyllyssäni 
on useita sidottuja, kätevämmän 
kokoisia ja suuremmalla vaival-
la laadittuja alan kirjoja. Yleensä 
ne vaan tahtovat olla joko eng-
lannin- tai saksankielisiä. Siinä 
mielessä Suihkon paksu opetus-
moniste täyttää kyllä paikkansa 
harvalukuisessa suomenkielisessä 
asetekniikkakirj allisuudessa. 

Kierreselkäratkaisu ja A4-
koko eivät ehkä monen mieles-
tä kuulu n. 40 euron hintaseen 
opukseen, jossa on kuitenkin pa-
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risataa sivua. Asetekniikasta kiin-
nostuneen kannattaa kuitenkin 
hankkia tämä tuote ja muodostaa 
siitä itse oma mielipiteensä. 

Tatu Korhonen 

• • • Urani alkuaikoina ope-
tettiin, että sotavarusteista pyri-
tään ostamaan kolmasosa idästä, 
kolmasosa lännestä ja kolmasosa 
kotimaasta. Tänä päivänä han-
kinnoissa on otettava huomi-
oon muun muassa EU:n vaiku-
tus ja NATO -yhteensopivuus, 
ja korostetaan ettei pidä kehittää 
uusia laitteita ja järjestelmiä jos 
sellaisia on valmiina saatavissa 
muualta. 

Rannikkopuolustuksemme 
hankintoja ja kehittämistä on 
aina leimannut tietty "tee se itse" 
-mentaliteetti - sekä hyvällä että 
pahalla. FM Kristian Lehtonen 
on Merivoimien Tutkimuslaitok-
sen perinneyhdistyksen toimek-
siannosta kirjoittamassa Meri-
voimien teknisen tutkimus-, ke-
hitys- ja koetoiminnan historiaa 
vuodesta 1918 alkaen nykypäi-
vään saakka. Syksyllä 2007 il-
mestyvästä teoksesta käy selvästi 
ilmi, miten Suomi köyhänä maa-
na on kalustohankinnoissa jou-

tunut tyytymään yksinkertaisiin, 
omaperäisiin ja huokeisiin rat-
kaisuihin. Seuraavassa kirjoituk-
sessa Kristian Lehtonen tuo esil-
le muutamia näkökantoja tästä 
periaatteesta. Kirjan tarkempi 
esittely julkaistaan kirjan ilmes-
tymisen jälkeen. 

Ove Enqvist 

• • • Kristian Lehtonen 
Niukkuuden jalostamaa voimaa -
Näkökulmia itsenäisen Suomen 
meripuolustuksen teknisen tutki-
mus-, kehitys- ja koetoiminnan 
historiaan 

• Jatkosodan aikana kehitettiin 
Suomessa omaa torpedoa ase-
teknikko August Haatajan laa-
timien suunnitelmien pohjalta. 
Lisenssihankinnat ulkomailta 
olivat "hintakysymysten takia 
epäonnistuneet". Torpedoaseen 
tarkastaja, komentaja Arto Ki-
vikuru kirjoit taa kotimaisesta 
torpedohankkeesta näin: Mikä-
li aseteknikko Haatajan suunnit-
telema torpedo osoittautuu rat-
kaisuna onnistuneeksi ja täyttää 
yllä esitetyt vaatimukset, on meil-
le tärkeä seikka saanut halvan ja 
asiallisen ratkaisun. 

Halpa ja asiallinen ovat kaksi 
Suomen meripuolustuksen ase-
ja merivalvontajärjestelmien his-
toriaa hyvin kuvaavaa adjektii-
via. Muitakin löytyy, kun aihee-
seen perehtyy: Yksinkertainen, 
toimiva, tehokas, omaperäinen 
- ja uusiosanana voisi mukaan 
ottaa vielä termin kustannuste-
hokas. 

Varojen niukkuus on aina 
ohjannut vahvasti meripuolus-
tuksemme kehityksen kulkua. 
Esimerkiksi eversti evp. Juha-
ni A. Niska kertoo 1960-luvun 

puolivälissä ymmärtäneensä, että 
"sitä ihmettä ei tapahtuisi", että 
moderneja mutta erittäin kalliita 
ruotsalaisia Bofors-tornikanuu-
noita hankittaisiin maahamme. 
Niinpä kevyen tornikanuunan 
tarpeeseen vastattiin toisella ta-
valla. Neuvostoliitosta ostettiin 
T-55 -panssarivaunun torneja, 
modifioitiin ne tarkoitukseen so-
piviksi ja pukattiin ne kiinteiksi 
pattereiksi rantakallioon. 

Jatkosodan lopulla taas, kun 
Kannaksen ja Viipurinlahden 
rannikoilla pelättiin maihinnou-
sua, suunnitteli miina-aseen tar-
kastaja, kommodori Eino Huttu-
nen nopeasti erilaisia rantavesi-
miinoja ja maihinnousuntorjun-
talaitteita. Kaikki suunnitelmat -
osa niistä oli melkeinpä häkellyt-
tävän omaperäisiä - perustuivat 
varastoissa jo olemassa olevan, 
osin hylätynkin kaluston uusio-
käyttöön. 

Eversti K. J. Mikola kirjoittaa 
yleisluontoisesti varojen niuk-
kuudesta vuonna 1958 näin: 
Suomessa on ollut pakko korva-
ta ne seikat, mitkä taloudellisista 
syistä olemme ase- ja taisteluvä-
linetekniikassa jääneet rikkaam-
mista maista jälkeen, oloihimme 
soveltuvalla erikoisvälineistöllä. 

Ikiaikainen kysymys Suomen 
meripuolustuksen kehityksessä 
- sekin kysymys tietysti osaltaan 
liittyy resurssien vähäisyyteen -
on ollut se, mitä voi suunnitella 
ja valmistaa itse ja mitä voi os-
taa ulkoa valmiina järjestelminä. 
Puhtaasti kotimaisten asejärjes-
telmien kehitysprojektit, osoit-
tautuivatpa ne lopulta menestyk-
siksi tai eivät, ovat kaikki kiin-
nostavia kertomuksia luovuudes-
ta. Miinoja, torpedoita, ohjuksia 
ja rannikko tykkejä on rakennet-
tu tahi ainakin pyritty rakenta-
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maan alusta loppuun itse. 
Toisaalta taas yhtä lailla kiin-

nostavia ovat tutkimukset ja sel-
vitykset siitä, mitä kannattaa os-
taa ja mistä. Menneisyyden ih-
miset katsovat niissä selvityksis-
sä tulevaisuuteen. Niiden kautta 
voi tavoittaa jostakin ajasta jo-
tain ainutlaatuista, joka nykypäi-
västä katsottuna voi näyttää jopa 
perin kummalliselta, jotain, joka 
omana aikanaan siitä huolimatta 
on ollut kuolemanvakavaa todel-
lisuutta. 

Ohjusase ilman atomikärkiä 
ei sanottavasti muuta rannikon 
puolustuksen nykyisiä periaattei-
ta, kirjoittaa esimerkiksi evers-
t i luutnantt i Kaarlo Miett inen 
vuonna 1957. 

Suomen siirtyminen ohjusai-
kakauteen on kiinnostava hetki 
ylipäänsä. Neuvostoliitosta täy-
sin valmiina järjestelmänä (mu-
kana toimituksessa oli niin ku-
misaappaita kuin lumiaurojakin) 
ostettu MTO-66 -meritorjunta-
ohjuskalusto antoi tutkimus- ja 
koetoiminnan kautta suomalai-
sille eväät syvälliseen ohjusalan 
tietämykseen. Seuraavan ohjus-
hankinnan yhteydessä osattiin-
kin jo täsmällisesti määritellä, 
mitä haluttiin. Valmiiden järjes-
telmän ostojenkaan ei siis tarvit-
se merkitä pelkkää passiivista ul-
komaisen kehitystyön hedelmis-
tä nauttimista. 

Kokona i suu tena Suomen 
rannikkopuolustuksen historian 
tarkastelu tuo mieleen monen 
historianfilosofin ajatuksen vai-
keuksien jalostavasta vaikutuk-
sesta. Esimerkiksi kulttuuri, joka 
saa alituisesti rimpuilla sotien, 
köyhyyden tai ankarien luon-
nonolojen puristuksessa, voi äk-
kiä suorastaan räjähtää luovuu-
teen; yltäkylläisyydessä liian pit-
kään lilluneet kulttuurit taas voi-

vat ikään kuin mädäntyä pysäh-
tyneisyyteensä ja tuhoutua. 

Vähävaraisuus on ollut Suo-
melle yhtä aikaa sekä valtava 
taakka että korvaamaton siuna-
us. 

Kirjan julkaisemista voi tie-
dustella Antero Tanniselta, 02 
1810111, perinneyhdistys@fnri. 
fi, Jari Niemiseltä 09 1810111 
sekä seurata MERIVTL:n perin-
neyhdistyksen internet-sivuja, 
http://www.fnri.fi/perinneyhdis- 
tys/ 

• • • Väinö Nurmi - Pekka 
Silvast 
Morgonlandet - helmi Itämeressä 
Omakustanne, 112 sivua, Hanko 
(Tammisaari) 2007 

• Saaristomme on täynnä saa-
ria ja muita alueita, joissa jossa-
kin vaiheessa on toiminut ran-
nikkopatteri tai muita rannikko-
puolustuksen joukkoja. Suurin 
osa paikoista on jäänyt unho-
laan, vaikka monen paikan his-
toria on varsin mielenkiintoi-
nen. Eräs tällainen paikka on 
Hangon edustalla sijaitseva Mor-
gonlandet. Morgonlandet tun-
netaan parhaiten toiminnastaan 
meri tu lenjohtoasemana talvi-
ja jatkosodassa, sekä siitä, että 
Hangon vuokra-alueen venäläi-
set joukot ottivat Morgonlande-
tin tulenjohtoryhmän sotavan-
geiksi kesällä 1941. Tästä hieman 
epäselväksi jääneestä tapahtu-
masta ainoastaan yksi vangeista 
palasi jatkosodan jälkeen koti-
maahansa. Morgonlandet varus-
tettiin ehkä tapahtuneesta johtu-
en jatkosodan loppuvaiheessa 75 
mm:n patterilla. 

Kir ja ker too toki pa l jon 
muustakin kuin saaren sodan-
aikaisesta tulenjohtoryhmästä. 

Saarta on käytetty tulenjohto-
asemana sodan jälkeenkin. Kir-
jasta saa myös laajemman kuvan 
Hangon seudun rannikkopuo-
lustuksesta talvi- ja jatkosodassa. 
Sen lisäksi kirjassa kuvataan laa-
jasti saaren muita puolia kuten 
aikaisempaa historiaa, saareen 
rakennettuja mökkejä ja niitä 
käyttäneitä henkilöitä sekä saa-
ren kasvillisuutta ja linnustoa. 
Kirjassa on runsaasti sekä mus-
tavalko- että värikuvia. Kirjasta 
pyritään myöhemmin julkaise-
maan ruotsinkielinen versio. 

Kirjan voi tilata ainakin suo-
raan toiselta kirjoittajalta Pekka 
Silvastilta hintaan 20 euroa, 041 
4921250, po.silvast@pp.inet.fi 

Ove Enqvist 

• • • Eversti J. L. Rikaman 
poika Juha Rikama julkaisee 
syksyllä 2007 noin 150 sivuisen 
kirjan isästään. Kyseessä ei ole 
elämänkerta, vaan muistelma-
essee - isän ja pojan dialogi tai 
kaksoismuotokuva. Teos ei tule 
sisältämään valokuvia. Kirja esi-
tellään t a rkemmin Rannikon 
Puolustajassa, kun se julkais-
taan. Kustantajasta riippuen kir-
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sen takia julkaissut teoksen The 
Baltic, joka käännettynä tarkoit-
taa Itämerta. Teos kertoo Itä-
meren alueesta ja sen ihmisistä. 
Teos alkaa karkeasti viikinki-
ajoista ja päättyy vuoteen 2004. 
Noin 450 sivuun mahtuu mel-
kein kaikki, mitä Itämeren alu-
eesta haluaa tietää. 

Noin 20-25 % kirjasta käsit-
telee vanhempia aikoja. Tämä 
osa on helppolukuinen. Suuri 
osa kirjasta käsittelee eri hallitsi-
joita ja heidän sotia eri alueista. 
Tämä osa on hieman raskaslu-
kuinen, ja kirja toimii tässä suh-
teessa lähinnä tietosanakirjana 
tai hakuteoksena, jota harva lu-
kee kannesta kanteen. Suomen 
käsittely olisi tarvinnut ainakin 
tarkempaa oikolukua, nyt löy-
tyy Suomen kartoista ja liitteistä 
mm. Lake Paajanna, Uleaborg 
ja Bogä. Muun muassa Tanskan 
ja Ruotsin hallitsijat on liitteis-
sä lueteltu tähän päivään saak-
ka, mutta yhtäkään suomalais-
ta ei. Suomen hallitsijat ja muut 
merkkihenkilöt löytyvät kuiten-
kin tekstistä ainakin teoksen hy-
vän henkilö- ja paikkahakemis-
ton mukaan. Kirjoitusvirheet ja 
muut puutteet eivät tietysti kaa-

Harvinainen kuva J. L. Rikmas-
ta Italian opiskeluajoilta tunte-
mattoman italialaisen upseerin 
kanssa. 

ja ilmestyy joko alkusyksystä tai 
vuodenvaihteessa 2007-2008. 

Ove Enqvist 

• • • Alan Palmer 
The Baltic (Itameri) 
The Overlook Press, Woodstock 
8c New York 2006 

• Kiinnostus Itämeren aluee-
seen on viime vuosina kasvanut 
voimakkaast i . Englanti lainen 
historian tutkija Alan Palmer on 

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

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

THE 

B A L T I C 
A HIS TORY OF TMI REOON A N O ITS Vt > XTE 

da koko teosta, ja se toimii hyvin 
tietopakettina ja hakuteoksena 
sellaisia tarvitseville. 

Itse sain teoksen lahjana. Se 
lienee ainakin tilattavissa suu-
rimpien kirjakauppojen kautta. 

Ove Enqvist 

• I I • Ove Enqvist 
Mäkiluoto 
Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta 2007 

H Kuudes täydennetty painos 
Mäkiluodon linnakkeen histori-
asta on julkaistu keväällä 2007. 
Teoksessa on päivitetty ja täy-
dennetty linnakkeen tiedot vas-
taamaan tilannetta julkaisuhet-
kellä. 

64-sivuista teosta myydään 
ainakin kuten Suomenl innan 
Rannikkotykistökillan muitakin 
teoksia killan tilaisuuksissa sekä 
postitse, Kristiina Slotte, Meri-
virta 16 as. 7, 02320 Espoo, 09 
801 1116, 050-5250022, kristii-
na.slotte@yahoo.com 

Ove Enqvist 

Jatkuu seuraavalla 
sivulla 

6 T 
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• RH Forum Marinum- säätiön 
vuosikirja 2006 
98 s., suomen ja ruotsinkielinen, 
10 e, tilaamalla museosta. 

• Lahjaksi saamani, josta kiitos 
museolle, vuosikirja tarjosi his-
toriasta ja merisotahistoriasta 
kiinnostuneelle todella mukavan 
lukuelämyksen. 

Jouni Arjavan artikkeli: Suo-
messa rakennetut koulukuuna-
rit Neuvostoliiton laivastossa. 
Kuunareita valmistettiin kaiken 
kaikkiaan vuosina 1946-53 91 
kappaletta, mikä pituudeltaan 
muodostaa 2Vi kilometrin jo-
non. Neuvostolähteet esittävät 
sotakorvaustoimitukset tilauk-
sena, joka auttoi työllistämään 
suomalaisia. Sellaistakin apua 
siis saimme. Artikkeli käsittelee 
myös neuvostoliittolaista näke-
mystä aluksista. Käyttäjät näyttä-
vät niitä kovin arvostaneen. Säi-
lyttämiseen asti ei arvostus ole 
kuitenkaan riittänyt. Klapeidas-
sa on yksi koulukuunari kahvi-

lana ja Pietarsaaressa Vega odot-
taa entisöintiään. Ei taida oma 
arvostuksemmekaan olla kovin 
ylitsekäyvää. 

Aarni Lehti käsittelee artik-
kelissaan Silta yli Suomenlah-
den- valtiotiedettä vai sotatiedet-
tä, aiemminkin käsiteltyä Suo-
menlahden puolustusyhteistyötä 
käyttäen myös virolaisia lähteitä. 
Mukan on tunnettu rt-yhteistyö, 
mutta myös sukellusveneisiin 
liittyneet suunnitelmat ja ajatuk-
set. Mielenkiintoinen artikkeli. 

Juha Joutsin "Turun Vene-
veistämön 50:n jalan vartiomoot-
toriveneet ja Olli-Pekka Haukia-
lan "Vasama, moottoritorpedo-
vene kahden lipun alla" kertovat 
tietääkseni varsin vähän tunnet-
tuja tietoja mainituista aluksis-
ta. Vuonna 1915 tilattuja vartio-
moottoriveneitä ei pidä sekoittaa 
myöhempiin "Vemmoihin". Mut-
ta sotasaalisvene Vasama ansioi-
tui hyvässä yhteistyössä Vem-
mojen kanssa sotapalveluksensa 
aikana. Yhteistä molemmille on 

myös, että osa vartiomoottori-
veneistä palautettiin tarton rau-
hansopimuksen nojalla Venäjäl-
le, ja Vasama sodan jälkeen kor-
jattuna Neuvostoliitolle. 

Hankinnan arvoinen kirja. 
Runsaasti ennen näkemättömiä 
kuvia. Ruotsinkieltäkin voi har-
joittaa, kun kaikki on julkaistu 
molemmilla kotimaisilla. 

Kai Masalin 

::?::Environics 
www.env i ron ics . f i 
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laboratoriot 
analysaattorit 
suojaratkaisut 

H Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 
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Herttoniemen Orava-
tie 49:n seinään kiin-
nitetyn muistolaatan 
päältä on poistettu 
verho. Laatan teksti 
kuuluu: "Viimeinen 
jääkäri jääkäriken-
raali Väinö Valve asui 
tässä talossa vuosina 
1981-1995". 

Jääkänikenraali Väinö Valveen 
muistnlaattn Herttoniemeen 

Jääkä r ikenraa l i , p i tkäa ika i -
nen Merivoimien komenta -

ja Väinö Valve asui 1960-luvun 
alusta alkaen Helsingin Hertto-
niemessä osoitteessa Oravatie 
49. Väinö Valve ja hänen vai-
monsa maisteri, englanninkie-
len opettaja Aune Haahti-Valve 
muuttuivat vuonna 1961 Asun-
to-osakeyhtiö Näätäkallion ra-
kennuttamaan rivitaloon Hert-
ton iemen r in t amamiesa lueen 
kupeelle, jossa he viihtyivät yli 
kolme vuosikymmentä. Orava-
t iehen rajoittuvaa viheraluetta 
kunnostetaan parhaillaan puis-
toksi, joka tullaan n imeämään 
Väinö Valveen puistoksi. Aloi-
teen puistosta on tehnyt As. Oy 
Näätäkallio ja Herttoniemiseura. 

As.Oy Näätäkallio täytti 10. 
elokuuta 50 vuotta. Juhlavuot-
ta valmistellessa asukkaat olivat 
Valveen asunnon nykyisen omis-
tajan, Mikko Luoson aloittees-
ta päättäneet talon kadunpuolei-
seen julkisivuun kiinnitettävästä 
kenraali Väinö Valveen muisti-
olaatasta. Muistolaatta paljas-

tettiin 50-vuotisjuhlien alkaessa 
aurinkoisessa ja helteisessä ke-
säsäässä. Läsnä olivat taloyhtiön 
asukkaat , He r t t on i emiseu ran 
edustaja ja lähikatujen asukkaita. 
Kaartin Soit tokunnan nuorten 
varusmiessoittajien musiikkiesi-
tyksen jälkeen asunto-osakeyhti-
ön hallituksen puheenjohtaja Sa-
kari Mänttäri lausui vieraat ter-
vetulleiksi. Jääkäripataljoona 27: 
n Perinneyhdistyksen puheen-
johtaja, prikaatikenraali Asko 
Kilpinen piti pal jastuspuheen. 
Hän toi tilaisuuteen myös ran-
nikkotykistöaselajin ja Merivoi-
mien terveiset. Kenraali Valveen 
tytär Mirja Valve kertoi terveh-
dyksessään isänsä vuosikymme-
nistä Herttoniemessä. Kenraalin 
viimeisten vuosien päiväkäve-
lyjen kumppani, silloinen kym-
menvuotias Alex Seitsamo tuli 
lämmöllä esiin Mir ja Valveen 
puheenvuorossa. Tänään Alex 
Seitsamo on Svenska Handels-
högskolanin viimeisen vuosi-
kurssin opiskelija ja Uudenmaan 
Prikaatissa, moottoroidussa ran-

nikkotykistössä asepalveluksensa 
suorittanut reservin aliluutnant-
ti. Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan pitkäaikainen jäsen 
Ensio Selin toi Herttoniemiseu-
ran tervehdyksen. Jääkärimarssi 
päätti lyhyen paljastuseremoni-
an. Talon puutarhassa nautittu 
muhkean kakun maustama kah-
vitarjoilu kruunasi aurinkoisen 
juhlahetken. 

Jääkärisäätiö ja Perinneyh-
distyksen Helsinki - Uusimaan 
osasto olivat tukeneet muisto-
laatan hankintaa ja valmistus-
ta. Jääkärisäätiön puheenjohta-
ja, kenraalimajuri Sami Sihvo ja 
Helsinki-Uusimaan osaston pu-
heenjohtaja Henrik Lagus puoli-
soineen olivat läsnä tilaisuudes-
sa niin myös lähinaapurina asu-
va kenraaliluutnantti Raimo Vii-
ta. Kiitos Näätäkallion asukkaille 
lämminhenkisestä juhlahetkestä! 
Suuntaamme katseemme jo tule-
vaan vuoteen ja "Väinö Valveen 
puiston" valmistumiseen. 

AKi 
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KESKUSTELUA 

SUOMEN JOUTSENEN 
KADONNUT KEULAKUVA 
• SUOMEN JOUTSENELLA 
on lähes aina ollut jonkinlai-
nen keulakuva tai keulakoriste. 
Ranskalaiskaudella sillä oli orna-
menttikuvio, sen jälkeen ainakin 
vuoteen 1939 saakka keulakoris-
te ja sitten nykyiset tai nykyisen-
näköiset messinkijoutsenet keu-
lan molemmin puolin. 

Keulakuvia voidaan jaotella 
monella tavalla, eräs jaottelutapa 
voisi olla: 
KEULAKUVA (Galionsfigur) 

= esimerkiksi ihmishahmoa 
muistuttava veistos 

KEULAKORISTE SPIRAALIL-
LA (Bugverzierung in Volu-
tenform) = spiraaleilla koris-
teltu veistos, jossa on usein 
paikka kilvelle tai vaakunalle 

KALJUUNAKORISTE = jokin 
muu koriste, esimerkiksi or-
namentti. 
JOUTSENEN keulakuva oli 

edellä esitetyn jaottelun mukaan 
keulakoriste spiraalilla. 

Keulakoriste oli paikallaan 
vielä viimeisellä vuoden 1939 ke-
väällä päättyneellä valtameripur-
jehduksella. Sen jälkeen otetuissa 
kuvissa keulakoriste on hävinnyt 
ja keulan molemmille puolille 
ovat ilmestyneet messinkijoutse-
net. Niiden suunnittelijaksi mai-
nitaan kuvanveistäjä Felix Art-
hur Nylund (1878-1940). Hänen 
kuolinvuotensa perusteella voi-
daan olettaa, että joutsenet oli-
sivat olleet valmiit vuonna 1940. 
Saattaa olla, että ne on asennettu 

SUOMEN JOUTSENEN keulakuva vuoden 1931 marraskuusta 
vuoteen 1939. 

paikoilleen vasta sotien jälkeen. 
Eräissä raivauskauden ku-

vissa joutsenet ovat paikoillaan. 
Kun sitten vuonna 1961 alus vi-
hittiin merimiesammattikouluk-
si, ei messinkiteoksia enää keu-
lassa ollut. Sen sijaan tiedetään, 
että silloisella Helsingin laivasto-
asemalla oli talojen ulkoseinillä 
kaksi samanlaista joutsenta. 

Muutaman vuoden kuluttua 
joutsenet taas ilmestyivät aluk-
selle paikalleen - niitä oli ilmei-
sesti tehty uudet kappaleet, sillä 
myös Upinniemessä joutsenet 
ovat yhä paikoillaan. 

Suomen Joutsenen Valta-
meripurjehtijain perinneyhdis-
tys ry on päättänyt jäljittää SUO-
MEN JOUTSENEN keulakoris-
tetta. Tavoitteena on, että 
- löyde tään t ie to kor i s teen 

vaihtoon sotien aikana johta-
neista syistä, 

- löydetään koristeen olinpaik-
ka, jos se yhä on jossain, 

- maalaute taan siitä käytet-
tävissä olevien valokuvien 
avulla kuva, 

- teetetään mahdollisuuksien 
mukaan kopio, replika, ko-
risteesta ja 
selvitetään messinkijoutsen-
ten historia. 
Mikäli Rannikon Puolusta-

jan lukijoilla on tietoja tai kuvia, 
jotka auttavat em. tavoitteiden 
saavuttamisessa, yhdistys ottaa 
niitä mielellään vastaan. 

Visa Auvinen 
visa.auvinen@luukku.com  
0400 953511 

t > metso 
minerals Finland oy 

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

oxo)Shipping 
•port o f 'urJRDD 
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• • • KARJALA 
KANSAINVÄLISISSÄ TEHTÄVISSÄ 
• Rannikon Puolustajan 2/2007 
kansikuva ja siitä käyty keskuste-
lu päätoimittajan kanssa sai mi-
nut lähettämään oheisen kuvan 
kuningatar Elisabethin Suomen 
vierailulta v. 1976. Tykkiveneet 
toimivat kuninkaallisen jahdin 
Britannian s aatto aluksin a koko 

On Her Majesty's Service 
vierailun ajan. Kuvassa tykki-
vene Karjala, jonka päällikkönä 
olin, suorittaa kunnianosoituk-
sen Britannian saapuessa Suo-
men aluevesille. 

Oheisena on myös kuoressa 
ollut teksti On Her Majestys Ser-
vice, mikä sopinee kansainvälisiä 

yhteyksiä käsittelevään nume-
roon. Olen saanut kuvan britti-
vieraiden lähettämänä. Kuvan 
takana on teksti: Photography by 
T. Suchles. 

Menestystä 
Osmo Tuomi 

Satavan Venepalvelu Oy 
Samppaantie 385, 20960 Turku 

Puh. (02) 2737 460 
Fax. (02) 2588 824 

www.satavanvenepalvelu.com 

Silakkamarkkinat 
Klamilan kalasatamassa 
30 .09 .2007 kello 10-15 

järj. Klamilan seutu ry. 
Puh./fax 05-357 3103 

klamilanseutu@pp.inet.fi www.klamila.f i 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS TIEDOTTAA 

• Jotta jäsenrekisterimme pysyisi ajan tasalla ja 
Rannikon Puolustaja -lehti tulisi oikeaan osoittee-
seen, pyydetään tekemään osoitteenmuutosilmoi-
tus myös yhdistykselle. Helpoiten se onnistuu lä-
hettämällä sen suoraan e-mailina taloudenhoita-
jalle Rauni Jääskeläiselle tai sen voi myös lähettää 
sihteerin kautta PVAHdla tai tekstiviestinä nroon 
040-5674149. Jos haluat jatkossa jäsentiedotteen 
sähköisenä vastaanotetaan e-mail osoitteita talou-
denhoitajan sähköposti osoitteeseen rauni.jaaskela 
inen@rannikonpuolustaj a.fi. 

Yhdistys on päättänyt ottaa käyttöönsä jäsen-
kaavakkeen, jolla yhdistys kerää tarvitsemansa 
tiedot jäsenistä. Tämä jäsenkaavake täytetään yh-
distyksen jäseneksi tullessa. Jäsenkaavake löytyy e-
mail sivulla www.rannikonpuolustaja.fi, jossa sen 
voi käydä näppärästi täyttämässä. Tämä koskee 

myös yhdistyksen vanhempia jäseniä. Toinen vaih-
toehto on että täyttää jäsenkirjeen mukana olevan 
kaavakkeen ja pistää sen postin mukana takaisin 
yhdistykselle. 

RT- Kerho Johtorengas järjestää esitelmätilai-
suuden Suomenlinnan Upseerikerholla 11.10.2007 
klo 18.00 alkaen (lautta Kauppatorilta lähtee klo 
17.40). Aiheena on "Pohjoisnapa - Jäinen haaste" 
ja esitelmöitsijänä on suomalaisen pohjoisnaparet-
kikunnan johtaja Henrik B Reims. Esitelmän jäl-
keen on mahdollisuus omakustanteiseen iltapa-
laan. Tilaisuus on avoin RTUY:n jäsenille eli jos 
retki vaativissa olosuhteissa kiinnostaa niin ilmoit-
tautumiset sähköpostilla jarmo.toikka@kolumbus. 
fi. Ilmoita samalla että olet RTUY.n jäsen. 

- HALLITUS -

Puuttuuko hyllystäsi 

Rannikkotykislövideo? 
Hanki nyt, hinta laski! 

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 

Myynnistä vastaa SuonTCTlmnaiTiRannikkotv-
Icistökillan ^ m t i s i h ^ g S ^ r ^ ^ ^ Slotte. 

i 
ä H a n g°< 
C& Pekka 
^ 019 2482^59^041 4921250, 
^ po.silvast@pp.inet.fi ^ -

ftA 
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T ? 
Meriupseeriyhdistyksen 
jäsentiedote 5 / 2004 

YHDISTYKSEN UUSI SIHTEERI 
• Yhdistyksen hallitus on kutsunut uudeksi sihtee-
riksi, kapteeniluutnantti evp. Marko Varaman. Hän 
on aloittanut tehtävänsä 1.9.2007 lähtien. Työk-
seen Marko toimii tällä hetkellä Upseeriliiton tie-
dotuspäällikkönä. Kuukausikokousten ilmoittau-
tumiset ja kaikki muut jäsenasiat hoituvat nyt siis 
hänen kauttaan. Hänet tavoittaa puhelimitse: (09) 
6689 4016, (gsm 040 844 8255) tai sähköpostitse: 
varama@upseeriliitto.fi. Toivotamme Markon lämpi-
mästi tervetulleeksi uudeksi sihteeriksi. 

Hallitus puolestaan kiittää edellistä sihteeriä, kap-
teeniluutnantti Jyrki Myllyperkiötä hienosti hoidetus-
ta sihteerin "pestistä" kuluneen viiden vuoden aikana. 
Onnea ja menestystä myös jatkossa! 

TULEVAA JÄSENTOIMINTAA 
VUOSIPÄIVÄN KOKOUS 24.10. 
• Yhdistyksen perinteinen, järjestyksessään 84. vuo-
sipäivänkokous pidetään Merisotakoululla sekä Suo-

ton Upseeriyhdistyksen perinteinen 

ESITELMÄTILAISUUS 

järjestetään Suomenlinnan Upseerikerholla 
keskiviikkona 14.11.2007 klo 18.00 alkaen. 

Esitelmöitsijänä on Rajavartiolaitoksen 
päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolander. 

Esitelmän jälkeen yhdistykset tarjoavat jä-
senistölleen iltapalan. 

H U O M ! Suomenlinnan lautan aikataulut 
ovat hiukan muuttuneet. Lautat Suomenlinnaan 
Kauppatorin rannasta kello 16.40 tai 17.20. Tar-
joilun takia ilmoittautumiset yhdistysten sihtee-
reille tiistain 6.11. kuluessa. Tervetuloa! 

menlinnan Upseerikerholla keskiviikkona 24.10. KJo 
16.00 alkaen Merisotakoulun iso sauna on varattuna 
jäsenistölle. Saunan jälkeen siirtyminen Suomenlin-
nan Upseerikerholle, jossa alkaa klo 18.00 esitelmä, 
jossa kerrotan Suomen Purjelaivasäätiön toiminnasta 
ja tavoitteista, esitelmöitsijänä säätiön toiminnanjoh-
taja. Esitelmän jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenistölleen 
iltapalan. 

Huom! Suomenlinnan lautan aikataulut ovat hiu-
kan muuttuneet. Lautat Suomenlinnaan Kauppatorin 
rannasta kello 15.20,16.00, 16.40 ja 17.20. Tarjoilun 
takia ilmoittautumiset uudelle sihteerille, Marko Va-
ramalle tiistain 16.10. kuluessa. Tervetuloa! 

YHTEISKOKOUS RtUY:N KANSSA 14.11. 
• Meriupseeriyhdistys ry ja Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys ry järjestävät yhteisen esitelmätilaisuu-
den Suomenlinnan Upseerikerholla keskiviikkona 
14.11. klo 18.00. Rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-
amiraali Jaakko Smolander on lupautunut esitelmöi-
mään aiheesta: "Tilanne rajoillamme". Esitelmän jäl-
keen yhdistys tarjoaa jäsenistölleen iltapalan. 

Lautta Suomenlinnaan Kauppatorin rannasta kel-
lo 17.20. Tarjoilun takia ilmoittautumiset yhdistysten 
sihteereille, MY:n osalta Marko Varamalle tiistain 
6.11. kuluessa. Tervetuloa! 

SYYSMATKA: MURMANSK 
• Yhdistyksen syysmatka Murmanskiin toteutui vii-
konloppuna 16.-19.elokuuta. Matkalle osallistui 31 
jäsentä. Saadun palautteen perusteella matka oli on-
nistunut, siitäkin huolimatta, että ennakkotiedoista 
poiketen yhdistyksen jäsenet eivät päässeet vieraile-
maan Severomorskissa. Matkasta lisää matkakerto-
muksena tämän lehden sivuilla. 

PALKITSEMISET 
• Yhdistys on palkinnut kesäkuussa Esiupseerikurs-
sin 59 Merisotalinjan 25 opinnoissa parhaiten me-
nestyneenä Laivaston upseerina, kapteeniluutnantti 
Sauli Rimmasen. Hänet palkittiin perinteisellä Kip-
parin Kellolla. 
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Yhdistys on myös palkinnut menestyneitä kadet-
teja keväällä valmistuneelta 73. Merikadettikurssilta. 

Yhdistys jakaa vuosittain Kurt Tourin stipendin 
Merisotakoulun Korkeakouluosastolla eli vanhalla 
Kadettiosastolla annettavaa johtamistaidollista kou-
lutusta edistäviin tarkoituksiin. 

Stipendin jakoperuste on seuraava: "Stipendi an-
nettakoon Merisotakoulun kadettiosastolla opiske-
levalle vanhimman vuosikurssin merikadetille, joka 
kadettiaikanaan on osoittautunut johtajaominaisuuk-
siltaan ja -kyvyiltään kurssinsa parhaaksi. Arvostelus-
sa otettakoon huomioon varsinkin käytännössä pun-
nittu johtajan taito sekä sen ohella johtamistaidon 
samoin kuin kasvatus- ja opetusopin tietopuolisessa 
osassa saavutetut arvosanat." Palkintoa on jaettu vuo-
desta 1964 lähtien. Tänä vuonna stipendin saajana oli 
kadettiylikersantti Jaakko Jussila. 

Toinen perinteisistä palkinnoista on Reilun Ka-
detin Kiikari, jonka Meriupseeriyhdistys lahjoittaa 
sille upseeriksi valmistuvalle merikadetille, joka on 
osoittautunut reiluimmaksi toveriksi omalla kurs-
sillaan. Valinnan palkinnon saajasta tekevät kadetit 
itse keskuudestaan suljetulla lippuäänestyksellä. Kii-
kari on jaettu vuodesta 1959 lähtien ja tänä vuonna 
Reilun kadetin kiikarin arvoinen oli kadetti Petteri 
Blomvall. 

KEMIÖN MAJAN SYYSTALKOOT 
• Yhdistys kutsuu jäsenistöään MY:n majan syystal-
koisiin 5.-7.10.2007. Varsinainen talkoopäivä on lau-
antai 6.10.2007. Tarvittaessa myös viikonlopun muita 
päiviä voidaan hyödyntää talkootoimintaan. 

Kesän jälkeen on jälleen aika laittaa maja talvi-
kuntoon. Ohjelmassa on mm. laiturin nostoa, työ-
kalujen ja koneiden syyshuoltoa, pihan kunnostusta, 
puiden kantamista ja pikku remontoitavaa. Sopivaa 
tekemistä löytyy niin jäsenistölle, kuin myös per-
heenjäsenille. Talkoiden yhteydessä etenkin nuorem-
malla jäsenistöllä on upea tilaisuus tulla tutustumaan 
majaan. 

Perinteiseen tapaan yhdistys tarjoaa eväät ajois-
sa ilmoittautuneelle talkooväelle ja sauna lämmite-
tään haluttaessa. Eväiden ynnä muun järjestämisek-
si osallistujia pyydetään ilmoittautumaan majavas-
taavalle 24.9.2007 kuluessa (GSM testiviesti, EMail 
tai PVAH). Kuluvalvonnan takia ilmoittautumiseen 
pyydetään liittämään osallistujien henkilötiedot sekä 
saapumisaika. 

Kuljetus toteutetaan omin ajoneuvoin/kimp-
pakyydillä. Majavastaavalta saa tarvittaessa tietoja 
muista ilmoittautuneista kuljetusten sopimiseksi. Il-
moittautumiset majavastaavalle, kapteeniluutnantti 
Pasi Puoskarille, gsm: 050-3738909 tai sähköpostitse: 
pasi.puoskari@mil.fi 

Mikäli jäsenistöllä on kehitysesityksiä talkoiden 
aikana toteutettavista asioista, pyydetään kääntymään 
majavastaavan puoleen hyvissä ajoin. 

MAJAN SYYSVUOROT 
• Kesäkauden vuorot olivat lähes kaikki käytös-
sä. Syksyn viikoista suurin osa on edelleen vapaa-
na. Vapaita majavuoroja voi tiedustella sihteeril-
tä. Aineistopäivään mennessä vapaina olivat mm. 
seuraavat viikot 41, 43-52. Varattuna ovat yleensä 
viikonloput, joten myös arkiviikkoja kannattaa tie-
dustella. 
MERIUPSEERI YHDISTYKSEN HALLITUS 
TOIVOTTAA JÄSENILLEEN HYVÄÄ JA 
VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ! 

YHTEYSHENKILÖT 
• Pääkaupunkiseutu: 
Sihteeri kapteeniluutnantti Marko Varama 
Laivastokatu 1 b, 00160 Helsinki 
työpuhelin: (09) 6689 4016 
gsm: 040 844 8255 
sähköposti: varama@upseeriliitto.fi 

• Turku: 
Kapteeniluutnantti Henri Kummala 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42111, 
sähköposti: kristian.isberg@mil.fi 

• Majajaosto: 
Kaptl Pasi Puoskari, 
Saaristomeren Meripuolustusalue 
(02) 181 42111, gsm 050 373 8909 
sähköposti: pasi.puoskari@mil.fi  
tai pasi.puoskari@ppl.inet.fi  
(majavaraukset edelleen sihteeriltä) 
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RANNIKKOTYKISTÖN PERINNEYHDISTYS RY -
KUSTARTILLERIETS TRADIT IONSFÖRENING RF 

Vuosikokousväkeä (Niska, Pakola, Vuorinen, 
Eronen ja Enqvist) Suomenlinnassa 

T J anniklcotykistön Perinneyhdistys piti vuosiko-
XVkouksensa Suomenlinnassa 20.4.2007. Tavan-
omaisten vuosikokousasioiden lisäksi tutustuttiin 
Suomenlinna-museoon sekä Suomenlinnaa esittä-
vään multivisioesitykseen. 

Yhdistyksen hallituksessa tapahtui pieniä muu-
toksia. Suurin muutos oli puheenjohtajan vaihtu-
minen. Yhdistystä ansiokkaasti pi tkään luotsan-
neen Juhani A. Niskan tilalle valittiin puheenjoh-
tajaksi Ove Enqvist. 

Toimintaa jatketaan entiseen malliin. Toimin-
tavuoden aikana jatketaan yhteistoimintaa rannik-
kojoukkojen ja niiden perinneyhdistysten kanssa. 
Lisäksi jatketaan yhteistoimintaa Rannikkotykis-
tösäät iö rs:n, Rannikkotykis tön upseeri- , opis-
toupseeri- ja aliupseeriyhdistysten sekä rannikko-
joukkojen kilta- ja reserviyhteisöjen kanssa. Lisäk-
si pidetään yhteyttä puolustusvoimien ja merivoi-
mien johtoon, Maanpuolustuskorkeakouluun, Sota-
museoon ja -arkistoon sekä muihin viranomaisiin, 
kuten Museovirastoon ja Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuraan, ranniklcojouklcojen per innetoimin-
nan edistämiseksi. 

Yhdistys jatkaa kirjoitettujen ja kuvallisten sekä 
elektronisin keinoin luotujen perinteiden ja muis-
teloiden keruuta, jotka yhdistys mielellään taltioi 
luovutettavaksi sopivaan arkistoon tai museoon 
taltioitaviksi jälkipolville, tutkijoiden ja asianhar-

rastajien käyttöön. Paikallisia perinneyhdistyksiä 
toivotaan myös aktivoivan keruutoimintaansa. Yh-
distyksen vuonna 2005 aloittama ja koordinoima 
rannikkotykistön ja rannikkojoukkojen toimipaik-
kojen merkitseminen yhtenäisin muistokilvin pai-
kallisten toimijoiden ja Rannikkotykistösäätiö r.s:n 
taloudellisella tuella jatkuu myös. 

Eräs yhdistyksen ajama hanke on rannikko-
puolustuksen erityiskompetenssia osoittava merk-
ki muiden pohjoismaiden ja kansainvälisen käy-
t ännön mukaisesti . Rannikkotykis tömuseon ke-
hittämistä sekä keskeisten linnoitteiden ja laittei-
den säilyttämistä jälkipolville pyritään edistämään 
aloittein ja ehdotuksin. 

Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan. Sitoutu-
misen vahventamiseksi kerätäänlO €:n vuotuinen 
jäsen- eli tosiasiassa kannatusmaksu. Yhdistyksen 
tilinumero on Nordea 157230-379024. 

Puheenjohtaja Ove Enqvist 
Hevoshaantie 9 D 6 
01200 Vantaa 
040 5524136, enqvist(at)oktanet.fi 

Sihteeri Anu Vuorinen 
E/S1RR, 00861 Helsinki 
09 18145448,040 5025926 
anu.vuorinen(at)mil.fi 

Itsenäisen Suomen 
ranmkkotyl#io toim: t ä ä l . ^ 

KyminlinjfSssa vtrosina 
1950-2005 

67.2007 RannikkciykisicsääLä rs 
Kotkan Rannikkoalueen Pefaneyhiistys ry 

Kyminlinnaan 6.7.2007 kiinnitet ty muistolaat-
ta 
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Merivoimien komentaja tarkastaa Sininen Reservi ry:n lippuryhmän. 

^ Merivoimien vuosipäivä 
Sininen Reservi ry:n ja Maanpuolustuskoulutus ry: 

n Meripuolustuspiirin vapaaehtoiset maanpuolus-
tajat olivat mukana Merivoimien vuosipäivän tapah-
tumissa Tammisaaressa 9.7.2007. 

Reserviläiset sateessa 
Pilvisen ja sateisen aamun tohinassa myös Sininen 
Reservi ry: n lippuryhmä viimeisteli tulevaa suoritus-
taan katselmukseen. Lippuryhmä oli asetettu perin-
teiseen tapaan, joukko-osastojen jatkoksi, kantamaan 
neljää alueellista lippuaan. Johtajana toimi Arno 
Hakkarainen (Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja) 
ja lipunkantajina Jarmo Holm (Turun Laivastokilta 
ry), Martti Holma (Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta ry), Antti Rautiainen (Rannikkojääkärikilta ry) 
ja Reima Mäkeläinen (Helsingin Reservimeriupseerit 
ry). 

Merivoimia, sen joukko-osastoja, vapaaehtoista 
maanpuolustusta ja sotilaskotia esittelevä näyttelyalue 
ja alukset olivat avoinna yleisölle. Tänä vuonna sääti-

la, aikaisemmista vuosista poiketen, oli sateinen. On-
neksi sade kuitenkin hellitti katselmuksen jälkeen. 

Iltajuhla 
Sininen Reservi ry järjesti perinteisen Merivoi-
mien Vuosipäivän Iltajuhlan, tänä vuonna jo tois-
ta kertaa Uudenmaan Prikaatin Upseerikerholla. 
Työryhmään kuuluivat Mika Kuutti, Arno Hakka-
rainen ja Kimmo Kinos. 

Paikalle oli saapunut lähes 80 juhlijaa aina Tam-
peretta myöden. Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja 
Arno Hakkarainen kohotti maljan vuosipäivää juh-
liville merivoimille. Erinomaisen herkullinen, va-
rusmieskokin loihtima illallinen nautittiin upseeri-
kerhon upeassa juhlasalissa. Pimenevässä kesäillassa 
oli tunnelmaa, kun kynttelikköjen liekit lepattivat ja 
juhlaväki viihtyi. Kiitospuheenvuoron käyttivät meri-
voimien komentaja, vara-amiraali Hans Holmström 
sekä Tammisaaren kaupunginjohtaja Marten Johans-
son. Holmströmin sanojen mukaan iltajuhlaa viete-
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Laivaston lotat May-Bee Rautio ja Anna-Liisa In-
hamaa-Häkkinen sekä kommodori Jaakko Tikka, 
sotilasmestari res Raimo Häyrinen ja aliluutnant-
ti res Juha Wallius. 

Sade ei haitannut 
yleisön pienimpiä. 

Merivoimien komentaja vara-amiraali Hans 
Holmström ja rouva Eija Hakkarainen. 

tään toivottavasti taas ensi vuonna, kun vuosipäivää 
vietetään Turussa. Jälkiruoan ja kahvin jälkeen oli 
hyvä sulatella illallista tanssilattialla Laivaston Soitto-
kunnan varusmieskokoonpanon jammaillessa. 

Sateisena alkanut aamu muuttui viehättäväksi ke-
säillaksi ja puheensorinaa ja juhlaväen ilmeitä seu-
ratessa saattoi todeta ihmisten viihtyneen. Vuonna 

2008 merivoimien vuosipäivää vietetään siis Turussa, 
jossa toivottavasti tapaamme taas entistä enemmän 
juhlijoita. Iltajuhlan tarkempi paikka on vielä avoin-
na mutta tarkempia tietoja on luvassa syksyn aikana 
www.sininenreservi.fi sivustolla sekä Rannikon Puo-
lustaja -lehdessä. Tapaamisiin tulevana kesänä! 
Teksti: Mika Kuutti, Kuvat: Tuuli ja Mika Kuutti 

Tapaamme taas uudestaan - loppulaulun tunnelmissa. 
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A Sininen Reservi ry Sininen Reservi ry:n 
g palkitsi varusmiehiä JOULULOUNAS Helsingissä 

H Kotiutusti laisuudessa 5.7.2007 palkitt i in Suo-
menlahden Meripuolustusalueella saapumiserissä 
11/2006 ja 1/2007 palvelleita varusmiehiä. Sinisen 
Reservin plaketti "Hyvästä varusmiespalvelukses-
ta" luovutettiin alikersantti Teemu Kokolle (5. Mii-
nalaivue), korpraali Filip Maneliukselle (Porkka-
lan Rannikkopatal joona) ja tykkimies Lasse Ma-
lolle (Merivoimien Koulutuskeskus). Toivottavas-
ti palkitsemiset ja kotiutuneille pidetty oppitunti 
kannustavat mukaan Sininen Reservi ry:n ja sen 
jäsenyhdistysten toimintaan! 

Sininen Reservi ry palkitsee Merisotakoulun 
Reserviupseerikurssin esityksestä yhden upsee-
rikokelaan. 26.7.2007 päättyneellä Merivoimien 
reserviupseerikurssi 151:11a palkittiin Sinisen Re-
servin plaketilla "erinomainen johtaja". Valintape-
rusteena on kurssin aikana osoitettu erinomainen 
johtamistoiminta. Tältä kurssilta palkittiin upsee-
rikokelas Joni Paaso (Suomenlahden Meripuolus-
tusalue). 

M Kaikille mer ipuo lus tuksen parissa toimivil le 
avoin Sininen Reservi ry:n joululounas lauantaina 
15.12.2007 klo 1200 Helsingissä. 

Ohje lmassa jouluista yhdessäoloa, mais tuva 
joulupöytä ja lyhyet puheet. 

I lmoit tautumiset viimeistään 2.12.2005 men-
nessä Kimmo Kinos, ilmoittautuminen@sininenre 
servi.fi tai 050 388 0282 (iltaisin). 

Tarkempi paikka ja jouluisen nou topöydän 
hinta löytyvät www.sininenreservi.fi tapahtumaka-
lenterista tai Helsingin Reservin Sanomista. 

Sininen Reservi ry:n jäsenyhdistykset , MPK 
ry:n meripuolustuspiirin toimijat ja merivoimien 
henkilöstö perheineen, Tervetuloa! 

Tavataan joululounaalla! 

Teksti: Mika Kuutti 

Sinisen Reservin 
Rk-mestaruuskilpailu 
3 x 10 Is, Upinniemi 1.9.2007 

1. Janne Karuvaara, Hgin LaivK 
2. Jukka Harjamäki,Turun LaivK 
3. Hannu Risteli,Turun LaivK 
4. Risto Laitinen, LaivSukK 
5 Joun i Toivanen, MeriRes 
6. Arto Salo, Turun LaivK 
7. Jukka Soini, MeriRes 
8. Eero Karuvaara, Hgin LaivK 
9. Pekka Aarniaho, Hgin LaivK 

10. Jaakko Timonen, MeriRes 
11. Hannu Anttila, Merires 
12. Jorma Maurinsalo, LaivSukK 
13. Keijo Karimäki, LaivSukK 
14. Jari Luostarinen, MeriRes 

KUVA SEPPO KAILA TLK 

88+71+77 = 236 
88+64+81 = 2 3 3 
81+66+77 = 224 
87+61+73 = 221 
89+58+70 = 217 
81+66+77 = 213 
76+61+74 = 211 
79+53+79 = 211 
78+68+59 = 205 
84+58+58 = 200 
82+54+62 = 198 
87+39+67 = 193 
70+53+67 = 190 
73+53+55 = 181 

15. Eino Kostian, Turun LaivK 
16. Seppo Kaila, Turun LaivK 
17. Juhani Tuominen, LaivSukK 
18. Vesa Karuvaara, Hgin LaivK 
19. Ari Lehtonen, Treen Res 
20. Harri Hiipakka, LaivSukK 
21. Raimo Häyrinen, LaivSukK 

74+54+50 = 178 
77+28+61 = 166 
75+33+50 = 158 
76+37+41 = 154 
2 6 + 4 5 + 5 4 = 1 2 5 
35+ 6 + 3 8 = 79 

keskeytti / aserikko 

Joukkuekilpailu: 

1. Turun Laivastokilta (Harjamäki+Risteli+Salo) 670 
2. Merireserviläiset (Toivanen+Soini+Luostarinen) 609 
3. Laivaston Sukeltajakilta (Laitinen+Maurinsalo+Karimäki) 604 
4. Helsingin Laivastokilta (3xKaruvaara) 601 
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KUIVäSAARENlHttö: 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ KILTA ry 

Museo-opas Timo Vaskelainen kesän ensimmäisellä retkellä. 

KUIVASAAREN KESA VETI YLEISÖÄ 
I Yleisöviikonloput vetivät neljänä viikonloppuna 
Kuivasaareen yhteensä 851 kävijää, joka on hieman 
vähemmän kuin edellisenä kesänä. Kävijämäärään 
ei tosin ole laskettu lukuisia yleisöviikonloppujen 
lisäksi tehtyjä yritysten ja yhteisöjen kiertokäynte-
jä Kuivasaaressa. Yleisöviikonloppujen retket ovat 
edelleen suosittuja ja kysyttyjä niin suomalaisten 
kuin ulkomaisten vieraiden keskuudessa. Perin-
teisesti alkukesästä saarella vierailivat luonnosta ja 
erityisesti merilinnuista kiinnostuneet ja loppuke-
sästä museotykkien ystävät. Yleisökierrosten yhte-
ydessä oli mahdollisuus piipahtaa sotilaskodissa, 
jonka munkkikahvit tekivät kauppansa, totta kai. 

Museo-oppaina toimineet kiltaveljet Timo Vas-
kelainen, Mikko Lahtinen ja Martti Holma saivat 
kesän paahteessa tehdä tosissaan töitä auringon 

moukaroidessa mustaa barettia, samoin luonto-
opas Kirsi Kostamo. Yhtään helpommalla eivät 
päässeet myöskään kiltaveljet ja -sisaret, joiden 
talkoohenki oli jälleen kaikki kaikessa Kuivasaaren 
retkien onnistumiseksi haastavissa olosuhteissa. 
Ainoastaan kesän viimeinen yleisöryhmä sai naut-
tia virkistävästä kesäsateesta elokuun lopussa. 

Yleisöviikonloppujen tuotto käytetään jälleen 
lyhentämät tömänä Kuivasaaren museotykkien 
kunnostustöihin. Suurkiitos kaikille talkoolaisille 
ja yleisöviikonloppujen tehtäviin osallistuneille! 

Tykkivanhus kunnioitti lippujuhlan päivää 
I Valtakunnall inen l ippujuhlan päivän paraati 
järjestettiin tänä vuonna Helsingissä 4. kesäkuu-
ta. Lippujuhlan päivän kunniaksi Kuivasaaren 305 

L m m tykkitorni "Wanha Rou-
va" ampui kunnialaukauksen 
hetkeä ennen Senaatintorilla 
järjestettyä valtakunnall isen 

"Wanha Rouva" 
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Kone-ja laiteasennukset sekä terästyöt 
vahvalla ammattitaidolla 

Oy VG-Marine Ab on perustettu 
vuonna 1987 Naantalissa. 

Yrityksemme tekee telakoille ja 
varustamoille mm. 
seuraavanlaisia alihankintatöitä: 

Korjaustyöt 
Kone-ja laiteasennukset 
ankkuripelit 
taavetit 
pääkoneet 
apukoneet 
Käyttöönotot 
Myynnit 
Lohkovarustelutyöt 

www.sa u nala hti .fi/~vg mari ne/ 

CONTROL EXPRESS 
www.cont ro lexpress. f i 

Biologi Kirsi Kostamo esittelemässä 
saaristoluontoa. 

paraatin ohimarssia. Laukaus sekä näkyi että kuu-
lui kautta Helsingin. 

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

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

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

JÄSENASIAT 
Vuoden 2007 jäsenmaksu 
| Mikäli jäsenmaksunne vuodelle 2007 on vielä 
suorittamatta, voitte edelleen maksaa sen killan ti-
lille 141930-52057. Laitattehan tilisiirron viestiksi: 
"jäsenmaksu 2007." Jäsenmaksunsa laiminlyöneet 
poistetaan killan jäsenrekisteristä. 

For Demanding Conditions 

sotilastietokoneet 
sotilasnäytöt 
ruggeroidut laitteet 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS RY 

Päivä aloitettiin seppeleenlaskulla Hangon san-
karihaudoilla. Seppeleen laskivat sotaveteraani-
en edustajana Sotainvalidien Veljesliiton Hangon 
osastosta Holger Tötterman, Porkkalan Rannikko-
pataljoonan komentaja komentaja Pekka Varjonen 
ja Perinneyhdistyksen puheenjohtaja majuri evp 
Veikko-Olavi Eronen. Hartauden piti kenttärovasti 
evp Hannu Kivijärvi ja tilaisuutta juhlisti Dragsvi-
kin Perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dah-
lin johdolla. Paikalla oli edustettuna hankolaiset 
maanpuolustusjärjestöt lippuineen sekä jäsenistön 
runsaslukuinen joukko. 

Perinnepäivän vietto Russarön linnakkeella 
Kun kutsuvieraat ja jäsenistö perheenjäsenineen 
olivat päässeet laivakuljetuksilla saareen, toivotti 
yhdistyksen puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
kasarmin edustalla kaikki tervetulleiksi viettämään 
perinnepäivää linnakkeelle. Perinnepäivää juhlisti 
kansanedustaja Matti Saarinen puolisoineen. 

Puheenjohtajan jälkeen toivat tervehdyksen-
sä perinnejuhlaväelle Porkkalan Rannikkopatal-
joonan vasta nimitetty komentaja komentaja Pek-
ka Varjonen. Hän korosti puheessaan mm. perin-
neyhdistyksen merkitystä maanpuolustushengen 
ylläpitäjänä ja myös sitä, että puolustusvoimat tar-
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OVE ENQVIST 

Perinnejuhlaväki kenttälounaalla linnakkeen ruokalassa (kuva Kaarle Lange) 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON PERINNEPÄIVÄ 
H Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivää vie-
tettiin perinteisesti Hangossa ja Russarön linnak-
keella elokuun ensimmäisenä, mikä on patteriston 
perustamispäivä. Perinnepäivä oli järjestyksessä 9. 
Patteriston perustamisesta tuli tuolloin kuluneeksi 
86 vuotta. 

Vasemmaltalta komentaja Pekka Varjonen, ko-
mentaja Ismo Korhonen, takana maj Veikko-
Olavi Eronen (kuva Kaarle Lange) 



OVE ENQVIST 

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen ojentaa kukat Ami Aspelundille (kuva Rauno Laine ) 
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vitsee tehokkasti toimiakseen hyvää yhteistyötä eri 
sidosryhmien kanssa. 

Porkkalan Rannikkopataljoonan edellinen ko-
mentaja komentaja Ismo Korhonen kertoi siitä 
työstä, mitä rannikkopataljoona tekee, pataljoonan 
toiminta-alue ulottuu Upinniemestä tänne Han-
koniemelle. Päätehtävä on rannikon puolustami-
nen, mutta myös yleisen maanpuolustushengen 
korkeana p i t äminen er i toten yhteistyössä eri 
maanpuolustusyhdistysten kanssa. 

Muutosta aikaisempiin Russarössä pidettyi-
hin perinnepäiviin oli, että nyt ei ollut katselmus-
ta. Päivää vietettiin tutustumispäivänä linnakkee-
seen ja vuosittaisena jäsenistön tapaamispäivä-
nä, jota viihdytti erinomaisesti Dragsvikin perin-
nesoittokunta sotilaskodin edustalla järjestetyssä 
pihakonsertissa sekä yllätysesiintyjäksi saatu laula-
ja Ami Aspelund. Konsertin aluksi jaettiin huomi-
onosoituksia, hankoniemen risti maanpuolustuk-
sellisista ansioista hra Tapio Lammassaarelle ja pe-
rinnekolikkoja uusille jäsenille sekä Russaröreliefi 
(puuleikkaus) rva Terttu Salinille entisten russarö-
läisten ansiokkaana yhteenkokoojana.Upinniemen 
varuskunnasta komennet tu keittöhenkilökunta, 
varusmiehet ml. järjestivät perinteisen maittavan 
hernekeittolounaan pannareineen. Kiitoksia! 

Perinnejuhlaväellä oli tilaisuus tutustua pe-
rinnetupiin, 130 m m rannikkotykkiin, käydä ma-
jakalla sekä nauttia sotilaskodissa mm. sotkun 
munkkikahvit. 

Perinnepäivän viettoon osallistui yli 150 hen-
gen joukko. Sää oli kuin ihmeen kaupalla tyynty-
nyt ja vaihtunut aurinkoiseksi ja lämpimäksi edel-
lispäivän sateen ja myrskyn jälkeen, jolloin mitat-
tiin tuulennopeudeksi jopa 20 m/s. 

Lämpimät kiitokset Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen ja Porkkalan Rannikkopataljoonan 
henkilöstölle, Rannikkosotilaskodin Hangon pai-
kallisosastolle, Dragsvikin Perinnesoittokunnalle, 
hankolaisille maanpuolustusjärjestöille ja kaikille 
teille, jotka olitte järjestämässä perinnepäivää ja 
kiitoksia kaikille mukana olleille! 

Veikko-Olavi Eronen 



HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
MUISTOLAATTA JOSSARÖN 
MERIVARTIOASEMAN SEINÄÄN 

Toukokuun lopulla paljastettiin Hangon Rannik-
kopatteriston muistolaatta Jussarön merivartioase-
man seinässä Hangon Rannikkopatteriston Perin-
neyhdistyksen toimesta. Patteristo toimi Jussarössä 
vuosina 1939-1987. 

Viime sotien aikana patteristolla oli saaressa 
miehitettynä kevyt patteri. Merivartiosto oli aloit-
tanut siellä toimintansa jo 1930-luvun alussa, mut-
ta sotien aikana toimi mantereella ja lähisaarilla. 
Sodan jälkeen rannikkotykistö poistui saaresta ja 
merivartijat tulivat sinne takaisin. Patteristo piti 
saaressa kertausharjoituksia ja tykistölerirejä aina 
1980-luvulle asti. 

Merivalvonnan patteristo aloitti Jussarössä 
1960-luvun alkupuolella. Merivalvonnasta vasta-
si henkilökuntaan kuuluva vartiopäällikkö apu-
naan kymmenkunta merivalvontaan koulutettua 
varusmiestä. Vartiopäälliköitä ehti tuona aikana 
olemaan yhdeksän henkilöä. Uudenmaan Prikaati 
piti kenttätykistöammuntoja saarella 1980-luvulta 
aina 1990-luvun loppupuolelle asti. 

Muistolaatan paljastuksessa olivat mukana m m 
merivartioston edustajina Helsingin Merivartio-
alueen päällikkö komentajakapteeni Markku Ahe-
risto, Jussarön aseman päällikkö yliluutnantti Olli 
Taattola ja asemalla vuorossa oleva henkilöstö, 
Porkkalan Rannikkopataljoonan komentaja, ko-

mentaja Ismo Korhonen ja hänen elokuun alus-
sa aloittava seuraajansa komentajakapteeni Pekka 
Varjonen. 

Rannikkotykistösäätiötä edusti muistolaattojen 
hankevastaava komentaja evp Ove Enqvist. Patte-
riston entisiä komentajia edusti eversti Olavi As-
pinjaakko, joka kertoi omakohtaisia kokemuksiaan 
jatkosodan aikana Hangon rintamalla. Entisiä var-
tiopäälliköitä edusti yliluutnantti evp Erkki Kos-
kinen puolisoineen. Vartiopäälliköiden puolisot 
toimivat aikoinaan saaressa tutkamittaajina. Yh-
distyksen puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen to-
tesi laatan paljastustilaisuudessa, että on surullista 
nähdä saariston muuttuvan siten, että rannikkoty-
kistöstä jää linnakesaarille pelkkä muistolaatta. 

Muistolaatan paljastuksen yhteydessä Perin-
neyhdistys kiitti Jussarön merivartioasemaa ja sen 
henkilöstöä vuosikymmeniä kestäneestä erinomai-
sesta yhteistyöstä luovuttamalla asemalle patteris-
ton lippukilven, kilven otti vastaan aseman nykyi-
nen päällikkö yliluutnantti Olli Taattola. 

Perinneyhdistys luovutti ylilluutnantti evp Erk-
ki Koskiselle Hankoniemen ristin muistoksi ja kii-
tokseksi patteriston hyväksi tehdystä työstä. 

Asemalla nautittujen juhlakahvien jälkeen ko-
mentajakapteeni Markku Aheristo ja yliluutnant-
ti Olli Taattola esittelivät asemalla merivartioston 
toimintaa. 

Uudenmaan Prikaati hoiti paljastustilaisuuteen 
osallistuneiden kuljetukset Syndalenista pikave-
neellä, josta kiitoksemme. 

Veikko-Olavi Eronen 
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L T A P Ä I V Ä 
Rannikkojääkärikillan jaTeikarin taistelijoiden perinteistä itsenäisyyspäivän ajan juhlaa eli 
Teikarin muistojen iltapäivää vietetään aiemmista tiedoista huolimatta lauantaina 1.12.2007 
klo 13.00 alkaen Ravintola Liedon Härkätiessä, Kirkkotie 13, Lieto. 

Ohjelma on perinteinen.Teikarin taistelijoiden puheenjohtajan Paavo Teikarin avaussano-
jen, alkuglögin ja hiljaisen hetken jälkeen syömme jouluaterian. 

Perinteiden mukaisesti ohjelmaan kuuluu esitelmän ohella laulua, arpajaiset sekä tervei-
siä eri tahoilta. Myös joulupukki on luvannut käydä juhlassa. Luvassa on siis jälleen kerran 
rattoisa iltapäivä vakavamman ohjelman ja viihteen parissa menneitä muistellen ja kuulu-
misia kertoen. 

Tervetuloa! 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jouko Koli, puh. (02) 487 5878. 

N A A N T A L I N 

S/JSJUMBUX 
P O R T O F N A A N T A L I 

• Erinomaiset 
maa- ja meriyhteydet 

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

• Teollisuutta palveleva satama 
• Monipuoliset VAL-palvelut 

• Syvä väylä 
Loistava sijainti ja hyvät talviyhteydet 

Naantalin Satama 
Satamatie 13, FI-21100 Naantali, Finland 

Tel. +358 (0)2 437 55 11 
Fax+358 (0)2 435 17 27 

KOKOUSKUTSU 

Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään keskiviikkona 
28.11.2007 klo 18.00 Eduskunnan lisära-
kennuksen kabinetissa, Arkadiankatu 3, 
Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. 

Ennen virallista kokousta Eduskun-
nan ja sen lisärakennuksen esittely sekä 
ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä esitel-
mä. 

Jäsenille lähetetään erillinen kutsu. 
Kokoukseen on ilmoittauduttava 

turvamääräysten mukaisesti etukäteen 
keskiviikkoon 21.11.2007 mennessä kil-
lan sihteerille Antti Rautiaiselle joko 
emaililla antti@rautiainen.cc tai GSM 
050 556 1825. 

Tervetuloa! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 
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Rannikkojääkärikillan lippu hulmu 
aa Teikarin päivän juhlallisuuksissa 
Esa Pajusen kiinnipitämänä. 

Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Henrik Krogerus 

Teikarin taistelujen veteraani, virolainen vapaa-
ehtoinen Nikolai Arbus lapsenlapsensa kanssa 
laskemassa kukkatervehdystään. 

Teikarin päivän vietto alkoi perinteiseen tapaan 
jo aamulla, jolloin killan edustajat laskivat 

kukkalaitteen Upinniemessä sijaitsevalle Teikarin 
kivelle. 

Juhlallisuudet alkoivat Dragsvikissä kauniissa 
kesäsäässä Teikarin kivellä klo 10.00. Ohjelmaan 
kuului perinteiseen tapaan kukkalaitteiden laskut 
ja palkitsemiset. Paikalle oli saapunut tälläkin ker-
taa arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Paikalla oli 
kymmenkunta Teikarin taistelujen veteraania. 

Teikarin taistelijoiden puheenjohta ja Paavo 
Teikari luovutti tilaisuudessa Teikarin taistelijoiden 
pöytästandaarin killan hallituksen jäsenelle Juha 
Karvoselle, joka oli aktiivisesti mukana luomassa 
kyseistä standaaria. Juhahan on myös vuosikaudet 
huolehtinut killan hallituksessa killan myyntituot-
teiden hankinnoista sekä ollut kiltamajan isäntä. 

Rannikkojääkärimital in veljeskunnan suur-
mestari, Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan en-
simmäinen komentaja, kenraaliluutnantti Heik-
ki Tilander myönsi mitalitoimikunnan esityksestä 
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Taistelunäytöksen "tuoksinassa" Syndalenissa va-
semmalta lippueamiraali Georgi Alafuzoff, Vaa-
RannJP:n komentaja, komentaja Juha Vauhko-
nen, Sininen Reservi ry:n ja Rannikkojääkärikil-
lan entinen puheenjohtaja Matti Kaskeala sekä 
Pekka Rautalahti. 

seuraavat Rannikkojääkärikillan hopeiset mitalit, 
jotka hän myös henkilökohtaisesti jakoi niille, jot-
ka olivat saapuneet paikalle: Patrick Bagge, Tommi 
Jalkanen, Jouko Koli ja Johan Söderberg. 

Teikarin kivellä tapahtuneiden juhlallisuuksi-
en jälkeen juhlavieraat siirtyivät Syndalenin har-
joitusalueelle Hankoniemelle. Siellä ohjelmassa oli 
kalustoesittely sekä taistelunäytös. Jurmoista ta-
pahtunut maihinnousu savutuksineen sai katsojil-

Teikarin taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Tei-
kari kiinnittää Teikarin taistelijoiden asevelimer-
kin VaaRannJP:n komentajan, komentaja Juha 
Vauhkosen rintaan. 

ta erinomaiset arvostelut. 
Tilaisuus päättyi Syndalenin sotilaskodissa jär-

jestettyyn cocktailtilaisuuteen, jossa Teikarin tais-
telijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari luovutti 
Teikarin taistelijoiden asevelimerkin VaaRannJP:n 
eroavalle komentajalle, komentaja Juha Vauhkosel-
le. Tilaisuus oli Juhalle viimeinen virallinen "ran-
nareiden" komentajana ennen siirtymistään uusiin 
haasteisiin Afganistanissa. Tilaisuudessa toivotet-
tiinkin Juhalle "tsemppiä" uusissa haasteissa. 

Rannikkojääkärikillan kukkalaitetta laskemassa Matti Kaskeala (vas.), killan puheenjohtaja Aarne 
Krogerus ja varapuheenjohtaja Viljo Lehtonen. 
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Uuraan satamassa Teikariin lähtöä turhaan odotel-
lessa. Alukset satamassa valmiina, mutta lähtölupaa 
ei tullut. 
Saarelle meno tyssäsi laiturilla, kun kulkulupa-asiat 
eivät lupauksista huolimatta olleet kunnossa. Kuvas-
sa Killan puheenjohtaja Aarne Krogerus, varapu-
heenjohtaja Viljo Lehtonen sekä naapurin edustaja. 

Rannikkojääkärikillan suunnittelemasta Teika-
rin matkasta kehkeytyikin Kannaksen matka. 

Kuinka näin kävi, siitä seuraavassa. 
Rannikkojääkärikilta suunnitteli keväällä jär-

jestävänsä kesäkuun alussa sotahistoriallisen mat-
kan, jonka aiheena olisivat Viipurinlahden taiste-
lut. Tavoite oli killalle perinteinen, sillä olihan kilta 
järjestänyt viime vuosina useita matkoja Viipurin-
lahdella sijaitsevalle, "rannareiden" perinnetais-
telujen tapahtumapaikalle, Teikarin saareen usei-
ta matkoja. Tälläkin kertaa suunnitelmaan kuului 
kolmen päivän matka, joista keskimmäinen oli tar-
koitus "pyhittää" Teikarille. Matkan kohokohdan 
piti olla Puolustusvoimain lippujuhlapäivän, 4.6., 
vietto Teikarin saaressa. Juhlatapahtumaan piti 
kuulua kukkalaitteiden laskeminen saaressa ole-
valle muistomerkille sekä kuohujuoman nauttimi-
nen "luonnonkeskellä". Paluu suunniteltiin siten, 
että se tapahtuisi tutustumalla Viipurissa käytyi-
hin Patterimäen taisteluihin ennen paluuta kotiin. 

Suunnitelma, mikä suunnitelma - kaikki näet 
muuttui. Matka käynnistyi suunnitelmien mu-

kaan 3.6. linja-autokyydillä Tampereelta Helsingin 
kautta Viipurin Tienhaaraan sekä sieltä majapaik-
kaamme Johannekseen, Hotelli Lokkiin eli venä-
läisittäin Chaikaan. Suunnitelman mukaan siir-
tymisen Teikarin saareen tuli tapahtua paikallis-
ten veneenkuljettajien toimesta Uuraan satamasta 
Teikariin. Kaikki meni hienost i , kunnes Uuraan 
satamassa juuri ennen lähtöä paikalle ampaisi pai-
kallisen merivartioston kapteeni kahden alaisensa 
saattelemana. Heidän ilmoituksensa mukaan ra-
javyöhykkeen rajoja oli muutettu juuri kyseisen 
päivän aamuna eikä varaamiemme alusten sallittu 
lähteä liikkeelle kohti Teikaria. Kyseinen merivar-
tioston kapteeni tosin ilmoitti olevansa jatkuvasti 
yhteydessä esikuntaan ja odottavansa sieltä uusia 
ohjeita. 

Parin tunnin odottelun jälkeen matkanjohta-
jamme, evl Ilmari Hakala päätti, että koko mat-
kan ohjelma muutetaan. Näin olikin parasta, sillä 
myöhemmin saadun tiedon mukaan mitään muu-
tosta annettuun päätökseen ei tullut. Ihmetystä 
Venäjän viranomaisten toimintaa kohtaan herättää 
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VaaRannJP:n seppelettä Summan taistelujen 
muistomerkille laskemassa, Rannikkojääkäripa-
taljoonan entinen komentaja, eversti Martti Kui-
vala ja VaaRannJP:n toimistoupseeri, luutnantti 
Jari Kuiro. 

Teikarin taistelujen muistotilaisuudessa 
Summan muistomerkillä RannJP:n pe-
rinneyhdistyksen seppelettä laskemas-
sa Aimo Laaksonen. Taustalla Aarne 
Krogerus, Viljo Lehtonen sekä RannJP: 
n viimeinen komentaja evl evp Martti 
Kuivala. 

Paavo Teikari laski Teikarin 
taistelijoiden seppeleen Sum-
man muistomerkkille. 

Killan seppeleen laskivat Aarne 
Krogerus ja Viljo Lehtonen. 

se, että saadun tiedon mukaan Venäjän Helsingin 
suurlähetystön sotilasasiamiehen ilmoituksen mu-
kaan mitään estettä Teikariin rantautumiselle ei pi-
tänyt olla. Kuka päätöksiä tekee? Jos kapteeni Uu-
rassa sanoo toisin kuin eversti Helsingin lähetys-
tössä, niin kenen sana painaa? 

Uuden ohjelman mukaan matka jatkui Uuraan 
satamasta Summan taistelualueelle, jossa laskettiin 
Summan taistelujen muistomerkille ne kukkalait-
teet, joiden alkuperäinen kohde oli Teikari. Sum-
masta matka jatkui Inkilän bunkkereiden kautta 
takaisin Johannekseen ja sieltä seuraavana päivänä 
Patterimäen ja Tali-Ihantalan sekä Harjuniemen 
kautta takaisin kotikonnuille. 

Leena Hakala esitti koskettavasti 
mm. Jylhän runoja sekä Summan 
muistomerkillä pidetyssä tilai-
suudessa että runoillassa hotelli 
Lokissa, Johanneksessa. Taustal-
la matkanjohtaja evl evp Ilmari 
Hakala. 

Matka oli miellyttävä ja matkaseura mitä iha-
nin, mutta kuten joku asian ilmaisi, matkaan ei voi 
olla tyytyväinen, koska, jos varaa matkan Lontoo-
seen ja matka suuntautuukin Pariisiin, rahalla ei 
saa sitä mitä haluaa. Toki Pariisissakin näkee pal-
jon, mutta ei sitä mitä Lontoossa! Eikö vain? 

Onkohan kansainvälispoliittinen tilanne kiris-
tynyt? 
Teksti: Arne Krogerus 
Kuvat: Arne Krogerus ja Antti Rautiainen 
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Rannikkojääkäriki l lan jäsenet saivat jälleen 
mahdollisuuden osallistua Rannikkojääkäri-

pataljoonan Barettimarssiin, joka järjestettiin 5.-
6.5.2007. Killasta osallistui tällä kerralla yhden kil-
pailevan ryhmän lisäksi kolme rastimiestä. Marssi 
itsessään oli tutun raskas noin vuorokauden mit-
tainen ponnistus, johon kuului tietty vesistöny-
litys. Kiltalaiset osallistuivat marssiin VEH:ssa ja 
varustettiin varuskunnassa. 

Itse marssi meni kiltalaisten osalta hyvin ryh-
män selviytyessä maaliin nopeimmalla ajalla. Myös 
killan rastimiehet saivat positiivista palautetta ja 
seuraavaan Barettimarssiin voitaneen odottaa kut-
sua luottavaisin mielin. 

Killan ryhmässä olivat mukana Aleksi Heikka, 
Dan Jakobsson, Jon Jakobsson, Mathias Jussila, Jo-
nathan Lagerqvist, Mikko Simenius sekä Henrika 
Malmström (ryhmänjohtaja) . Rastimiehinä toi-
mivat Jani Komulainen, Panu Leskinen ja Marcus 
Markelin. 

Iso kiitos Rannikkojääkäripataljoonan henkilö-
kunnalle sekä eritoten uusiin tehtäviin lähteneelle 
komentaja Juha Vauhkoselle. 
Antti Rautiainen 
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Palkitut 

Rannikkojääkärikillan plaketti: 
Ultn Söderblom Matias Osvald, AmfSk 
Us Björkqvist André Karl Herrman, PionK 
Us Isaksson Niklas Aleksander, KustJK 
Jäg Lindstedt Kristoffer, GrkK 

Teikarin risti: 
Ultn Berner Andreas Sören, KustJK 
Korp Palenius Lari Miikka Samuel, KustJK 

Rannikkoj ääkäriplaketti: 
Ultn Laine Lauri Juhani, KustJK 

Kotiuttamistilaisuus 6.7.2007 
• Heti Teikarin päivän jälkeen järjestettiin kotiuttamistilaisuus, jossa oli myös kilta mukana. Antti 
Rautiainen kävi luovuttamassa ansioituneille rannikkojääkäreille plaketit sekä Teikarin ristit. Plakette-
ja luovuttamassa myös RannJP:n komentajan tehtävät 15.8.2007 luovuttanut komentaja Juha Vauhko-
nen, joka lähtee Afganistaniin. 
Antti Rautiainen 

Killan sihteeri Antti Rautiainen oli luovutta-
massa väistyvälle komentajalle, komentaja Juha 
Vauhkoselle killan plakettia Dragsvikin upseeri-
kerholla 13.8.2007. 

Komentaja vaihtui 

Väistyvä komentaja komentaja Juha Vauhkonen 
luovuttaa pataljoonan lipun Uudenmaan prikaa-
atin komentajalle kommodori Henrik Nystenille 
edelleen annettavaksi uudelle komentajalle, ko-
mentaja Olavi Jantuselle. 
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Merivoimien vuosipäivä 9.7.2007 
• Kilta osallistui Merivoimien vuosipäivään Sini-
sen Reservin mukana. Päivä alkoi ensin sateisis-
sa merkeissä ja paraatijoukkoja koeteltiin. Sinisen 
Reservin yhtä aluelippua oli kantamassa killasta 
allekirjoittanut. Tunnelma parani loistavaksi päi-
vän mittaan sateen vaihduttua upeaksi auringon-
paisteeksi. Sinisen Reservin ja killan yhteisellä pis-
teellä oli paljon uteliaita sekä kiinnostuneita, joille 
tietoa jaettiin sekä suullisesti, kuvilla sekä esitteil-
lä. Merivoimien kalusto sekä varsinkin isot laivat 
kiinnostivat niin isoja kuin pieniäkin ja sotkun 
munkit olivat tutun herkullisia. 

Antti Rautiainen 

Sinisen Reservin ja Rannikkojääkärikillan yh-
teisellä pisteellä esittelemässä toimintaa Sinisen 
Reservin puheenjohtaja Arno Hakkarainen sekä 
tiedottaja Mika Kuutti 

Killan lippu ja esittely kiinnosti niin 
nuoria kuin vanhojakin 
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Helsingin Miinanraivaajakilta kokoontuu 
nykyisin Ravintola White Ladyssa 
joka kuukauden toinen tiistai klo 13.00. 

Terveisin 
Helsingin 
Miinanraivaajakilta ry 
Erik Erwes pj 
0400-503 099 

Perustajajäseniämme, joille jaettiin 10-vuotismuistolaatat. Vasemmalta: Paavo Hartzell, Kauno Hei-
nänen, Erkki Juurinen, Juhani Hiienkoski, Erik Erwes, Reino Karhinen, Pentti Laakso, Aarre Lind-
qvist, Veikko Mehto, Lauri Saukkonen, Asser Sihvonen, Kauko Tukiainen, Oiva Turkkila, Timo 
Tähtinen, Åke Utriainen ja Kaarlo Valtonen. Kuvasta puuttuvat puuttuvat Raimo Halonen, Martti 
Kemppainen, Tuomas Laitinen, Paavo Rotinen. 

Helsingin Miinanraivaajakilta 10 vuotta 
• Helsingin Miinanraivaajakilta vietti 10-vuotis-
juhlaansa puheenjohtaja Erik Erweksen johdolla 
20. maaliskuuta Katajanokan kasinolla kenraalin-
salissa. 

Kilta kutsui kunniajäsenneksemme kenraali 
Jaakko Valtasen. Muistolaattoja jaettiin kommodo-
ri Antero Karumaalle, kommodori Jaakko Tikalle 
ja sotilasmestari Eino Laulaiselle arvokkaasta tues-
ta, jonka olemme 10 vuoden taipaleella saaneet. 

Kunniajäsenellemme Matti Honkalalle myön-
nettiin muistolaattaa, kiitokseksi arvokkaasta tues-
ta kiltamme hyväksi. 
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LAIVASTON KILTA RY 

VALTAKUNNALLISET LAIVASTOKILTAPÄIVÄT HELSINGISSÄ 

Osa Laivastokiltapäivien vieraista isäntineen asettuneena yhteispotrettiin Kuivasaaren sotilaskodin 
portaille. Etummaisena vasemmalla Laivaston Killan puheenjohtaja Olavi Niskanen vieressään Hel-
singin Laivastokillan pj. Lars Eklund. Eklundin vieressä maastopukuun pukeutunut Kuivasaaren ka-
lustoa ja saaren sotilashistoriaa meille esitellyt puheenjohtaja Matti Holma Suomenlinnan Rannik-
kotykistörykmentin killasta. 

Tämän vuoden Laivastokiltapäivien järjeste-
lyvuoro oli Helsingin Laivastokillan leveillä 

harteilla. Hieman sateisesta keskikesästä poiketen 
olimme saaneet Helsinkiin aurinkoisen, jopa hel-
teisen viikonvaihteen elokuun alkupäiville 4.-5. 8. 
Kauniit ilmat olivatkin paikallaan, koska päivien 
päätapahtumat olivat aiheeseen sopivasti Helsin-
gin lähisaarilla Suomenlinnassa ja Kuivasaaressa 
sekä kantakaupungissa Katajanokalla. 

Avauspäivä alkoikin tiiviissä merkeissä kauppa-
torin kupeessa, Suomenlinnan lauttaan jonotelles-
sa. Liikkeellä oli mustanaan laiturin portille tiiviisti 
ahtautuneita saareen pyrkiviä turisteja sun muuta 
väkeä. Osa väestämme jäikin suunnitellusta laut-
tavuorosta rannalle odottelemaan seuraavia laut-
toja. Onneksi niitä kulkee käytännössä nonstop-
pina. Pienen merimatkan jälkeen olimmekin Ison 
Mustasaaren päälaiturilta suuntaamassa Merisota-
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koulua kohti. Pikku-Mustan sillan kupeen kaijas-
sa makaavassa "osuuskaupan lippulaiva" Prismassa 
meitä odotti tervetuliaiskahvi pehmeine pullineen. 
Prisma on Merisotakoulun käytössä oleva asunto-
laiva. Osa meistä myöhästyi hieman esittelykier-
roksen alusta lauttaruuhkan vuoksi, mutta Eklun-
din Lasse odotteli kanssamme kahvin ajan ja joh-
datti sitten muun kiltaväen seuraa. Suomenlinnaa 
kiltapäiväväelle oli tullut esittelemään linnoituk-
sen hyvin tunteva eversti Risto Gabrielsson. Myös 
Olavi Niskanen tuntee paikan kun omat taskunsa. 
Hänen isänsä palveli aikanaan linnakkeella, joten 
mukula-ajoista oli jäänyt mieleen myös joitakin oi-
kotunneleita. Näitä pitkin me mattimyöhäiset kän-
nykän valossa kyyristellen pyrimme saamaan aika-
tauluamme kiinni. 

Isäntäkilta on meitä aikaisemminkin vienyt tu-
tustumaan tähän linnakkeeseen. Ei missään tapa-
uksessa kannata kuvitella toistovisiittejä tylsinä. 
Suomenlinna on aina vaan yhtä viehättävä paikka 
ja joka kerralla jotain ennen katsomatonta tarjoa-
va. Linnakesaarten monikerroksinen historia on 
todella mielenkiintoinen. Löytyy arkkitehtuuria ja 
muuta rakentamisen tyyliä Ruotsin-, Venäjän- ja 
lopulta Suomenkin hallintavuosilta. Nuorehkon 
linnoituksen rakentamisen aloitettiin Augustin Eh-
rensvärdin johdolla 1700-luvun puolenvälin paik-
keilla. Kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä ja 
nähtävyytenä Suomenlinna on erittäin merkittävä. 

Suomenlinnasta kaupungin puolelle rantautu-
misen jälkeen oli kiltapäivien ohjelmassa seppe-
leen lasku miinanraivaajien muistomerkille Kataja-
nokan pohjoissataman puolen rannassa. Seppeleen 
laskivat Pohjanlahden Laivastokillan puheenjohta-
ja Teuvo Roden, Helsingin Laivastokillan puheen-
johtaja Lars Eklund, pääkillan, Laivaston Killan 
puheenjohtaja Olavi Niskanen ja Turun Laivasto-
killan puheenjohtaja Reino Varinowski. Suomen-
lahden Meripuolustusalue oli järjestänyt muisto-
merkille kunniavartion. 

Tästä ei ollut pitkää matkaa iltajuhlan paik-
kaan. Iltajuhla oli lähes vieressä, Katajanokan mai-
neikkaalla Kasinolla. Kasinorakennus on näyttä-
vä ulkoa ja varsinkin sisältä. Myös tämä rakennus 
on viime vuosisadan alussa viettänyt vaihtelevien 
isäntien aikoja. Kasino rakennettiin 1910-luvul-
la venäläiselle upseeristolle. Kansalaissodan aika-
na talvellal918 kasino oli muutaman kuukauden 
punakaartilaisten hallussa ja seuraavaksi vielä sa-

Helsingin Laivastokillan Timo Vartiainen ja 
Nyyrikki Kurkivuori ovat lounastauolla Kuiva-
saaren sotilaskodin rantamaastossa. 

mana vuonna siellä isännöivätkin Saksan keisari-
kunnan upseerit. Suomalaisen upseeriston käytös-
sä kasino on ollut vuodesta 1919 alkaen. Nykyisin 
maanpuolustusjärjestöt järjestävät Kasinolla tilois-
sa erilaisia tapahtumia, kuten juuri meidän Laivas-
tokiltapäivien iltajuhla. 

Iltajuhlan juhlapuheen piti Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen komentaja, kommodor i Timo 
Junttila. Laivastokiltapäivien isäntien puheen piti 
Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Ek-
lund ja puheen Laivastokiltapäivien tradition mer-
kityksestä yhteisten tavoitteen ylläpitämisen kan-
nalta Laivaston Killan Puheenjohtaja Olavi Nis-
kanen. Pohjanlahden- ja Turun Laivastokiltojen 
puheenjohtajat kiittelivät isäntäkillan onnistunut-
ta ohjelmaa kiltapäivillä. Rauno Hollanti Kymen 
Laivastokillasta toivotti lopuksi kaikki tervetulleik-
si heidän isännöimille vuoden 2008 Laivastokilta-
päiville. 

Iltajuhlassa palkittiin seuraavat henkilöt: Si-
nisen Reservin ansiomitali, Ands Vaadre. Helsin-
gin Laivastokillan Ansioristi, Arno Hakkarainen ja 
Christian Nyman. Helsingin Laivastokillan muis-
toristi alustalla, eversti Risto Gabrielsson. Lisäksi 
Kuivasaaressa palkittiin siellä oppaanamme toimi-
nut Martti Holma kirjalla Merivoimien Suomipo-
jat. 

Iltajuhlan taidokas Kasinon mehu sisälsi aluksi 
latva-artisokkasalaattia, parmesaania ja paistettua 
briossia. Sitten tuotiin pöytään chorizolla maus-
tettua merilohta ja tummaa kapriskastiketta. Jälki-
ruokana oli tarjolla nustikkaparfait ja karpalosor-
bet. Juhlatilaisuuden musiikkipuolesta vastasi Erik 
Usvaala. Ilta jatkui vielä yleisen seurustelun mer-
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I 
Kiltaveli Ants Vaadre. Hyvin useissa Laivastokil-
tatilaisuuksissa nähty veteraani ja värikäs naapu-
r imme Suomenlahden eteläpuolelta. 

keissä, kunnes juhlaväki hakeutui tahoilleen. Osa 
jatkoi kaunista ja lämmintä iltaa pikkutunneille 
mm. läheisen majakkalaivan antimia nautiskellen. 

Tämä hesalaisten Skatta on historialtaan sekä 
myös nykypäivänä monitahoinen kaupunginosa. 
Siellä on vuosikymmenten ja -satojenkin aikana 
monenlaista herraa asunut ja asioinut. Katajano-
kalla oli aikoinaan myös Merivoimien esikunta ja 
nykyisistä virkaposteista on ehkä merkittävin Ul-
koministeriöllä. Eikä pidä unohtaa, että moni jät-
kämies on Nokalla istunut kakkua jos toistakin. 

Sunnuntain aamu valkeni kauniina kiltavä-
en kokoontuessa Katajanokan meritullin laiturin 
kohdalle odottelemaan kuljetusta Kuivasaareen. 
Yhteysaluksiksi oli saatu linnakevene ja nopeakul-
kuinen Jurmo. Näillä aluksilla siirryimme tutus-
tumaan Kuivasaaren museoituun linnakesaareen. 
Matka linnakeveneellä oli lähinnä sellaista perin-
teistä yhteysalusmatkaa. Toisenlaista oli Jurmon 
kyyti. Jokainen omaan jousitettuun tuoliin, liivit 
ylle ja lopuksi vielä lannevyö tiukalle. Kaiken tä-
män turvavarustuksen alkoi käsittää ensimmäisiin 
peräaaltoihin ajettaessa. Viimeistään silloin meni 
viimeinenkin epäilys ylihuolehtimisesta kun kul-
jettaja käänsi kaikki vasemmalle, kun kahva oli 
lähes edessä. Jurmo pyöri nätit ympyrät ja ruorin 
keskelle korjauksen jälkeen mentiin taas kun ei mi-
tään. - Tämä kävisi hyvin Linnanmäen laitteesta. 

Kuivasaaren laiturissa vastassamme oli Suo-
menl innan Rannikkotykistökillan väki. Saaren 
tykkivanhukset ovat pääosin heidän asiantuntevas-
sa huolenpidossa. Saaren rannikkotykkejä meille 
esitteli Matti Holma. Kallion sisässä on paljon ra-
kenteita. Yksi oli 70-luvun ihme, digitaalinen kes-
kiö. Eli siis silloin komea mutta nykyisellään vaa-

timattoman ehkä muutaman kymmenen kilobitin 
laskentatehoinen masina, jonka fyysinen satojen 
kilojen koko sopii hyvin tänne kymmenien ja sa-
tojen tonnien painoisten aseiden seuraksi. Kuu-
luisin Kuivasaaren nähtävyys onkin ehdottomasti 
305 millinen Obuhov kaksoispanssaritorni. Siinä 
on kokoa ja näköä. Koko torni kaksoisputkineen 
painaa ällistyttävät 1000 tonnia! Tykkiryhmään on 
kuulunut yli 80 ukkoa. Rautaa on tällä lentänyt 41 
kilometriin asti. Tulinopeuskin on kohtalainen n. 
laukaus/minuutti putkea kohti. Käytännössä se on 
tietänyt mahtavia jymäyksiä n. puolen minuutin 
välein. Eipä siis juuri tultu vihollislaivoilla kanta-
man päähän viime sodan aikana. Valvontakomissi-
on vaatimuksesta tämä ase purettiin sodan jälkeen 
ja putket oli kuljetettava kauas sisämaahan. Mäki-
luodon vastaavaa patteria ei purettu, koska se jäi 
"vaarattomana" Porkkalan vuokra-alueen sisälle. 
Kuivasaaren kaksoistykkitorni korjattiin rauhan-
sopimuksen kevennetyn tulkinnan seurauksena 
60-luvun alussa ja sillä ammuttiin joulukuussa -61. 
Tykkivanhus oli välillä 20 vuotta kylmänä kunnes 
taas 80-90-lukujen vaihteessa tehtiin päätös sen 
pelastamisesta ja kunnostamisesta näytösluontei-
sia ammuntoja varten. 

Kuivasaari on omalla tavallaan tykkivanhusten 
Seurasaari. Saaressa on kymmeniä museoituja tyk-
kejä. 

Kuivasaaresta palattiin kaupunki in . Tämän 
vuoden valtakunnalliset Laivastokiltapäivät olivat 
päätöksessään. Helsingin Laivastokillan aktiiveille 
lausuttakoon tässä lämpimät kiitokset. Kiltapäivien 
ohjelma oli meille vieraille erittäin mielenkiintoi-
nen. Oli myös mukava tavata taas tuttuja kiltasisa-
ria ja -veljiä kautta pitkän rannikkomme. Laivasto-
kiltapäivien perinne on vielä nuori. Se on kuinkin 
jo aivan selvästi lunastanut paikkansa Laivaston 
Killan jäsenyhdistysten yhtenä tärkeimmistä yhte-
yden- ja yhteistyön muotona. Näilläkin päivillä oli 
viitisen kymmentä osanottajaa, vaikka jokainen ei 
ehkä aivan kaikissa tilaisuuksissa käynytkään. 

Ensi vuonna kannattaa siis hakeutua joukolla 
Kymen Laivastokillan vieraaksi. 

Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 
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Turun Laivastokillan väkeä kokoontumassa koulun esittelyä varten. 

Retkellä merikoulussa 
• Keväällä 18.4. olimme pienellä ryhmällä tutus-
tumassa Äbo Navigationsinstitutin opetustiloihin 
jotka sijaitsevat korkealla mäensyrjässä Malminka-
dulla. Korkealla se on aikaisemminkin ollut. Muis-
tan mukula-ajalta Vartiovuorenpuiston reunalla 
asuessani, että mäen laen vanhaa Turun Akatemi-
an observatoriorakennusta kutsuttiin siihen aikaan 
60-luvulla aina merikouluksi. Jo vuonna 1813 pe-
rustettu koulu muutti jo v.1836 Vartiovuorelle ja 
oli siellä peräti 131 vuotta. Vartiovuorelta koulu 
muutti nykyiseen paikkaansa Kakolan kupeeseen. 

Vuosien 1996-1999 välisenä aikana perämies-
ten ja merikapteenien koulutus yksityistettiin, ja 
siitä tuli Yrkesinstitutet och Yrkeshögskolan Syd-
västin alaista. Sydväst Sjöfart kouluttaa merikap-
teeneita ja merenkulkualan insinöörejä ammat-
tikorkeakoulussa ja vahtiperämiehiä ja vahtiko-
nemestareita ammatti-instituutissa, sekä järjestää 
laajaa merenkulun kurssi- ja projektitoimintaa. To-
minta muodostaa ns. merenkulkualan klusterin. 

Oppilaitoksen tutkintoon johtavat koulutukset 
ovat merikapteeni, vahtiperämies, merenkulku-
alan insinööri ja vahtikonemies. 

Hyvin monelle on veneilyharrastajalle tai am-
mattilaiselle on koulussa tuttuja kursseja, kuten 
mm. kotimaan laivuri, koneenhoitaja ja kuljettaja 
-viikonloppukursseja, sekä lukuisia jatkokoulutus-
kursseja. 

Oppilaitoksen käytössä on maan suurin seitse-
män komentosillan laivasimulaattori sekä meritur-
vallisuuskoulutuskeskus Airisto Center Paraisilla. 

Ennen oli lai-
vat puuta ja 
miehet rautaa 
hiiohoi! Lai-
vojen koris-
telu oli noina 
aikoina tärkeä 
asia, kuten täs-
sä pukspröö-
tin juuressa. 
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Turun Laivastokillan 
pinssi valmistunut 
• Jonkin aikaa jo hankkeilla ol-
lut kiltamme rintamerkki, pinssi 
on nyt saatu tehtaasta ulos ja se on 
kaikkien halukkaiden saatavilla. 
Pinssiä voi tiedustella joko Jouko 
Andströmiltä puh. 040-5866814, 
jouko.andstrom@turunlaivastokilt 
a.fitai muilta killan hallituksen jä-
seniltä. Pinssin hinta on 4 euroa. 

Kävimmekin parilla sillalla kokeilemassa meren-
kulun osaamistamme. Sen verran fiksua porukkaa 
olimme, ettei törmäilyjä tullut emmekä muuten-
kaan merihätään joutuneet. 

Faktalähteet: Äbo Navigationsinstitut. 
Teksti ja kuvat Seppo Kaila. 

Opettaja Bo Lind-
roos selvitteli Äbo 
Navigationsinstitu-
tin monia koulutus-
ja tutkintomahdolli-
suuksia. 

Kiltasisaret Helena Korpi ja Ulpu honkasalo ottavat mittaa koulun eräästä "pienoismallista". 
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Turun Laivastokilta ry:n 
SYYSKOKOUS 

Turun Laivastokillan sääntömääräinen 
syyskous pidetään Turun Upseerikerholla 

Sirkkalassa, osoitteessa Kaivokatu 12, 
30.10.2007 klo 18. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
syyskokoukselle määräämät asiat. 

Kokouksessa kuullaan perinteen mukaan myös 
kiinnostava esitelmä. 

T u r u n La ivas tok i l l an 
p ins s i o n v a l m i s t u n u t . 

Pinsin voit hankkia vuosi-
kokouksesta tai ottamalla yhteyttä: 

jouko.andstrom@turunlaivastokilta.com 

T E R V E T U L O A ! 
Kaikki joukolla mukaan. 

Hallitus. 

MERIVAIHTEET 

2-nopeuksiset ZF-vaihteistot 

tehoalueelle 300 - 1 500 hv 

Maahantuoja: 

— a i - — - j „ Ruukintie 7-9, 02330 Espoo 
" ' " M H Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305 

S H V A S h i p p i n g , 
S y v ä s a t a m a - 6 4 2 6 0 K a s k i n e n 

p u h . 0 2 0 7 8 0 1 8 0 0 , f a x 0 2 0 7 8 0 1 8 9 0 
e - m a i l : a g e n c y @ s i l v a s h i p p i n g . c o m 

ЩР T A M M I S A A R E N 
Ц K A U P U N K I 

1 E K E N Ä S S T A D 
r puh . / t e l . 0 2 0 7 7 5 2 2 0 0 

w w w . e k e n a s . f i 
w w w . t a m m i s a a r i . f i 

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

Turvaamme moottorisi toiminnan, liikuitpa missä tahansa. 
www.witraktor.fi 

Wihuri Oy Witraktor 
P o w e r S y s t e m s 
Kiitoradantie 4, 01530 Vantaa 
P. 020 510 10, faksi 020 510 2582 

WITRAKTOR 
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POHJANLAHDEN LAIVASTOKILTA RY. 

TOIMINTAA POHJANLAHDELLA 

Killan puheenjohtaja pal-
kitsi 30.6. neljä killan pe-
rustajajäsentä, vasemmalta 
Martti Juvosen, Tenho Lohi-
kosken ja Sulo Muukkosen 
killan ansioristillä. Kuvas-
ta puuttuu Martti Laitala. 
Kaikki mainitut ovat toi-
mineet killassa aktiivisesti 
vuodesta 1982 lähtien. 

Merivoimilta ostettua Ahven-luokan alusta kunnostetaan Vaasan 
Vaskiluodossa. Alus on saanut nimen Maria. 

Killan jäseniä Maksamaan saariston Västerössä aselaiva Equityn muistomerkillä 12.5. Vasemmalla 
Oravaisten asehistoriallisen yhdistyksen jäseniä suojeluskunta-asuissa. 
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KUULUMISIA OULUSTA 
Kuluneen vuoden tapahtu-
miin liittyvät oheiset kuvat. 
Toukokuussa olleen Oulun 
läänin Kiltapiiri ry:n joka 
keväisen kiltakilpailun voi-
timme. Voittoisa joukkue 
on kuvassa kiertopalkinnon 
kera. Kiertopalkinto on ras-
kas kuljetettava, koska se on 
panssarivaunun telaketjun 
elementti. Voittanut jouk-
kue joutuu järjestämään kil-
pailun seuraavana vuonna. 
Toisessa kuvassa olemme 
kokoontuneet toukosauna-
kahville Virpiniemen me-
rivartioasemalla ja kolmas 
kuva on kesätapaamisesta 
torikahvilassa, jossa olem-
me olleet perinteisesti kesä-
kuukausien ensimmäisenä 
torstaina. 

Kuvat ja teksti Esko Pekama 
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Vaasalaisten merellisten 
mp-järjestöjen risteily VL Tiiralla 

Aluksen mielenkiintoisen esittelyn jälkeen 
oli vuorossa i rrotuksen seuraaminen, AV-
partion lähtö aluksen liikkeellä ollessa, noen 
poisto, vesitykin to iminnan esittely. Aluk-
sella tar jo tun kahvin aikana Pohjanlahden 
Laivastokilta ry:n kiltaveljien M. Juvosen, T. 
Lohikosken ja S. Muukkosen huomioiminen 
Pohjanlahden Laivasto Kilta ry:n Ansioris-
tillä sekä lisäksi killan standaarin luovutus 
kahdelle viimemainitulle kiltaveljelle. 

Pohjanlahden Merivartiokilta ry Bott-
niska vikens Sjöbevaknings gille rf, Fantoy 
Oy sekä Vaasan meripuolustustaidon kehit-
tämisyhdistys ry luovuttivat sekä SB että BB 
pelastusrenkaat laivastokillan juuri hankki-
maan Ahven lkm veneeseen, samalla toivo-
en myötäistä purjehduskautta veneelle ja sen 
käyttäjille! 

Samalla haluan Kiittää VL Tiiran päällik-
köä sekä aluksen miehistöä mielenkiintoi-
sesta kesän kohokohdasta ja vastaanotosta 
meidän Kaikkien Vaasanlaisten merellisten 
mp-järjestöjen ja erityisesti mukana olleiden 
puolesta! 

Merenkukurkun Kilta ry, Pohjanlahden 
Laivastokilta ry, Vaasan meripuolustustai-
don kehi t tämisyhdis tys ry, Pohjan lahden 
Merivartiokilta ry Bottniska vikens Sjöbe-
vaknings gille rf, Vaasan Merireserviläiset 
ry. 
Hannu Wallius mvltn evp puheenjohtaja 

UPM 
UPM-Kymmene Oyj 

Seaways 
Kotka 

REICHHOLD 
A D I D GROUP COMPANY 
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Suomen laivastolla oli käytössään koululaiva 

Matti Kurki 1962-1975. Laiva ostettiin Englan-
nista käytettynä koululaivaksi. Englannissa laivan 
nimenä oli HMS Porlock Bay. Laivalla on siis pal-
vellut kahden eri maan merisotilaita. 

Laivalla palvelleet sotilaat tapasivat Helsingissä 
nyt neljättä kertaa. Englantilaiset veteraanit saapui-
vat Helsinkiin 23.4., jossa Englannin suurlähetys-
tössä paikallinen sotilasasiamies everstiluutnantti 
Rick Andrewsin isännöimänä heille järjestettiin 
pienimuotoinen vastaanotto. Tilaisuudessa vieraili 
myös suurlähettiläs Valerie Caton. 

Suomalaiset isännät olivat järjestäneet vieraille 
pääosan ohjelmasta Turkuun, KL Matti Kurjen en-
simmäiseen kotisatamaan Suomessa. Englantilai-
sille vieraille esiteltiin Turussa Pansion laivastotu-
kikohta, Merimuseo Forum Marinum sekä erikoi-
nen miinamuseo. Illalla matka suuntautui laival-
la kohti Tukholmaa. Paluumatka Turkuun tehtiin 
päivällä, jolloin englantilaiset laivastoveteraanit 
näkivät kauniin saaristomme. Laivassa pidettiin 
yhteinen kokous, jossa alustavasti sovittiin tapaa-
misten jatkosta. Kokous pidettiin samana päivä-
nä, kun KL Matti Kurki saapui 45 vuotta aiemmin 
Suomeen. Kokouksessa kommodori Aarno Koivis-

to kertoi KL Matti Kurjen hakumatkasta Englan-
tiin vuonna 1962. 

Kokouksessa Ilkka J Ignatius esitti kokoamansa 
filmimateriaalin KL Matti Kurjen matkoista 1960-
ja 1970-luvuilta. Hän on viiden vuoden aikana ke-
rännyt kaitafilmejä ja muuta materiaalia eri läh-
teistä. 

HMS Porlock Bay rakennettiin Charles Hill & 
Sons'n telakalla Bristolissa. Laiva liitettiin Englan-
nin laivastoon 8.3.1946, joten alus ei siis ehtinyt 
toiseen maailmansotaan. Laiva palveli Länsi-Intian 
saaristossa, Väli-Amerikassa ja Bermudalla vuo-
teen 1948 saakka, jolloin se palasi takaisin Brittein 
saarille. HMS Porlock Bay kestosäilöttiin "koipus-
siin" vuonna 1957 Davonportin laivastoasemalle. 

Suomen merivoimilla oli koululaivana vuon-
na 1930 hankittu Suomen Joutsen. Laiva kuitenkin 
siirrettiin eläkkeelle vanhentuneena 1955. Uuden 
koululaivan hankintaa suunniteltiin useita vuosia. 
Vaihtoehtoina oli kokonaan uuden aluksen raken-
taminen tai käytetyn hankinta ulkomailta. Vuon-
na 1962 eduskunta päätti budjetti esityksessään, 
että koululaivaksi hankitaan käytettynä Englannis-
ta juuri Porlock Bay. Koululaiva hankittiin "väliai-
kaiseksi". Alus oli hankittaessa varsin hyvässä kun-
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Rick Andrews 

nossa, vaikka sen varustus oli jo osin vanhentunut-
ta. Aluksesta ei saatu edes korjaustoimenpitein jää-
kelpoista. 

Laiva saapui Suomeen 25.4.1962, jossa sen en-
s immäinen kotisatama oli Pansiossa. Laiva siiret-
tiin Merisotakoulun alaisuuteen Suomenl innaan 
vuonna 1969. KL Matti Kurki teki Suomen lipun 
alla 14 ulkomaanpurjehdusta , joista pisin kesti 83 
vuorokaut ta . Matka suuntautu i Atlantin yli Yh-
dysvaltoihin ja Kanadaan. Merimaileja kertyi noin 
12.000. KL Matti Kur jen tie koululaivan päättyi 
vuonna 1974 Suomenl innan satamaan kiinteäksi 
harjoitusalukseksi ja majoitustilaksi. Laiva romu-
tettiin vuonna 1976. 

Osa aluksen esineistä on taltioitu. Upseerimes-
sin kalustoa on sijoitettu Merisotakoulun tiloihin 
Suomenl innaan, laivan potkur i on Up inn iemen 
upseerikerhon edustalla ja laivan ankkurit ketjui-
neen löytyvät Upinniemestä Päällystökerhon sau-
nan edustalta. 

KL Matti Kurki oli 94 metriä pitkä, uppouma 
1580/2600 tonnia ja syväys lähes 4 metriä. Konei-
na oli kaksi 2750 hevosvoiman mäntähöyryko-
netta, joilla saavutettiin enimmillään 19,5 solmun 
nopeus. Polttoainetta alukseen pystyttiin tankkaa-
maan peräti 724 tonnia, jolla alus pystyi tekemään 
edestakaisen matkan Atlantin yli. 

On varmasti harvinaista, että kahden lipun alla 
palvelleen sotalaivan veteraanit tapaavat säännölli-
sesti toisensa. Seuraavaa tapaamista suunnitellaan 
Englantiin mahdollisesti vuonna 2009. 
Helsingin Reservin Sanomat 4/2007, Kari Talikka 

X International 
Laiva-ja korroosionestomaalit 

Oy Internat ional Paint A b 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 

• Sotilaselektroniikan alihankintapalvelut 

• Military-liittimet 

• Pro Beam Jr. -valokuitutuotteet 

• Valmiit valokaapelistot ja kelat 

• Liitintyökalut 

• Antennit/virtalähteet/varaosat 

• Koulutuspalvelut 

Milcon Oy puh. (03) 3 6 4 2810 
Tykkitie 1 gsm 0 5 0 505 3 6 7 0 
3 6 2 4 0 Kangasala faksi (03) 3 6 4 2812 
http://www.milcon.fi info@milcon.fi 
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varuskuntalainen 
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jTVMBj /7aruskuntalaiset täällä Upinniemessä 
m ^ ^ M / voi karkeasti ottaen jaotella kolmeen 

sakkiin: käväisijät, rakentajat ja elä-
mm M mäntapavaruskuntalaiset. 

Nyt viisi vuotta varuskuntalaisena tuskin 
olen käväisijä, rakentajaksi en halua, olenko 
siis elämäntapavaruskuntalainen? Jokainen 
lukija saa itse päätellä onko se hyvä vai huono 
asia. Upinniemessä asuu jo reippaasti toisel-
lakymmenellä olevia toisen polven varuskun-
talaisia eli varuskunnassa syntyneiden jälke-
läisiä. Heille Upinniemi ja varuskunta ovatkin 
kotiseutua. 

Alkuvaiheen sopeutumistani varuskunta-
laisuuteen auttoi huomattavasti työskentely 
paikallisessa joukkoyksikössä sekä myöhem-
min verkostoituminen kotiäitiyden aikana 
Upinniemen perhekahviloissa ja -kerhoissa. 
Jos varuskunta, tai mikään muukaan asuin-
pailcka, on pelkkä nukkumalähiö, niin tuskin 
se koskaan kotiseudulta tuntuukaan. 

Rakentajia on paljon. Noin neljän vuo-
den ajalta, niistä äideistä ja perheistä, jotka 
ovat käyneet perhekerhoissa, noin kolmasosa 
on ollut rakentajia ja toinen kolmannes on 
muuten vaan muut tanut pois varuskunnasta. 
Monta ystävää olen hyvästellyt varuskunnan 
portt ien ulkopuolelle. Useimmiten rakentajil-
la muuttoli ikenne suuntautuu länteen. 

Vaikka oma tontti houkutteleekin monia 
port in toiselle puolelle, niin silti varuskunta-
laisuus on voimissaan. Elämä on täällä aika 
tavanomaista. Varuskunnassa kukaan ei pää-
se elvistelemään hulppeilla luksusasunnoilla, 
kun kaikki asuvat k ruunun tai kunnan vuok-
ralla. Autotkin, jos niitä varuskuntalaisilla on, 
ovat normaalia perheautoluokkaa. Optiomil-
jonäärit taitavat olla täällä aika vähissä, enim-
mäkseen varuskunnan väki on valtion pieni-
palkkaisia virkamiehiä ja nykyisillä vuokrien 
korotuksilla tulevaisuuden varuskuntalaiset 
saattavat olla harvinaisuuksia. On pakko ky-
syä, halutaanko meitä olevankaan tulevaisuu-
dessa? 

Parikymmentä vuotta sitten varuskunnas-
sa on ollut kuulemma ainakin kauppa, pank-
ki, kirjasto ja apteekki. Nyt vain muistoina 
tästä: lahoava kauppakiinteistö toimii rottien 
pesäpaikkana, myymäläauto käy kerran päi-
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E -cQ^t? 

Merivaruskuntalainen ohjailemassa venettä 
ensi kertaa! 

vässä ja kirjastoauto kerran viikossa. 
Elämää on silti vielä päiväkodissa, eskaris-

sa ja koulussa - onneksi! Koulussa on noin 40 
oppilasta, joten kavereiden suhteen ei voi olla 
turhan nirso. Eri-ikäiset lapset leikkivät kes-
kenään. 

Sotilaskodissa saa käydä munkkikahvil-
la ja kuntotalolla sitten polttaa syötyjä läskejä 
pois. Tai sama naisten logiikalla, kunnon reip-
pailun voi palkita jälkikäteen vaikka ihanalla 
mustikkatassulla. 

Hengen ravintoa tarjoaa Suomen ensim-
mäisessä varuskuntakirkossa eli Merikappelis-
sa järjestetyt tilaisuudet ja fyysisen janon voi 
sammuttaa varuskuntakerholla. 

Yhdistyksien luvatussa maassa, myös va-
ruskunnassa toimii useita seuroja: m u u n mu-
assa vene, erä, tennis ja urheilu. Näihin kitey-
tyykin varuskuntalaisen vapaa-aika: ulkoilua, 
ulkoilua ja ulkoilua. 

En tiedä mihin kohtaan sotilaallisessa ar-
vojärjestyksessä varusmiesprinsessa kuuluu, 
mutta sellaiseksi halusi eräs 4-vuotias tyttö 
yllään lahjaksi saadut vaaleanpunaiset maas-
tokuvioidut veryttelyhousut. Ja kyllä, hän ha-
lusi myös vaaleanpunaisen ampuliinipyssyn. 
Samainen varuskuntalaisneito kysyi äidiltään 
nähdessään betonimyllyn: "Äiti, mitä tuo am-
puu?" 

Kyseessä taisi olla jo elämäntapavaruskun-
talainen. 

Johanna Lahtinen 
merivaruskuntalainen 

Merivoimien salainen aseko? 

Syksyistä satoa varuskunnan metsistä. 
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Päällikön mietteitä 
H-3:n viimeiseltä matkalta 

Päällikkö jakaa viimeiset teh-
tävät viimeiselle miehistölle 

RUK 151 väyläajojakso oli 
tarkoitus toteuttaa kahdella 
H-luokan aluksella ja Fabi-
an Wredellä. Väyläajojakson 
kynnyksellä kuitenkin sel-
visi, että toinen Heikki oli-
si poissa pelistä. Näin ollen 
jäljelle jäi H-3, jonne minut 
oli suunniteltu päälliköksi. 

Ristiriitaisin tuntein mietin ti-
lannetta. "Sehän on ikälop-

pu alus! Siellähän ei ole yhtikäs 
mitään!" muistan ajatelleeni. Ei 
kunnon wc:tä, ei suihkua, ei mo-
derneja merenkulkulaitteita, ei 
kunnollista ruoanlaittotilaa jne. 
Yksipotkurinen alus eikä keula-
ohjauspotkuria. En mina sellais-
ta osaa ajaa. En siis ollut kovin-
kaan innostunut siitä, että saisin 
toimia H-3:n päällikkönä. 

Vanhan rouvan oma tun -
nelma vei kuitenkin mukanaan. 
Mieleen muistui se kesä, jolloin 
minäkin aloitin tu tus tumisen 
merenkulun saloihin juur i H-
veneellä. Mukavia muistoja oli 
mm. "pusujen" maalaamisesta 
laituriin ajoharjoittelun jäljiltä.. 

Loppujen lopuksi tilojen ah-

taus ei häirinnyt. Upseerioppi-
laat olivat hyvin sopeutuvaisia ja 
reipashenkisiä. WC Heikillä oli 
oma lukunsa. Totesin myös, et-
tei moderneja merenkulkulait-
teita välttämättä tarvita. Sehän 
riittää, että on kartta ja kompas-
si! Ja katsoo välillä ulos! Ja mitä 
tulee yksipotkurisuuteen ja keu-
laohjauspotkuriin, niin totesin, 
että Heikkihän on todella helppo 
manöveerattava. 

Ennen väyläajojaksoa mietin 
myös, että millaistahan ruokaa 
upseerioppilaat osaavat ja pysty-
vät Heikillä laittamaan. Epäilyk-
set olivat turhia. Ruoka oli Hei-
killä loistavaa, kuten aina! Up-
seerioppilaat panivat parastaan 
loihtiessaan herkkuja pöytään. 
Ruoka oli jopa parempaa kuin 
Fabian Wredellä, jossa aito laiva-
kokki hääräsi keittiössä. 

Väyläajojakson viimeisellä 
viikolla selvisi, ettei Heikkiä enää 
ensi vuonna katsastettaisi kou-
lutusalukseksi. Näin ollen tämä 
miehistö olisi aluksen viimei-
nen miehistö ennen hylkäämis-
tä. Hieman haikein mielin otin 
uutisen vastaan. Olen kuitenkin 
toiverikas ensi kevään suhteen, 
josko se Heikki sittenkin purjeh-
tisi. Tällä kertaa olen erittäin ha-
lukas päälliköksi! 

Heikin toistaiseksi viimei-
selle etapille olisi suonut upean 
auringon paisteen, mutta toisin 
kävi. Sumu oli niin sankka, ettei 
juuri nenäänsä pidemmälle näh-
nyt. Upinniemeen oli kuitenkin 
päästävä. Vanha rouva osoitti, 

että venetutkallakin voi ajaa ja 
muutaman tunnin kuluttua su-
mun keskeltä häämötti Upinnie-
men sotasatama. 

Näin lopuksi on todettava, 
että vanha rouva palveli mei-
tä todella upeasti. Väyläajojak-
so oli kaikin puolin onnistunut. 
Oli hieno kokemus toimia Hei-
kin toistaiseksi viimeisenä pääl-
likkönä. 

Suurkiitokset upseerioppi-
laille hyvästä hengestä ja asen-
teesta väyläajojaksolla. Te teitte 
jaksosta onnistuneen. Erityiskii-
tos myös aluksen konepäälliköl-
le, yliluutnantti Perttu Laineelle, 
joka omilla tarinoillaan ja aktii-
visuudellaan toi iloa päivään! 

Teksti: Yliluutnantti Elena Ojala 
Kuvat: Aki Kapanen 

Kirjoitus ja kuvat on julkaistu 
Merisotakoulun Pikku Musta -
lehden numerossa 1/2007, jonka 
pdf-versiosta artikkeli kuvineen 
on poimittu. 
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ESITTELYSSÄ 

Imavoimien ka nsainva-

linen toiminta v o i d a a n 

tavoit teiden perusteella 

jakaa kahteen pääryh-

mään. Tärke impänä 

tavoitteena on i lmavoi-

mien suorituskyvyn kehit-

täminen ja toisena kan-

sainvälisten sopimusvel-

voit teiden täyttäminen. 

Kaikki muu toiminta on 

enemmän tai vähem-

män kosmeettista. 

MIKA VARVIKKO 

Kirjoittaja on yliluutnantti ja 
valtiotieteiden maisteri. 
Hän palvelee Ilmavoimien 
esikunnan suunnitteluosaston 
Kansainvälisellä sektorilla 

kansainvälisen toiminnan 
päämääränä on 
suorituskyvyn kehittäminen 

F-18 HN täydessä taisteluvarustuksessa. Siipien alle 
ja runkoon kiinnitettynä kuusi AIM-120 AMRAAM 
ilmataisteluohjusta (tutkaohjus) ja siipien kärkiin 
kaksi AIM-9M ilmataisteluohjusta (infrapunaohjus). 
Keskellä rungossa lisäpolttoainesäiliö. MLU I ja II 
päivitykset nostavat edelleen HN-järjestelmän suo-
rituskykyä vastaamaan paremmin kotimaan puolus-
tuksen ja kansainvälisten tehtävien asettamiin haas-
teisiin. 

Ilmavoimien kansainvälisen 
toiminta nousi uudelle tasol-
le Hornet (HN)-hävittäjähan-
kinnan myötä aloittaen myös 

uuden aikakauden yhteensopi-
vuuden kehittämisessä. Samoin 
Naton rauhankumppanuusohjel-
ma, erityisesti suunnittelu- ja ar-
viointiprosessin (PARP) tavoit-
teet sekä Naton harjoitustoimin-
taan osallistuminen ovat olleet 
keskeisessä asemassa yhteenso-
pivuuden ja kansainvälisten krii-

sinhallintavalmiuksien kehittä-
misessä. Ilmavoimien kansainvä-
linen valmiusyksikkö, hävittäjien 
ilmatankkauskyky, kuljetuskone-
hanke sekä yhteensopivat lento-
koulutus-, johtamis- ja viestijär-
jestelmät ovat esimerkkejä ta-
voitteiden mukaisesta yhteenso-
pivuuden kehittämisestä. 

Tällä hetkellä ilmavoimien 
kansainvälisen toiminnan tär-
kein tehtävä on i lmavoimien 
kansainvälisen valmiusyksikön 

1 io 
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F-18 H N hävittäjät suori t tamassa i lmatankkausta 
Royal Air Forcen VC-10 tankkerista kahdenväli-
sessä taktisessa lentoharjoituksessa. I lmatankkaus-
kyvyn luominen on yksi i lmavoimien Nato rau-
hankumppanuusoh je lman mukaisista tavoitteista. 
I lmatankkaus mahdoll is taa hävit täjän noin kah-
deksan tunn in yhtäjaksoisen to iminnan. 

kehi t tämisen tukeminen . Kan-
sainväliset harjoitukset, kansain-
välinen koulutus sekä suuri osa 
ma te r i aa l i hankke i s t a ml H N -
jär jes te lmän ylläpitopäivitykset 
(MLU) I ja II tähtäävät järjestel-
män suorituskyvyn nostamiseen 
kansainvälisissä kriisinhallinta-
operaatioissa vaaditulle tasolle. 

I lmavoimien kansainvälisen 
t o i m i n n a n näköku lmas t a ensi 
vuoden suurin voimanponnistus 
tulee olemaan toukokuussa jär-
jestettävä ADEX 2008 -ilmapuo-
lus tushar jo i tus . Har jo i tukseen 
osallistuu noin 60 hävittäjää seit-
semästä maasta, henkilöstömää-
rän noustessa lähelle 2000. Maa-
ja merivoimien kanssa yhteistoi-
minnassa järjestettävässä harjoi-
tuksessa toimitaan kolmesta len-
totukikohdasta. 

Ilmavoimien kansain-
välinen valmiusyksikkö 
Val t ioneuvos ton v u o d e n 2004 
turvallisuus- ja puolustuspolii t-
tisen selonteon mukaan ilmavoi-
mille luodaan valmius osallistua 
vuodesta 2010 alkaen erillisellä 
päätöksellä kansainvälisiin krii-
s inha l l in taoperaa t io ih in osana 
monikansa l l i s ta lento-osas toa . 
Ilmavoimien kansainvälinen val-
miusyksikkö on uusi väline pää-
töksen tek i jö iden käy t töön to-
teuttaa kansainvälistä sotilaallis-
ta kriisinhallintaa. 

I lmavoimien kansainvälisen 
va lmiusyks ikön kehi t tämisek-
si on käynnis te t ty huht ikuussa 
2005 Muuttolintu -hanke. Hank-
keen päämääränä on luoda ilma-
voimille selonteon määr i t t ämä 
kyky. Hankesuunni te lman mu-
kaan i lmavoimien yksikkö saa-

vuttaa täyden operatiivisen ky-
vyn (FOC) 31.12.2009 mennes-
sä. Yksikkö on i lmoitet tu sekä 
E u r o o p a n u n i o n i n et tä Na ton 

LYHENTEET 

PARP Planning and Rewiev Process 
MLU Mid Life Upgrade 
ADEX Air Defence Exercise 
FOC Full Operational Capability 
ADX Air Defence (advance) 
DCA Defencive Counter Air 
HNS Host Nation Support 
OCC E&F Operational Capabilities Concept 

Evaluation and Feedback 
RRAI Rapid Response Air Initiative 
TACEVAL Tactical Evaluation 
0PC0M Operational Command 
AWACS Airborne Warning and 

Control System 
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joukkorekistereihin. Ilmoitusten 
mukaan yksikkö on käytettävis-
sä ilmapuolustus- (ADX) ja puo-
lustuksellinen vastailmatoiminta 
(DCA) tehtäviin eli vastaavan-
laisiin tehtäviin kuin kot imaan 
puolustuksessa on varaudut tu . 
Suunnit telussa on lähdet ty sii-
tä, että yksikkö toimii lentotuki-
kohdasta, jossa on länsimainen 
tukikohtainfrastruktuuri ja edel-
lytykset isäntämaan tarjoamalle 
tuelle (HNS). 

I l m a k o m p o n e n t t i e n osalta 
Nato Reaction Force (NRF) -jou-
kot näyttävät lähitulevaisuudessa 
m u o d o s t u v a n a inoan var teen-
otet tavan mekanismin ja m a h -
doll isuuden osallistua täysipai-
noisesti eurooppalaiseen kriisin-
hallintaan. Tämä tarkoittaa sitä, 

että i lmavoimien kansainvälistä 
valmiusyksikköä on kehitettävä 
täysin NRF-yhteensopivaksi. Sa-
malla luodaan edellytykset osal-
listua myös ad hoe tyyppisesti 
toteutettaviin kriisinhallintaope-
raatioihin, täytetään EU:n soti-
laallisille kriisinhallintakyvyille 
asetetut vaa t imukset sekä luo-
daan valmiudet osallistua ope-
raatioihin myös vaativammissa 
olosuhteissa. 

Valmiusyksikön organisaatio 
m u o d o s t u u moduule i s t a , joka 
mahdoll is taa to imimisen myös 
v a i k e a m m i s s a o losuhte i ssa ja 
operaat ioissa. Yksikön y t imen 
muodos taa F-18 Hornet -hävit-
täjistä muodostuva hävittäjälen-
tue. Lisäksi yksikköön kuuluvat 
t ekn inen lentue, tuk ikohtayk-

siklcö ja esikunta. Yksikön koko-
naisvahvuus on 210 sotilasta, li-
sämoduuli t mukaan lukien 276. 
Valmiusyksikkö muodos te t aan 
i lmavoimien palveluksessa ole-
vasta henkilöstöstä sekä reservi-
läisistä. 

Suomen Natolle ja EU:lle lä-
h e t t ä m i e n j oukkorek i s t e r i - i l -
moituksien mukaan valmiusyk-
sikköön kuuluu kuusi F-18 H N 
-hävittäjää. Käytännössä Suomi 
asettaa mahdollisessa operaati-
ossa yhden parven (neljä hävit-
täjää) operaation toimeenpane-
van johtoportaan käyttöön (OP-
COM). Samalla si toudutaan to-
teut tamaan tietyn profiilin mu-
kaiset tehtävät tietyllä lentosuo-
riteintensiteetillä ja käytettävyy-
dellä. Suunnit teluperusteena on 

F-18 H N ja E-3 Sentry AWACS-ilmavalvonta- ja 
ta is telunjohtokone monikansallisessa lentoharjoi-
tuksessa. Radio- ja datayhteyksien sekä tunnistus-
järjestelmien yhteensopivuus on i lmavoimien yksi 
Nato r auhankumppanuusoh je lman tavoitteista. 
Yhteensopivat järjestelmät mahdollistavat tehok-
kaan yhteis toiminnan muiden hävittäjien sekä len-
tävien- ja maassa toimivien johtokeskusten kanssa. 

HNMLUI 

HN MLUI ylläpitopäivitys nostaa HN-järjestelmän taiste-
lukelpoisuutta parantamalla ohjaajan tilannetietoisuutta, 
hävittäjän lähitaistelukykyä sekä kansainvälistä yhteenso-
pivuutta kartta-, radio-ja omatunnusjärjestelmän osalta. 
Ylläpitopäivityksen tärkein sisältö koostuu integroidusta 
käpärätähtäimestä, uuden lähi-ilmataisteluohjuksen in-
tegroinnista (AIM-9X), suojatusta puheradiosta ja omatun-
nuslaitteen päivityksestä. 

MLU I ylläpitopäivityksen toimittaa US Navy. MLU I on par-
haillaan koneasennusvaiheessa, joka saadaan päätökseen 
2009. Asennuksista vastaa Patria Aviation. 

HN MLU II 

HN MLU II ylläpitopäivityksen tavoitteena on nostaa HN-jär-
jestelmän suorituskykyä parantamalla kaluston omasuojaky-
vyä, tilannetietoisuutta ja kansainvälistä yhteistoimintakykyä. 
Toinen keskeinen tavoite on HN-järjestelmän tehtäväalueen 
laajentaminen hankkimalla ilmasta-maahan toiminnan mah-
dollistava kyky. Ylläpitopäivityksen tärkein sisältö koostuu 
uudesta tutkavaroittimesta ja yhteysradiosta, LINK16 tiedon-
siirtojärjestelmästä sekä ilmasta-maahan aseiden asennusval-
miuksista ja aseiden käyttöön tarvittavien maalinosoitusvarus-
tuksen hankinnoista. 

MLU II ylläpitopäivitys toteutetaan kahdessa vaiheessa 
2011-2014. Ylläpitopäivityksen toimittaa US Navy. Varsinai-
set ilmasta-maahan aseet hankitaan 2012 alkaen. Päivitykset 
mahdollistavat GPS että laserohjattujen pommien/ohjuksien 
hankinnan. 
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käytetty 3000 lentotuntia neljän 
tai kuuden kuukauden operaati-
ossa, joka tarkoittaa parven yh-
den tai kahden lentokierroksen 
toteuttamista päivittäin. Yksik-
kö on ilmoitettu joukkorekiste-
reihin varauksella, että se osallis-
tuu operaatioon maksimissaan 
kuuden kuukauden ajan, jon-
ka jälkeen seuraa 12 kuukauden 
tauko. 

Kansainvälisissä operaat i -
oissa vaadittu yhteensopivuus ja 
suorituskyky saavutetaan kehit-
tämällä i lmavoimien yksikköä 
Nato standardien mukaan, jois-
ta tärkeimmät ovat Allien Com-
mand Operations Force Standar-
dit (AFS) I, III ja VI. Vaadittu 
yhteensopivuus ja suorituskyky 
evaluoidaan Naton OCC E&F -

ohjelman mukaan. Kaksiosaisen 
ohjelman ensimmäinen osa ke-
hittää ja evaluoi yksiköiden yh-
teensopivuutta. Toisen osan tar-
koituksena on kehittää ja eva-
luoida ilmavoimien yksiköiden 
taisteluvalmius ja kyky kuvattu-
jen uhkien, vaatimusten ja stan-
dardien mukaan. Evaluointioh-
jelman toisen osan (TACEVAL) 
hyväksytty läpäisy on edellytys 
NRF-joukkoihin pääsylle. 

Naton NRF -joukkojen lisäk-
si Euroopan unionissa on vireillä 
nopean toiminnan ilmakompo-
nentin kehittämishanke (RRAI), 
jonka päämääränä on luoda EU: 
n nopean toiminnan joukkojen 
konseptin mukainen ilmakom-
ponentt i . Tällä hetkellä hanke 
etenee työryhmäsuunni t te lus-

sa, jossa pohditaan muun muas-
sa joukon rakennetta, käyttöä ja 
suhdetta NRF -joukkoihin sekä 
i lmakomponen t i n t o i m i n n a n 
kannalta kriittisten johto-, val-
vonta- ja tiedustelujärjestelmi-
en käytettävyyttä ja saatavuut-
ta. Hankkeen tässä vaiheessa on 
kuitenkin selvää, että ilmakom-
ponen t in kehi t täminen nojaa 
täysin Naton s tandardeihin ja 
NRF-joukkojen yhteensopivuus-
ja suorituskykyvaatimuksiin. 

Tällä hetkellä kehi t tämis-
hanke etenee aikataulun mu-
kaan. Loppuvuoden tärkeimmät 
tavoitteet ovat suorituskyky- ja 
järjestelmävaatimusten, henki-
löstöyksikkötyypin ja materiaa-
liyksikkötyypin sekä koulutus-
suunnitelmien päivittäminen ja 

Ilmavoimat sai kaksi EADS CASA C-295M kuljetuskonetta käyttöön keväällä 2007. Ilmatank-
kauskelpoisen kuljetuskoneen yhtäjaksoinen lentomatka maksimissaan on 5000 km. Kahdella 
miehistöllä ja ilmatankkausmahdollisuudella yhtäjaksoinen lentomatka on 8000 km ja toiminta-
aika 16h. Yhdellä suorituksella kone pystyy kuljettamaan 70 taisteluvarustuksessa olevaa sotilas-
ta tai 9 000 kg materiaalia. Takarampilla varustettu kone on tarkoitettu joukkojen ja materiaalin 
kuljetuksiin kotimaassa ja kansainvälissä tehtävissä. 
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F-18 HN ja JAS-39 Gripen Suomen ja Ruotsin ilmavoimien kahdenvälisessä Artic 
Fighter Meet -lentoharjoituksessa. Vuosittain järjestettävä harjoitus toteutetaan Ro-
vaniemen ja Kallaxin tukikohdista. 

tarvittavien resurssien varaami-
nen. Myös loput materiaalihan-
kinnat samoin kuin sopimussoti-
lashenkilöstön virkoihin liittyvät 
toimenpiteet pyritään käynnistä-
mään. Ilmavoimat pyrkii myös 
osaltaan vaikuttamaan, että hen-
kilöstön rekrytoinnin kannalta 
keskeisesti vaikuttavien, avoinna 
olevien palvelussuhteen ehtojen 
määrittäminen käynnistyisi lähi-
aikoina puolustusministeriössä. 

Valmiusyksikkö on 
ilmavoimallinen 
voimainponnistus 
Uusi puolustusvoimalaki mää-
rittää kansainväliset tehtävät 
yhdeksi kolmesta puolus tus-
voimain päätehtävästä. Samoin 
puolustusvoimien kehittämistä 
pitkällä aikavälillä ohjaavat puo-
lustusministeriön tulevaisuus-
katsaus ja puolustusministeriön 
strategia 2025 määrittävät kan-
sainvälisen sotilaallisen kriisin-
hallinnan kehittämisen yhdeksi 
puolustusjärjestelmän kehittä-
misen painopistealueeksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että myös ilma-

voimien kansalliseen puolustuk-
seen hankittuja kykyjä voidaan 
käyttää kansainvälisessä sotilaal-
lisessa kriisinhallinnassa. 

Muuttunut toimintaympäris-
tö ja uudet tehtävät ovat asetta-
neet haasteita myös ilmavoimien 
suorituskykyjen kehittämiselle ja 
resurssien käytölle. Kansainväli-
sen kriisinhallintavalmiuden ke-
hittäminen ei tapahdu itsekseen, 
vaan se vaatii resurssien koh-
dentamista tai niiden lisäämis-
tä, samoin kuin käytännön ta-
son tehtävien uudelleenarvioin-
tia. Puhumattakaan mahdollisen 
operaation vaikutuksista, jonka 
pelkkä kustannusvaikutus arvi-
oidaan olevan noin 60-80 M€ 
per operaatio. Ilmavoimien kan-
sainvälisen valmiusyksikön ke-
hittäminen, valmiuden ylläpito 
ja mahdollinen osallistuminen 
operaatioon on ilmavoimallinen 
voimanponnistus. Aikaikkunan 
tiivistyessä työhön osallistuvat 
kaikki ilmavoimien yksiköt. Kyse 
ei ole erillisen tehtävän toteutta-
misesta, vaan osaksi normaalia 
toimintaa integroidun tehtävän 

toteuttamisesta. 
On kuitenkin täysin selvää, 

että yhteensopivuuden ja kan-
sainvälisten kykyjen kehittä-
minen nostavat ilmavoimien ja 
puolustusvoimien suoritusky-
kyä, kunhan suhde kot imaan 
puolustukseen pidetään oikea-
na. Kotimaan puolustuksen nä-
kökulmasta kansainvälisen yh-
teensopivuuden kehittäminen ja 
osallistuminen kriisinhallintaan 
nostavat osaamista ja paranta-
vat valmiuksia yhteistoimintaan 
erilaisissa kriisitilanteissa. Ulko-
puolisen avun tehokas vastaan-
ottaminen edellyttää yhteistyö-
hön kykeneviä joukkoja. Ehkä 
tärkein kot imaan puolustus-
ta hyödyttävä tekijä on kuiten-
kin ilmavoimien osoitus kyvystä 
tuottaa kansainvälisesti yhteen-
sopiva ja suorituskykyinen hä-
vittäjäyksikkö. Sotilaallisesti se 
on osoitus korkeasta osaamises-
ta, ja poliittisesti tahdosta kantaa 
vastuuta eurooppalaisesta krii-
sinhallinnasta. 
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TEKN11KKAA, TAKTIIKKAA, TEKNOLOGIAA 

H /1\ /suunnit te lee uut-
I IVI V t a taisteluvenettä 
yhteistyössä erään teknisen 
korkeakou lun yhte ispro jek-
t ina. Projektin reunaehto ina 
on m m . mei l le t u t u n kaksi-
putk isen 120 mm:n kranaa-
t i nhe i t t imen val inta aluksen 
pääaseeksi. AMOS:ta on ko-
keiltu nykyisessä Stridsbätissa 
vuonna 2004. Korkeakoulun 
kehi tystehtävät kohdis tuvat 
mm. aluksen ohja i lukykyyn, 
rungon rasituksiin ja sirpale-
suojaukseen. 

S u u n n i t t e l u n ja u u d e n 
a luksen ta rpeen l äh tökoh -

t ina on o l lu t amf ib io joukko-
jen uusi organisaatio ja uudet 
teh tävä t , ml. kansainväl iset 
tehtävät. Tavoitteena on erit-
täin mer ike lpoinen alus, joka 
pystyy to im imaan tarvit taes-
sa maailman eri puolilla. Aluk-
sen on pystyttävä antamaan 
suoraa ja epäsuoraa tulitukea, 
pystyä vastatykistötoimintaan 
ja tulittaa tarvittaessa liikkuvia 
maaleja. Sen tärkein tehtävä 
on olla kelluva tu l i tuk i lavet -
ti. Prototyypin on suunnitel tu 
va lmis tuvan ensi vuonna ja 
aluksia on tarkoi tus hankkia 
neljä kappaletta. (KM) 

(öMMBODBEBiJ 
alustavasti: 

Pituus 24.1 m 
Leveys 5.24 m 
Syväys 1.17 m 
Uppouma: 56 t 
Nopeus: 37 solmua 
Koneisto: vesisuihku 
Teho: 2.65 MW 

Lähde: Protec 1/2007 
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TEKNIIKKAA, TAKTIIKKAA, TEKNOLOGIAA 

ILIVIAI YYIMYALlJKölA 
Ruotsin p i i i i M i m i l l e 

Ruotsin puolustusvoimat saa-
vat syksyllä käyt töönsä kol-

me uutta i lmatyynyalusta, jo tka 
on suunni te l tu pääasiassa kulje-
tustehtäv i in . Suunn i te lmat laa-
d i t t i i n j o 1980- luvu l la , j o l l o i n 
Amf ib ioregementet totesi tarvit-
sevansa jäätilanteesta r i ippuma-
ton ta kul jetuskapasiteett ia. En-
s immäinen p ro to tyypp i t i la t t i in 
Kockumin telakalta Karlskronasta 
ja "ABS M10-X"valmistui vuonna 
1995. Alus ei o l lut erityisen "via-
ton", mutta antoi hyviä suuntavii-
voja jatkosuunnitteluun. 

Vuonna 2005 aloitt i Ruotsin 
puolustusvoimien materiaalilai-
tos FMV neuvot te lut uuden tyy-
pin hankkimiseksi. Kappalehin-
nan ylärajaksi määritetti in 25 mil-
joonaa kruunua, jonka tuli kattaa 
koulutus, maavarustus ja vuoden 
varaosatarve. Hintakatosta johtu-
en alus tul i to teut taa ns. COTS-
tuo t teena, eli perustuen mah-
dol l is imman pal jon (siviili) stan-
dardiratkaisuihin. 

Ongelmana on, 
ettei ilmatyynyaluk-
sia juurikaan raken-

neta suurina sarjoina, ja pienet-
kin erät joudutaan räätälöimään 
tilaajan toiveiden mukaan. 

Alusten toimittajaksi valit t i in 
eng lant i la inen Gri f fon Hoverc-
raft, joka on aikaisemmin raken-
tanut 12 lähes yhtä suurta ilma-
tyynyalusta. 

Aluksen suunni t te lussa on 
ki innitetty suurta huomiota sekä 
e rgonomiaan, et tä pakokaasu-



SVÄVARE 2 0 0 0 

Moottorit: 
2 x 20 litran Iveco diesel-
moottoria, pakokaasupäästöt 
3 g nox/kWh 
Teho: 2 x 1000 hv 
Nopeus: 
35-40 solmua lastattuna, 
maks. 50 solmua tyhjänä 
Toimintamatka: 
500 km täydellä lastilla 
Mitat: 
pituus 22.5 m, leveys 11 m 
leijunnassa, 9,5 m maassa 
Kuljetuskapasiteetti: 
11 tonnia 
Kokonaispaino: 
39 tonnia 

Ohjaus-ja lastitilat lämmitet-
t y jä ilmastoitu 

päästöihin. Alusta ohjataan jo -
ystickillä, ei poikimia, ja melun-
va imennukseen on k i inn i te t ty 
suurta huomiota, vaikka alus on 
jo nyt varsin hiljainen, on tavoit-
teena painaa ajon aikainen me-
lutaso alle 75:n desibel in mm. 
selvittämällä aktiivisen vastame-
lun käyttöä. 

Ohjaamonäytöt on toteutet-
tu litteillä tietokonenäytöillä, jot-

ka on kehitetty vain näitä aluksia 
varten. 

A luksen asentoa vo idaan 
muut taa ja tasapainottaa sekä 
si ir tämällä vesi -g lygol i l iuosta, 
että polt toainetta tankeista toi-
seen. Aluksen neljä pol t toaine-
tankkia on sijoitettu aluksen kul-
miin. (KM) 

Lähde: Protec 1/2007 (FMV:n julkaisu) 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYS 

PL 160 
00131 HELSINKI 
• Puheenjohtaja Tapio Maijala 
Merivoimien Esikunta 
PL 105,00201 HELSINKI 
e-mail: taplo.maijala@mil.fi 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
• Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara 
GSM 0400412600 
• Hallituksen puheenjohtaja 
Timo Juntti la 
GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo.juntt i la@mil.f i 
• 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 8 C 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 040 5030875 
e-mail: aslak.saviranta@srs.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIKILTA 
• Puheenjohtaja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 ESPOO 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi.fi 

RANNIKKOJÄÄKÄRIPATALJOONAN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Aimo Laaksonen 
Leppäkuja 1,02460 KANTVIK 
GSM 0400813603 
e-mail: aimo.laaksonen@kolumbus.fi 

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

HANKONIEMEN KILTA 
• Puheenjohtaja Aimo Forss 
Rantakatu 5 A 3,10900 HANKO 
GSM 040 557 8326 

KYMENLAAKSON 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA 

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

SELKÄMEREN RANNIKKOKILTA 
• Puheenjohtaja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 RAUMA 
GSM 0405105547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖILTÄ 

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

TURUN RANNIKKOTYKISTÖKILTA 
• Puheenjohtaja Heikki Arasto 
Santtionranta 5,23960 SANTTIO 
GSM 041 4720602 
e-mailheikki@arasto.fi 

RANNIKKOTYKISTÖN 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Ove Enqist 
Hevoshaantie9D6,01200 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvist@oktanet.fi 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
PERINNEYHDISTYS 

• Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 
Narvikinkatu 20,10900 HANKO 
GSM 0408248679 
Puh(019) 2481163 
e-mail: veikkoe@hotmail.com 

LAIVASTON KILTA 
• Puheenjohtaja Olavi Niskanen 
Pläkkikaupunginkatu 36,20320 TURKU 
GSM 050 465 9309 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet.fi 

KYMEN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Tapio Riikonen 
Vesikatu 10,49400 HAMINA 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapio.ri ikonen@haminanetti.net 

HELSINGIN LAIVASTOKILTA 
• Puheenjohtaja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B17,00700 HELSINKI 
GSM 0505522756 
e-mail: 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.f i 
• Puheenjohtaja Erik VVesterinen 
Lappomintie 446,07900 Loviisa 
GSM 050 5119279 
erik.westerinen@hrmu.fi 

HELSINGIN 
MIINANRAIVAAJAKILTA 

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

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

TURUN RESERVIMERIUPSEERIT 
• Puheenjohtaja Heikki Laiho 
Linnankatu 11 a3 
20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail. heikki.laiho@turunreservimeri 
upseerit.fi 

RANNIKON 
PUOLUSJAJ An 

fclM/ibMäAdLattcri 
2007 
11.10. Rt-kerho Johtorenkaan esitelmätilaisuus 

Suomenlinnan upseerikerholla (sivu 72) 
24.10. Meriupseeriyhdistyksen vuosipäivän kokous, 

Suomenlinna (sivu 73) 
27.10. Meripuolustuspäivä ja RP:n juhlaseminaari, Helsinki 
30.10. Turun Laivastokillan syyskokous (sivu 98) 
14.11. MY:n ja RtUY:n esitelmätilaisuus 

Suomenlinnan Upseerikerholla (sivu 73) 
28.11. Rannikkojääkärikillan syyskokous, Helsinki (sivu 84) 
01.12. Teikarin muistojen iltapäivä, Lieto (sivu 84) 
15.12. Sininen Reservi ry:n joululounas, Helsinki (sivu 78) 

Helsingin Miinanraivaajakaan kokous joka kuukauden 
toinen ti istai klo 13.00 ravintola White Ladyssa 

Seuraa lehtemme kotisivuilta merivoimien 
ja eri yhdistysten t iedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

RANNIKON PUOLUSTAJA 2007 

4/2007 Rannikon Puolustaja, 50 vuotta Suomen rannikoiden 
puolesta 
Ilmestyy viikolla 50. 
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OHJEITA KIRJOITTAJALLE 
Alla muutama yksinkertaistettu ohje siitä, miten voit suuresti 
helpottaa toimituksen työtä: 
1) Noudata aineistolle annettuja aikamääriä, jos haluat lehden 

pöydällesi luvattuna ilmestymisajankohtana. 
2) Noudata aineistolle asetettuja teknisiä vaatimuksia. Jos et 

tunne niitä, tai on kysyttävää, ota yhteyttä ennen lähettä-
mistä. Yleiset ohjeet lehden sivulla 2. Saat toimitukselta li-
säksi kaiken sen avun, jonka osaamme antaa. 

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

4) Kirjoita tekstisi suorasanainen osa (leipäteksti) ilman ri-
vinvaihtonäppäintä tai tavutuksia. Erota otsikot, ingressi, 
väliotsikot ja kappaleet kappalevälillä. 

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

6) Älä paketoi aineistoasi pdf-muotoon, ellet ole tarkoittanut 
sitä painovalmiiksi originaaliksi. Vältä kuvien niputtamis-
ta tekstitiedostoihin - mieluiten tekstit tekstinä ja kuvat 
kuvina. 

7) Älä rakenna VVordilla valmiita taittoja. Niitä ei saa sellaise-
naan taitto-ohjelmiin. Luonnoksiksi ne käyvät. Muista sil-
loin liittää alkuperäiset elementit (kuvat, logot yms.) mu-
kaan. 

Kiitos yhteistyöhalustasi, odotamme seuraavaa aineistopäivää. 
Ja se on aika pian. -Toimitus 
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