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Pääkirjoitus 3/2008 

Itämeri uhattuna 

Työni ja harrastusteni kautta meri on aina 
ollut läsnä elämässäni ja lähellä sydäntäni. 
Itämeri työkenttänä ja toimintaympäristö-

nä on lähes loputtoman moniulotteinen ja kiinnosta-
va. Olen vuosia osallistunut reserviläistyöhön, jonka 
olen kokenut erittäin arvokkaaksi. Tässä työssä olen 
kohdannut meren erilaisia kasvoja. Myöhemmin su-
kellusharrastukseni myötä opin näkemään meren ai-
van eri tavoin, pinnan alta. Kuollut merenpohja on 
hätkähdyttävän surullinen näky. 

Ympäristökysymykset ovat nykyisin yhä lähem-
pänä myös meripuolustuksen aihepiiriä. Tämän päi-
vän suurin uhka ei mielestäni niinkään tule mereltä, 
vaan meri itsessään on uhattuna. 

Kasvavan laivaliikenteen paineessa tuhoisa ym-
päristöonnettomuus on vain ajan kysymys. Eri näkö-
kulmia yhdistämällä on mahdollista ratkaista Itäme-
ren ongelmia uudenlaisin keinoin. Esimerkkinä voisi 

pohtia ihan tosissaan, miten suuronnettomuus voisi 
olla paremmin ehkäistävissä nykyisten tehokkaiden 
merivalvontamenetelmien avulla, eri toimijoiden ja vi-
ranomaisten välisen uudenlaisen yhteistyön voimin. 

Itämeren suojelu sekä suomalaisen merenkulun 
historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen on kasva-
nut rakkaasta harrastuksesta lähes elämäntyökseni. 
Luotsaamassani John Nurmisen Säätiössä olemme 
ryhtyneet sanoista tekoihin päästöjen vähentämisek-
si. Työmme perimmäisenä tarkoituksena on yhdistää 
kaikkien rantavaltioiden voimat Itämeren auttamisek-
si. Hyvänä esimerkkinä on menestyksekäs yhteistyöm-
me Pietarin vesilaitoksen kanssa sinileviä ruokkivien 
fosforipäästöjen vähentämiseksi. Samankaltaista työtä 
aloitamme nyt laajamittaisesti myös Puolassa. 

Iloisin mielin luin meripuolustuspiirin päälli-
kön, Matti Mäkisen pääkirjoitusta Rannikon Puo-
lustajassa 2/2008. On esimerkillistä, että meripuolus-
tuspiiri antaa osaamisensa käyttöön öljyntorjunta-
valmiuden kasvattamiseksi ja on valmiina puolusta-
maan merta myös sitä kohtaavilta ympäristöuhkilta. 
Itämeren ongelmat ovat kansainvälisiä, ja niiden rat-
kaisemiseksi tarvitaan työpanos meiltä kaikilta. 

Viime keväänä opetusministeri myönsi minul-
le tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon Itämeren 
historiaan, kulttuuriin ja suojeluun kohdistuneesta 
monipuolisesta elämäntyöstä. Itämeressä yhdistyvät 
kulttuurihistoria ja luonnon monimuotoisuus. Me-
riteitä kulkevat edelleen niin tieteet ja taiteet kuin 
kauppatavarat. Eläväksi mereksi Itämeri on vielä pe-
lastettavissa, mutta on korkea aika toteuttaa suojelu-
toimet käytännössä. 

Meren puolustamisessa yhtenäinen rintama on 
elintärkeä! 

Juha Nurminen 

Hallituksen puheenjohtaja 

John Nurmisen Säätiö 
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Päätoimittaja 

Veljiä vai ystäviä ? 

Neuvostoliiton aikaan oli ole-
massa myös kuvitteellinen Ra-
dio Jerevan, sen oikean lisäksi. 

Tämän Radio Jerevanin suosituin ohjelma 
oli "Kysykää - me vastaamme!" Eräs kysyjä 
kysyi: Mitä on kansojen välinen ystävyys? 
Ja Radio Jerevan vastasi: Se on sitä, että me 
kaikki venäläiset, karjalaiset, armenialai-
set, azerbanilaiset, unkarilaiset, tsekit ja 
kaikki maailman kansat, liitymme yhteen 
ja tapamme sukupuuttoon gruusialaiset!. 
Sitä on kansojen välinen ystävyys! 

Tämä ei ehkä sittenkään johtunut 
siitä, että eräs maailman tehokkaimmis-
ta joukkomurhaajista, Josif Vissariono-
viz Dzugasvili, Gorin suuri poika, sat-
tui olemaan gruusialainen. Onhan tove-
ri Stalin historian suosituimpia venäläi-
siä, tällä hetkellä Venäjän valtion televi-
siokanava Rossijan nettiäänestyksessä si-
jalla numero kaksi. Kolmannella sijalla 
on sitten Lenin (elokuu 2008). 

Mutta 080808 lukusarja on liitty-
nyt siihen valitettavaan avunpyyntönu-
meroiden sarjaan, jossa ennestään ovat 
53-56-68-79, Itä-Saksa, Unkari ja Tsek-
koslovakia, jonka miehityksestä on ku-
lunut tasan 40 vuotta, ja Afganistan. 

Ryhtymättä etsimään sen enem-
pää sotaan syyllisiä, sen saavat viisaam-
mat tehdä (kts sivu 25), totean vain, et-
tä suurvallan argumentti "kansalaisten-
sa" suojelemisesta missä vain ja tarvitta-
essa väkivalloin, on pienille naapureille 
hyytävä optio. Ei ihme, että ns. lähiulko-
maat hakevat turvaa sieltä, mistä toivo-
vat saavansa, mm. Natosta. 

Entä me? No, meillähän on/ei ole, 
tai on ja ei, syytä miettiä tapahtuneen 

vaikutuksia Suomen kannalta, riippu-
en ulkopolitiikkamme johtotroikan eri 
suuntaisista kommenteista. Vanhana he-
vosmiehenä minua kyllä pelottaa sellai-
nen reen edessä oleva troikka, jossa jo-
kainen hevonen vetää eri suuntaan! On se 
eri temmellystä, eikä matka oikein edis-
ty. Ehkä se on tarkoituskin. 

* 

Tässä lehdessä on erittäin tärkeän Itäme-
ri-teeman lisäksi kaksi merkittävää ja aja-
tuksia herättävää haastattelua. Vuoden 
kahdessa ensimmäisessä lehdessä provo-
soimani keskustelu vapaaehtoisen maan-
puolustuskentän hajanaisuudesta on tuot-
tanut tapaamisen sekä RUL:n uuden pu-
heenjohtajan, että MPK:n hallituksen pu-
heenjohtajan kanssa. Molemmat keskus-
telut olivat avoimia, ja käytiin hyvässä 
hengessä. Olen pahoillani RUL:n suun-
taan, jos kolumnieni taiteellinen vaiku-
telma oli vähän rujo. Toivotaan, että tek-
niset ansiot tasapainottavat. 

RUL:n puheenjohtaja Mika Han-
nula pitäytyy pitkälti omaehtoiseen ja it-
senäiseen järjestöön, joka on kuitenkin 

valmis harjoittamaan muiden kanssa yh-
teistyötä. MPK:n Harri Kainulainen nä-
kee puolestaan selkeän tarpeen järjestö-
jen yhdistymiselle/yhdelle järjestölle. 

Omasta puolestani ehdottaisin (en-
simmäiseksi askeleeksi) Vapaaehtoisen 
Maanpuolustuksen Forumin perustamis-
ta. Forumin, joka kokoontuisi esimer-
kiksi kerran vuodessa parin päivän mit-
taiseen hyvin valmisteltuun kokoukseen, 
työskentelisi valiokunnissa ja työryhmissä 
ahkerasti, myös kokousten välisinä aikoi-
na. Forumin, jonka osanottajina olisivat 
kaikki valtakunnallisen tason maanpuo-
lustuksen (keskusjärjestöt. Forumin, jo-
ka puhuisi julkisuudessa yhdellä äänellä! 

Sininen Reservi on yritys tähän 
suuntaan yhden puolustushaaran puit-
teissa. Ehdotukseni on vapaasti käytet-
tävissä. Mikä järjestö ottaa kopin. Mikä 
järjestö ottaa johdon? 

* 

Kysymys Radio Jerevanille (Georgiasta): 
Ovatko venäläiset veljiä vai ystäviä? No 
tietysti veljiä! Ystävänsä voi valita! 

Kai Masalin, 080908 

Rannikon Puolustaja 2 | 2008 7 



Uutisia 

Puolustusvoimat 90 vuotta 

Päämajakaupunki Mikkeli sai 
syystäkin kunnian olla 4.6.val-
takunnallisen paraatin tapah-

tumapaikkana. Uuden puolustushaaran 
esikunnan kotikaupunki tarjosi hienon 
sään, upean tunnelman ja historialli-
set puitteet päivän tapahtumille. Puo-
lustusvoimain komentaja, amiraali Ju-
hani Kaskeala ja maavoimien komenta-
ja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara tar-
kastivat paraatijoukot urheilukentällä, 
ja ottivat vastaan ohimarssin torin var-
rella yhdessä Mannerheim-ristin ritarin 
Tuomas Gerdtin, maaherra Pir jo Ala-

Veteraanijärjestöjenlippulinna. 

Kadettikoulu. 

Kapeen ja kaupunginvaltuuston puheen-
johtajan Olli Nepposen kanssa. Torilla 
puolustusvoimat esittelivät uusinta ka-
lustoaan, luonnollisesti maavoimapai-
notteisesti, mutta myös ilmavoimat oli-
vat esillä liikuteltavalla näyttelyosastol-
laan. Merivoimat näkyivät vähän vaati-
mattomammin, mutta olihan meitä siel-
lä ainakin Veli-Jukka Pennala, Hannu 
Rantala ja lehden päätoimittaja, joten 
laadukasta sinistä väriä oli nähtävillä. 
Ei minua ennen siviilit olekaan pyytä-
neet kuvata. Hieno päivä! (KM) 

Kuvut KM 

AMOS. 

Kauko-ohjattava räjähderobotti. 

Varusmiessoittokunta. 
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Merivoimat möi Kustaanmiekan Ouluun 

Kuva: PenttiAuranaho 

Mer ivoimat on myynyt val-
vonta-alus FMS Kustaan-
miekan Merellinen Ou-

lu ry:lle. Merenkulun ammattilaisista 
ja harrastajista koostuvan yhdistyksen 
tarkoitus on entisöidä ja katsastaa alus, 
rekisteröidä se perinnelaivarekisteriin 
ja tehdä risteilyjä Oulun Toppilan sata-
masta lähivesille ja kauemmaksikin. Lai-

van uudeksi nimeksi tulee Oulu. Uusil-
le omistajilleen Kustaanmiekka luovu-
tetaan vapun tienoilla. 

"Laiva tuo esiin Oulun merellisyyt-
tä ja sillä voi tutustua merenkulkuun. 
Sillä voidaan järjestää myös nuorisoris-
teilyjä voidaan järjestää ja tutustuttaa 
näin nuoria merenkulkualaan. Yhteis-
työtahoja tulevat olemaan myös meripe-

lastusseurat ja Sininen Reservi", sanoo 
Merellinen Oulu ry:n puheenjohtaja, me-
rikapteeni Pentti Auranaho. 

Kesäkuun alussa alus telakoidaan 
Teijossa. Ennen telakointia sen ulkonä-
kö muutetaan vastaamaan alkuperäis-
tä T/A Oulua. Se muun muassa maala-
taan kokonaan valkoiseksi. Ouluun lai-
va ajetaan näillä näkymin juhannuksen 
jälkeen. Porissa Reposaaren konepajalla 
1963 rakennettu alus palaa kaupan myö-
tä juurilleen: se rakennettiin Merenkul-
kulaitoksen käyttöön Oulun luotsipii-
rin tarkastusalukseksi. Laiva sai tuol-
loin nimekseen Oulu. Oulusta se siirtyi 
Soisalo-nimisenä Saimaan luotsipiirille 
1982. Seuraavaksi sitä käytti valvonta-
alus Valvojana Ilmavoimat. Merivoimil-
le se siirtyi 1990 ja sai nimekseen Kus-
taanmiekka. 

Päivi Mäkinen (Ruotuväki 6/08) 

Suomalaisille 4 PM-kultaa meriottelussa 

Terhi Pyyhtiä voitti henkilö-
kohtaisen ja Suomen naiset 
joukkuekultaa meri-5-ottelus-

sa. Suomen purjehdusjoukkue voitti su-
vereenisti joukkuepurjehduksen ja Sami 
Tammisen venekunta voitti lisäksi vene-
kohtaisessa kilpailussa kultaa ja Janne 
Salmelan venekunta pronssia tänään 
Ruotsin Karlskronassa päättyneissä 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. 

Suomen naiset lunastivat odotukset, 
mutta miesten joukkueessa on käynnissä 
sukupolvenvaihdos, joten tämän vuoden 
tulokset jäivät totuttua vaatimattomam-

miksi. Lisäksi Sami Sorri, lajin kuusiker-
tainen maailmanmestari, oli loukkaantu-
nut eikä osallistunut lainkaan. 

Nyt järjestetyt Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailut olivat lajin historiassa 
järjestyksessään 25. Kilpailut vietiin läpi 
hyvissä olosuhteissa 20.-23. toukokuuta. 

Meriottelun Pohjoismaiden mesta-
ruuskilpailuihin kuuluu kaksi lajia, pur-
jehdus ja Meri-5-ottelu. Purjehduskisaan 
kukin maa lähettää kolme kolmimiehis-
tä joukkueita, jotka ajavat kaksi erillis-
tä kilpailua: maa maata vastaan käytä-
vän joukkuekilpailun sekä erikseen ve-

nekohtaisen kilpailun. Molempiin osal-
listuu siten 12 venekuntaa. Suomen saa-
vuttama joukkuekulta oli järjestykses-
sään jo kymmenes peräkkäinen, eli tak-
tiikka-asiat osaamme hyvin. 

Meri-5-otteluun kuuluu viisi erillis-
ta lajia, joiden pisteet lasketaan yhteen ja 
näin ratkaistaan sekä henkilökohtaiset et-
tä joukkuemestaruudet. Lajit ovat estera-
ta, pelastusuinti, merimiestaitokilpailu, 
esteuinti ja amfibiomaastojuoksu. 

Lisäksi Meri-5-ottelukilpailuun osal-
listui PM-kilpailun ulkopuolella joukku-
eet Kroatiasta, Puolasta ja Saksasta. 
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Merivoimille uusi kesävarustus 

Kuva: KM 

Merivoimien henkilökunta 
pääsi tänä kesänä nautti-
maan uudesta helleasusta. 

Laivaston tutun mustan palveluspuvun 
rinnalle otettiin käyttöön uusi valkoi-
nen asukokonaisuus. Uusia vetimiä sai 
käyttää ensimmäisen kerran vappupäi-

Prikaatikenraali Asko Kilpi-
selle on myönnetty puolus-
tusvoimain lippujuhlapäivä-

nä Vapaudenristin ritarikunnan 1. luo-
kan vapaudenristi tunnustuksena hänen 
merkittävistä maanpuolustusansioistaa 
mm. jääkäriliikkeen perinteiden ylläpi-
tämisessä ja edistämisessä. 

vänä, ja kotimaassa sen käyttö jatkuu 
syyskuun loppuun asti. 

Uuden hellevarustuksen käyttöön-
ottoa on suunniteltu jo vuodesta 2006 
lähtien, kun se esiteltiin merivoimien 
asiakirjoissa. Kesäasuste tulee korvaa-
maan laivaston mustaa pukua ja aiem-
min käytössä ollutta helletakkia. Meri-
voimien kansainvälistyminen on yksi syy 
asun käyttöönottoon. 

- Muiden maiden merivoimilla on 
myös valkoinen palveluspuku. Uuden 
asun myötä Suomen merivoimien varus-
tus on yhteneväinen ulkomaiden laivasto-
jen kanssa, kertoo komentajakapteeni Aki 
Honkanen merivoimien esikunnasta. 

Rannikon 
Puolustaja on-
nittelee kenraa-
li Kilpistä, en-
tistä päätoimit-
tajaansa. Ja toi- Kuva: KM 

vottaa onnea 
6.9. olleen 70-vuotispäivän johdosta. 

Uutta hellepukua saa käyttää Suo-
messa kesäaikana, mutta kansainvälisis-
sä tehtävissä sitä voi pitää ympäri vuo-
den. Puku sopiikin parhaiten erilaisiin 
erityistilaisuuksiin ja edustustehtäviin. 

Puvun malli on vuodelta 1931 ja näh-
tävissä ainakin Katajanokan upseeriker-
hon aulabaarin (nukkejvitriinissä. (KM) 
Lähde: Tomi Sinisalo, Ruotuväki 9/2008 

Nimityksiä 
1.6. Kom Mika Martikainen Suomen-

lahden Meripuolustusalueen 
esikuntapäälliköksi 

1.7. Komdri Tapio Maijala Saaristo-
meren Meripuolustusalueen 
komentajaksi 

1.8. Komdri Kimmo Kotilainen Me-
rivoimien operaatiopäälliköksi 
(MERIVE) 

1.8. Komdri Henrik Nysten 
Merisotakoulun johtajaksi 

1.8. Komdri Anders Gardberg Uuden-
maan Prikaatin komentajaksi 

1.8. Komdri Kari Takanen on 
ylennetty lippueamiraaliksi 

1. luokan Vapaudenristi Asko Kilpiselle 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen kotisivut mukana Suomen 
Parhaat Verkkosivut -kilpailussa i Oterame osaflistuneet ^••oovni Pjr)i<w< Vertk./v. >-krtpjrtuun. . 

I? Käy äänestämässä meitä, kilkkaa tästä! h. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
kotisivut www.rannikkosoti-
laskotiyhdistys.fi on kutsuttu 

osallistumaan Suomen Parhaat Verkko-
sivut -kilpailuun. Tästä olemme varsin 
otettuja. Kotisivujen aikaan saaminen 
vei useita vuosia, mutta tulos on omas-
ta mielestämmekin onnistunut. 

Kotisivut arvosteltiin kauniin nä-

köisiksi, helppokäyttöisiksi ja informa-
tiivisiksi. Sivut on toteuttanut Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen sisaren Hanna 
Ruokomäen mies Jussi Ruokomäki. Jus-
silla on oma alan yritys Unidei Oy. Sivus-
ton rakenteen suunnitteli yhdessä Jussin 
kanssa yhdistyksen tiedottaja Anja Räi-
sänen. Tavoitteena oli nimenomaan help-
pokäyttöisyys, sillä tarkoituksena on, et-

tä jokainen yhdistyksen seitsemästä pai-
kallisosastosta päivittää itse oman osuu-
tensa. Sivujen ajantasaisuudesta pide-
tään tarkkaa huolta. 

Sivujamme voi äänestää etusivul-
la olevan äänestysbannerin kautta tai 
www.suomenparhaatverkkosivut.com  
-osoitteessa. Osallistujanumeromme on 
901837. 
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Suomen Itämeri-strategia 

Itämeri ja sen ympärillä tehtävä yh-
teistyö on kasvavan kiinnostuk-
sen kohteena. Hyvän talouskas-

vun ohella kehitystä Itämeren alueella 
leimaa lisääntynyt kauppa ja liikenne, 
työvoiman liikkuvuuden helpottumi-
nen ja yhteisten etujen etsiminen ener-
gia- ja liikenneinvestoinneista. Itäme-
reen kohdistuvaa toimintaa siivittää 
huoli alueen meriympäristön huonosta 
tilasta ja niistä riskeistä, joita voimak-
kaasti kasvava meriliikenne ja ravinne-
kuormitus tuovat. Muun muassa näihin 
huoliin pyritään vastaamaan myös Eu-
roopan unionin valmistelemalla Itäme-
ri-strategialla. 

EU ja Itämeri 

Itämeren alueelle on luotu muutaman 
vuosikymmenen aikana useita yhteistyö-
organisaatioita. Tärkeimpiä näistä ovat 
Itämeren suojelukomissio HELCOM 
ja Itämeren valtioiden neuvosto CBSS, 
mutta merkittävä roolinsa on pitkään 
ollut myös Pohjoismaiden neuvostolla. 
Suomen aloitteesta kymmenen vuotta 
sitten syntynyt Euroopan unionin poh-
joisen ulottuvuuden politiikka on tiivis-
tänyt yhteistyötä erityisesti Luoteis-Ve-
näjän alueen kanssa ympäristönsuoje-
lussa ja sosiaali-ja terveyskysymyksissä. 
Pietarin yhdyskuntajätevesien puhdis-
tuksessa saavutettu edistys on pohjoisen 
ulottuvuuden lippulaivahanke. Jo perus-
tettuja kumppanuuksia suunnitellaan 
täydennettäväksi l i ikenne-ja logistiik-
ka-alan kumppanuudella. Valtiollisten 

toimijoiden ohella Itämeren alueella on 
valtava kir jo muiden tahojen yhteistyö-
foorumeita. Liike-elämän ja kansalais-
ten tukeen nojaavat säätiöt ja järjestöt 
ovat nousseet merkittäviksi toimijoiksi 
varsinkin ympäristöhankkeiden rahoit-
tajina ja toteuttajina. 

Euroopan unionin Itämeri-strategi-
an laatimiselle löytyy luonteva selityksen-
sä jo siitä, että Baltian maiden ja Puolan 
jäsenyyden jälkeen alueen rantavaltioista 
vain Venäjä on Euroopan unionin ulko-
puolinen kumppani. Euroopan komission 
parhaillaan luonnosteleman ja jäsenval-
tioiden käsittelyyn keväällä 2009 luovu-
tettavan strategian tarkoituksena onkin 
vahvistaa unionin lainsäädännön, ohjel-
mien ja rahoituksen käyttämistä Itäme-
ren alueella niin, että haasteisiin voitai-
siin vastata aiempaa paremmin yhteen so-
vitetulla politiikalla. 

Muutama esimerkki valaisee unio-
nin kasvavaa vastuuta. Maatalouden tu-
ella ruokitaan entistä laajaperäisempää 
ja intensiivisempää tuotantoa Itämeren 
alueella. Tämä johtaa myös ravinnepääs-
töjen kasvuun, ellei ympäristönsuojelua 
samalla tehosteta. Unioni edistää ta-
louskasvua varsinkin Baltiaan ja Puo-
laan suunnatulla tuella ja mahdollistaa 
työvoiman li ikkuvuuden lisääntymi-
sen. Tämä on myönteistä ja näin kasva-
va vauraus luo edellytyksiä myös ympä-
ristönsuojelulle, mutta tuo myös vastuu-
ta haittoihin puuttumisesta. Lisääntyvä 
riippuvuus Venäjältä tapahtuvasta ener-
giantuonnista tarkoittaa kasvavaa vaa-

rallisten aineiden merikuljetusta ja kaa-
sunsiirtoyhteyksien rakentamista. Unio-
nin ilmasto-ja energiapolitiikan linjaus-
ten toteuttaminen haastaa Itämeren alu-
een jäsenvaltiot pohtimaan omien uudel-
leenvalintojensa vaikutuksia koko alu-
een kannalta. 

Itämeren suojelu 

Suomen hallitus on omissa evästyksis-
sään unionin Itämeri-strategiaan aset-
tanut ensisijaisiksi tavoitteiksi toimen-
piteet, joilla unioni voi edesauttaa Itä-
meren rehevöitymisen torjumista, edis-
tää meriliikenteen turvallisuutta ja tu-
kea energia- ja liikenneverkkojen kehit-
tämistä sekä tukea innovaatio-ja tutki-
mustoiminnan yhteistyötä. Rehevöity-
misen torjunnassa tarvitaan muun mu-
assa yhteisen maatalouspolitiikan suun-
taamista ympäristöystävällisemmäksi. 

Kaikki Itämeren alueen valtiot ovat 
hyväksyneet vuonna 2007 Itämeren suo-
jelukomission HELCOM:n puitteissa 
suojeluohjelman, jolla tähdätään erit-
täin huonossa kunnossa nyt olevan me-
ren tilan huomattavaan parantamiseen. 
Sitoumukset ovat vapaaehtoisia, joten 
niiden toteuttamisen seuranta on tärkeä-
tä. Euroopan unionin Itämeri-strategi-
alla voidaan käytännön suojelutoimen-
piteitä tulevaisuudessa vauhdittaa. 

Itämeren alueen hyvä talouskasvu 
ja Venäjän voimakkaasti kasvava ener-
gian vienti ovat siivittäneet meriliiken-
teen kasvua. Vaarallisten aineiden, en-
nen kaikkea öljyn ja kemikaalien kulje-
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Jari Luoto 

tukset kasvavat tulevina vuosina edel-
leen voimakkaasti. Venäjälle jo raken-
nettujen satamien kapasiteetti mahdol-
listaa kasvun nykyisestä 150 miljoonas-
ta tonnista aina 250 miljoonaan tonniin 
alle kymmenessä vuodessa. Säiliölaivat 
ovat myös entistä suurempia. Suuri öljy-
vuoto onnettomuuden seurauksena oli-
si kohtalokas erityisen haavoittuvak-
si määritellyllä Itämerellä. Suurimmat 
riskit ovat Suomenlahdella. 

M e r e n k u l u n t u r v a l l i s u u s 

Suomen, Viron ja Venäjän välillä toimii 
Suomenlahden meriliikenteen ilmoittau-

tumisjärjestelmä GOFREP. Viranomai-
sille ilmoittautuvat laivat ohjataan käy-
tännössä omille, itään ja länteen päin 
vieville kaistoilleen. Talvioloissa koh-
taavan liikenteen erottelu ei käytännös-
sä toimi yhtä selkeänä kuin muulloin. 
Risteävä, varsinkin Helsingin ja Tallin-
nan välinen liikenne ja aina väijyvä in-
himillisen virheen mahdollisuus, ja var-
sinkin ajoittaiset ankarat talviolot muo-
dostavat kuitenkin riskitekijän, jota on 
pystyttävä pienentämään. Itämeren meri-
liikenteen turvallisuuden parantamisesta 
ollaan parhaillaan laatimassa liikenne-ja 
viestintäministeriön johdolla ohjelmaa. 

Laivaston Soittokunta 

Uutuuslevy 
upeassa kirjakotelossa 

'VaUtetuiöeii 

tuulet säoelet 

Mm: Bengtskärin taistelu, 
Rukajärven tie, Sven DufVa, 

Laivaston surumarssi. 

T i e d u s t e l u t / t i l a u s : 
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m 
Itämeri-suurlähettiläs 
ulkoasiainministeriö 

Kun esitykset toimenpiteistä on aikanaan 
käsitelty ja hyväksytty Suomessa, alkaa 
työ muiden rannikkovaltioiden kanssa ja 
kansainvälisissä yhteyksissä toimenpitei-
den toteuttamiseksi. 

Seminaarissa 27.3.2008 alustuksen piti sil-
loinen Suomen Itämeri-suurlähettiläs Ole 
Norrback 

P U H A L L A M M E 
E L Ä M Y K S I Ä 

lino Kotilainen 

• Laivaston Soittokunta 
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Seppo Knuuttila 

Itämeren tila ja 
tulevaisuus Limnologi Seppo Knuuttila 

työskentelee Suomen 
ympäristökeskuksen 
Itämeren suojelun 
tutkimusohjelmassa 

I tämerta rasittaa edelleen pahiten meren sietokykyyn nähden liian suuri ravin-

nekuorma ja sen seurauksena rehevöityminen. Mereen on kulkeutunut vi imei-

sen vuosisadan aikana myös valtava määrä lukemattomia haitallisia aineita, 

jotka kertyvät ja rikastuvat meren ekosysteemeissä. Laivaliikenteen kasvu, 

etenkin öljykuljetukset ovat kasvava riski Suomenlahdelle ja koko Itämerelle. 

Hitaasta veden vaihtumisesta johtuen kaikki mereen päätyvät aineet (ravinteet, 

raskasmetallit, orgaaniset myrkyt) jäävät Itämereen pitkiksi ajoiksi. Lisäksi kyl-

myys ja jääpeite hidastavat vahingollisten aineiden hajoamisprosesseja. 

Itämeren ominaispiirteet 

Itämeri on maailman toiseksi suurin 
murtovesiallas, jonka suolapitoisuus on 
keskimäärin vain noin viidesosa valta-
merien suolaisuudesta. Itämeri on ma-
tala. Keskisyvyys on 53 metriä ja suurin 
syvyys 459 metriä. Vertailun vuoksi Vä-
limeren keskisyvyys on 1430 metriä. Itä-
meren vesi vaihtuu laskennallisesti vain 

km2 

7 0 0 0 0 -

60000-

5 0 0 0 0 -

4 0 0 0 0 -

3 0 0 0 0 -

20000-

1 0 0 0 0 -

0 ^ 1— 
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Kuva 1. Itämeren hapettoman pohjan pinta-alan 
muutos 100 vuodessa 

noin kerran 30 vuodessa. Kapeat ja ma-
talat Tanskan salmet ovat Itämeren ai-
noa yhteys valtamereen. Itämeren vesi 
on kerrostunut veden suolapitoisuuden 
mukaan. Pohjanmereltä tuleva suolainen 
vesi painuu raskaampana meren pohjal-
le ja valuu syvänteisiin. Lähellä pintaa 
on puolestaan sade-ja valumavesien lai-
mentama vähemmän suolainen vesi. Suo-
laisemman ja vähemmän suolaisen veden 
väliin muodostuu harppauskerros, jos-
sa suolaisuus muuttuu lyhyellä matkal-
la nopeasti. Noin 80 metrin syvyydessä 
oleva harppauskerros eli halokliini erot-
taa suolaisuudeltaan erilaiset vesimassat 
toisistaan ja estää veden tehokkaan pys-
tysuuntaisen sekoittumisen. Pohjanlä-
heinen vesi voi vaihtua vain silloin, kun 
Itämereen virtaa Pohjanmerestä suolais-
ta vettä, joka raskaampana valuu Itäme-
ren syvänteisiin. Näitä episodeja kutsu-
taan suolapulsseiksi. Pulsseja tulee epä-
säännöllisin välein, eikä niitä voida en-

nustaa. Suolapulssit ovat olleet 1970-lu-
vun jälkeen harvalukuisia. 

Rehevöityminen 

Itämeren pahimpana ongelmana pide-
tään rehevöitymistä. Perussyynä tähän 
on korkea typen ja fosforin kuormitus 
valuma-alueelta, jolla asuu n. 85 mil-
joonaa ihmistä. Suomen rannikkovesi-
en mataluus ja rikkonaisuus tekevät niis-
tä erityisen herkkiä ravinnekuormituk-
sen aiheuttamalle rehevöitymiselle. Suo-
mea ympäröivillä merialueilla rehevöity-
minen on edennyt pisimmälle Suomen-
lahdella, jonka vesipinta-alaan suhteu-
tettu ravinnekuorma on 2-3 -kertainen 
muihin Itämeren osa-alueisiin verrattu-
na. Suomenlahden rehevöitymisalttiut-
ta lisää se, että se on Itämeren pääaltaan 
kynnyksetön jatke. Tämä tarkoittaa si-
tä, että pääaltaan syvänteisiin kertyneet 
ravinnevarat pääsevät aika ajoin virtaa-
maan esteettä Suomenlahden puolelle. 

Rehevöityneiden rannikkoalueiden 
kokonaispinta-ala on edelleen 1980-lu-
vulta lähtien lisääntynyt Suomenlah-
della. Kehitystä selittää paljolti avoi-
men Itämeren tilassa tapahtunut heiken-
tyminen. Ulkomeren tilan heikkenemi-
nen puolestaan johtuu ensisijaisesti Itä-
meren syvänteiden hapettomien alueiden 
laajentumisesta (Kuva 1). Nopea hapen-
kuluminen taas johtuu Itämeren sietoky-
kyyn nähden liian suuresta perustuotan-
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Kuva2.SinilevääAhvenanmrelläIäheIIäBogskärinmajakkaa21.7.2005.(Lähde:RajavartiohitoslVartiolentolaivue) 

nosta, jonka seurauksena yhä suurempi 
määrä kuollutta eloperäistä ainesta va-
joaa vuosittain pohjalle ja siellä hajotes-
saan kuluttaa hapen loppuun. Hapetto-
missa olosuhteissa pohjasedimenttiin 
sitoutunut fosfori vapautuu uudelleen 
kiertoon ja leville käyttökelpoiseen muo-
toon. Tämä johtaa itseään ruokkivaan 
tapahtumaketjuun, ns. sisäiseen kuormi-
tukseen, jonka seurauksena rehevöitymi-
nen etenee kiihtyvällä vauhdilla. 

Sinilevät hyötyvät fosforista 

Eräillä sinilevillä on kyky korvata ve-
destä loppunut typpiravinne ilmake-
hästä veteen liuenneella kaasumaisella 
typellä. Fosforin saatavuus toimii näin 
ollen ainoana kemiallisena säätelyte-
kijänä niiden kasvulle. Fosforia on ve-

dessä erityisesti Itämeren pääaltaalla ja 
Suomenlahdella typpeen verrattuna yli-
määrin suhteessa levien tarpeeseen. Tä-
mä ylijäämäfosfori on myöhemmin ke-
sällä sinileväkukintojen muodostumisen 
kannalta keskeinen käyttövoima. 

Sinileväkukintojen voimakkuus on 
lisääntynyt Suomenlahdella ja Itämeren 
pääaltaalla 1990-luvun jälkipuoliskolta 
lähtien (Kuva 2). Kukintojen runsastu-
misen syy pääasiallinen syy on Itämeren 
hapettomilta pohjilta vapautuva fosfo-
ri. Myös lämpimät kesät ovat edistäneet 
kukintojen syntyä. Itämeren sinileväku-
kinnoissa esiintyy sekä myrkyllisiä että 
myrkyttömiä sinilevälajeja. Ulapalla ku-
kintojen valtalajina esiintyvä Nodularia 
spumigena -sinilevä on aina myrkylli-
nen (Kuva 3). 

Suomenlahden tilassa valoa 
tunnelin päässä 

Ympäristöhallinnon tutkimusalus Muik-
ku on kartoittanut Suomen rannikko-
vesien pohjien ja pohjaeläimistön tilaa 
1990-luvun lopulta lähtien. Elokuussa 
2006 Suomenlahden pohjasedimentin ti-
la oli heikompi kuin kertaakaan aiemmin 
rannikkoseurannan aikana. Myös pohja-
eläimistön osalta saatiin tutkimusjakson 
heikoin tulos. Täysin vailla pohjaeläimis-
töä oli 37 paikkaa 47:stä. Tuolloin arviol-
ta jopa kolmannes Suomenlahden pohjas-
ta (10 000 km2) oli hapetonta. 

Elokuun 2008 tutkimusmatkalla 
sen sijaan todettiin rannikkoalueiden 
pohjien tilan parantuneen ensimmäisen 
kerran 8 vuoteen. Viime talven jäättö-
myys mahdollisti Suomenlahden ranni-
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Kuva J. Nodularia spumigena -sinilevän kukintaa Haapasaaren vesillä, itäisellä Suomenlahdella 
elokuussa 2003 (Lähde: Seppo Knuuttila) 

kon läheisten vesimassojen tehokkaan 
sekoittumisen. Tämä näkyi erityisesti 
ulkosaariston pohjasedimenttien hap-
pitilanteen paranemisena. Myös pohja-
eläimiä havaittiin rannikon havainto-
paikoilla nyt selvästi viime vuosia enem-
män. Suomenlahden yhteensä 51 havain-
topaikasta täysin vailla pohjaeläimistöä 
oli enää vain 12 (Kuva 4). 

pea, kadmium, lyijy, kupari ja sinkki). 
Etenkin DDT ja PCB vahingoitti-

vat vakavasti Itämeren ravintopyrami-
din huipun petoja 1960 ja -70-luvuilla. 
Merikotkan ja hylkeiden kannat romah-
tivat myrkyistä aiheutuneiden lisäänty-
misongelmien takia. PCB:n ja DDT:n 
käytön kieltämisen jälkeen näiden ai-
neiden pitoisuudet ovat vähitellen laske-
neet Itämeren eliöissä 1970-luvun kor-
keista arvoista (Kuva 5). Myös raskasme-
tallimäärät eliöstössä ovat viimeisten 20 
vuoden aikana vähentyneet, mutta arvot 
ovat edelleen korkeampia kuin esimer-
kiksi Pohjanmerellä. 

Silakan DDT- ja PCB- ja dioksii-
nipitoisuuksia on seurattu erityisen tar-
kasti, koska se on ihmisen ohella tär-
keä osa ravintoa monelle Itämeren ka-
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Haitalliset aineet Itämeressä 

Haitallisten aineiden kertyminen eliös-
töön on rehevöitymisen ohella Itäme-
ren toinen merkittävä ympäristöongel-
ma. Itämeren suuri kuormitus, epäedul-
liset hajoamisolot sekä vähäinen veden-
vaihtuvuus ovat syynä siihen, että me-
ren eliöstöön ja pohjasedimenttiin ker-
tyy suuria määriä haitallisia aineita val-
tameriin verrattuna. Haitallisten ainei-
den pitoisuuksista Itämeressä on tarkkaa 
tietoa käytännössä vain muutamasta pa-
himmasta orgaanisesta aineesta (PCB, 
DDT, lindaani, dioksiinit ja polyaro-
maattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet) 
sekä joistakin raskasmetalleista (eloho-

Kuva 4. Pohjaeläinten esiintyminen Suomenlahdella ja Saaristomerellä2008 (Lähde: SYKE) 

Kuva 5. DDT- ja PCB -pitoisuuksien kehitys silakassa Suomenlahdella Kotkan edustalla (Lähde: 

Merentutkimuslaitos) 

16 



Kuva 7. Öljynkeräystä jäissä Suomenlahdella (Lähde: SYKE) 

la-, lintu-ja nisäkäslajille. Tällä hetkel-
lä ison silakan ja lohen dioksiinipitoi-
suudet ylittävät EU:ssa asetetun enim-
mäispitoisuuden eli 4 pg TEQ/g tp (tuo-
repainossa ilmaistuna dioksiiniekviva-
lentteina, ns. WHO-TEQ). Yli 80 pro-
senttia suomalaisten saamasta dioksii-
nista tulee kaloista, ennen kaikkea si-
lakasta. Elintarviketurvallisuusviras-
to Evira suositteleekin, etteivät lap-
set, nuoret ja hedelmällisessä iässä ole-
vat söisi yli 17 sentin mittaisia silakoita 
useammin kuin kerran tai kaksi kuus-
sa. Vaihtoehtoisesti riskiryhmään kuu-
luvat voivat syödä kookkaan silakan si-

jasta Itämerestä pyydettyä lohta kerran 
tai kaksi kuussa. Monien asiantuntijoi-
den mukaan kalan hyvien ravinto-omi-
naisuuksien takia sen syönnin lopettami-
nen kokonaan olisi kuitenkin huomatta-
vasti suurempi terveydellinen riski kuin 
kohtuullinen dioksiinin saanti. Itämeren 
kalojen dioksiini on peräisin pääosin il-
malaskeumasta. 

Aluksi harmittomana pidetty, mo-
neen tarkoitukseen erinomainen tuote 
voi myöhemmin osoittautua vaaralli-
seksi ympäristömyrkyksi. Näin on käy-
nyt esimerkiksi laivojen pohjamaaleis-
sa käytetyille orgaanisille tinayhdisteil-

Baltic Pipeline System 2:n 
toteutuminen lisäisi kuljetus-
määriä 50 - 70 Mtn 

Muut 

Porvoo 

[ Tallinna 

Sillamäe 

| Primorsk 

| Ust-Luga 

Pietari 

Vysotsk 

2000 2005 arvio v. 2010 arvio v. 2015 

Kuva 6. Öljynkuljetuksen kehitys Suomenlahdella (Lähde: SYKE) 

le (yleisin tributyylitina, TBT). Aine on 
useimmille vesieliöille erittäin myrkyl-
listä. Nykyään orgaanisten tinayhdistei-
den käyttö pohjamaaleissa on kiellettyjä 
vuoden 2007 loppuun mennessä vanhat 
TBT-pitoiset maalipinnoitteet tuli joko 
poistaa tai maalata yli. Kohonneita pi-
toisuuksia havaitaan etenkin satamien, 
laivaväylien, venesatamien ja telakoiden 
läheisyydessä sekä ruoppausmassojen lä-
jitysalueilla. 

Öljynkuljetukset 

Voimakkaasti kasvava öljynkuljetus muo-
dostaa megaluokan riskin Suomenlahden 
ja koko Itämeren ekosysteemille. Suomen-
lahden itäosaan Venäjälle nousee jatku-
vasti uusia öljy terminaaleja ja kuljetet-
tavan määrän on arvioitu nousevan ny-
kyisestä n. 140 miljoonasta tonnista 250 
milj. tonniin v:een 2015 mennessä (Kuva 
6). Ison onnettomuuden riski kasvaa sitä 
mukaa kuin kuljettava määrä ja muu lai-
valiikenne merialueella lisääntyy. 

Edellinen vakava läheltä piti -t i lan-
ne sattui helmikuussa 2007 Suursaaren 
länsipuolella, kun 100 000 tonnin raaka-
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Kuva 8.Amerikankampamaneetti (Lähde: Jan-Erik Bruun /Merentutkimuslaitos.) 

Ilmastonmuutos öljylastissa ollut kreikkalainen M/S Pro-
pontis osui matalikolle. Tilanteesta sel-
vittiin vielä säikähdyksellä, mutta asian-
tuntijoiden mukaan ison onnettomuuden 
tapahtuminen on enää ajan kysymys. Jos 
Propontiksen kokoluokan alus katkeaa 
keskellä Suomenlahtea, mitkään olemassa 
olevat rantavaltioiden torjuntakalustot ja 
-alukset eivät riitä estämään katastrofia. 
Vaikka vahinko olisi tapahtunut avome-
rellä, voi öljyä tulla Suomenlahdella ran-
taan jo vuorokauden sisällä vahingon ta-
pahtumisesta. Suurvahingon öljy riittäisi 
likaamaan eriasteisesti suuren osan Suo-
menlahden rannikosta. Öljyntorjuntaa 
vaikeuttavat lisäksi rikkonainen ja saa-
rinen rannikko sekä talviaikaan pimeys, 
kylmyys ja jää (Kuva 7). 

Ennakkoturvallisuuden kannalta 
tärkeitä hankkeita, joiden tulisi lopulta 
kattaa koko Itämeri, ovat maista käsin 
tapahtuva liikenteen ohjaus, sitä tuke-
va alusten automaattinen tunnistusjär-
jestelmä, kaksoisrunkoisten säiliöalus-
ten käyttö ja suurten säilöalusten saat-
tohinaus väylillä sekä yhtenäiset riittä-
vät jääliikennerajoitukset. Yksirunkoi-
sista öljysäiliöaluksista päästään koko-
naan eroon vasta vuonna 2010. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itäme-
reen ovat vielä ennusteiden varassa. Jää-
peitteisen pinta-alan pienenemisellä ja 
jäätalven lyhenemisellä, lisääntyvillä tal-
visateilla ja korkeammilla kesälämpöti-
loilla voidaan kuitenkin odottaa olevan 
vaikutuksia sekä Itämeren fysikaalis-ke-
miallisiin ominaisuuksiin että eliöstöön. 

Lisääntyvät talvisateet lisäävät ar-
vioiden mukaan ravinteiden huuhtoutu-
mista Itämereen ja voivat siten lisätä rehe-
vöitymistä. Tästä saatiin esimakua poik-
keuksellisen lämpimänä viime talvena 
(2007/2008). Esimerkiksi Vantaanjoen 
virtaama oli joulu-helmikuussa kaksin 
- kolminkertainen ajankohdan keskiar-

Fosfor i 

Venäjä 11 % 

Tanska 5 % 
. V i r o 3 % 

voon verrattuna. Myös joen Suomenlah-
teen kuljettamat ravinnemäärät olivat 
suuria: fosforikuorma lähes nelinkertai-
nen ja typpikuorma miltei kolminkertai-
nen normaalitalveen verrattuna. 

Rehevöityminen ja sinileväkukin-
nat saattavat myös voimistua kesien läm-
penemisen myötä. Kasvava makean ve-
den valuma voi alentaa Itämeren pinta-
kerroksen suolaisuutta ja voimistaa siten 
merialueen luontaista kerrostuneisuut-
ta, millä vuorostaan on syvänteiden ha-
pettomuutta edistävä vaikutus. Elinym-
päristöjä -olosuhdemuutokset uhkaavat 
myös useita Itämeren lajeja ja ekosystee-
mille vieraiden tulokaslajien leviäminen 
saattaa helpottua. 

Yksi viime aikoina paljon huomiota 
herättänyt tulokaslaji on amerikankam-
pamaneetti (Kuva 8), joka on levinnyt uu-
sille elinalueille laivojen painolastivesissä. 
Itämerellä ensimmäinen havainto lajista 
tehtiin syksyllä 2006. Vuoden 2007 lop-
puun mennessä laji oli levinnyt jo Suomen-
lahdelle ja Selkämerelle. Sillä ei ole Itäme-
rellä luontaisia vihollisia, se voi lisääntyä 
nopeasti ja muodostaa siten potentiaali-
sen uhan sen kanssa samasta ravinnosta 
kilpaileville silakalle ja kilohailille. 

Tutkimusalusten Arandan ja Mui-
kun elokuun 2008 seurantamatkoilla 
amerikankampamaneetteja (Mnemiop-

sis leidyi) löydettiin Suomenlahdelta, 

Typpi 

Laskeuma 29 % 
Tanska 7 % 

Viro 3 % 

Ruotsi 14 % 

Venäjä 4 % 

Kuva 9. Ihmisen aiheuttama fosfori ja typpikuorma Itämereen maittain Itämeren suojelukomission, 
HELCOMin vuoden 2000 tietojen mukaan 
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Saaristomeren eteläosasta ja varsinai-
sen Itämeren pohjoisosista kuitenkin 
vain hyvin vähän. Suomenlahdelta lajia 
ei löydetty lainkaan rannikon läheisiltä 
havaintopaikoilta. Suurimmat tiheydet 
olivat edelleen Ahvenanmeren syväntees-
sä sekä Selkämeren pohjoisosassa, mut-
ta myös näillä alueilla yksilömäärät oli-
vat laskeneet alle puoleen kesäkuun 2008 
määristä. Väheneminen voi olla merkki 
siitä, etteivät amerikankampamaneetit 
selviäkään Itämeren ankarissa oloissa. 
Lajin menestymistä tullaan kuitenkin 
seuraamaan tarkasti lähivuodet. 

Tulevaisuus 

Itämeren liiallinen ravinnekuormitus on 
tiedostettu jo vuosikymmenien ajan. Ran-
tavaltioissa toteutetuilla toimenpiteillä ei 
kuitenkaan ole saavutettu toivottua tulos-
ta, sillä kuormituksen selvästä alenemises-
ta huolimatta Itämeren tila ei ole parantu-
nut odotetusti. Itämereen päätyy edelleen 

vuosittain lähes miljoona tonnia typpeä 
ja n. 30 000 tonnia fosforia. Suurin yk-
sittäinen kuormittaja on Puola. Suomen 
osuus on noin 10 % Itämeren kokonais-
ravinnekuormasta (Kuva 9). 

Koko Itämeren rehevöittävää fosfo-
rikuormaa saataisiin nopeimmin ja kus-
tannustehokkaimmin alennettua saatta-
malla kaikissa rantavaltioissa voimaan 
tiukemmat vaatimukset kaupunkien jäte-
vesien puhdistukselle. Jos HELCOMin Itä-
meren toimintaohjelmassa (Baltic Sea Ac-
tion Pian) marraskuussa 2007 hyväksytty 
suositus 90 prosentin fosforinpoistosta jä-
tevesistä toteutettaisiin kaikissa maissa, 
se vähentäisi Itämeren fosforikuormitusta 
välittömästi lähes 20 prosentilla. 

Suomenlahden selvästi suurin yksit-
täinen kuormittaja on Pietarin kaupun-
ki. Pietarin jätevedet tuottavat esimerkik-
si noin 40 % koko merialueen rehevöittä-
västä fosforista. Suomen omiin rannikko-
vesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen 

lähteistä suurin on maatalous, josta on 
peräisin 60 % fosfori- ja 50 % typpikuor-
mituksesta. Pietarin koko jätevesihuol-
lon saattaminen länsimaiselle tasolle olisi 
kuitenkin nopein tapa parantaa avoimen 
Suomenlahden tilaa; kemiallinen fosforin-
poisto Pietarin kaikilla kolmella suurim-
malla puhdistamolla vähentäisi Suomen-
lahteen tulevaa leville käyttökelpoista fos-
forikuormaa lähes 30 prosenttia. 

Itämeren rehevöitymiskehitys on 
siis katkaistavissa, mutta toimenpiteissä 
ei ole syytä enää viivytellä. Itämeri rea-
goi vesiensuojelutoimenpiteisiin viipeel-
lä ja palautuminen vuosikymmeniä jat-
kuneen voimakkaan kuormituksen seu-
rauksista voi olla hyvin hidasta. Paikal-
lisia muutoksia voi tapahtua nopeastikin, 
mutta varsinaisen Itämeren ja suurimpien 
kuormituslähteiden vaikutuspiirissä ole-
vien alueiden korjaantuminen voi kestää 
kymmeniä vuosia. • 

Jarmo Nieminen 
valtuustoon 
Helsinki 

Sitoutumaton, kokoomuksen vaalilista 
49 v., avioliitossa, kolmen nuoren miehen isä. 

Saaristotutkija, väitöskirja valmisteilla 
Helsingin meripuolustuksesta, t ietokirjai l i ja, 
eversti luutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotahistorian laitoksen johtaja. 

Helsingin varuskunnan taustaryhmän asettama 
oma ehdokas. 

Vaaliteemoina merellisen Helsingin tulevaisuus 
ympäristökysymyksineen, maanpuolustus ja 
turvallisuus. 

Sotilassaariston luonnon ja kulttuuriperinnön puolesta, www.jarmonieminen.fi 
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Itämeri ja ilmastonmuutos 

Kolmen vuoden valmistelun 
jälkeen tammikuussa 2008 
julkaist i in Itämeren tutki-

mushankkeen BALTEX:in kir ja (BAL-
TEX Assessment of Climae Change for 
the Baltic Sea Basin), jossa arvioidaan 
ilmastonmuutosta Itämeren alueella. 
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Itä-
meren alueella järjestelmällisesti pyrit-
tiin kartoi t tamaan, mitä tiedetään il-
mastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. 
Työ täydentää Hallitustenvälisen ilmas-
tonmuutospaneelin (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) vuonna 
2007 ilmestynyttä laajaa koko maapal-
lon kattavaa arviointiraporttia. 

I tämeren i lmastonmuutosarvio 
tarkentaa globaalia kuvaa ilmaston-
muutoksesta paikallisilla tuloksilla ja 
ennusteilla. Kirjassa luodaan katsa-
us havaittuihin muutoksiin Itämeres-
sä ja sen valuma-alueella sekä esitetään 

arvioita tulevasta ilmastosta. Ilmaston 
lisäksi arviot pyrkivät kattamaan aina, 
kun tietopohja sen mahdollistaa, vaiku-
tukset Itämeren valuma-alueen meri- ja 
maa-ekosysteemeille. Kir jan laatimi-
seen osallistui 84 tieteentekijää kolmes-
tatoista maasta tarkoituksenaan tuoda 
esille tiedeyhteisön kollektiivinen tietä-
mys. Laaja osanotto mahdollisti myös 
kansallisilla kielillä julkaistujen tutki-
musten mukaan ottamisen. Tuloksia on 
välitetty päätöksentekijöille yhteistyös-
sä HELCOM:in kanssa, joka laati osas-
ta kirjaa tiivistelmän. 

Kirja muodostuu neljästä pääluvus-
ta, jotka ovat: Havaittu ilmastonmuutos, 
Arviot tulevasta ilmastonmuutoksesta, Il-
maston aiheuttamat muutokset maan ja 
makeanveden ekosysteemeissä sekä Ilmas-
ton aiheuttamat muutokset meren ekosys-
teemissä. Lisäksi lukuisat liitteet antavat 
taustatietoa mm. Itämeren geologisesta 
historiasta ja havaintotoiminnasta. 

Itämeren alue lämpiää 

Itämeren ympäristössä jo havaitut muu-
tokset vastaavat pitkälti koko pallon-
puoliskon pohjoisilla alueilla havaittuja 
muutoksia. Vuosina 1861 - 2000 lämpö-
tila nousi alueella keskimäärin noin yh-
dellä asteella. Vuodenajoista selkeimmin 
pitkäaikainen lämpeneminen näkyy ke-
väisin. Lämpenemisen seurauksena jää ja 
lumi ovat vähentyneet erityisesti alueen 
eteläosissa viime vuosikymmeninä ja jo-
kien talviaikainen virtaama Itämereen on 
lisääntynyt. Havaintojen mukaan lämpe-

neminen on ollut hieman voimakkaam-
paa alueen pohjois- kuin eteläosissa. 

Erilaisiin kasvihuonekaasupäästö-
jen skenaarioihin perustuvissa ilmasto-
malliajoissa vuoden keskilämpötila ko-
hoaa alueen pohjoisosissa 4-6 astetta ja 
eteläosissa 3-5 astetta vuosisadan lop-
puun mennessä. Meriveden pintalämpö-
tila laahaa hieman perässä ja vastaava 
nousu on 2-4 astetta. Talvien lämpene-
minen johtaa jääpeitteen vähenemiseen. 
Nykyiseen verrattuna jääpeite kutistuu 
50-80% vuosisadan loppuun mennessä. 
Näissä arvioissa ei tarkasteltu kaikkein 
suurimpia eikä kaikkein alhaisimpia 
IPCC:n esittämiä päästöskenaariota. 

Sademäärien arvioidaan kasvavan 
talvisin 20-70% vuosisadan loppuun 
mennessä. Kesäisin Itämeren valuma-
alueen pohjoisosissa sademäärät luulta-
vasti eivät juuri muuttuisi tai kasvaisivat 
jonkin verran [-5...+35%], kun taas ete-
läosissa kesäsateet vaikuttaisivat vähene-
vän. Eräissä kokeissa jopa 40%. Yhdis-
telmänä lämpötilan kohoaminen ja sa-
teiden väheneminen kesäisin johtaa kui-
vuusjaksojen yleistymiseen, mikä niu-
kentaa vesivaroja ja heikentää maa- ja 
metsätalouden tuotantoa. Toisaalta tal-
vipuolella vuotta lisääntyvä makeanve-
den määrä Itämereen erityisesti sen poh-
joisosissa johtanee Itämeren suolaisuu-
den alenemiseen. 

Pitkät havaintosarjat myrskyisyydes-
tä näyttävät sen vaihdelleen vuosikymmen-
ten aikaskaalassa eikä systemaattista muu-
tosta suuntaan tai toiseen voitu osoittaa. 
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Parin viime vuosikymmenen aikana myrs-
kyvahingot ovat lisääntyneet, mutta sii-
hen vaikuttavat muutkin tekijät kuin voi-
mistuneet tuulet. Mahdollisia myrskytu-
hoja lisääviä tekijöitä ovat talvilämpötilo-
jen noususta johtuva jääpeitteen ja roudan 
puute, mikä altistaa rannikoita eroosiol-
le sekä puiden heikompi ankkuroitumi-
nen roudattomaan maahan. Lisäksi ylei-
sen vaurastumisen myötä myrskytuhoille 
alttiin omaisuuden määrä on kasvanut. Il-
mastomalliajot antoivat toisistaan poikke-
avia tuloksia myrskyisyyden kehityksestä, 
joten selkeää käsitystä tulevaisuuden muu-
toksista tuulisuudessa ei ole. Talvisin tuu-
lisuuden arvioidaan lisääntyvän alueilla 
joilla merijään puuttuminen muuttaa il-
makehän alaosan käyttäytymistä. Lämpö-
tilan inversioiden väheneminen voimista-
nee pinnan läheistä tuulisuutta. 

Valtamerten pinta nousee jäätiköi-
den sulaessa ja meriveden lämpölaajene-
misen vuoksi. Itämeren pinnakorkeuteen 
vaikuttavat myös paikalliset tekijät ku-
ten ilmavirtausten jakaumat sekä hidas 

jääkauden jälkeinen maankamaran ko-
hoaminen alueen pohjoisosissa. Pohjoi-
siin rannikoihin valtamerten pinnan-
kohoaminen ei juurikaan vaikuta mut-
ta Itämeren eteläosien rannikoilla tulvi-
en arvioidaan lisääntyvän. 

Eliölajien kirjossa 
tapahtunee muutoksia 

I lmastonmuutos tulee merkittävästi 
vaikuttamaan Itämeren fysikaalisiin ja 
biogeokemiallisiin olosuhteisiin. Ilmas-
tonmuutoksen selkeimmät vaikutukset 
tulevat ilmenemään Itämeren jääolojen 
leudontumisena, kesäkauden lämpöti-
lan kohoamisena ja suolaisuuden lasku-
na. Lämpötilan nousua tärkeämpi muu-
tos saattaa olla juuri Itämeren veden suo-
laisuuden ennustettu lasku. 

Jääpeitteen väheneminen pääasi-
assa helpottaa merenkulkua. Eliölajeil-
le joiden menestyminen riippuu jääpeit-
teestä, kuten esimerkiksi norppa, sen vä-
heneminen heikentää elinolosuhteita ja 
johtanee kantojen pienenemiseen. Sama-

ten suolaisuuden väheneminen rajoittaa 
tiettyjen eliölajien menestymistä, mut-
ta suosii toisia. Suolaisuuden vähenemi-
nen ja levälajiston muuttuminen vaikut-
tavat yhdessä kaikkeen Itämeren eliös-
töön, muun muassa taloudellisesti tär-
keisiin kalakantoihin. Tämä voi merkitä 
myös sitä, että kalalajisto saattaa pohjoi-
silla alueilla muuttua nykyisestä. 

Maaekosysteemit voivat hyötyä pi-
dentyvästä kasvukaudesta ja kasvit ko-
honneesta hiilidioksipitoisuudesta. To-
sin tämäkään muutos ei koidu tasaisesti 
nykyiselle lajistolle, vaan toiset hyötyvät 
enemmän, mikä johtanee lajiston muu-
toksiin. Yleisesti ottaen vaarassa ovat 
erityisesti kylmiin olosuhteisiin sopeu-
tuneet lajit, joiden "kilpailuetu" muihin 
nähden häviää. • 

BACCAutlior Team (2008). Assessment of Clima-
te Changefor the Ballic Sea 

Basin, Regional Climate Studies, Springer Heidel-
berg, 474pp. 
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Itämeren alueen 
tulevaisuus 

On hienoa havaita, että valtio-
valta on panostanut Itäme-
ren kysymyksiin asettamal-

la sitä varten oman suurlähettilään. Itä-
meri on meidän henkireikämme maail-
malle ja tarvitsee kaiken huomion ja toi-
menpiteet sen olojen parantamiseksi. On 
aivan keskeistä, että Itämeri-kysymyk-
siin paneudutaan sekä poliittisella, kau-
pallisella, henkilökohtaisella, että vir-
kamiestasolla. Itämeri ja sen EU:n vesi-
alueet ovat yksi niistä merialueista, joil-
la on kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön IMO:n antama erityisen herkän me-
rialueen PSSA- status (Particularly Sen-
sitive Sea Area). Meistä jokainen voi an-
taa oman, suuren taikka pienen, panok-
sensa Itämeren tulevaisuuden hyväksi. 
Meriturvallisuuttakin tulee tarkastel-
la kokonaisvaltaisesti. Se on liikenne-, 
alus-ja ympäristöturvallisuutta. Tarvi-
taan ajantasainen tilannekuva liikenteen 
sujumisesta, alusten tekniikan ja ennen 
kaikkea alushenkilöstön tulee olla vaa-
timukset täyttävää ja ympäristöturval-
lisuuden varmistamiseksi täytyy asentei-
den olla kohdallaan. 

Itämeren tilanne 

Kokonaiskuljetusmäärien kasvuja meri-
kuljetusten muita kuljetuksia pienemmät 
ympäristövaikutukset tukevat merikulje-
tusten lisäämistä. Se vaikuttaa kuitenkin 

meren ja ilman saastumiseen, ja sillä on 
vaikutuksensa kaikkeen merenkäyttöön. 
Merta käyttävät hyväkseen yhtä lailla hu-
viveneilijät, kalastajat, kalankasvattajat 
kuin turismikin. Itämeri on yksi keskei-
sistä Venäjän energian kuljetusreiteistä. 
Venäjä tietää, miten toimia EU:n kanssa. 
Multi- ja bilateraalinen lähestymistapa 
valitaan tarpeen mukaan. Myös Baltian 
maiden jännitteet Venäjää kohtaan lisää-
vät jännitystä ja kitkaa Itämeren alueel-
la. Sotilaallinen läsnäolo lisääntyy omi-
en intressien turvaamiseksi ja valvomi-
seksi. Alueesta ovat kiinnostuneita sekä 
NATO että Venäjä puolueettomien mai-
den tavoitteista puhumattakaan. 

Itämerellä liikkuvien tavaramääri-
en kehityksen arvioimiseksi tulee arvioi-
da kaikkien satamien ja niiden tausta-
alueiden potentiaali ja siitä johtuva ih-

misten liikkuminen ja kaupan tarpeet. 
Poliittisen tilanteen muutokset ja siitä 
johtuvat sotilaallisen läsnäolon paino-
pisteiden muutokset sekä rantavaltioi-
den ja kansainvälisen yhteisön tahtoti-
lan huomioiminen ovat ne tekijät, joilla 
on suora vaikutus Itämeren meriturvalli-
suuteen. Se vaatii erilaisten tavoitteiden 
yhteensovittamista, poliittista tahtoa ja 
oikean foorumin löytämistä. 

Nykyhallitus otti Itämeren hallitus-
ohjelman osaksi. Hallitusohjelmassa to-
detaan, että tulee kehittää liikenteen oh-
jaus-ja valvontajärjestelmiä, alusten tur-
vallisuus- ja navigointivaatimuksia sekä 
parantaa jääluokitusjärjestelmän luo-
tettavuutta. Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategiassa lisä-
tään meriliikenteen käyttövarmuutta j a -
luotettavuutta, varmistetaan toimiva lo-
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gistiikka ja sitä tukeva tiedonkulku, sekä 
ennalta ehkäistään ja torjutaan merellisiä 
öljy-ja muita onnettomuuksia. Itämeren 
komissio on ottanut ohjelmaansa Itäme-
ren alueen toimintasuunnitelman, joka si-
sältää turvallisen meriliikenteen, valmiu-
den ja tehokkuuden hätätilanteissa sekä 
porauslautoista ja muista installaatiois-
ta aiheutuvat riskit. Työtä tehdään eri yh-
teistyöryhmissä komission alaisuudessa. 
Myös Euroopan meriturvallisuusvirasto 
on kiinnostunut Itämerestä. Itämerellä 
on jo toteutettu tai ollaan toteuttamas-
sa tavoitteita, joita se itse on EU:ssa aja-
massa: onnettomuuksien, alusperäisten 
päästöjen ja kuolemantapausten riskien 
vähentäminen. 

Asummeko saarella? 

Suomen kansantalous on hyvin riippu-
vainen ulkomaankaupasta, josta yli 80 
% kuljetetaan meritse. Se koskee sekä 
perinteisiä teollisuuden kuljetuksia et-
tä yhä lisääntyviä päivittäistavarakulje-
tuksia. Merikuljetuksiin vaikuttavat voi-
makkaasti globaalit tekijät, kansainvä-
liset rahtimarkkinat ja niitä ohjailevat 

markkinavoimat. Suomeen ja Suomesta 
tapahtuvista kuljetuksista vain 29 % kul-
jetetaan kotimaisella tonnistolla. Tuon-
nista 38 % ja viennistä vain 17,5 %. EU-
lipun alla näistä kuljetuksista on 74 % 
aluksista. Kotimaisen tonniston pieni 
määrä on Suomen tai lähialueen kriisiti-
lannetta ajatellen suuri riski. Valtiovallan 
mahdollisuus puuttua kotimaan keskeis-
ten kuljetusten varmistamiseen on vaike-
aa. Se on mahdollista mutta kallista. Eikä 
80 % osuutta kuljetuksista siirretä vaih-
toehtoiselle kuljetusmuodolle kädenkään-
teessä. Sen suuruus vuositasolla on noin 
100 miljoonaa tonnia. Myös tämän tava-
ramäärän kuljetuksiin liittyvä tiedonsiir-
to vaatii nykypäivänä toimivat sähköiset 
palvelut. Tietojärjestelmien avoimuus li-
sää niiden haavoittuvuutta. Tarvitaan 
toimivat käyttäjätunnistukset luotetta-
vuuden takaamiseksi, mutta pahantah-
toisen hyökkäyksen taikka urkinnan es-
täminen on lähes mahdoton tehtävä. 

Meriliikenne Itämerellä 

Baltic Maritime Outlook arvioi vuoden 
2006 katsauksessaan, että Itämeren alu-

een ulkomaankaupasta tapahtuu meritse 
noin 50 %. Tavaravirtojen kehittyminen 
vuodesta 2003 vuoteen 2020 lisää niitä 
noin 64 %. Tavaravirrat Itämereltä li-
sääntyvät noin 58 % ja Itämeren sisäi-
set tavaravirrat jopa 83 %. Suomenlah-
den öljykuljetusten arvioidaan ylittävän 
200 miljoonaa tonnia vuonna 2015. Rat-
kaiseva merkitys tässä on Baltic Pipeline 
2 - hankkeen eli nykyään Valko-Venäjän 
kautta kulkevan öljyputken siirron to-
teutuminen. Viimeisten tietojen mukaan 
sitä ollaan sijoittamassa Ust-Lugan sata-
masta laivattavaksi. Määrä on vuosita-
solla noin 50 - 70 miljoonaa tonnia. 

Meriturvallisuuskomitea 1995 

Estonia onnettomuuden jälkeen liiken-
ne- ja viestintäministeriö asetti meritur-
vallisuuskomitean pohtimaan tarvitta-
via toimia meriturvallisuuden paranta-
miseksi Suomen lähivesillä. Työryhmä 
suositteli useita toimenpiteitä mm: kan-
sainvälisen toiminnan vahvistamista, 
merenkulun tarkastuksen parantamista, 
uusia vakuutussopimuksia luokituslai-
toksille, väylästön tietojen ja tiedonhal-
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linnan parantamista, alusliikennepalve-
lun toteuttamista, viranomaisverkon ra-
kentamista, alusten omien palokalusto-
jen ja sammutuskapasiteetin kartoitus-
ta, meripelastuslainsäädännön ja -kou-
lutuksen tarkastamista, pelastautumis-
koulutuskeskuksen perustamista, meri-
sääpalvelujen kehittämistä sekä useiden 
merenkulun turvallisuuteen liittyvän 
tutkimuksen toteuttamista. Tänä aika-
na aluskäynnit Suomeen ovat lisäänty-
neet noin 30 000 aluskäynnistä vuonna 
1995 lähes 40 000 aluskäyntiin vuonna 
2007. Samaan aikaan alusonnettomuuk-
sien, karilleajojen ja yhteentörmäyksien, 
määrät ovat vähentyneet lähes 40:stä ta-
pauksesta vuonna 1995 20:een tapauk-
seen vuonna 2007. Onnettomuuksien 
määrät pysyivät samalla tasolla kolme 
vuotta, ja vasta 1998 alkoivat toimenpi-
teiden vaikutukset näkyä. Vaikka mää-
rissä on suurtakin heittelyä vuositasolla, 
on kehityssuunta ollut selvä. Tämä osoit-
taa selvästi sen, että toimenpiteitä liiken-
teestä ympäristölle ja ihmishengelle ai-
heutuvien haittojen ehkäisemiseksi kan-
nattaa tehdä, ja niillä on vaikutusta. No-
peita voittoja ei ehkä saavuteta, mutta 
parempi tilanteiden hallinta edesauttaa 
turvallista liikennettä. 

Havaittuihin pakokaasupäästöihin 
voidaan kansainvälisin sopimuksin vai-
kuttaa merkittävästi. Kansainvälinen me-
renkulkujärjestö IMO on sopinut SO,-ja 
NOx -päästöjen vähentämisen aikataulus-
ta. Kuljetusreittien muutokset kauppapo-
liittisista syistä lisäävät helposti samalla 
päästöjen määrää. Tuotantoalueelta ja-
lostamolle tapahtuvan lähes päästöttö-
män öljyputken siirto osittain aluskalus-
tolla tapahtuvaksi lisää päästöjen määrää 
ja toisaalta myös öljyonnettomuuden ris-
kiä. Tämän vuoksi meidän tulee varautua 
sekä ehkäisemään että torjumaan jo syn-
tyneitä vahinkoja. Reittijakojärjestelmät 

ja alusliikenteen ohjaus tuovat liikentee-
seen sekä ennustettavuutta että valvon-
taa. Niiden ehkäisevä vaikutus on Suo-
menlahdella ollut silmiin pistävä. Reitti-
jakojärjestelmät ovat olleet Suomenlah-
della jo 35 vuotta, mutta vasta valvonnan 
aloittaminen 5 vuotta sitten muutti tilan-
teen. Liikenne siirtyi aidosti käyttämään 
reittijakojärjestelmiä, kun niiden käyttöä 
valvotaan, ja rikkeistä ilmoitetaan lippu-
valtiolle, jolla on toimivaltaa alukseen ja 
sen päällikköön. Valvonnan lisääminen 
alusten päästöjen osalta ja sakon kirjoi-
tusoikeus talousalueella vaikuttavat hi-
taasti mutta varmasti parantavasti. Silti 
joudumme panostamaan huomattavasti 
mahdollisen vahingon seurausten rajoit-
tamiseen. Nopeus on valttia ja oikean-
lainen kalusto ratkaisee tulokset. Jos öl-
jypäästö saadaan rajattua aluksen sisäl-
le, on sen vaikutus sata kertaa pienempi 
kuin, jos se joudutaan korjaamaan ran-
nalta. Tätä taustaa vasten myös kaasuput-
kihanke on meriturvallisuuden kannalta 
pikemminkin hyvä kuin huono asia. 

Itämeren meriturvallisuus-
ohjelman valmistelu 

Liikenne-ja viestintäministeriö on asetta-
nut työryhmän valmistelemaan hallitus-
ohjelman mukaista meriturvallisuusoh-
jelmaa, jota Suomi tulee noudattamaan 
toimissaan Itämeren meriturvallisuusky-
symyksissä. Hallitusohjelmassa mainittu-
jen tavoitteiden lisäksi otetaan huomioon 
alusturvallisuuden lisääminen ja onnetto-
muuksien ennaltaehkäisy, meripelastuk-
seen liittyvät tekniset järjestelmät, vaa-
rallisten ja haitallisten aineiden torjun-
tatoimet sekä onnettomuustutkinnan ja 
tutkimuksen kehittäminen. Tässä ohjel-
massa on, merenkulun globaalin luon-
teen vuoksi, tärkeää painottaa koko Itä-
meren meriturvallisuutta. Keskittyminen 
pelkästään omiin aluevesiin ei johda mi-

hinkään, vaan vaikutus tulee yhteistyös-
tä muiden valtioiden kanssa. 

Itämeren kokonaistilanteen ja siitä 
johdettujen toimenpiteiden hahmottami-
seksi tulee tehdä koko Itämerta koskeva 
määrämuotoinen turvallisuusanalyysi. Se 
on IMO:n kehittämä prosessi, jonka esit-
tämien toimenpiteiden tuloksena voidaan 
tunnistaa uhat, ehkäistä häiriöitä, paran-
netaan toimintavarmuutta, lisätä yhteis-
työtä ja tunnistaa resurssien oikea suu-
ruus ja niiden sijoittuminen. Hanke voi-
daan toteuttaa kahdessa vuodessa ja sen 
arvioitu hinta olisi noin miljoona euroa. 
Itämeren komission tulisi asettaa työn 
tarkemmat tavoitteet ja valtuuttaa valit-
tu tutkimusorganisaatio vastaamaan sen 
toteutuksesta. Sen tulisi myös vastata seu-
rannasta. Kaikki Itämeren maat tuottai-
sivat tietoa analyysiin ja asiantuntijat eri 
maista olisivat käytettävissä. 

Lopuksi 

Liikenteen lisääntyminen on jo selvästi 
nähtävissä merellä. Toimenpiteet Itäme-
ren meriturvallisuuden varmistamisek-
si eivät ole välttämättä kalliita, mutta 
ne pitää aloittaa, yhteistyössä ja yhteis-
ymmärryksessä tutkitun tiedon pohjal-
ta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaita, vaikka niiden vai-
kuttavuutta onkin vaikea mitata. Vaik-
ka kaikkia onnettomuuksia ei voida en-
nakkotoimin estääkään, on yhdenkin 
onnettomuuden välttäminen voitto. 
Myös merenkulkijat toivovat viranomai-
silta toimenpiteitä, jotka parantavat hei-
dän tilannetietoisuuttaan sekä vähentä-
vät komentosiltahenkilöstöön kohdistu-
via turhia ilmoitusvelvollisuuksia. Meil-
lä kaikilla tulee yhteinen näkemys siitä, 
että toimenpiteet ovat tarpeen ja niiden 
aloittaminen on meidän tehtävämme, ei 
tulevien sukupolvien. • 
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Onko Venäjä 
vaarallinen? 

Markku Kungaspuro 

Dosentti Markku 
Kangaspuro toimii 
tutkimuspäällikkönä 
Aleksanteri-instituutissa 

!f!TPl 

Elokuun alussa puhjennut Etelä-
Ossetian-Georgian-Venäjän so-
ta on nostanut pelkoja kylmän 

sodan paluusta, spekulaatioita Venäjän 
uudesta aggressiivisemmasta politiikas-
ta, etupiireistä, ja kysymyksen pyrkiikö 
Venäjä palauttamaan Neuvostoliiton ai-
kaiset rajansa. Kysymykset ovat tärkeitä, 
mutta otsikon kysymykseen ne eivät vas-
taa. Georgialaisjoukkojen suorittamas-
ta Etelä-Ossetian valtauksesta sodak-
si puhjennut konflikti ei vielä kerro si-
tä, mitkä ovat Venäjän pysyvämmät pyr-

kimykset ja intressit. Siihen on etsittävä 
vastausta pidemmän ajan linjanvedoista 
ja politiikasta. 

Vanhan maailman 
stabiliteetti horjuu 

Venäjällä ymmärretään hyvin, että sen 
kansainvälinen asema ei perustu niin-
kään siihen mitä se on nyt, vaan että 
se rakentuu lähinnä menneisyyden pe-
rinnöstä ja tulevaisuuden odotuksista. 
Menneisyydestä Venäjä peri ydinasear-
senaalin, Neuvostoliiton paikan YK:ssa 

ja muissa toisen maailmansodan jälkeen 
voittajavaltioiden perustamissa kansain-
välisissä järjestöissä sekä taloudellista 
kasvua sille jo lähes kymmenen vuotta 
sammonneen energiasektorin. Venäjän 
luonnonvarat, sen maantieteellinen suu-
ruus ja väestö-ja tiedepotentiaali anta-
vat uskoa, että Venäjän voimistuminen 
jatkuu myös lähitulevaisuudessa. 

Näistä syistä johtuen Venäjällä arvi-
oidaan, että kansainvälisen järjestelmän 
status quon säilyttäminen on sen intres-
sien mukaista. Arvion mukaan sillä ei ole 
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varsinaisia liittolaisia, mutta ei myöskään 
merkittäviä vihollisia, jotka uhkaisivat 
oleellisesti sen turvallisuutta. Hiljattain 
Venäjän ulkopolitiikan haasteita pohti-
neen arvovaltaisen työryhmän vuonna 
2007 julkaisemassa raportissa The World 
Around Russia: 2017, Venäjän suurimpa-
na uhkana pidetään kansainvälisen jär-
jestelmän rajua muutosta. Raportin mu-
kaan se johtuu globalisaation ja sen talou-
dellisten ja poliittisten seurausten aiheut-
tamista eri valtioiden ja valtioliittoumien 
(kuten EU) muuttuvista ja vaihtelevista 
voimasuhteista. Vanhan maailman stabi-
liteetti horjuu. 

Putinin presidenttiyden aikana syn-
tynyttä Venäjän "poliittista filosofiaa" 
kuvaa se, miten työryhmä määrittelee 
nykyisen kansainvälisen järjestelmän 
toiminnan peruspiirteet. Sen mukaan 
jokaisen maan peruspyrkimys on mak-
simoida muuttuvassa globaalissa toi-
mintaympäristössä toimintavapautensa 
ja etunsa, mutta globalisaatio, lisäänty-
vä rajat ylittävä yhteistyö ja monentasoi-
nen keskinäisen riippuvuuden kasvu te-
kevät tämän pyrkimyksen toteuttamisen 
mahdollisuudesta suhteellisen. Venäjän 
johdon konsepti "suvereenista demokra-
tiasta" on nähtävä juuri tätä taustaa vas-
ten. Se on yritys vastata kansainvälisen 
toimintaympäristön tuomiin haasteisiin 
ja maksimoida Venäjän toimintavapaus 
maailmassa, jossa keskinäinen riippu-
vuus kasvaa nopeasti. 

Vaikka Venäjä ei ole enää vanhassa 
mielessä se toinen supervalta USA:n rin-
nalla, on sillä silti vahva globaali intressi. 
Ajoittain sen 011 katsottu näkyvän myös 
etupiiriajatteluna, jossa entiset neuvosto-
tasavallat - IVY alue - kuuluvat Venäjän 
strategiseen etupiiriin. Tästä riippumatta 
on kuitenkin itsestään selvää, että Venä-
jän globaalit intressit syntyvät pelkästään 
siitä tosiasiasta, että se toimittaa noin 40 

% EU-maiden käyttämästä energiasta ja 
se on maailman suurin yksittäinen maa-
kaasuntuottaja. Sen todennetut maakaa-
suvarat ovat maailman suurimmat, nii-
den arvioidaan riittävän seuraavaksi 80 
vuodeksi ja ne muodostavat yli neljän-
neksen maailman maakaasuvaroista. Ve-
näjän valtion budjetin tulorahoituksesta 
puolestaan energian vienti tuo noin 50 % 
ja sen suurin, valtiojohtoinen kaasuyhtiö 
Gazprom saa 2/3 vientituloistaan Euroo-
pan markkinoilta. 

Kilpailu lännen kanssa 

Siksi Venäjällä seurataan myös tarkoin 
Yhdysvaltojen toimintaa. Sen nähdään 
toteuttavan ainoana maailman merkit-
tävistä valtioista ideologisesti ohjautu-
vaa ulkopolitiikkaa, jonka avulla sen 
katsotaan pyrkivän muuttamaan ny-
kyistä kansainvälisten suhteiden järjes-
telmää omaksi edukseen ja muiden tap-
pioksi. Siksi Yhdysvaltojen pyrkimys-
ten hillitseminen, jossa Naton laajene-
minen Georgiaan ja Ukrainaan on ollut 
yksi välitön avaintekijä, on noussut vii-
me aikoina näkyväksi osaksi Venäjän ul-
kopolitiikkaa. 

Tässä mielessä asetelmat ovat kään-
tyneet kylmän sodan vuosiin verrattuna 
päälaelleen. Venäjä yrittää hillitä Yhdys-
valtojen ylivaltaa eräänlaisen käänteisen 
containmentpolitiikan avulla samaan ta-
paan kuin Yhdysvallat yritti kylmän so-
dan aikana padota Neuvostoliiton vai-
kutusvallan kasvua. Yhdysvaltoja ei silti 
arvioida Venäjällä pelkästään kansain-
välistä järjestystä keikuttavana uhkana 
ja kilpailijana, vaan sitä pidetään myös 
vähintään potentiaalisena liittolaisena. 
Islamilaisen maailman radikalisoitumi-
nen ja sen kääntyminen yhä vahvemmin 
"kristillisen maailman" vastaisiksi ter-
rorismia harjoittaviksi ääriradikaaleiksi 
liikkeiksi on toinen analyytikkojen esiin 

nostama kansainvälinen uhkakuva. Täs-
sä asetelmassa Venäjä katsoo olevansa sa-
massa rintamassa lännen kanssa. 

Venäjä on kuitenkin kokenut vii-
meisten kymmenen vuoden aikana useam-
man kirvelevän tappion kansainvälisessä 
politiikassa. Yksi tärkeimmistä on ollut 
Naton laajeneminen sen rajoille, toinen 
Yhdysvaltojen ohjuspuolustuskilven ra-
kentamiseen kuuluvan tutkajärjestelmän 
sijoittamispäätös Puolaan ja Tsekkiin, 
kolmas todennäköisesti sen diplomaat-
tisille tavoitteille tappioksi kääntyvä oli 
Etelä-Ossetian-Georgian sota elokuussa 
2008, ja neljäs helmikuussa 2008 tapah-
tunut Yhdysvaltojen voimakkaasti tu-
kema Kosovon maakuntahallinnon an-
tama itsenäistymisjulistus, jonka suurin 
osa länsimaista sitten tunnusti. Kosovon 
kysymyksellä on ollut vaikutuksensa Ve-
näjän rooliin sekä Länsi-Balkanin alueel-
lisessa kehityksessä että Venäjän arvioon 
koko kansainvälisestä kehityksestä. 

Jo nyt näkyvissä oleva seuraus Ete-
lä-Ossetian-Georgian sodasta on ollut 
se, että Venäjä pureutui sotilaallisesti 
aiempaa vahvemmin Kaukasuksen alu-
eelle, määritteli "etupiirinsä" rajat Ge-
orgiaan kuuluvien Etelä-Ossetian ja Ab-
hasian puolelle ja osoitti kykenevä vie-
mään alueellisena suurvaltana poliitti-
sia tavoitteitaan läpi myös sotilaallisin 
keinoin, rauhaanpakottamisoperaation 
avulla niin kuin se on itse toimintansa 
Kosovon sotaan viitaten määritellyt. 

Kosovo 

Balkanin tapahtumista seurasi taas se, 
että ne toivat Venäjän takaisin alueen 
politiikan keskiöön ensimmäistä ker-
taa sitten 1948 tapahtuneen Neuvosto-
liiton johtajan Josif Stalinin ja Jugo-
slavian johtajan Josif Broz Titon väli-
rikon. Venäjä tuomitsi Naton vuoden 
1999 ilmapommitukset ja tuki Serbiaa 
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sen vaatimuksissa rauhanehtojen "koh-
tuullistamiseksi". Myös presidentti Ah-
tisaaren johdolla käydyissä ja erimie-
lisinä päättyneissä Serbian ja Kosovon 
johdon välisissä neuvotteluissa Venäjä 
tuki Serbiaa. 

Kosovon sota ei ollut vain EU:lle 
traumaattinen tapahtuma. Venäjä koki jo 
vuoden 1999 sopimuksen Kosovon "rajoi-
tetusta suvereenisuudesta" ongelmallisek-
si, sillä se etsi samaan aikaan ulospääsyä 
omasta pitkään jatkuneesta Tsetsenian en-
simmäisestä sodastaan. Venäjän huoliin 
kuuluivat myös nyt sodaksi kärjistyneet 
Abhasian ja Etelä-Ossetian ongelmat sekä 
Transnistrian jäädytetty konflikti. Venä-
jän näkökulmasta Kosovon itsenäisyyden 
tunnustaminen avasi Pandoran lippaan ja 
loi ennakkotapauksen myös muille etnisin 
perustein itsenäisyyttä vaativille kansoille 
monikansallisissa valtioissa. Seikka, jon-
ka EU päättäväisesti kiisti Kosovon itse-
näistymisen jälkeen. 

Traumaattista Venäjälle oli se, että 
sen heikkous paljastui erityisesti Bosni-
an ja Kosovon sodissa, kun Nato lähetti 
joukkonsa taistelemaan serbejä vastaan 
Venäjästä piittaamatta. Venäjä oli voi-
maton vaikuttamaan Euroopan ja Bal-
kanin tapahtumiin siitä huolimatta, että 
se on ydinasesupervalta. Ilman liittolai-
sia se ei kyennyt toimimaan alueella, eikä 
sen sotilaallinen kapasiteetti ollut riittä-
vä tukemaan sen poliittisia päämääriä. 
Tässä suhteessa sen Georgiaa vastaan 
käymä sota poikkesi tilanteesta oleelli-
sesti, vaikka kriisin lopputuloksesta ei 
vielä tätä kirjoitettaessa ole tietoa. 

Kosovon itsenäisyysjulistukseen 
johtanut prosessi on toiminut myös 
eräänlaisena mittarina Venäjälle sen 
roolista YK:n turvallisuusneuvoston 
pysyvänä jäsenenä, ETYJ:ssä ja laajem-
minkin kansainvälisen yhteisön jäsene-
nä. Venäjä koki jääneensä puolustamaan 

yksin kansainvälistä oikeutta, YK:n ase-
maa ja periaatetta, jossa etnisen itsehal-
linnon pyrkimykset eivät mene valtiol-
lisen yhtenäisyyden periaatteen edelle. 
Presidentti Putinin kesäkuussa 2007 an-
tama haastattelu johtaville eurooppalai-
sille lehdille on paljon puhuva ja ennakoi 
myös jossain määrin EU:n jäsenvaltioi-
den ristiriitaista suhtautumista Kosovon 
itsenäisyyden tunnustamiseen. 

Haastattelussa Putinin varoitti, et-
tä jos kansainvälinen yhteisö antaa etu-
sijan valtiollisen yhtenäisyyden tukemi-
sen sijaan etnisen itsehallinnon tukemi-
selle, on samaa periaatetta noudatetta-
va johdonmukaisesti myös kaikkialla 
muualla: Transdniestrissä, Etelä-Osse-
tiassa ja Abhasiassa. Tämän jälkeen hän 
varoitti mahdollisuudesta, että "separa-
tismin" leviää myös Euroopassa, mikä-
li tälle tielle lähdettäisiin. Putin viittasi 
suoraan Skotlannin, Katalonian ja Bas-
kimaan tilanteeseen. Espanja kuuluukin 
niihin EU-maihin, jotka eivät ole tun-
nustaneet Kosovoa, ja jotka ovat perus-
telleet sen näkyvästi. 

Sillä, että Serbia jäi kaksin Venä-
jän kanssa Kosovon kysymyksessä, ja 
että sen EU-jäsenyystie on välillä näyt-
tänyt kadonneen näköpiiristä, on ol-
lut myös seurauksensa. Moskova ja Bel-

grad allekirjoittivat helmikuussa 2008 
sopimuksen Gazpromin uudesta South 
Stream projektista, kaasuputken raken-
tamisesta Venäjältä Italiaan. Turvatak-
seen oman energiansaantinsa EU-yhteis-
työn ulkopuolella, Serbia päätti tukeu-
tua Venäjään ja myydä kansallisen ener-
giayhtiönsä Gazpromille. Siten Venäjä 
on palannut mukaan vahvemmin Balka-
nin politiikkaan kuin kertaakaan sitten 
kylmän sodan alkamisen. 

Georgia - Itämeri ? 

Putinin lausuntoa vasten ajatellen Ete-
lä-Ossetian-Georgian tapahtumat eivät 
ole myöskään yllätys, vaikka vielä muu-
tama kuukausi sitten hänen lausuntoaan 
pidettiin lähinnä Venäjän voimattoma-
na uhitteluna ja propagandana. Toisaal-
ta väitteet Venäjän vaarallisuudesta Itä-
merellä ja aggression mahdollisuudesta 
Baltian maita ja muita suuren venäläis-
vähemmistön omaavia maita vastaan ei-
vät ole kovin hyvin perusteltuja. Itäme-
ren alueen poliittinen ja sotilaallinen ti-
lanne poikkeavat oleellisesti Kaukasuk-
sen ja Georgian tilanteesta, eikä täällä 
ole nähtävissä myöskään samanlaisia toi-
mijoita ja toimintamahdollisuuksia kuin 
oli Georgian tilanteen taustalla. • 
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Korvetli Stereguschiy. Kuva: http:llimgblog.yahoo.co.kr 

Kylmästä sodasta vuoteen 2025 
- kulkevatko Saksan merivoimat ja Venäjän Itämeren laivasto samaa kehityspolkua? 

Tässä artikkelissa ennakoidaan 
Saksan merivoimien ja Venäjän 
Itämeren laivaston taistelualus-

kaluston (hävittäjät, fregatit, korvetit ja 
ohjusveneet) kehitystä vuoteen 2025 asti 
sekä valotetaan hieman kehityksen taus-
tatekijöitä. Artikkeli perustuu kirjoitta-
jan Esiupseerikurssilla 2006-2007 teke-
mään tutkimukseen " Merisodan kuvan 
muutokset Itämerellä - taistelualuskalus-
ton ja sen suorituskyvyn kehittyminen". 

Turvallisuusympäristön muutos 

Kylmän sodan aikana maailman politii-
kassa keskeisenä tekijänä oli lännen ja idän 
vastakkainasettelu, jonka seurauksena so-
dan kuvassa varauduttiin valtioiden tai 
liittoumien väliseen tavanomaiseen kor-
kean uhkatason ja intensiteetin sotaan. 

Yhdentyvä maailma on luonut uu-
denlaisia uhkia 1990-luvulla ja 2000-lu-
vun alussa. Niitä ovat esimerkiksi alueelli-
set konfliktit, terrorismi, joukkotuhoasei-

den leviäminen ja niiden käytön uhka se-
kä globaalit turvallisuusongelmat. Tavan-
omaisen sodan uhkan on todettu olevan 
nyt ja nähtävissä olevassa tulevaisuudes-
sa vähäinen, varsinkin tarkasteltaessa Eu-
rooppaa ja sen osana Itämeren aluetta. 

Muuttunut turvallisuusympäristö 
herättääkin kysymyksen, miten Itäme-
ren alueen merivoimat ovat reagoineet 
muutokseen? 

28 



Sauli Rimmanen 

Kirjoittaja palvelee 
osastoupseerina Saaristomeren 

Meripuolustusalueen 
operatiivisella 

osastolla. Tällä hetkellä 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

ye-kurssilla. 

Saksan merivoimat - valtiollises-
ta uhasta asymmetrisiin uhkiin 

Saksan merivoimien tehtäviä olivat vielä 
1990-luvun alussa merenherruuden yllä-
pitäminen toiminta-alueella, Yhdysval-
tojen ja Euroopan välisten meriyhteyk-
sien suojaaminen, maarintaman ja mai-
hinnoususotatoimen tukeminen sekä 
liittouman merellisen ydinasevoiman 
suojaaminen. Tehtävät toteutettiin osa-
na Naton monikansallisia laivasto-osas-
toja. Kansallisesti merivoimien pääteh-
tävä oli Neuvostoliiton ja sittemmin Ve-
näjän aiheuttaman uhan torjuminen 
Saksan lähialueilla. 

Poliittisen kehityksen ja uhkakuvi-
en muutosten johdosta Saksan merivoi-
mien tehtävissä alkoi painottua 1990-lu-
vulla laaja-alainen valmistautuminen 
monikansallisiin operaatioihin kauka-
na Euroopan alueesta. Näiden tehtävi-
en merkitys kasvoi entisestään Yhdys-
valloissa syyskuussa 2001 tapahtunei-
den terroristi-iskujen johdosta. 

Tällä hetkellä Saksassa nähdään 
keskeisimmäksi uhaksi asymmetriset 
uhat. Tällöin uhkana nähdään ensisi-
jassa vastustaja, joka pyrkii väistämään 
sotilaallisen vastuksen ja suuntaamaan 
iskut suoraan siviiliyhteiskuntaan. Tule-
vaisuuden sodan arvioidaan painottuvan 
tällaisiin matalan intensiteetin konflik-
teihin, joissa osapuolina ovat valtiolli-

set toimijat ja ei-valtiollinen toimija, esi-
merkiksi terroristijärjestö. Uhkakuvien 
mukaisesti Saksan merivoimien tehtävät 
painottuvat tällä hetkellä ja tulevaisuu-
dessa kriisinhallintaan sekä taisteluun 
kansainvälistä terrorismia vastaan. Sak-
san merivoimien nykyisestä vuosittaises-
ta toiminnasta yli 75 prosenttia kohden-
tuu kansainvälisiin tehtäviin. Tulevai-
suudessa operaatioiden määrän on arvi-
oitu nousevan. 

Venäjän merivoimat 
- uhat ja tehtävät ennallaan? 

Venäjällä julkaistiin kylmän sodan pää-
tyttyä vuoden 1993 lopussa sotilasdokt-
riini, jossa uhkina nähtiin ydinsota sekä 
muun muassa strategisen vakauden mah-
dollinen järkkyminen ja sotilaallisten 
liittojen laajeneminen. 1990-luvun alus-
sa Venäjän merivoimien tehtävinä olivat 
1) ylläpitää sotilaallinen pelote, yhdessä 
muiden puolustushaarojen kanssa, jon-
ka tarkoituksena on saada mikä tahan-
sa hyökkääjä luopumaan aikeistaan Ve-
näjää tai sen liittolaisia kohtaan, 2) puo-
lustaa Venäjän itsenäisyyttä, riippumat-
tomuutta, alueellista koskemattomuutta 
sekä kansallisia intressejä mitä tahansa 
mereltä tulevaa uhkaa vastaan, 3) torjua 
yhdessä muiden puolustushaarojen kans-
sa hyökkäykset Venäjää tai sen liitto-lais-
ta vastaan aiheuttamalla tuhoja hyökkää-

jän sotapotentiaalille sekä tuhoamalla sen 
voimat merivoimahyökkäyksellä, 4) aset-
taa sotilaallinen merivoima kansainväli-
sen yhteisön käyttöön rauhan ja turvalli-
suuden ylläpitämiseksi. 

Huhtikuussa 2000 julkaistun Ve-
näjän federaation sotilasdoktriinin mu-
kaan todennäköisyys laajamittaiseen so-
taan ja ydinsotaan oli alentunut. Muuten 
mahdolliset uhat ja merivoimien tehtä-
vät olivat lähes samat kuin 1993 julkais-
tussa doktriinissa. Yksinkertaistetusti 
voidaan siis todeta, että Venäjän meri-
voimien uhkakuvat ja tehtävät ovat py-
syneet käytännössä samoina koko 1990-
ja 2000-luvun, ainoastaan painotuksis-
sa on eroja. On mielenkiintoista nähdä 
muuttuvatko uhkakuvat ja tehtävät seu-
raavan doktriinin myötä. Vuoden 2006 
lopussa Venäjän asevoimien yleisesikun-
nan päällikkö totesi Suomen vierailun 
yhteydessä, että Venäjän federaation uusi 
sotilasdoktriini julkaistaan todennäköi-
sesti vuoden 2007 lopussa. Toistaiseksi 
doktriinia ei ole kuitenkaan julkaistu. 

Venäjän taistelualuskalusto 
- kohti uskottavuutta 

Venäjän merivoimien alusrakentamista 
ohjaa ensisijassa alusten ikääntyminen 
ja taloudelliset resurssit, ei siis niinkään 
uhkakuvien ja tehtävien muutos. Suori-
tuskyvyn turvaamiseksi Venäjän meri-

U N I F E R M OY 
Temppe l i ka tu 19 D 50, 0 0 1 0 0 H E L S I N K I 
Puh. (09) 2 9 5 2 2 6 1 Fax (09) 2 9 5 2 2 6 2 
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TgQllf M a n n e r h e i m - m u s e o 
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Erikoisnäyttely: Mannerheimin sotilasasuja. 
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Gorshkov -luokan fregatin pienoismalli. Kura: http:llmifare.ru/ 

voimien kehittäminen jaettiin 2000-lu-
vun alussa neljään vaiheeseen. Ensim-
mäisessä ja toisessa vaiheessa on py-
ritty vuoteen 2007 mennessä pysäyttä-
mään suorituskyvyn lasku, luomaan pe-
rusteet merivoimien käytölle ja kehittä-
miselle seuraavaksi 5-10 vuodeksi, luo-
maan suuntaviivat valtion pitkän aika-
välin merellisille tavoitteille sekä edelly-
tykset merivoimien henkilöstön ja mate-
riaalin laadun parantamiselle. Kolman-
nessa vaiheessa vuosina 2007-2020 ta-
voitteena on merivoimien aseman säilyt-
täminen ja vuodesta 2020 alkava neljäs 
vaihe käsittää merivoimien varsinaisen 
laajan uudelleen rakentamisen. 

Itämeren laivaston taistelualuska-
luston kehittäminen perustuu Venäjän 
merivoimien kehittämisohjelmaan. Ke-

hittämisohjelman mukaisesti Venäjän 
merivoimissa on käynnistynyt kahden 
tulevaisuudessa keskeisen alusluokan 
rakentaminen. Nämä alusluokat ovat 
Stereguschiy-luokanmonitoimikorvetti 
(project 20380) ja Gorshkov-luokan mo-
nitoimifregatti (project 22350). 

Stereguschiy-luokan rakentaminen 
on aloitettu vuoden 2001 lopussa. Aluk-
sia on suunniteltu rakennettavan Venä-
jän merivoimille yhteensä kaksikym-
mentä ja niillä on tarkoitus korvata 
Grisha-, Parchim- ja Nanuchka-luokan 
korvetit. Alusluokan ensimmäinen alus, 
Stereguschiy, otetaan käyttöön suunni-
telman mukaan tänä vuonna ja se sijoite-
taan todennäköisesti Pohjoiseen laivas-
toon. Suunnitelman mukaan vuosittain 
valmistuu yksi uusi alus. Alusluokka on 

ALUSLUOKKA KÄYTTÖÖN 2010 2015 2020 2025 

Hävittäjät 
Sovremenny -luokka 1993 2 1 1 
Yhteensä 2 1 1 
Fregatit 
Gorshkov -luokka 2011 alle. 2 3 4 
Neustrashimy -luokka 1993 ja 2010 2 2 1 1 
Yhteensä 2 4 4 5 
Korvetit 
Stereguschiy -luokka 2008 alk. 1 1 3 4 
Parchim -luokka 1986-1990 6 3 
Nanuchka -luokka 1971-1988 3 1 
Tarantul -luokka 1978-2000 5 3 1 1 
Yhteensä 15 8 4 5 
Kaikki yhteensä 19 13 9 10 

Taulukko 2: A rvio Venäjiin Itämeren laivaston taistelualuskalustosta vuosina 2010- 2025 

suunnittelu pinta-, ilma- ja sukellusve-
neentorjuntaan sekä tukemaan tykis-
töllä maa-ammunnoin maalla tapahtu-
via operaatioita. Alusten häiveominai-
suuksiin ja eri järjestelmien väliseen in-
tegrointiin on suunnittelussa kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

Venäjän merivoimissa on lisäksi 
käynnistynyt Gorshkov-luokan frega-
tin suunnitteluja rakentaminen. Tavoit-
teena on rakentaa 10-20 alustaja Gor-
shkov-luokka tulee muodostumaan lä-
hitulevaisuudessa Venäjän merivoimien 
keskeiseksi alusluokaksi. Ensimmäisen 
aluksen, Admiral Gorshkovin, on arvi-
oitu valmistuvan vuonna 2009 tai 2010, 
ja se sijoitetaan todennäköisesti Itäme-
ren laivastoon. Suunnitelman mukaan 
aluksia on valmiina vuoteen 2015 men-
nessä kolme. Tarkoituksena on rakentaa 
avomerikäyttöön soveltuva pinta-, ilma-
ja sukellusveneentorjuntakykyinen mo-
nitoimifregatti, joka kykenee myös joh-
toalustoimintaan. 

Gorshkov-luokan lisäksi Venäjän 
Itämeren laivastossa on käynnistynyt toi-
sen Neustrashimy-luokan sukellusveneen-
torjuntafregatin rakentaminen. Alusluo-
kan toisen ja kolmannen aluksen raken-
taminen keskeytettiin 1990-luvun alus-
sa. Vastoin länsimaisia odotuksia näistä 
toisen aluksen, Yaroslav Murdry, raken-
tamista jatkettiin vuonna 2005 ja sen on 
arvioitu valmistuvan vuonna 2009. 

Saksan taistelualuskalusto 
- kohti matalan intensiteetin 
operaatioita 

Venäjän tilanteesta poiketen Saksan me-
rivoimien alusrakentamista ohjaa ensisi-
jassa muuttuneet uhkakuvat ja tehtävät. 
Samalla rakentamiseen vaikuttaa tarve 
uusia vanhenevaa taistelualuskalustoa. 
Saksan merivoimissa on käynnistynyt 
kahden tulevaisuudessa keskeisen alus-
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luokan suunnitteluja rakentaminen. Nä-
mä alusluokat ovat Braunschweig-luo-
kan ohjuskorvetti (K130) ja F125-luo-
kan monitoimifregatti. 

Braunschweig-luokan rakentami-
nen on aloitettu vuonna 2004. Aluk-
sia rakennetaan yhteensä viisi siten, et-
tä kaikki alukset ovat käytössä kuluvan 
vuoden aikana. Alusluokka on suunni-
teltu pintatorjuntaan ja aluevalvontaan 
ensisijassa rannikoiden läheisyyteen. 
Alukset eivät ole sukellusveneentorjun-
takykyisiä. Niiden avomerikelpoisuu-
teen ja yhtäjaksoiseen toiminta-aikaan 
on suunnittelussa kiinnitetty erityis-
tä huomiota, jotta alukset soveltuisivat 
poistuvia ohjusveneitä paremmin krii-
sinhallinta- ja vakautustehtäviin osana 
monikansallisia operaatioita. 

Saksan merivoimat on tehnyt lisäk-
si sopimuksen neljän F125-luokan frega-
tin suunnittelusta vuoden 2006 lopussa. 
Niiden rakentaminen aloitetaan toden-
näköisesti vielä tämän vuoden aikana ja 
ensimmäisen aluksen arvioidaan valmis-
tuvan 2012-2013. Alukset suunnitellaan 
kriisinhallinta-ja rauhanturvaamisteh-
täviin, joissa niiden erityisiksi tehtävik-
si on suunniteltu vakautustehtävien joh-
taminen, asymmetristen uhkien torju-
minen, erikoisjoukkojen tukeminen se-

Korvetti Braunschweig. Kuva: www.military.cz 

kä tulitukitehtävät tykistöllä ja ohjautu-
villa raketeilla. F125-luokan suunnitte-
lussa on keskitytty kehittämään alusten 
yhtäjaksoista toiminta-aikaa. Tavoit-
teena on, että alukset kykenevät toimi-
maan operaatioissa yhtäjaksoisesti aina-
kin kaksi vuotta ilman suuria huoltoja 
kotitukikohdassa. 

Mihin alukset kykenevät 
tulevaisuudessa? 

Saksan ja Venäjän merivoimien taiste-
lualusten suorituskyky oli 1990-luvul-
la rakennettu vastaamaan perinteiseen 
sodankuvaan. 

Saksan merivoimien osalta näyttää, 

ALUSLUOKKA KÄYTTÖÖN 2010 2015 2020 2025 

Fregatit 
F125 -luokka 2013 alk. 2 4 4 
Sachsen -luokka 2004-2005 3 3 3 3 
Brandenburg -luokka 1994-1996 4 4 4 4 
Bremen -luokka 1982-1990 8 6 2 
Yhteensä 15 15 13 11 
Korvetit ja ohjusveneet 
Braunschweig -luokka 2007-2008 5 5 5 5 
Gepard -luokka 1982-1984 5 
Yhteensä 10 5 5 5 
Kaikki yhteensä 25 20 18 16 

Taulukko I:Arvio Saksan merivoimien taistelualuskalustosta vuosina 2010--2025 

tehtävien ja uhkakuvien mukaisesti, että 
tulevaisuudessa taistelualusten suoritus-
kyky vastaa aikaisempaa paremmin ma-
talan intensiteetin operaatioihin. Huoli-
matta nykyisestä kehityksestä Saksan me-
rivoimilla säilyy kyky myös korkean uhan 
alaiseen toimintaan. Uhkakuvien tai teh-
tävien muuttuessa tulevaisuudessa vaikut-
taisi siltä, että Saksalla on korkea valmius 
myös jatkossa uusia alustensa asejärjestel-
miä vaatimusten mukaisesti. 

Saksan tilanteesta poiketen Venä-
jän Itämeren laivaston alusrakentamista 
ohjaa ensisijassa alusten ikääntyminen 
ja taloudelliset resurssit. Alusten suori-
tuskyky on jatkossakin mitoitettu ensi-
sijassa korkean uhkatason operaatioiden 
mukaisesti (vrt. perinteinen sodan kuva). 
Uhkakuvien tai tehtävien mahdollises-
ti muuttuessa vaikuttaisi siltä, että Ve-
näjän merivoimilla ei ole yhtä korkeaa 
valmiutta uusia alustensa asejärjestelmiä 
kuin Saksan merivoimilla. 

Keskeiset muutokset arvioitaessa 
tilannetta vuonna 2025 ja verrattaessa 
sitä vuoden 2000 tilanteeseen ovat: 
- Molempien maiden osalta aluksilla 

olevien meritorjuntaohjusten keski-
määräinen kantama on yli kaksin-
kertainen, ja niillä kyetään vaikut-
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Simulaatio Fl25 -luokasta. Kuva: http:llmm.marine.del 

tamaan maalla oleviin kohteisiin. 
- Venäjän Itämeren laivaston pinta-

taistelualusten meritorjuntaohjuk-

siin ei todennäköisesti voida jatkossa 
enää asentaa taktista ydinlatausta. 

- Molempien maiden osalta alusten 

keskimääräinen ilmavalvontakyky 
on yli kaksinkertainen, ja erityises-
ti Saksan merivoimien alusten ky-
ky suojautua ilmauhalta rannikoi-
den läheisyydessä kehittyy teknis-
ten ratkaisuiden myötä. 
Saksan merivoimien aluksilla olevi-

en ilmatorjuntajärjestelmien keskimää-
räinen kantama kolminkertaistuu, ja nii-
den keskimääräinen kyky torjua saman-
aikaisesti useita ilmamaaleja on tulevai-
suudessa lähes viisinkertainen. Venäläis-
ten alusten osalta kehitys on samansuun-
tainen, mutta ei yhtä merkittävä, koska 
tällä hetkellä käytössä olevat Sovremen-
ny-ja Neustrashimy-luokan alukset ovat 
erittäin ilmatorjuntakykyisiä. 

Saksan merivoimien F125-luokalla 
on kyky tulitukitehtäviin tykistöllä se-

E A D S 
DEFENCE 
& SECURITY 

Defence & Security Systems. 
Networking the Future. 
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kä raketinheittimillä, ja se kykenee tuke-
maan erikoisjoukkojen toimintaa. Venä-
jän alusten maa-ammuntakyvyssä ei ole 
merkittäviä muutoksia (pl. pintatorjun-
taohjukset). 

Kokonaisuudessaan Saksan meri-
voimien taistelualusten suorituskyky ke-
hittyy selkeästi 1990-luvun ja 2000-lu-
vun alun tilanteeseen verrattuna. Venä-
jän Itämeren laivaston taistelualusten 
osalta suorituskyky kehittyy, mutta sii-
hen liittyy useita epävarmuustekijöitä, 
joista keskeisin on taloudelliset resurs-
sit. Tästä johtuen tässä artikkelissa esi-
tettyä arviota Venäjän Itämeren laivas-
ton taistelualuskalustosta ja sen suori-
tuskyvystä vuosina 2010-2025 ei voida 
pitää yhtä luotettavana kuin Saksan me-
rivoimien osalta. 

Suorituskyky kehittyy 
- lukumäärä laskee 

Huolimatta suorituskyvyn kehittymisestä 
alusten kokonaislukumäärä laskee myös 
tulevaisuudessa. Vuosien 1992-2006 ai-
kana molempien maiden taistelualuska-
luston määrä väheni puolella. Arvioita-
essa tilannetta vuosien 2010-2025 aika-
na on todennäköistä, että taloudellisista 
resursseista ja aseteknologian kallistumi-
sesta johtuen suuntaus on edelleen sama. 
Venäjän osalta lukumäärän väheneminen 
on todennäköisesti merkittävämpää, kos-
ka käynnistetyt alushankkeet eivät ehdi 
tuottaa riittävästi uusia aluksia ikäänty-
vien alusten tilalle. 

Nykyisten alushankkeiden ja perus-
korjaussuunnitelmien perusteella taiste-
lualuskaluston voidaan arvioida olevan 

vuosina 2010-2025 alla olevien taulukoi-
den mukaiset. Arvion perusteella Saksan 
merivoimissa aluksia olisi käytössä vuon-
na 2025 enää 16, kun niitä vuonna 1992 
oli vielä 57 ja vuonna 2000 yhteensä 43. 
Vastaavasti Venäjän Itämeren laivastolla 
aluksia olisi käytössä vuonna 2025 enää 
10, kun niitä vuonna 1992 oli vielä 49 ja 
vuonna 2000 yhteensä 36. 

Lopuksi - vastaus artikkelin 
otsikon kysymykseen 

Molemmat maat ovat siis taistelualusten 
osalta kehityspolulla, mutta Venäjän Itä-
meren laivaston osalta kehityspolun pää 
on vielä "hieman sumun peitossa". Saksan 
merivoimilla sen sijaan vaikuttaisi olevan 
"tehtävä kirkkaana mielessä". • 
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Merivoimat ^ J vuotta 

Kuva: TS/Natalia Kopkina 

Merivoimien yhdeksän 
vuosikymmentä 1918-2008 
Historiakatsauksen on laat inut Turun Sanomien toimitus 

ja se on julkaistu Turun Sanomissa 10 .7 .2008 . Rannikon 

Puolustajan päätoimit ta ja ki ittää saamastaan julkaisu-

luvasta. 

1918 Itsenäisen Suomen merivoimat koottiin Venäjän enti-
sen Itämeren-laivaston jäännöksistä. Helsingin edus-
talla ensimmäisen maailmansodan ajan viettäneistä 
aluksista Suomeen jäivät ne, joiden kyljet eivät kestä-
neet evakuointia Pietariin jääaikana. 

1920 Saksalaiset luovuttivat Suomeen 1918 Tallinnassa sota-
saaliiksi saadut venäläisalukset Golubin ja Pingvinin. Ne 
saivat uudet nimet Uusimaa ja Hämeenmaa. Tarton rau-

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans Holmström keskusteli juh-
lavastaanotolla Suomen Joutsenella edeltäjänsä vara-amiraali Esko Illin 
(toinen oik.) kanssa. Oikealla Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, 
kenraalimajuri Kari Siiki. Vasemmalta rouvat Marja Siiki, Marketta Iiii ja 
Sirpa Holmström. Kuva: TSIJonny Holmen 

hansopimus puolestaan velvoitti Suomen luovuttamaan 
Neuvosto-Venäjälle kaksi viidestä torpedoveneestään. 
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192 5 Torpedovene S-2 upposi syysmyrskyssä Isokarin lähel-
lä. Mukana meni koko 53 hengen miehistö. 

1927 Eduskunta hyväksyi laivastolain, johon kuului myös 
suunnitelma ensimmäisistä alushankinnoista. Asiaa 
oli vauhdittanut ruotsalaisten ja saksalaisten esiku-
vien pohjalta perustettu yksityinen kansalaisjärjestö 
Laivastoyhdistys. 

1930 Merivoimien koulutuslaivaksi ostettiin fregatti Suo-
men Joutsen (ent. Laennec, Oldenburg) 

1930-31 Sukellusveneet Vetehinen, Vesihiisi ja lku-Turso 
valmistuivat Turun Crichton-Vulcanin telakalla. Nii-
tä seurasivat 1931 ja 1933 pienemmän luokan sukel-
lusveneet Vesikko ja Helsingin Hietalahdessa raken-
nettu Saukko. Sukellusveneohjelma sai asiantuntija-
apua Saksasta, joka pyrki kiertämään Versailles'n rau-
hansopimukseen kirjattua sukellusvenekieltoaan. Sa-
laa rakennettu Vesikko toimi Saksan kokeilualuksena, 
kunnes Suomi 1936 lunasti sen. 

1932-33 Panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen valmis-
tuivat Crichton-Vulcanin telakalla Turussa. Rannik-
kotykistön tueksi tarkoitetut panssarilaivat olivat suu-
rimpia Suomen merivoimien käytössä koskaan olleita 
aluksia. Investointia on myöhemmin kritisoitu, koska 
raha oli pois esimerkiksi maavoimien aseistuksesta. 

1939 Talvisodan aattona merivoimilla oli kaksi panssari-
laivaa, viisi sukellusvenettä, neljä tykki- venettä, seit-
semän moottoritorpedovenettä, 14 vartiovenettä, yk-
si miinalaiva ja kuusi miinanraivaajaa. Lisäkalustoa 
ryhdyttiin hankkimaan takavarikoimalla siviilialuk-
sia. Niitä käytettiin muun muassa miinanlaskuun ja 
myöhemmin miinanraivaukseen. 

1939-40 Talvisodan vähäisissä meritaisteluissa menetettiin 
vain muutama alus. Suurimmat miestappiot kärsittiin 
tammikuussa 1940, jolloin jäänmurtaja Tarmoon osui 
Kotkassa lentopommi ja saattoalus Aurora II:lla räjäh-
ti aluksen oma syvyyspommi. Kuolleita tuli yhteen-
sä 66. Panssarilaivat suojasivat aluksi Ahvenanmaa-
ta maihinnousulta. Tammikuussa 1940 ne siirrettiin 
ilmapuolustuksen tueksi Turkuun ja aivan loppuvai-
heessa Hangon ja Porkkalan edustalle. Ilmarisen mie-
histöstä yksi kuoli ja seitsemän haavoittui ilmahyök-
käyksessä Kihdissä. Enemmän sotatoimiin vaikuttivat 
Viipurinlahden ja Kotkan edustan rannikkotykistö se-
kä Laatokkaa sulan veden aikana miinoittaneet Laa-
tokan laivaston alukset. 

Vetehistä tehdään Turun telakalla 

1940-41 Turun Crichton-Vulcanin telakalla rakennettiin 
jo ennen sotia suunnitellut miinalaivat Ruotsinsalmi ja 
Riilahti. 1700-luvun meritaisteluiden mukaan ristityt 
alukset osoittautuivat pian kullanarvoisiksi. Riilah-
ti upotettiin jatkosodassa, mutta Ruotsinsalmi jatkoi 
palveluksessa aina vuoteen 1974. 

1941 Jatkosodan alkaessa merivoimilla oli keskeinen rooli. 
Ahvenanmaa miehitettiin jo ennen sotaa. Neuvosto-
laivaston pääosa suljettiin Suomenlahden pohjukkaan 
miinoitteilla ja myöhemmin Porkkalan ja Naissaaren 
välille lasketulla sukellusveneverkolla. 

1941 Elokuussa merivoimat osallistui historiansa suurimpaan 
meritaisteluun Viron Jumindan edustalla. Saksan Tal-
linnaan saartamat venäläiset yrittivät murtautua me-
ritse pakoon kohti Leningradia. Suuri osa aluksista ajoi 
suomalaisten ja saksalaisten laskemaan miinakenttään. 
Miinat, saksalaisille ehjinä jääneiden Viron rannikko-
tykkien tulija Saksan ilmavoimien pommitukset tuhosi-
vat yli 50 alusta. Mukana hukkui jopa 16 000 ihmistä. 

1941 Syyskuussa laivaston lippulaiva Ilmarinen ajoi Utön ete-
läpuolella miinaan ja upposi. Miehistön jäsenistä 271 
hukkui ja 132 onnistui pelastautumaan. Hylky paikan-
nettiin vuonna 1990 noin 70 metrin syvyydestä. 

1941-44 Suomen sukellusveneet upottivat jatkosodan aika-
na miinoilla, torpedoilla ja tykeillään kymmenkunta 
vihollisalusta. Epätavallisimman voiton sai Vetehinen, 
joka tuhosi marraskuussa 1942 venäläisen sukellusvene 
Sts 305:n ajamalla sitä päin. Pusku-upotus oli tiettäväs-
ti viimeinen maailman merisodankäynnissä kirjattu. 

1942 Lähes koko merivoimien kalusto osallistui itäisellä 
Suomenlahdella taisteluun Somerin saaren hallinnas-
ta. Se pysyi Suomella. 
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Ilmarinen 

1943 Venäläinen sukellusvene upotti miinalaiva Riilahden. 
23 merisotilasta kuoli. 

1944 Heinäkuussa laivasto osallistui raskaisiin taistelui-
hin Viipurinlahdella ja sen saarilla. Suomalaiset eivät 
menettäneet aluksia, mutta kaikki suuremmat aluk-
set vaurioituivat taistelukelvottomiksi. Vanhentuneel-
la kalustolla ei pystytty estämään vihollisen etenemis-
tä, mutta sidottiin sen voimia. 

1944 Syksyllä laivasto jäi rauhanteon jälkeen täyteen val-
miuteen aina joulukuun alkuun asti. Neuvostoliitto sai 
Porkkalan laivastotukikohdan lisäksi väliaikaisen käyt-
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töoikeuden neljään muuhunkin eteläisen Suomen tuki-
kohtaan. Saksalaisten jatkosodan aikana Turun Pan-
sioon louhimaa kalliotukikohtaa käyttivät 1944 - 45 
punalaivaston sukellusveneet. Ne upottivat Baltiasta pe-
rääntyvien saksalaisten aluksia. Suurimman eli risteily-
alus Wilhelm GustlofBn mukana meni 7 000 ihmistä. 

1944-48 Suomalaiset raivasivat Suomenlahdelta ja Saaris-
tomereltä noin 60 000 miinaa ja raivausestettä. Maa-
ilmanmitassakin ainutlaatuiseen urakkaan osallistui 
noin 200 alusta ja 2000 miestä, joista 28 sai onnetto-
muuksissa surmansa. 

1947 Pariisin rauhansopimus kielsi Suomelta muun muas-
sa ohjukset, sukellusveneet ja moottoritorpedoveneet. 
Merivoimien aluskannan enimmäiskooksi määrättiin 
10000 tonnia. 

1947 Panssarilaiva Väinämöinen myytiin Neuvostoliitolle. 
Se palveli Porkkalassa nimellä Vyborg, se moderni-
soitiin 1950-luvulla ja romutettiin 1966 Leningradis-
sa. Suomen sukellusveneet myytiin 1952 romuksi Bel-
giaan lukuunottamatta Vesikkoa, joka päätyi museo-
kohteeksi Suomenlinnaan. 

1949-55 Merivoimat sopeutui uusiin oloihin. Rannikkoty-
kistö siirrettiin 1952 osaksi maavoimia, ja laivastosta 
tuli oma puolustushaaransa. Aluskanta kaipasi kipeäs-
ti uusimista. 

1956 Porkkalan alue palautettiin. Suomi aloitti alueen lin-
nakkeiden kunnostuksen. 

1957 Merivoimat sai taas toisen miinalaivan, kun upouusi 
Keihässalmi korvasi jatkosodassa upotetun Riilahden. 

1962 Koulukuvaksi ostettiin fregatti Matti Kurki. Sen edel-
täjä Suomen Joutsen oli siirtynyt merimiesammattikou-
luksi Turkuun. 

1968 Turunmaa-luokan tykkiveneet Karjala ja Turunmaa 
otettiin käyttöön. Niillä oli kokoonsa nähden poik-
keuksellinen tulivoima. 

1970 Merivoimat sai ensimmäiset ohjuksensa. Kotimaiseen 
ohjuslautta Iskuun asennettiin neljä neuvostoliittolaista 
P-15 Termit -meritaisteluohjusta. Suomessa ohjus tun-
nettiin nimellä Meritorjuntaohjus 66 ja lännessä SS-N-2 
eli Styx. Se edusti alansa huippua ja näytti tehonsa muun 
muassa Lähi-idän konflikteissa. 

1971-81 Puolustuspolitiikkaa suunnitteli kolme parlamen-
taarista puolustuskomiteaa. Eduskunnan mukaantu-
lo jo valmisteluvaiheessa toi pitkäjänteisyyttä puolus-
tusvoimien rahoitukseen. Kotimaisiin tilauksiin pai-
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nottuvia merivoimien hankintoja pystyttiin perustele-
maan myös työllisyydellä. 

1973 Siviileiltä aina 1960-luvulle asti suljettuna pysynyt 
Suomenlinna siirtyi siviilihallintoon. 

1974-75 Suomi tilasi Neuvostoliitosta Tuimaluokan ohjus-
veneet Tuima, Tuisku, Tuuli ja Tyrsky. Niidenkin aseis-
tukseksi tuli Termit eli Styx. Kotimaassa valmistettiin 
uudet Kuha-luokan miinanraivaajat, joiden runko on 
poikkeuksellisesti lujitemuovia. 

1975-81 Miinalaiva Keihässalmi peruskorjattiin. 
1977-79 Valtiovalta tuki telakkateollisuuden työllisyyt-

tä suurilla merivoimien hankinnoilla. Urakoita tilat-
tiin 47, joista 29 oli uusia aluksia ja loput korjaustöitä. 
Näyttävin uusin hankinta oli lippulaivaksikin otettu uu-
si koulutusalus miinalaiva Pohjanmaa. 

1981-86 Käyttöön tulivat toisen sukupolven eli Helsinki-
luokan ohjusveneet Helsinki, Turku, Oulu ja Kotka. 
Wärtsilän Helsingin-telakalla rakennetut alukset va-
rustettiin ruotsalaisella RBS15- meritorjuntaohjuk-
sella, joka Suomessa sai nimen MtO 85. Ohjuksia tuli 
myös rannikkotykistön käyttöön laukaistavaksi kuor-
ma-autojen laveteilta. 

Helsinki-luokan ohjusvene 

1985-86 Karjala ja Turunmaa peruskorjattiin. 
1990-92 Merivoimien kalusto uudistui perusteellisesti. Käyt-

töön tulivat Hämeenmaa-luokan miinalaivat Hämeen-
maa ja Uusimaa sekä kolmannen sukupolven eli Rauma-
luokan ohjusveneet Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali. 
Meritorjuntaohjuksena säilyi ruotsalainen Mto 85, jon-
ka rinnalle hankittiin ranskalaiset Matra Mistral ilma-
torjuntaohjukset. Käyttöön tulivat myös uudet Pansio-
luokan miinalautat Pansio, Porkkala ja Pyhäranta. 

1996-98 miinalaiva Pohjanmaa peruskorjattiin. Alus va-
rustettiin moderneilla merenkulkujärjestelmilläja lä-
hes automaattisella miinoitusjärjestelmällä. 1998 Me-
rivoimiin liitettiin pitkän tauon jälkeen muita ranni-
kon puolustukseen osallistuvia joukkoja eli rannikko-
tykistöjä ensimmäistä kertaa myös jalkaväkeä eli ran-
nikkojääkäreitä. 

1998 Käyttöön tuli neljännen sukupolven eli Hamina-luo-
kan ohjusvene Hamina. Raumalla valmistetuissa aluk-
sessa hyödynnettiin havaitsemista vaikeuttavaa häive-
tekniikkaa. Meritorjuntaohjus säilyi entisenä. 

2000-03 Uusien ohjusveneiden rinnalle päätettiin tilata 
neljä ohjuksin varustettavaa ilmatyynyalusta. Rau-
man telakka ehti rakentaa 2002 vain prototyypin ni-
meltä Tuuli, kun merivoimat 2003 yllättäen luopui 
hankkeesta. Ilmatyynyalukset korvattiin ohjusveneil-
lä, ja yli 13 miljoonaa maksamaan tullut Tuuli pantiin 
myyntiin. Sille ei ole vielä löydetty ostajaa. 

2003-06 Käyttöön tulivat loput Haminaluokan ohjusve-
neet Tornio, Hanko ja Pori. 

2006 Merivoimat tilasi vanhentuvan Kuha-luokan korvaa-
jaksi kolme uutta miinantorjunta-alusta Italiasta. En-
simmäisen on määrä valmistua 2010. 

2006-08 Hämeenmaa ja Uusimaa modernisoitiin. Taiste-
lunjohto-, valvonta-ja asejärjestelmät uusittiin. 

2008 Merivoimien esikunta siirtyi Turkuun. | 

Epomare Oy 
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www.epomare.fi 

Miinalaiva Hämeenmaan tähystäjä 
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Merivoimat i ) vuotta 

Komentaja tarkastaa joukkoja. Kura Antti Ji, 

Merivoimat 
juhlivat 90 vuottaan Turussa, nykyisten merivoimien uudessa kotikaupungissa. 

Merivoimien 90-vuotisjuh-
la, ja samalla vuosipäivä, 
tarjosivat sään puolesta 

kaikkea auringon paisteen ja kolean ke-
sämyrskyn väliltä. Aivan kuin Turussa 
oleva koululaiva Suomen Joutsen ei oli-
si halunnut päästää juhlijoita helpolla, 
vaan antaa tuntumaa siitä millaista on 
maailman merillä ollut. 

Merivoimien vuosipäivää juhlittiin 

merivoimien uudessa "pääkaupungissa" 
Turussa 9.7.2008. Aamu valkeni lupaa-
van aurinkoisena ja helteistä päivää luva-
ten. Alukset olivat ryhmittyneet Aurajoen 
varteen Forum Marinumin edustalle. Ko-
mean alusjoukon jatkeena oli myös seitse-
män Sininen Reservi ry:n yhdistysalusta, 
"nuorimpana" edellisenä päivänä nimen-
sä saanut tamperelaisten Pirkanmaa. 

Alusten osalta vuosipäivän vietto 
Yhdistysalukset tulossa Pirkanmaan johdolla. 

Kura PV/Oscar Lindell. 
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Arno Hakkarainen 

Sininen Reservi ry:n liput katselmuksessa. Kuva Mika Kuutti. 

Iloisia reserviläisvieraita saapumassa ilta-
juhlaan Vasemmalta Reima Mäkeläinen ja 
Kai Masalin sekä malli 51. Vastaanottamassa 
puheenjohtaja Arno Hakkarainen ja rouva Eija 
Hakkarainen sekä ankaran paikallisvastuun 
kantanut Jarmo Holm ja rouva Marita Holm. 
Kuva PV/Oscar Lindell. 

V-PLehto esitti sikermän laivastoaiheisia 

lauluja. Kuva P V/Oscar Lindell. 

Malja 90-vuotiaille merivoimille! Kura P V/Oscar Lindell. 

oli alkanut jo edellisenä päivänä. Ne ko-
koontuivat Rajakarin tuntumassa, josta 
sitten mii Uusimaan johdolla siirtyivät 
marssirivistönä laituripaikalleen Forum 
Marinumin tuntumaan. Pääkaupunki-
seudulla majailevat, Suomenlinnan RT-
killan ja Merireserviläiset ry:n omista-
mat Ahvenet olivat aloittaneet ajon koh-
ti Turkua jo maanantai-aamuna. Siirto-
ajo toteutettiin MPK:n meripuolustus-
piirin kurssina, jonka aikana annettiin 
ajokoulutusta yhdistysten oman väen li-
säksi merivoimien maakuntajoukkoon 
kuuluville. Regatasta on artikkeli tä-
män lehden sivulla 78. 

90-vuotisjuhlapäivän vietto käyn-
nistyi perinteiseen tapaan juhlallisella li-
punnostolla ja merivoimien komentajan, 
vara-amiraali Hans Holmströmin suo-
rittamalla katselmuksella. Katselmuk-
seen osallistui myös lippulinna, jossa Si-
ninen Reservi ry:n alueellisten lippujen 
lisäksi oli paikallisten reserviläisyhdis-
tysten liput. Katselmusjoukkoja komen-
si totuttuun tapaan esikuntapäällikkö, 
lippueamiraali Veli-JukkaPennala. Aa-
mun virallisen osuuden päätti komenta-
jan kutsuvieraille tarjoama aamukahvi. 

Aurinkoisena alkanut päivä hou-
kutteli tuhat määrin uteliasta yleisöä 

tutustumaan aluksiin ja näyttelyalueel-
la olevaan kalustoon. Katseltavan lisäk-
si tarjottiin myös komeaa kuultavaa Me-
rivoimien soittokunnan pitämän konser-
tin muodossa. Ilahduttavan paljon kävi-
jöitä riitti myös Sininen Reservi ry:n esit-
telypisteessä ja aluksilla. Iltapäivä hui-
pentui merivoimien komentajan Suomen 
Joutsenella pitämään vastaanottoon. 

Mitä lähemmäksi päästiin iltajuh-
laa, sitä tummemmat pilvet nousivat tai-
vaalla sillä seurauksella, että näyttely-
aluetta purkavat saivat niskaansa oikein 
kunnon kesäisen sateen. Onneksi sade 
taukosi sen verran, että iltajuhlaan tu-
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Alukset juhlavalaistuksessa. Kuva PV/Oscar Lindell. 

Esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veli-Jukku 
Pennala ja rouva Anja Pennala olivat tyytyväisiä 
juhlapäivään. Taustalla myös insinöörikommo-
dori Pekka Kamari. Kuva PV/Oscar Lindell. 

lijat pääsivät Suomen Joutsenelle kuivin 
jaloin. Vieraiden saavuttua toivotti Sini-
nen Reservi ry:n varapuheenjohtaja Jar-
mo Holm vieraat tervetulleiksi. Merivoi-
mille kohotetun maljan jälkeen täytti vil-
kas ja iloinen keskustelu niin kannen kuin 
etu-ja takasalonginkin vieraiden odotta-
essa ruokailun alkamista. Iltajuhlan erin-
omaisen maukkaasta seisovasta pöydästä 
vastasi Rannikkosotilaskotiyhdistys ry. 

Tanssimaankin päästiin merivoi-
mien soittokunnan tanssikokoonpanon 
tahdittamana. Tummat pilvet, navakka 
ja kolea tuuli ja ajoittainen sade osaltaan 
siivittivät niitä rohkeimpia, jotka uskal-

tautuivat tanssimaan. Vaikka sään halti-
jat eivät olleet suosiollisia, oli tunnelma 
vieraiden joukossa rentoja iloinen. Omal-
ta osaltaan tunnelmaa kohotti illan yllä-
tysesiintyjä trubaduuri V-P Lehto, joka 
esitti sikermän laivastoaiheisia lauluja. 

Lämmin kiitos Teille kaikille, jot-
ka Sininen Reservi ry:n puolesta osal-
listuitte tavalla tai toisella vuosipäivän 
ja iltajuhlan järjestelyihin, onnistuim-
me taas erinomaisesti. Ensi vuonna ko-
koonnumme Kotkaan juhlimaan meri-
voimien vuosipäivää. Nähdään viimeis-
tään siellä! • 
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Ja meillä kaikilla oli mukavaa. Pirkanmaan 
konepäällikkö kapteeni evp Juhani Tuominen 
vaimonsa Pirjo Tuomisen kanssa. Kuva PV/ 
Oscar Lindell. 

Laivaston lotta Anna-Liisa Inhamaa-Häkkinen, komentajakapteeni Hannu Rantala Eila rouvineen sekä 
sotilasmestari res Raimo Häyrinen kohottavat maljan juhliville merivoimille. Kuva PV/Oscar Lindell. 



"Happamia, sanoi kettu..." (toim. huom.) 

Meripuolustuspäivä 
25.10.2008 

Sininen Reservi ry järjestää perinteisen 

Meripuolustuspäivän 25.10.2008 Me-

risotakoululla Suomenlinnassa. Totut-

tuun tapaa päivä alkaa jäsenyhdistysten 

järjestöseminaarilla ja iltapäivällä pide-

tään kutsuvieras-seminaari yhdessä me-

rivoimien kanssa. Iltapäivän kutsuvie-

rasseminaarin aiheena on "Merivoimien 

kansainvälinen toiminta". 

Lisätiedot: 

Puheenjohtaja Arno Hakkarainen, 050 383 5486 

Komposiiteilla lisää 
suorituskykyä 

FY-COMPOSITES 

Laadukasta komposiittiosaamista 
jo vuodesta 1986 

www.fy-composites.com 
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Puolustusvoimien joukko-osastoperinteet 
Sotamuseo 2008, A4,336 sivua + CD-levy, jossa 33puolustusvoimien kunniamarssia. 

Sotilasjoukkojen identiteetin tärkeä-
nä muodostajina ovat sotilasperin-

teet, jotka usein syventävät joukon yh-
teenkuuluvuutta. Sotamuseo on puolus-
tusvoimien juhlavuoden kunniaksi ke-
rännyt puolustusvoimien joukko-osasto-
perinteet kirjaksi. Koottua perinnekir-
jaa ei ole aikaisemmin tehty. 4. kesäkuu-
ta 2008 julkaistun kirjan päätoimittajana 
ja käsikirjoittajana on toiminut kapteeni 
Marko Palokangas Maanpuolustuskorke-
akoulun Sotahistorian laitokselta. Apuna 
hänellä on ollut suuri toimitus-, käsikir-

joittaja-ja avustajakunta puhumattakaan 
niistä lukuisista eri joukko-osastoissa ma-
teriaalia keränneistä henkilöistä. 

Lähteiden kerääminen alkoi yli kak-
si vuotta sitten tiedonkeruulomakkeella, 
johon joukko-osastot merkitsivät tiedot 
niistä sotilasperinteistä, joita heillä oli. 
Joukko-osastoilta saatu tieto oli kirjavaa 
senkin takia että sotilasperinteitä on sekä 
vahvistettuja ja vahvistamattomia. Kir-
jassa on jätetty tietoisesti sota-ajan perin-
teet pois, koska sodan aikana joukoilla oli 
omat numerot ja omat tunnukset. 

Kirjassa käsitellään yli kahdeksan-
kymmenen joukko-osaston perinteitä tie-
tolomakkeen muodossa omina artikkelei-
naan, jonka aloittaa lyhyt historiakuva-
us siitä, mistä joukko-osasto on alun pe-
rin lähtöisin ja millä paikkakunnilla se on 
toiminut. Kirjan tiedot on tarkastettu so-
ta-arkistosta aina vuosiluvuista lipun vä-
reihin saakka. Kirjassa käsiteltävät perin-
teet ovat joukko-osaston yleinen historia, 
joukko-osastotunnus, joukko-osastoristi, 
lippu, kunniamarssi, perinne tai/ja vuo-
sipäivä, perinnehuoneet, museot, muisto-
merkit, killat ja perinneyhdistykset, joh-

tajat ja kirjallisuus. Kirjassa on 
lisäksi liitteenä CD, jossa on 33 
kunniamarssia Kaartin Soitto-
kunnan soittamana. 

Puolustusvoimissa on vii-
me vuosina satsattu julkaisujen 
selkeyteen ja näyttävyyteen, ja 
Puolustusvoimien joukko-
osastoperinteet ovat hyvä esi-
merkki onnistuneesta kokonaisuudesta. 
Ne muutamat pienet virheet, joihin kir-
jassa sattumalta törmäsin, esimerkiksi 
oman aselajikiltani väärä perustamis-
vuosi, ei alenna kirjan arvoa. Kyseessä 
on kirja, joka kuuluisi jokaisen sotilaan 
kirjaston kunniapaikalle. Koska kirjan 
painos tiettävästi on pieni, sitä ei kuiten-
kaan kaikille halukkaille varmasti tule 
riittämään. 

Kirjan hinta Sotamuseossa on 35 
euroa. Sotamuseo ei ota vastaan tilauk-
sia puhelimitse. Kirjaa saa myös kirja-
kaupoista eri hinnalla. Esimerkiksi Aka-
teemisen kirjakaupan hinta on 48,90 €. 

Ove Enqvist 

N a v i g o i n t i o h j e l m a 

T a s k u L o i s t o 
gsm 0400-725 374 • puh 09-8870 1710 

• tarkat maasto- ja merikar ta t 
• helppokäyttöinen 
• automaatt inen reititys 
• jaettu näyttö 
• nyt myös S60-versio 

Tutus tu in te rne t - s ivu ih in 
www.hannusales . f i 

AUTROSAFE OY 
www.autrosafe.fi 
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Taisteluiden suuret sävelet 
Laivaston Soittokunta 

Laivaston Soittokunta on julkaissut 
varsin kunnianhimoisen ja ehkä ai-

kaisempiin levytyksiin verrattuna hie-
man erilaisen levytyksen, joka lanseerat-
tiin Turussa merivoimien vuosipäivänä 

Taisteluiden suuret sävelet /Great Tu-
nes of Battle on ainakin minulle kuunte-
lunautinto, joka vaatii keskittymistä ja hil-
jentymistä, niin kuin suuri musiikki aina. 

Lähes tunnin mittaisella levyllä soi 
upeasti kuusi sykähdyttävää ja pysäyttävää 
kappaletta, joilla jokaisella on historia. 

Robert W. Smith: INCHON 

Amerikkalainen säveltäjä Robert W. 
Smith (s. 1958) sävelsi Inchonin Korean 
sodan 50-vuotismuistopäivän innoitta-
mana ja omisti sen isälleen, Korean ja 
Vietnamin sotien veteraanille. Smith on 
yksi tuotteliaimmista amerikkalaisista 
nykysäveltäjistä. Hän on julkaissut yh-
teensä yli 600 sävellystä ja sovitusta. 

Koreansodassa (1950-53) Pohjois-Ko-
rean hyökättyä Etelä-Koreaan kesäkuussa 
1950, tuli Yhdysvallat Etelä-Korean avuksi 
ja hyökkäsi Inchoniin saman vuoden syys-
kuussa. Inchon kuvaa lännen ja idän kult-
tuurien yhteentörmäystä ja sotaa musiikin 
keinoin, aina teoksen alun yksinäisen ran-
nan hiljaisesta aaltojen liikkeestä helikop-
terien laskeutumiseen asti. Yksinkertaiseen 
korealaiseen rukoukseen teoksen keskellä 
vastataan voimakkaammalla länsimaisel-
la versiolla samasta melodiasta. Yhtä no-
peasti kuin helikopterit aloittavat maihin-
nousun, se päättyy helikopterien lentäessä 
kaukaisuuteen, äänien hiljetessä ja rannan 
jäädessä jälleen rauhaan. 

Tuomas Kantelinen: 
RUKAJÄRVEN TIE 

Tuomas Kantelinen (s. 1969) on saanut 
Jussi-palkinnon musiikistaan elokuviin 
Lunastus (1998) ja Rukajärven tie (2000). 
Olli Saarelan ohjaama elokuva Rukajär-
ven tie perustuu pääosin Antti Tuurin 
taltioimaan Pentti Perttulin kertomuk-
seen, jonka kertoo elokuvassa luutnant-
ti Eero Perkola. Elokuva kuvaa Perko-
lan polkupyöräosaston vaiheita etulin-
jassa, Repolassa. Perkolan osasto käske-
tään yksinäiselle ja vaaralliselle tieduste-
luretkelle vihollisen selustaan. 

Jan de Haan: BANJA LUKA 

Sävellyksessään Banja Luka de Haan ku-
vaa entistä Jugoslaviaa koetellutta kan-
salaissotaa. Hyökkäävä avaus johdatte-
lee konfliktiin, jonka jälkeen saksofoni-
osuus kuvailee murhenäytelmän. Trum-
petti-ja pasuunasoolot hiljentävät ruko-
ukseen. Seuraa kevyempi osa, jossa luo-
daan toivoa rauhalle. Toive on turha, sil-
lä vallanpitäjät päättävät toisin. Altto-
saksofoni ja huilu kuvailevat asevoimien 
etenemistä, joka jättää jälkeensä kuole-
maa ja hävitystä. Kohtalo lyö armotto-
masti - laajaa etnistä puhdistusta toteu-
tetaan. Kansakunta kärsii painajais-
unesta, jolle ei näy loppua. Nimensä teos 
on saanut sodan keskelle jääneestä Banja 
Lukan kaupungista. 

Harald Hedman: SVEN DUFVA 

Harald Hedman (1874-1902) lähti 14-vuo-
tiaana Kuopiosta Helsinkiin Robert Ka-
januksen orkesterikoulun oppilaaksi ja 

soitti myöhemmin Kajanuksen orkes-
terissa, Helsinki Filharmoniassa kuu-
si vuotta. Hedman nimitettiin Oulun 4. 
tarkk ampujapataljoonan kapellimesta-
riksi v. 1900. Hänen sotilaskapellimesta-
riuransa päättyi lyhyeen, kun Suomen sota-
väki lakkautettiin v. 1901. Hedman muutti 
Berliiniin opiskelemaan sävellystä ja urku-
jen soittoa. Palattuaan Suomeen hän suo-
ritti lukkariurkurin tutkinnon keväällä 
1902. Hedman kuoli äkilliseen sairauteen 
saman vuoden kesällä vain 28-vuotiaana. 

Sven Dufva-alkusoitto kertoo Suo-
men sodan (1808-09) aikaisista tunnel-
mista. Teoksen sankari Sven Dufva on 
tuttu Runebergin Vänrikki Stoolin ta-
rinoista. Sädekehän ympäröimä runon 
sankari oli rohkea sotamies, joka ryntäsi 
venäläisiä vastaan Koljonvirran sillalla. 
Runossa ihaillaan uskollisuutta, urhool-
lisuutta ja uhrautuvaisuutta. Alkusoit-
to kuvaa osuvasti musiikin keinoin so-
dan uhkaa, sodan alkuvaiheiden apeita 
tunnelmia, sankarillisia taisteluja ja vih-
doin voiton hetkeä. 

Arttu Takalo: 
THE BATTLE OF BENGTSKÄR 

Säveltäjä, vibrafonisti Arttu Takalo (s. 
1971) on säveltänyt lukuisia teoksia mm. 
big bändille, sinfoniaorkesterille ja kama-
rimusiikkikokoonpanoille. Laivaston Soit-
tokunnan tilausteos The Battle of Bengts-
kär kantaesitettiin 12.8.2007 Turun Mu-
siikkijuhlilla. Takalo kertoo: "Sävellykse-
ni pohjautuu taisteluun, joka käytiin jatko-
sodan alussa v. 1941. Pyrin perinteiseen ta-
paan kuvaamaan taistelun kulkua usvaises-
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Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808: 
Förräderi eller krigslist 
Magnus Ullman, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Tukholma 2008. A4poikittain, 160 sirua 

ta aamusta raivoisaan loppuun. Kuvaan lä-
hes elokuvamaisesti pientä, mutta varmas-
ti pelottavaa hetkeä maamme historiassa. 
Toivottavasti suomalaisten taistelijoiden 
urheus välittyy tässä teoksessa". 

Rafael Pulkkinen: 
LAIVASTON SURUMARSSI 

Panssarilaiva Ilmarinen, laivastomme 
lippulaiva, ajoi Utön lounaispuolella 
merimiinaan ja upposi 13.9.1941, vain 
seitsemässä minuutissa. Ilmarisen mie-
histöstä 271 miestä sai merellisen leposi-
jan, vartioveneet pelastivat 132 miestä. 

Rafael Pulkkinen (1906-2006) johti 
Laivaston Soittokuntaa pari päivää on-
nettomuuden jälkeen pidetyssä muistoti-
laisuudessa. Soittokunnan kapellimesta-
rina vuosina 1947-65 toiminut Pulkkinen 
omisti säveltämänsä Laivaston surumars-
sin panssarilaiva Ilmarisen muistolle. 

Tämä levytys liikuttaa jokaisen sotilaan 
ja erityisesti meri- ja rannikkosotilaan 
sydäntä. Laivaston Soittokunta on jul-
kaissut upean teoksen. 

Kai Masalin 

Suomenlinnan eli Sveaborgin antau-
tuminen keväällä 1808 on yksi meri-

historiamme häpeäpilkuista ja arvoituk-
sista. Linnoituksen komendantin vara-
amiraali Carl OlofCronstedtin, Ruotsin-
salmen taistelun sankari vuodelta 1790, 
syy antautumiseen keväällä 1808 käytän-
nöllisesti katsoen ilman taistelua on vielä 
selvittämättä, minkä takia Magnus Ull-
manin uusi kirja herättää mielenkiintoa. 

Kirjan ulkoasu ansaitsee kiitosta. 
Kirjan koko, A4 poikittain, ei ehkä miel-
lytä kaikkia, mutta sopii hyvin kuvituk-
seen, joka koostuu pääosin isoista väri-
kuvista ja maalauksista. Kuvia on yh-
teensä 77, eli noin joka toisella sivulla. 

Jo sisällysluettelosta huomaa, että 
kyseessä ei kirjan nimestä huolimatta ole 
kirja Viaporin antautumisesta, vaan uusi 
yleisesitys Viapori-Suomenlinnasta, jossa 
antautumiselle on annettu hieman koros-
tuneempi asema kuin aikaisemmissa teok-
sissa. Eri luvuissa käsitellään linnoituk-
sen perustamista, Kustaa III:n sotaa, vuo-
sia 1790-1808, Venäjän hyökkäystä 1808 
jne. aina talvi-ja jatkosotaan ja sen jälkei-
seen aikaan yhteensä 13 luvussa. Ottaen 
huomioon lukujen sekä sivujen ja kuvien 
määrän huomaa, ettei linnoituksen koko 
260-vuotista elinkaarta ole voitu kuvata 
kovin yksityiskohtaisesti. 

Kir ja on lähinnä hyvä yleisesitys 
Suomenlinnan historiasta perustamises-
ta nykypäivään. Se toimii myös johda-
tuksena Suomen sotaan ja Viaporin an-
tautumisen arvoitukseen. Jos haluaa sy-
vällisempiä tietoja Suomenlinnan histo-
riasta ne on haettava muista teoksista. 

Kirja on ruotsalaisen kustantajan 
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek jul-
kaisema, ja sitä myydään mm. Suomen-
linnan museossa sekä hyvin varustetuissa 
kirjakaupoissa. Suoraan kustantajalta ti-
lattuna kirjan hinta oli jäsentarjouksena 
31 euroa sisältäen postikulut, Suomenlin-
nassa hinta on noin 35 euroa. 

Kir jaan voi tutustua kirjoit tajan 
kotisivuilla www.magnusullman.com, 
ja tiedusteluja voi lähettää kirjoittajal-
le osoitteeseen magnus.ullman@lmlaw. 
se, +46(0)8 599 290 28 

Ove Enqvist 

Myydään 
Myyn ylimääräisiä suomen- ja venäjänkielisiä 
rannikkopuolustusta käsitteleviä kirjoja. 
Tarkemmat tiedot: 

Ove Enqvist, 40 5524136 , enqvist(at)oktanet.fi 
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Ilkka Stenberg 

Meritorjuntaohjuspatteri 
kertasi Railassa Yliluutnantti Ilkka 

Stenberg toimi harjoi-
tuksessa ohjuspatterin 
päällikkönä 

Suomenl innan rannikkorykment in OHJUSPATTERI joht i mer i tor juntaohjus-

patter in kertausharjoi tuksen RAILA meripuolustusharjoituksessa kesäkuussa 

2008 . Mer i tor juntaohjuspat ter in voima ja suorituskyky ovat sen reserviläisten 

ammatt i ta idossa. 

Suomenlahden meripuolustus-
alue toimeenpani komentajan-
sa, kommodori Timo Junttilan, 

johdolla merivoimien komentajan, vara-
amiraali Hans Holmströmin, johtaman 
RAILA meripuolustusharjoituksen 6,-
13.6.2008. Harjoituksen pelitilanne ajoit-
tui sodan ajan tilanteeseen. Harjoituske-
hyksenä oli alueellisen hyökkäyksen tor-
juntavaiheen tilanne strategisen iskun en-
naltaehkäisyn ja torjunnan sijasta. 

Ohjusammunnan valmistelua laskentakeskuk-

sessa. Kuva: Puolustusvoimat, Ville Tynkkynen 

Meripuolustusharjoitukseen osal-
listui merivoimien joukko-osastojen li-
säksi useita muita joukkoja niin maavoi-
mista kuin ilmavoimistakin. Mukana oli 
myös muita yhteiskunnan tärkeitä yh-
teistyökumppaneita. Harjoitusjoukko-
jen vahvuus oli yhteensä noin 2700 hen-
keä, joista reserviläisiä oli yli 700. Reser-
viläisten suuri määrä heijasti puolustus-
voimien tavoitetta kasvattaa kertaushar-
joitusmäärät vuoden 2008 aikana aiem-
pien vuosien tasolle. Suomenlinnan ran-
nikkorykmentin ohjuspatteri johti meri-
torjuntaohjuspatterin kertausharjoituk-
sen osana meripuolustusharjoitusta. 

Meritorjuntaohjuspatterin suoritus-
kyky koostuu tehokkaan asejärjestelmän 
lisäksi osaavasta ja ammattitaitoisesta re-
serviläisjoukosta. Yksikön sodan ajan ko-
koonpanoon kuuluu pääosin reserviläi-
siä, joten tärkeä osa merivoimien iskuky-
kyä on reserviläisjoukon harteilla. 

Aiempien vuosien kertausharjoi-
tusvuorokausien supistaminen oli mer-
kinnyt useamman vuoden harjoitustau-
koa reserviläisille, jotka olivat aiemmin 
tottuneet säännölliseen kertausharjoi-
tusrytmiin. Muutamalle reserviläiselle 

kertausharjoitus oli ensimmäinen - oli-
pa joukossa niitäkin, joiden sotilaspas-
seihin oli kiinnitetty jo erillinen lisälii-
te kertausharjoituksia varten. Vankas-
ta kokemuksesta huolimatta nämä har-
joitukseen saapuvat reserviläiskonka-
rit epäilivät muistaisivatkohan he omia 
tehtäviään enää näin pitkän tauon jäl-
keen. Heidän huolensa oli aiheeton; van-
hat opit tulivat nopeasti mieleen, vaikka 
moni asia oli yksikön toimintatavoissa ja 
kalustossa muuttunutkin tauon aikana. 
Eräs reserviläinen totesikin, että "eihän 
tässä ole enää mikään niin kuin ennen, 
mutta eiköhän aleta opettelemaan". 

Reserviläisen huomio muutoksesta 
ei ollut mitenkään tuulesta temmattu -
moni asia on muuttunut 2000-luvulla. 
Meritorjuntaohjusjärjestelmä koki vuo-
situhannen alkuvaiheessa laajamittai-
sen modernisoinnin, jonka vaikutus oli 
myös meritorjuntaohjuspatterille mer-
kittävä. Modernisoinnin yhteydessä uu-
sittiin suurin osa kalustosta, mikä mah-
dollisti koko organisaation uudistami-
sen kalustoa vastaavaksi. 

Modernisoinnin lisäksi meritorjun-
taohjuspattereiden suurin muutos on me-
ritorjuntaohjusjärjestelmien saattaminen 
johtamisjärjestelmiensä osalta toistensa 
kaltaiseksi toimintaympäristöstä riippu-
matta. Modernisointi, johtamisjärjestel-
mien kehittyminen sekä uhkakuvien muu-
tokset ovat muuttaneet ja hienosäätäneet 
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Ohjuslavetti 
ampumakunnossa. 

Kuva: Puolustusvoimat, 
Ilkka Stenberg 

ohjustulenkäy tön käyttöperiaatteita. Nä-
mä muutokset ovat vaikuttaneet oleelli-
sesti myös meritorjuntaohjuspatterin tais-
telutekniikkaan. RAILA harjoituksessa 
reserviläiset sisäistivät ja oppivat uudet 
muutokset yksikön kalustossa, organi-
saatiossa ja toimintatavoissa. 

Into ja ME-henki paistoivat reser-
viläisten ilmeistä ja otteista koko meri-
torjuntaohjuspatterin kertausharjoituk-
sen ajan, vaikka harjoitus välillä näitä 
kovistelikin. Viiden vuorokauden har-
joituksen aikataulu oli suunniteltu to-
della tiiviiksi, eikä turhille tauoille tai 
pitkille aamu-unille jäänyt aikaa. Tuli-
asemat vaihtuivat tiheästi, ohjuslastauk-
sia ja -testauksia suoritettiin kymmenit-
täin ja tuliasemien suojaussuunnitelmat 
valmistuivat samanaikaisesti, kun seu-
raavia asemia jo tiedusteltiin. Kaiken tä-
män ohella ehdittiin myös suorittaa usei-

Ohjuslastaus lavetille rakennuksen suojassa. 

Kuva: Puolustusvoimat, Ville Tynkkynen. 

Ajoneuvo: Meritorjuntaohjus 85M: 
Sisu SK42 6*6+2 Pituus 4,3 m 
Pituus 11 m Paino 770 kg 
Korkeus 4 m Lataus 200 kg 
Paino 261 Kantama yli 100 km 
Nopeus 80/h Nopeus 250-300 m/s 
Pääkone 242 kw Aktiivinen hakupää valmistettu 

Ruotsissa 

ta käsiaseammuntoja aina kohdistusam-
munnoista alkaen reaktioammuntoihin 
sekä erittäin vaativiin asutuskeskusym-
päristössä suoritettuihin taisteluam-
muntoihin. Erään reserviläisen suusta 
kuuluikin kesken suurimman kiireen, 
että: "tässä harjoituksessa näköjään ote-

taan kiinni väliin jääneet vuodet". 

Harjoitusjoukkoa kovisteli myös 
harjoituksen suurehko lykkäysmäärä, jo-
ka oli lähes kolmannes yksikön kokoon-
panosta. Kolmanneksen vaje yksikön hen-
kilöstöstä oli haaste tehtävien toteuttami-
selle. Usea reserviläinen löysikin itsensä 
harjoituksen aikana eri tehtävästä kuin 
oli aiemmin tottunut ja monet huhkivat 
tehden kahden sotilaan työn koko harjoi-
tuksen ajan. Puolustusvoimien komentaja 
amiraali Juhani Kaskeala totesikin har-
joituksen aikana yksikön toimintaa tar-

kastaessaan, että: "vapautusta kertaushar-

joituksista sekä haetaan että saadaan liian 

kevyin perustein". Henkilövajeesta huoli-
matta reserviläisjoukko täytti tehtävänsä 
kiitettävästi intoa puhkuen ja yhteen hii-
leen puhaltamalla. | 

TST-partio valmiina seuraavaan taisteluammun-

taan. Kuva: Puolustusvoimat, Ilkka Stenberg 

Rannikon Puolustaja 2 | 2008 47 



VEHEIRO Oy 
• Volvo Penta Marin Center 

moottor imyynt i , 
huolto, varaosat 

• Venetarvikemyymälä 
• Pienvenetelakka, 
nosturi 12 t 

• Veneiden sisäsäilytys-
hallit 3200 m2 

• Vakuutusyhtiöiden 
auktorisoima 
luj i temuovikorjaamo 

• Vaijerityöt 

Vele i ro Oy, Puolanlaituri, 48200 Kotka, puh. (05) 2109 555 

info@veleiro.fi  
www.veleiro.fi 

International 
&GflRf1fN 

Raymaring 

wallas 
NAVMAN 

CONTROL EXPRESS 
For Demanding Conditions 

Suomen Laivaston historia, osat 1 -3 (1918-2003) 

Vuonna 1968 julkaisti in S u o m e n Laivaston histo-
rian osat 1-2, jotka käsit telivät m e r i v o i m i e m m e 
50-vuot ishis tor iaa i t senäisyyden alusta a ina vuo-
teen 1968. Nyt Meriupseeriyhdistys yhdessä Suomi 
Merellä -säätiön kanssa julkaisee sarjalle jatkoa. 

Uusi osa 3 käsit telee M e r i v o i m i e m m e seuraa-
vaa 35 v u o d e n jaksoa, vuosia 1969-2003 . Samalla 
t e h d ä ä n näköispainokset osista 1-2, jot ta n u o r e m -
millekin sukupolville tar joutuis i mahdol l isuus koko 
sar jan hankintaan. 

Kirjat ovat korkealaatuisia tietoteoksia. Osat 1-2 
ovat mustavalkoisia ja niissä on 352 ja 512 sivua. Run-
saasti kuvi te t tu osa 3 on nelivärinen ja siinä on noin 
368 sivua. 

Ennakkotilaajille edullisemmin! 
24.10.2008 mennessä t i lat tu jen ja maksettujen kirjojen hinta on: 

Koko sarja (osat 1-3) ennakkotilaushinta on 60 euroa 
(norm. 75 euroa) + to imituskulu 10 euroa. 

• Uusi osa (nro 3) ennakkotilaushinta on 30 euroa 
(norm. 35 euroa) + toimituskulu 5 euroa-

Tilaukset kapteeniluutnantti lyrki Myllyperkiölle. 
gsm: 050 552 0244 ta i s-posti: jyrki.myllyperkio@tapiola.fi. 
mieluiten sähköpostitse. 

Toimimme suunnittelun 
ja valmistuksen edelläkävijänä 
yhteistyössä puolustusteollisuuden 
kanssa. 

-sotilastietokoneet 
-sotilasnäytöt 
-ruggeroidut laitteet 

Control Express Finland 
P.O. Box 4, FIN-57101 Savonlinna, 

Tel. +358 (0) 10 424 4800, Fax +358 (0) 
www.controlsxpress.fi 

mailto:info@veleiro.fi
http://www.veleiro.fi
mailto:jyrki.myllyperkio@tapiola.fi
http://www.controlsxpress.fi


Tapahtumia 

Leopardmiinanraivauspanssari. 

Panssarikillan perhepäivä Parolassa 

Joukko-osaston näyttävällä tuel-
la järjestetty Panssarikillan ke-
säinen perhepäivä kokosi satoja 

osanottajia lapsista isovanhempiin viet-
tämään kesäistä maanpuolustuspäivää 
Parolan nummella ja Panssarimuseos-
sa 5.7. Näin mökkiläisellekin se tarjo-
si hyväksyttävän tilaisuuden karata ja-
lompiin harrastuksiin ja saada näkemys-
tä nykyisistä panssarijoukoista histori-

Panssarimuseolla riitti väkeä. 

allisia vaunuja unohtamatta. 
Päivä aloitti jo aamusta Parolan-

nummella järjestetty näytös, jossa muka-
na oli Leopard-taistelupanssareita, mii-
nanraivausvaunu ja siltavaunu, kaikki 
esittäen toimintaansa taistelutilannet-
ta simuloiden. Savu, pölyä ja pauketta 
oli sopivasti. Samoin esiintyi venäläis-
valmisteinen BMP-2. Erinomaisesti se-
lostetun näytöksen jälkeen vaunut olivat 
yleisön tutkittavina ulkoa ja sisältä lä-
hes koko päivän, varusmiesten väsymät-
tömästi vastaillessa kysymyksiin. 

Kilta tarjoili maksua vastaan ajelua 
ATS:n kyydissä, joista yksi tosin päätti 
sylkäistä öljynsä ulos. Mutta otettiin va-
ravaunu käyttöön. 

Museolla Panssarisoittokunta viih-
dytti, siltavaunu esiintyi uudestaan lä-

"Veljekset"vierekkäin. Venäläisiä sotilaspuku-
jen harrastajia. 

hietäisyydeltä ja alueella kulki viime so-
tien suomalaisia, saksalaisia ja venäläisiä 
sotilaita. Esiintyjät olivat enimmäkseen 
venäläisiä, joten olivat pojat vihdoinkin 
oikein pukeutuneet. 

Viihdyttävä päivä ja oiva osoitus 
kiltatyön voimakkuudesta ja oikeasta 
maanpuolustushengestä! • 

Kai Masalin 
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Tapahtumia 

Merivoimat harjoittelivat 
maailmalla 
Tämän vuoden kansainväliset meriharjoitukset ovat jo loppusuoralla 

Menneitä matkoja 

Uusimaa havaitsi pakolaisveneen 

- Toiminta aluksella oli odotusten 
mukaista. Pakolaisveneen kohtaaminen 
oli hyvä testi aluksen valmiuden kohotta-
miskyvylle. Koko henkilöstömme sai täy-
sin uuden kokemuksen, jollaisiin ei Suomen 
oloissa ole totuttu, toteaa aluksen päällik-
kö, komentajakapteeni Mikko Villikari. 

Kuva: Puolustusvoimat. 

M i i n a l a i v a Uusimaa ot t i 
osaa Nato-johtoiseen Lo-
yal Marine- harjoi tuk-

seen, joka päättyi heinäkuun alussa. 
Uusimaan reitti kulki Pansiosta Tans-
kan salmien ohi välimerelle Enlannin 
kanaalin ja Gibraltarin kautta. Alusta 
testattiin Välimeren olosuhteissa ennen 
kansainvälisen harjoituksen alkua. Lo-
yal Marinessa harjoiteltiin muun muas-
sa aluevalvontaa, meriliikenteen suojaa-
mista, sukellusveneentorjuntaa ja elekt-
ronista sodankäyntiä. 

Uusimaa valmistautui pelastamistoi-
menpiteisiin ja otti yhteyden Espanjan ra-
javiranomaisiin, joiden pelastusalus Sal-
vamar Haval saapui paikalle noin kak-
si tuntia havainnon jälkeen. Uusimaa jäi 
paikalle siihen asti valvomaan tilannetta 
ja poistui espanjalaisen pelastusaluksen 
saatua näköhavainnon pakolaisveneestä. 

Kesäkuussa päättyneeseen, Yhdysvaltojen 
johtamaan Baltops 2008 -harjoitukseen 
osallistuivat ohjusveneet Rauma ja Naan-
tali. Harjoitus tapahtui Tanskan, Puolan ja 
Saksan aluevesillä, sekä kansainvälisellä me-
rialueella eteläisellä Itämerellä. Veneet har-
joittelivat merellistä kriisinhallintaa, johon 
kuului esimerkiksi sukellusvene-ja pintator-
juntaa. Taktisessa vaiheessa edettiin tilan-
teen mukaisesti, jolloin osa harjoitusjoukois-
ta toimi vastustajana. Ensimmäistä kertaa 
mukana oli myös alustarkastusosasto. • 

Lähteet: Merivoimat ja 
Ruotuväki 12/2008 

Myöhään kesäkuun yhdeksännen päivän 
iltana Uusimaa havaitsi pakolaisveneen 
Algerian pohjoispuolella. Veneessä oli 
20 - 30 henkeä ja yhden henkilön pelät-
tiin mahdollisesti olevan vedessä. Kuva: Puolustusvoimat/Lauri Luttinen. 
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Miinalaiva Pohjanmaan ensimmäinen 
laivastovierailu Afrikassa 

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans 
Holmström. 29.04.2008 O Puolustusvoimat 
/AuliAho 

ML Pohjanmaa Suomen 
Joutsenen jäljillä 

Merivoimien koululaivoista myös Suomen 
Joutsen on käynyt laivastovierailulla Af-
rikassa. Suomen Joutsen kävi mm. talven 
1934-35 aikana Egyptissä ja Marokossa ja v. 
1938 Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. • 

(Merivoimat) 

Merisotakoulun koulutuspurjehduksella oleva miinalaiva Pohjanmaa kiinnitti 

Marokon Casablancaan torstaina 22.5. klo 12 Suomen aikaa. Tämä on ensim-

mäinen kerta, kun alus on laivastovierailulla Afrikassa. 

sella alus kävi Gibraltarinsalmen etelä-
rannalla, Espanjalle kuuluvassa Ceutan 
kaupungissa ainoastaan polttoaine- ja 
muita lisäyksiä varten. 

Torstaina 22.5. miinalaiva Pohjan-
maan päällikkö komentajakapteeni Jon 
von Weissenberg vastaanotti aluksella 
kutsuvieraita. 

Miinalaiva Pohjanmaa viipyi Maro-
kossa 26.5. asti, jolloin alus jätti Afrikan 
mantereen taakseen ja aloitti PASSEX 
2008 -yhteistoimintaharjoituksen saksa-
laisen taisteluosaston kanssa. 

Miinalaiva Pohjanmaan koulutus-
purjehduksesta saa lisätietoja osoittees-
ta http://tietokannat.mil.fi/koulutuspur- 
jehdus2008/. 

Miinalaiva Pohjanmaa on 
käynyt Afrikan mante-
reella kerran aikaisem-

min. Vuoden 2001 koulutuspurjehduk-

Aluksen päällikkö, komentajakapteeni Jon von 
Weissenberg. 29.04.2008 © Puolustusvoimat 
/AuliAho 
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Komentajuus pysyi, 
joukko-osasto vaihtui 

Vasemmalta kommodori Henrik Nysten, 
kommodori Kimmo Kotilainen. Kuva: 
Puolustusvoimat!Auli Aho. 

Merisotakoulu sai uuden ko-
mentajan elokuun alus-
sa, kun tehtävää aiemmin 

hoitanut kommodori Kimmo Kotilainen 
siirtyi Merivoimien operaatiopäälliköksi 
Merivoimien Esikuntaan Turkuun. Me-
risotakoulun uudeksi komentajaksi ni-
mettiin kommodori Henrik Nysten, jo-
ka toimi aiemmin Uudenmaan Prikaa-
tin komentajana. 

" Uudenmaan Prikaatissa vastasin 
käytännössä joukkojen kaikesta toimin-
nasta. Merisotakoulussa asetelma säilyy 
samana, mutta painopiste muuttuu, sil-
lä joukon tehtävä on erilainen. Uuden-
maan Prikaatin tärkein tehtävä on ase-
velvollisten koulutus, kun taas Meriso-
takoulussa keskitytään osaavien, palkat-
tuun henkilökuntaan kuuluvien meriso-
tilaiden kouluttamiseen. 

En ole aiemmin palvellut Meriso-
takoulussa, mutta sen eräässä edeltäjäs-
sä Rannikkotykistökoulussa kylläkin. 
Näin ollen minulla on kohtuullisen sel-
keä kuva uuden tehtävän sisällöstä. Us-
kon myös, että kokemukset kouluttavan 
joukko-osaston komentajan tehtävistä 

ovat hyödyllisiä uudessa työpaikassa. 
Edeltäjäni ei jättänyt jälkeensä luu-

rankoja, joten dramaattisiin muutoksiin 
Merisotakoulussa ei ole tarvetta. Ensim-
mäiseksi minun on perehdyttävä kunnol-
la uusiin tehtäviini ja tutustuttava ympä-
rillä oleviin henkilöihin. Henkilöstöhal-
linto onkin komentajan tärkeimpiä teh-
täviä ja siihen liittyy aina haasteita. 

Uudenmaan Prikaatista tulen kai-
paamaan nimenomaan henkilöstöä, sil-
lä työskentely heidän kanssaan oli hy-
vin palkitsevaa. Toivon voivani vaikut-
taa siihen, että myös Merisotakoulussa 
henkilöstö työskentelee tuloksellisesti 
tavoitteiden hyväksi." • 

Toini Sinisalo (Ruotuväki 15/08) 

Koulutusalus Axel von Fersen kastettiin 
ja luovutettiin merivoimille 

Kummi, rouva Riitta Varsio kastaa aluksen. 

Kuva: Puolustusvoimat/Auli Aho. 

Fabian Wrede -luokan kolmas ja 
sarjansa viimeinen alus kastet-
tiin ja luovutettiin merivoimille 

Uudessakaupungissa 30.6.2008. 
Koulutusaluksen kastoi aluksen 

kummi rouva Riitta Varsio, Merisota-
koulun entisen johtajan Kai Varsion puo-
liso. Telakan puolesta aluksen luovutti 
merivoimille Uudenkaupungin Työvene 
Oy:n toimitusjohtaja Harri Putro. 

Alus on nimetty sotamarsalkka, 
kreivi Axel von Fersenin (1719 - 94) mu-
kaan. Von Fersen oli vapauden ajan mer-
kittäviä valtiomiehiä. 

Merisotakoulu käyttää koulutus-
alusluokan aluksia saaristo- ja rannik-
komerenkulun sekä merimiestaidon 
koulutukseen. Aluksilla koulutettavat 
ovat pääosin merivoimien kadetteja ja 
reserviupseerioppilaita. 

Fabian Wrede -luokan alusten me-
renkulkuvarustus on erittäin nykyaikai-

nen ja monipuolinen ja vastaa taistelua-
luksilla olevia merenkulkujärjestelmiä. 
Alukset soveltuvat sekä alkeisopetukseen 
että pidemmälle edistyneiden koulutuk-
seen. Alusluokan aiemmin valmistuneil-
la aluksilla, Fabian Wredellä ja Wilhelm 
Carpelanilla, oli viime vuonna koulutus-
ajoa yhteensä 6000 mpk. 

Merisotakoulu on merivoimien ko-
mentajan alainen sotilasopetuslaitos, 
jonka päätehtäviä ovat merikadettien ja 
merivoimien reservin upseerien perus-
koulutus sekä merivoimien eri henkilös-
töryhmien jatkokoulutus. Vuonna 1930 
perustettu Merisotakoulu sijaitsee Hel-
singin edustalla Suomenlinnassa. • 

(Merivoimat) 
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Laivastovierailu ilman laivaa 

Englannin Kuninkaallisten Me-
rivoimien vuonna 1903 perus-
tettu vapaaehtoisen reservin 

yksikkö, HMS President, teki 28.6.2008 
vierailun Suomeen. HMS President yk-
sikön koulutuskeskus sijaitsee Lontoos-
sa Tower Bridgen vieressä. Tänään HMS 
President nimistä alusta ei enää ole käy-
tössä (se poistui palveluksesta vuonna 
1988). Yksikkö kantaa kuitenkin samaa 
nimeä ja sen perinteitä. Se on ainoa ku-
ninkaallisen laivaston toimija Lontoos-
sa. Tämä näkyy käytännössä hyvin ak-
tiivisena osallistumisena erilaisiin kat-
selmuksiin ja paraateihin. Tällä hetkel-
lä reserviläisiä on toiminnassa mukana 
noin 370 henkeä (upseereita, aliupsee-
reita ja miehistöä). Yksilöt tuovat mu-
kaan laajan ja kattavan henkilökohtai-
sen osaamisen moniin eri tehtäviin. Kou-
lutustoiminnan lisäksi jäsenet osallistu-
vat aktiivisesti erilaisiin liikuntamuo-
toihin ammunnasta ja purjehduksesta 
aina vuorikiipeilyyn asti. 

Vierailun valmistelut alkoivat yksi-
kön aktiivisella yhteydenpidolla Suomen 
Englannin suurlähetystön sotilasasia-
miehen kommodori Kai Varsion kans-

sa. HMS President -yksikön puolesta yh-
teyshenkilönä toimi ylimatruusi, leading 
seaman, Nick Edelshain, suomalaisten su-
kujuuriensa vuoksi. Varsio välitti vierai-
lupyynnön Merivoimien Esikuntaan josta 
käskettiin tehtävä Merisotakoululle. Ko-
mentajakapteeni Olli Saravuo Merisota-
koululta toimi vierailun yhteysupseerina 
ja vastasi vierailun käytännön järjestelyis-
tä. Saravuo esitti Sininen Reservi ry:lle 
tukipyynnön reserviläisyhteysupseeri-
tarpeesta ja tehtäviin etsittiin neljä re-
serviläistä. Sininen Reservi ry:n puolelta 
yhteysupseereina toimivat kapteeniluut-
nantti res Antti Jäntti, aliluutnantti res 
Mika Kuutti, aliluutnantti res Arno Hak-
karainen ja ylikersantti res Martti Hela-
maa. Reserviläisten varustelu, tehtävä ja 
toiminta sovittiin yhteistyössä Saravuon 
ja Kuutin välillä. 

Englantilaisten 30 hengen ryhmä 
saapuivat Suomeen reittilautalla Tal-
linnasta. Saapuminen ulkomaisissa soti-
lasasuissa sai huomiota osakseen Olym-
piaterminaalissa. Aamun aluksi kävel-
tiin Vanhaan kauppahallin ja kauppa-
torin läpi linja-autolle. Päivän viralli-
seen ohjelmaan kuuluivat tutustumiset 

HMS President seppeleen lasku MERISK.ssa 

Suomenlahden Meripuolustusalueeseen, 
7. Ohjuslaivueeseen, Merikappeliin, Me-
risotakouluun ja Suomenlinnan Upsee-
rikerhoon. Kunnianosoituksena suo-
malaisille sankarivainajille vieraat las-
kivat seppeleet Hietaniemen sankariris-
tille ja Merisotakoulun sankaritaululle. 
Liikkuminen tapahtui sujuvasti Kaartin 
Jääkärirykmentin linja-autolla ja Suo-
menlinnan Rannikkotykistörykmentin 
Jurmoilla. 

Vieraat totesivat, etteivät olleet ku-
vitelleet yhteen päivään mahtuvan näin 
paljon tapahtumia. Aikataulut pitivät 
mainiosti ja ohjelma oli hyvin laadit-
tu. HMS Presidentin ryhmä oli todella 
tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaan-
sa. Reserviläisten puolesta on todettava, 
että päivä oli todella mielenkiintoinen ja 
oli ilo nähdä vieraiden viihtyvän hyvin. 

Ennen kuin vieraat saatettiin Olym-
piaterminaaliin jaettiin vielä päivän koke-
muksia ja vaihdettiin yhteystietoja. • 

Teksti ja kuvat Mika Kuutti HMS President ryhmäkuva SLMEPA:ssa 
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Kai Masalin 

Ru- kurssi 153 valmistui 25.7. 

Kurssin priimus, upseerikokelas Antti Vanhala. Kummikurssin edustajat, insinöörikammodoriAlpo Tuurnala, lippuamiraali Bo Österlund ja 
hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen tarkistavat Juha Nurmisen lahjoittamien Meritie-
teosten omistuskirjoitukset. 

riansa suurimman peruskorjauksen läpi-
käyneessä Merisotakoulun päärakennuk-
sessa, jonka korjattu ja ilmastoitu juhla-
sali näin "korkattiin" näissä merkeissä. 
Sitä juhlisti varsin arvovaltainen kummi-
kurssiedustus: pari amiraalia, yksi kom-
modori ja yksi hallituksen puheenjohta-
ja, joista amiraali Juhani Kaskeala tote-
si kummikurssin tervehdyksessään, että 
ei Merisotakoulun oppi vallan huono-
ja eväitä ole antanut. "Olisi kiva olla nyt 
teidän joukossanne, vaikka ei minulla ole 
suuremmin valittamista nykyisessäkään 
olossa", totesi puolustusvoimain komen-
taja naurattaen kokelaita ja yleisöä. 

Ja kolmas muutos oli lähestyvä kou-
lun johtajan vaihtuminen, joka tapahtui 
1.8. Kommodori Kimmo Kotilainen luo-
vutti tehtävän kommodori Henrik Nys-
tenille, Nylands Brigadin komentajan 
tehtävät saman päivänä luovuttaneelle 

Ru kurssi 153:n päättäjäistilai-
suus oli tällä kertaa tavallista-
kin juhlavampi ja historialli-

sempi. Se tapahtui lähes valmiissa histo-

Amiraali Juhani Kaskeala, kurssilta 53. 

siirtyen Merivoimien esikuntaan ope-
raatiopää 11 iköksi. • 

Teksti: Kai Masalin 
Kuvat: Antti Kokkolt 

Koulun johtaja kommodori Kimmo Kotilainen 
ja todistusten jako. 
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Lyyra ja Karoliina vauhdikkaalla ajelulla Jurmolla 

Kruununhaan yläasteen 9F:n 
24 oppilasta ja kaksi opettaja 
pääsivät elämysretkelle Upin-

niemeen Suomenlahden meripuolustus-
alueen päätukikohtalaivastoasemalle 
tiistaina 27.5.2008. Retki oli palkinto-
na meriaiheisesta kirjoituskilpailusta, 
jossa Heidi Narvo menestyi erinomai-
sesti. Retki osoittautui todelliseksi elä-
mykseksi, joka toi unohtumattoman pi-
ristyksen viimeisiin koulupäiviin. 

Kirjoittamalla Heurekasta 
Upinniemeen 

Kun kuulin ensimmäistä kertaa valta-
kunnallisesta, Meriliiton ja Äidinkielen 

opettajain liiton järjestämästä Meri ja me 
-kirjoituskilpailusta (www.meriliitto.fi/  
kirjoituskilpailu), en tiennyt, mitä kaik-
kea voisinkaan saada itselleni osallistumi-
sen vastineeksi. Ruotsin-ja Viron-ristei-
lyt palkintolistassa aiheuttivat ihastuk-
sen ääniä luokassamme. Kun äidinkielen 
ja kirjallisuuden opettajamme Jari Eske-
linen kertoi kilpailusta, päätin osallistua 
siihen. Pari kuukautta myöhemmin sain 
puhelun opettajaltani. Olin tullut toisek-
si koko kilpailussa ja vastaanottaisin pal-
kintoni upeassa palkintojenjakojuhlassa 
Heurekassa, jonne menimme yhdessä ko-
ko luokan kanssa. Kuullessani sijoituk-
sesta olin tavattoman onnellinen. Toinen 

sija oli jo mahtava saavutus, mutta mitä 
saisinkaan sen lisäksi? Selvisi, että pää-
sisin elämysluokkaretkelle Upinniemeen 
koko luokkani kanssa. En todellakaan 
vielä tiennyt, mitä odottaa. 

Mustamakkara ja Hamina-
luokan ohjusvene tekivät 
vaikutuksen 

Elämysretkipäivän aamuna aurinko pais-
toi ihanasti. Merivoimien linja-auto tuli 
hakemaan meidät koulultamme. Olimme 
edellisenä päivänä saaneet minuuttiaika-
taulun päivän ohjelmasta, mutta sen pe-
rusteella ei vielä voinut sanoa, millainen 
päivästä tulisi. Vasta saapuessamme Suo-
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aivastoasemalla 
menlahden Meripuolustusalueen päätu-
kikohtaan Upinniemeen hahmotimme, 
kuinka iso alue on kyseessä. Kapteeni-
luutnantti Pasi Leskinen otti meidät läm-
pimästi vastaan laivastoaseman portilla. 
Hän kertoi meille paikan historiasta, joka 
on sanalla sanoen värikäs. Käsityksem-
me ja tietomme laivaston toiminnasta ja 
tärkeydestä lisääntyi saapuessamme soti-
laskodin vieressä olevaan elokuvasaliin eli 
keskusnukuttamoon - sillä nimellä sitä 
vitsikkäästi kuulemma kutsutaan. Saim-
me nähdä visuaalisesti upeasti tehtyjä esit-
telyvideoita, jotka samalla sivistivät mei-
tä tietämättömiä erilaisista laivoista sekä 
kouluttautumismahdollisuuksista. Suu-
ren vaikutuksen katsojiin teki Hamina-
luokan ohjusvene, joka tuntui lähes pelot-
tavan tehokkaalta ilmestykseltä huippu-
elektronisine laitteineen. Tyttövaltainen 
luokkamme halusi myös ehdottomasti tie-
tää, täytyykö tytön leikata hiuksensa tul-
lessaan armeijaan. Eipä tarvitse. 

Ruokalassa totesimme, että olimme 
selvästikin valinneet oikean päivän vie-
railulle. Mustaamakkaraa! Ruoka kui-
tenkin upposi kaikille, ja matka jatkui 

Lounaaksi oli mustaa makkaraa ja peruna-

muusia. Monipuoliset salaatit saivat tytöiltä' 

kiitosta. 

kohti satama-aluetta. Kovin moni ei sin-
ne pääse, ja tuntui hienolta, kun meidät 
teini-ikäiset päästettiin tutustumaan sa-
tamaan ja mikä parasta, miinalautta Py-
härantaan. Pyörähdimme sen kyydissä 
merellä munkkeja syöden. Minusta tun-
tui uskomattomalta, että samaisessa lau-
tassa käytännössä asui ihmisiä. Kävimme 
kaikkialla lukuun ottaen myös ohjaamon. 
Laivan perinpohjaisen esittelyn jälkeen, 
johon kuului myös hieno vaate/varuste-
esittely, jatkoimme jälleen matkaa. 

Esterata ja ajelu Jurmolla olivat 

kokemuksia 

Päivän ohjelma muut tui vain parem-
maksi, mitä enemmän kello näytti. Pa-
si Leskinen oli rakentanut upean oh-
jelman, jossa korostui toiminnallisuus. 
Pääsimme muun muassa vierailemaan 
aliupseerikouluun ja pitelemään käsis-
sämme rynnäkkökivääriä, joka oli muu-
ten yllättävän painava. AUK:n jälkeen 
kävelimme esteradalle. Tapasimme luut-
nantti Sami Sorrin, joka on meri-5-otte-
lun kuusinkertainen maailmanmestari. 
Hurja esterata tait tuu häneltä parhaim-
millaan a ikaan 1 minuutt ia 46 sekun-
tia. Meillä meni vähintäänkin kaksin-
kertainen aika pelkästään yhden esteen 
ylittämiseen. 20 minuutin koulutuksen 
jälkeen olimme taas monen kokemuksen 
verran rikkaampia. 

Esteradan jälkeen saimme kokea jo-
tain aivan uutta, hurjaa mutta ihanaa! 
Meidät vietiin Jurmo-miehistönkuljetus-
veneellä ajelulle. Vene antoi yhtä hurjaa 
kyytiä kuin vuoristorata ja yllätti kaikki 
tiukoilla kurveillaan. En usko, että pääsen 
enää ikinä toista kertaa niin hienolle "aje-

SandrajaAxel lumoutuivat miinalautta pyhä-

rannan keulatykkiin. 

lulle". Turvavyöt olivat enemmän kuin tar-
peen. Näimme myös kaukaa kylmänrau-
hallisten taistelusukeltajien harjoituksia. 

Mikko Leppilampi soi haikealla 

kotimatkalla 

Päivä alkoi olla hiljalleen ohi, ja siir-
ryimme sotkun kaut ta bussiin. Kuun-
nellessamme uusia Mikko Leppilam-
rnen singlejä, jo tka saimme lahjaksi vie-
railustamme, tunnelma oli selvästi hie-
man väsyneempi - kiitos vauhdikkaan 
ja toiminnallisen päivän. Haluan kiittää 
upeasti järjestetystä päivästä kapteeni-
luutnantti Pasi Leskistä sekä varusmie-
hiä ja -naisia, jo tka jaksoivat opastaa 
meitä. Toista samanlaista päivää ei tule 
kahta kertaa elämässä. Meitä kohdeltiir 
hyvin ystävällisesti, ja tunsimme olomnn 
tervetulleiksi. Suuri kiitos ja kumarru: 
merivoimille - merelle vahva! | 

Teksti: Heidi N arvo, 91 
Kruununhaan yläaste, Helsink 

Kuvat: Puolustusvoimat/Oscar Linilel 
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Teuvo Tikkanen 

Vaikuttava kuva Väinämöisen miehistöstä. Kuvaajaa kohti sojottavat tykit korostavat panssarilaivan tulivoimaa. 

Panssarilaivaveteraanit 
tapasivat Turussa 

Merisotilas Ilmari Huttunen jossain siellä 

Väinämöisen kannella. Nyt kansimatruusi on 

90 vuotta. 

Ilmari Huttusen 90-vuotispäivästä 
Turussa muodostui samalla kahden 
panssarilaivoilla taistelleiden ase-

veljien tapaaminen. 
Ilmari Huttunen on kotoisin Iisal-

mesta. Hän kävi sotaväen Savon jääkäri-
rykmentissä Käkisalmessa 1939. Siviiliä 
ei tullut, vaan hän sai siirron JR 42:een 
suoraan rintamalle. Huttunen haavoittui 
ja lkaan ja oli jonkin aikaa sotasairaa-
lassa. Kuntouduttuaan hän siirtyi Pans-
sarilaiva Väinämöiselle ja palveli siellä 
vuosina 1940-45 tykki-ja kansimatruu-
sina koko merisodankäynnin ajan. 

Sodan jälkeen Hut tunen palveli 
värvättynä Turunmaalla miinanraivaus-

tehtävissä. Varsinaisen elämäntyönsä Il-
mari Huttunen teki suomalaisen laivan-
rakennuksen parissa Turussa. 

Asetoverit tapaavat 

Johan Sellgren toi I lmari Huttusen 
90-vuotisjuhlaan Panssarilaivojen yh-
distyksen virallisen onnittelun ja muis-
tamisen. Sellgren palveli Väinämöisel-
lä tykkimatruusina. Hän meni palveluk-
seen 17-vuotiaana. Sodan loputtua Sell-
gren oli ehtinyt jo palvella monta vuotta 
taistelulaivalla, mutta sitten hänen olisi 
suoritettava asevelvollisuus! Jotenkin se 
sitten kuitatti in tällä sotakokemuksella, 
kertoo Sellgren. 
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Sellgren muistelee tapausta, miten 
sodan jälkeen oli joskus vaikeaa tunnis-
taa palvelustoveria. Jos on nähnyt usei-
ta vuosia toverinsa asepuvussa ja ehkä 
kokenut vaikeita ja vaarallisiakin tilan-
teita, niin siviilimies saattaa olla outo. 
Ajoin hevosella jotain kuormaa Turun 
keskustassa ja kadulla ollut entinen pal-
velustoveri huusi: Mitä ihmettä se meri-
mies hevosta ajaa, muistelee Sellgren. 

Onnit teluryhmässä oli mukana 
myös Alpo K. Pajunen. Hän on Panssari-
laivayhdistyksen hallituksen jäsen. Paju-
sen isä oli ollut rakentamassa kumpaakin 
panssarilaivaa ja sitten myös palveli Väi-
nämöisellä. Pajunen muistaa erityisesti, 
miten monia Väinämöisen miehiä vaiva-
si pitkään sodan jälkeen trauma pelastu-

misesta. Miksi me pelastuimme, kun niin 
moni Ilmarisen tuhon myötä menehtyi. 

Panssarilaivaveteraanit muistelivat innos-
tuneena sodan aikaisia tapahtumia me-
rellä. Monet asiat palautuivat hyvin vielä 
mieleen, eihän siitä ole kuin 60 vuotta. 

Väinämöistä veteraanit muisteli-
vat lämmöllä. Se oli hyvä palveluspaik-
ka. Kuri ja käytännöt laivalla olivat aina 
asialliset. Ruokakin oli niin hyvää, et-
tei sodasta ollut aina oikein tietoakaan. 

Erityisen raskaana ja katkerana asetoverit 
muistivat taistelulaivansa luovutuksen rau-
hansopimuksen mukaisesti Neuvostoliitol-
le. Se tuntui pahalta, olihan Väinämöinen 
ollut niin kauan heidän "kotinsa". 

Panssarilaivaveteraanit tapaavat. Vasemmalla 

päivänsankari Ilmari Huttunen ja oikealla 

Alpo K. Pajunen. Tämä oli hieno päivä, totesivat 

kaikki yhdessä. 

Tämä tapaaminen oli hieno päi-
vä, tavataan pian uudestaan oli yhtei-
nen toive. • 

051 as 

! § Rolls-Royce 

(>» VIVI, HP H/hL LX 

M A R I N E A L U T E C H 

. SERVICE 

g 
1 

MOOTTORIT 
JA 

VARAOSAT 

! 
VETOLAITTEET 

JA 
VARAOSAT 

j 

WATERCAT 

E b e r s p ä c h e r ® 

1 1 1 
LAIVASAHKOTYOT 

Mobil LAITEASENNUK-
SET 

METALLITYÖT KOULUTUS 

(vfztsrcai 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 8 
251 



Julia Matlila 

Merisotaa "Kylpyammeen"perukassa 

Saksalaisen U 250:n kohtalokas 
matka Viipurinlahdelle 

tyyn alueelle. Tästä Vetehisen viime vi-
siitistä oli seurauksena se, että venäläiset 
alkoivat pitää paria torjunta-alusta ko-
koaikaisessa valmiudessa Ruonnissa. 

"Kylpyammeen" itäpää 
saksalaisille 

Keskikesällä 1944 aletti in saksalais-
ten sukellusveneitä yhtäkkiä tuoda ve-
näläisten mustasukkaisesti vartioimaan 
Suomenlahden itäosaan. Tämä merialue 
oli ahdas, vaikeasti navigoitava ja täyn-
nä merimiinoja. Kesäkuun lopulla saa-
pui kolme ensimmäistä saksalaissukel-
lusvenettä Tallinnasta: U 481, U 748 ja 
U 1193. Veneitä komennettiin Kotkasta 
käsin, niiden päälliköksi tuli ansioitunut 
Fregattenkapitän (komentaja) Albrecht 
Brandi, yksi alan ehdottomista huippu-
miehistä. Saksalaisten veneiden toiminta 
Suomenlahdella alkoi v. 1944 kesäkuun 
lopulla. 12.7.44 heidän sukellusveneit-
tensä operaatioalueeksi tuli itäpuoli lin-
jalla: Huovari-Narvi-Seiskari. 

Ruonnissa Vetehisen visiitin takia 
jatkuvassa valmiudessa olleet venäläis-
ten pari torjunta-alusta pitivät saksalai-
set kovilla. Partioveneiden takia heidän 
piti sukeltaa Huovarin kohdalla, josta ve-
näläisvalvonta alkoi. Venäläisten sukel-
lusveneistä Itämerellä oli sodan alkupuo-
lella tuhottu melkein 40 %, eivätkä loput 
v. 1943 päässeet Suomen ja Viron välille 
asennetun sukellusveneverkon läpi. 

Saksalaiset olivat v. 1941 Lenin-
gradin pommituksissaan vaurioittaneet 

U250 Kronstadtissa. 

Saksan hävittyä merisodan At-
lantilla v. 1943 paikkeilla tut-
kan käyttöönoton vuoksi, sille 

jäi seitsemisenkymmentä sukellusvenet-
tä lähes turhan pantiksi. Nyt jo vanhan-
aikaisina ne kelpasivat vain koulutusa-
luksiksi Itämerelle, tälle ainoalle, jol-
la Saksa enää saattoi rauhassa operoi-
da. Atlantilla operoineille saksalaisille 
merikarhuillekin tästä heidän aiemmin 
halveksimastaan "Kylpyammeesta" tuli 
täyttä totta ja monille lopullisen kohta-
lokkaaksi käyvä meri. 

Vetehinen, viimeinen suomalai-
nen Koivistonsalmessa 

Vielä Teikarin ja muiden Viipurinlahden 
saarten kovien taistelujen lopun aikoihin 
5.7.44 oli sukellusvene Vetehinen päällik-
könään Eero Pakkala vierailulla Koiviston 

salmessa. Aluksen klo 05.32 uhkarohkeasti 
pinnalle nostamaan periskooppiin osui nä-
kymänä Koiviston kivikirkon kirkontorni. 
Keskellä Viipurinlahdella käytyjä todella 
ankaria taisteluita ei Pakkalalla ollut ai-
kaa ihailla tätä näkyä kuin viisi sekuntia. 
Vielä vähemmän olisi aikaa ollut, jos olisi 
hän olisi tiennyt, että venäläiset olivat ha-
vainneet Vetehisen heti sen ohitettua heidän 
Ruonnissa olleen seuranta-asemansa. 

Riski tulla venäläisten havaitse-
maksi periskoopin noston takia oli suu-
ri. Venäläiset havaitsivatkin Vetehisen 
sen periskoopin toisen noston takia klo 
10.15 (09.15). SK 73 laski syvyyspom-
meja Vetehisen oletetulle reitille, mutta 
alus makasi hiljaa merenpohjassa toises-
sa paikassa ja selvisi vahingoitta omalle 
puolelle. Vetehinen oli vielä aamulla eh-
tinyt laskea miinoja "Ekro I:ksi" nimet-
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Rajuja vierailuja 

Viipurinlahdelle 

sekä risteilijä Kirovia, useita neuvosto- ta-aluksia ei tuotu taisteluihin. Niinpä Heinäkuun lopulla 1944 saksalaisvenei-

venäläisten v. 1944 alun hyökkäysten den määrä Itämerellä nousi kolmeentois-

laannuttua ei näiltä Suomenlahden itä- ta. Veneet olivat tyyppiä VII C, niiden 

perukan merialueilta löytynyt sukellus- nopeus oli 17 solmua veden päällä ja 7 

veneille kelvollisia maaleja. Siksi saksa- solmua veden alla. Veneissä oli viisi tor-

laiset tuhlasivat torpedojaan venäläisten pedoputkea, mukana saattoi olla 14 tor-

partioveneisiin ja miinanraivaajiin. Vie- pedoa. Sodan lopulla saksalaiset kehit-

lä Suomenlahden itäperukassa ollessaan tivät "snorkkelin", jonka avulla veneet 

ja myöhemminkin oli merivoimiemme saattoivat ajaa diesel -moottorei l laan, 

puolestaan pakko lait taa mereen vain kun vain snorkkeli ylsi veden pinnan 

Räjähdyksen jäljet. köyhän miehen miinoitteita. päälle. Veden alla ajettiin sähkömoot-

toreilla, jo tka vaativat latausta ja täl-
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BBC 

U 94 palattuaan Atlantilta St Nazaireen 1.4.1942. Vastaanottajana sukellusvenelaivaston komentaja, 
amiraali Donit: ja puhallinorkesteri. 

löin oli tultava välillä pinta-ajoon. 
Saksalaisten sukellusvene U 679 lä-

hestyi 14.7.44 Viipurinlahden suuta ja se 
havaittiin jo kaukaa Ruonnin saarelta. 
Venäläiset kiirehtivät heti tuhoamaan si-
tä. Nopein veneistä, TK 57 laukaisi 4 tor-
pedoa, jotka menivät U 679:n läheltä edes-
tä ohi. U 679:n päällikkö ei uskaltanut su-
keltaa matalassa vedessä, vaan ajoi täyttä 
vauhtia ja avasi tulen kohti lähestyviä MO 
l()4:ääjaMO 105:ttä vastaan. Venäläiset 
vastasivat tuleen, osuen sukellusveneen 
torni in kolmen saksalaisen kaatuessa. 
TK 57:n hyökkäyksen tuloksena oli uu-
si osuma. Tulituki Ristiniemen patterista 
Säkkijärveltä pelasti sukellusvene U 679:n 
ja se pääsi venäläisiltä karkuun. 

U 475:n ja U 370:n visiitit 

Kylpyammeen i täpäähän ei mahtunut 
kuin neljä saksalaissukellusvenettä ker-
rallaan. Kun veneiden toimintateho oli 
noin kahdeksan kertaa suurempi kuin 
suomalaisten sukellusveneiden, tyhjä-
käyntiä esiintyi. Matkat kestivät vain pa-
ri päivää kerrallaan. Saksalaisilla meri-
karhuilla riitti totuttelemista. 

Saksalainen sukellusvene U 475 vie-
raili Viipurinlahden suulla neljä päivää 

myöhemmin kuin epäonninen U 679. Se 
hyökkäsi 18.7.44 partiovene MO 304:ää 
vastaan kahdella torpedolla, joista toi-
nen vei partioveneen keulan ohjaushyt-
teineen. Silti partiovene saatiin pelastet-
tua Koivistolle. Venäläisillä riitti ihmet-
telemistä, kun saksalaiset tuhlasivat tor-
pedojaan heidän pieniin veneisiinsä. 

28.7.44 saksalaiset olivat jälleen su-
kellusvene U 370:llä samoissa aikeissa. 
Saatuaan MO 107:n syvyyspommit pe-
räänsä, U 370 torpedoi lähimmän venä-
läispartioveneen. Senkin onnistui pelas-

tautua satamaan. Venäläiset saivat myös 
havaita, että heidän vartioveneensä olivat 
ilmeisen vahvaa tekoa, kun kestivät jopa 
torpedonkin osuman. Saksalaiset puoles-
taan saivat huomata, että merisota halvek-
situssa "Kylpyammeessa" ei ollutkaan leik-
kiä, vaan se vaati uutta tietoa ja taitoa. 

U 250:n rohkea matka 
Viipurinlahdelle 

Venäläisten partiovene MO 105 makasi 
kuuntelupaikallaan Vatnuorinniemen ul-
kopuolella Koivistonsalmen suulla, kun 
saksalainen sukellusvene U 250 lähestyi 
sitä lännestä. MO 105 oli U 250:lle vain 
alkupala ja sen klo 12.40 ampuma torpe-
do halkaisi venäläisvartioveneen kahtia. 
Veneen osat hävisivät pinnan alle ja vain 
6 miestä selviytyi hengissä. Koivistonsal-
mesta päin tullut MO 103 oli nähnyt vain 
valkoisen raketin nousun. Myös KM 910 
havaitsi U 250:n periskoopin ja sen tornin 
luoteessa ja antoi hälytyksen. MO 103 lähti 
annettuun suuntaan jäljittämään U 250:tä 
ja sai sen klo 19.10 hydrofoniinsa. U 250 ei 
enää voinut paeta Viipurinlahdelle ja koh-
ti Suomenlahtea, sillä siellä sitä varmasti 
tiedettiin odottaa. Sukellusveneen oli vain 
epätoivoisesti koetettava piiloutua ahtaa-

m 
Vesihiisi, Vetehinen ja Iku-Turso 30-luvun allissa Helsingissä. 
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Osa eloonjääneistä. Schmidt keskellä. 

seen ja matalaan Viipurinlahteen. 
MO 103 hyökkäsi U 250:n oletetulle 

reitille kolmella nopeassa tahdissa upote-
tulla syvyyspommilla. ,ja kun vesi pom-
mien upotuspaikassa oli matalaa, vain n. 
25-30 m, olivat sukellusveneen mahdolli-
suudet selvitä kurimuksestaan todella hei-
kot. Rivi ilmakuplia nousi pintaan. 

"Paikalle asetettu reimari" 

Toisessa hyökkäyksessä MO 103 pudotti 
9 syvyyspommia Ruonnin saaren ja Al-
vatinniemen majakoiden puolivälin poh-
joispuolelle, jonka jälkeen pinnalle nou-
si valtavasti ilmaa ja paksua öljyä. U 250 
oli täyttynyt vedellä ja vajonnut pohjaan. 
Veneen pääll ikköjä viisi muuta miestä oli 
ehtinyt keinotella itsensä torniluukusta 
ylös pinnalla, muut 46 miestä kaatuivat. 

Kun Ristiniemen patteri avasi län-
sisuunnasta tulen, oli MO 103:n pakko 
vetäytyä. Laivapäiväkirjaan MO 103:n 
päällikkö Kolenko kirjoitti : 

"19.40. Upotettiin vihollisen sukel-
lusvene. Otettiin vankeina 6 miestä mie-
histöstä. Lat 60 astetta 27,9 pi i rua N, 
long 28 astetta 24,9 pi irua Ost. Paikalle 
asetettu reimari." 

U 250:n päällikkö Werner Schmidt ja 
hänen lähimmät miehensä Guenther Riedel 
ja Hermann Diercks kelpasivat hyvin venä-
läisille ja heidät vietiin Koivistolle. Mata-

laan veteen uponnut saksalaissukellusvene 
oli sekin erittäin kiinnostava, ja se piti saa-
da heti ylös ja lähemmin tutkittavaksi. 

Huippulöytöjä venäläisille 

Heti elokuun alussa saapui U 250:n upo-
tuspaikalle Leningradista sukeltajaryh-
mä. Se havaitsi, että vene makasi 27 met-
rin syvyydessä ja siinä oli 3 x 2,5 metrin 
reikä konehuoneessa. Kronstadtista saa-
puivat paikalle 200 tonnin ponttoonit . 
Operaatio U 250:n nostamiseksi ei ollut 
ylitsepääsemättömän vaikea, vaikka Ris-
tiniemen patterin tu l i ja myrskysäät vai-
keuttivat työtä. Suurin osa työstä tehtiin 
öiseen aikaan saviverhojen suojassa. Sak-
salaisten yritys tuhota U 250 miinoilla ja 
syvyyspommeilla epäonnistui. Yksi hei-
dän kahdeksasta torpedoveneestään ajoi 
näillä retkillä miinaan ja upposi. 

Lopul ta U 250 nostettiin ylös ja 
kuljetettiin ponttoonien välissä Koivis-
tolle ja sieltä 15.9.44 hitaasti ja tarkas-
sa valvonnassa ja suojassa Kronstadtiin 
kuivatelakalle. Veneestä tutkijat löysivät 
todella mielenkiintoisia tavaroita. Pait-
si G 7 a -torpedoja, myös sähköisiä G 7 
e -torpedoja ja akustisia T 5 -torpedoja. 
Salaista salaisimpien käsikirjojen ja vies-
tikoodien löydöt kruunasi huippusalai-
sen salakirjoituslaitteen "Enigman" löy-
täminen. Kaikki nämä olivat tähän as-

ti varjeltuneet venäläisiltä, ja nyt ne me-
netettiin saksalaisten taitamattomuuden 
ja turhan ylimielisyyden vuoksi syrjäi-
sen "Kylpyammeen" itäperukassa asian-
sa taitavan vartioveneen takia. 

Saksan epäonnea 
"Kylpyammeessa" 

Tämän erittäin raskaan ja korvaamatto-
man epäonnistumisen jälkeen saksalaiset 
eivät onnistuneet saavuttamaan mainit-
tavaa menestystä Suomenlahden itäperu-
kassa. Jopa heidän merimiinakenttiensä 
kartoitus Narvanlahdella pääsi sekoittu-
maan ja 18.8.44 kolme heidän torpedo-
venettään upposi omiin merimiinoihin. 

Saksalaisten tappiot Suomenlahden 
itäosassa nousivat vuoden 1944 kevääs-
tä syksyyn mennessä suhteettoman suu-
riksi. He menettivät neljä torpedovenet-
tä, yhden moottoritorpedoveneen, yhden 
ilmatorjunta-aluksen, yhden miinalaivan, 
neljä raivaajaa, kolme moottoriraivaajaa, 
yhden avomerihinaajan, kaksi etuvartio-
laivaa, seitsemän tykkilauttaa ja yhden 
sukellusveneen eli yhteensä 25 alusta. 

Saksalaisten määrään , tekniseen 
etevämmyyteen ja suureen iskuvoimaan 
perustunut merisodankäynti ei tuonut 
heille suuria voittoja, vaan yhden erit-
täin katkeran tappion U 250 sukellus-
veneen upottua aseineen ja varusteineen 
Alvatin ja Ruonnin majakoiden puolivä-
lin pohjoispuolelle. Heillä ei kuitenkaan 
ollut aikaa jäädä suremaan tätä menetys-
tä, sillä meririntaman vääjäämätön kul-
ku maar in taman mukana suuntanaan 
Itämeri oli selviö ja siellä riitti tehtäviä. 

Saksan apu tärkeä myös merellä 

Saksalaisten apu Suomenlahden itäpe-
rukassa vuoden 1944 kesällä oli joukko-
jemme kuljetuksissa ja niiden suojaami-
sessa todella tärkeä. Saattoivatpa heidän 
tulivoimaiset ja lukuisat aluksensa vetää 
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enemmän tulta puoleensa kuin suoma-

laisten tuliteholtaan vaatimattomammat 

ja määrältään vähäisemmät alukset. Joka 

tapauksessa saksalaisalukset päällystöi-

lleen ja miehistöineen tekivät suomalais-

ten rinnalla herkeämättä hengenvaaral-

lista työtään siellä niissä oli vuoden 1944 

kesän kuumimmat paikat, kuten torjunta-

taisteluissa Koiviston salmessa, joukkojen 

siirroissa Koiviston saarille ja niiltä pois 

sekä taisteluissa Viipurinlahden saarista. 

Saksalaisten merisodankäynti isku-

voimaisine aluksineen osoittautui yhdek-

si Suomen sodassa selviytymisen tärkeis-

tä ehdoista. Osoituksena tästä venäläis-

sukellusveneitten toiminta Itämerellä al-

koi vasta 7.9.44, kun saksalaiset olivat jo 

vetäytymässä Suomen aluevesiltä ja rau-

hanteko Suomessa venäläisten kanssa oli 

j o aluil laan. Saksalaisten merivoimien 

toiminta aluevesillämme ja tkosodan ai-

kaan oli pitkäkestoista. Niinpä sen tär-

keästä osuudesta maamme itsenäisyyden 

säilymisessä ei lento-osasto Kuhlmeyn ta-

paan voida osoittaa kunniaa yhdelle hen-

kilölle. Niinpä teemme sen osoittamalla 

kunniaa niille lukuisille saksalaisille me-

rikarhuil le, jo tka toimillaan turvasivat 

tuhansien rannikkojeinme puolustajien 

hengen ja maamme itsenäisyyttä. • 
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Tyyppi VIIC oli Saksan sukellusvene-

laivaston työhevonen vuodesta 1940 

lähtien ja se pysyikin tuotannossa ko-

ko sodan ajan. Er i variaatioineen sitä 

rakennet t i in 659 kappale t ta . Ensim-

mäinen tyypin vene oli U-69, joka las-

ketti in vesille Kielissä loppuvuodesta 

1939. VIIC oli tehokas sotakone, jo -

ta käy te t t i i nk in menestyksekkääst i 

lähes kaiki l la sotanäyttämöil lä . P ian 

sen käy t tööno ton jä lkeen Saksa kui-

tenkin menett i yliotteen sukellusve-

nesodassa liittoutuneille. 

Suur in osa VHC-veneistä oli va-

rus te t tu kahdel la ahdetul la Ge rma-

niawerftin 6-sylinterisellä 4-tahtisella 

dieselmoottoril la (M6V 40/46), j o tka 

tuottivat 2800-3200 hevosvoiman te-

hon kierrosnopeudella 470-490 rpm. 

Sukellettaessa käytetyissä sähkö-

moottoreissa eri yksilöt erosivat enem-

män toisistaan. Aikaisemmat mall i t 

käyt t ivät kah ta AEG G U 460/8-276 

sähkömoot tor ia , joka oli ollut käytös-

sä myös edellisessä VIIB:ssä. Moot to-

ri t tuot t ivat 750 hevosvoiman tehon 

296 minuut t ik ie r rokse l l a . Uudem-

missa veneissä käytet t i in kah ta BBC 

(Brown Boveri & Co) G G U B 720/8, 

kahta GL (Garbe Lahmeyer) R P 137/c 

ta i k a h t a SSW (Siemens-Schuckert-

Werke) G U 343/38-8 sähkömoot to -

r ia , joiden kaikkien suori tuskyky oli 

lähellä AEG:n moottorei ta . 

Tyyppiä VIIC rakennet t i in 568 

kappalet ta . 

Yksi tunne tu immis ta VIIC-tyy-

pin veneistä on U-96, joka esiintyy elo-

kuvassa Das Boot. 

Tekniset tiedot VIIC (Suluissa VIIC/41) 

Mitat ja suorituskyky 

- Pituus: 67,10m 

- Leveys: 6,20m 

- Korkeus: 9,60m -

- Syväys: 4,74m 

- Uppouma pinnalla/sukelluksissa: -

769/871 tonnia 

- Nopeus pinnal la /sukel luksissa : 

17,7/7,6 solmua 

To imin tama tka pinnal la /sukel -

luksissa: 8200 (8500)/80 meri-

mailia 

Tehot p inna l l a / suke l l uks i s s a : 

2800-3200/750 hv 

Maksimisyvyys: 230 (250)m 

Miehistö: 44-52 

Aseistus 

Torpedoja : 14kpl, neljä putkea 

eteen, yksi taakse. 

- Miinoja: 26kpl 

- Tykki: C35 88 mm/L45, 220 am-

musta 

- I lmator junta : useita, esim. 20mm 

it-tykki, 37 mm it-tykki. 

Lähde. http:ltji.wikipedia.org/wiki/VnC" 
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Ove Enqvist 

Häviävätkö ainutlaatuiset 
laiva- ja rannikkotykit? 

16 tuuman tykki. 

Neuvostoliitossa ei enää 
1950-luvulla arvostettu pe-
rinteisiä rannikkotykkejä , 

vaan satsattiin ydinaseisiin ja ohjuksiin. 
Suuri osa vanhoista rannikkotykeistä 
päätyi sulatusuuneihin. Vasta 1990-lu-
vulla on ryhdytty kunnostamaan niitä 
harvoja tykkejä, jotka vielä ovat pelastet-
tavissa. Raha ratkaisee tässäkin asiassa, ja 
nyt kaksi ainutlaatuista rannikko-ja lai-
vatykkiä on häviämässä. Toinen on 305 
mm koease ja toinen 406mm (16 tuuman) 
rannikko- ja laivatykki, Neuvostoliiton 
(Venäjän) kaikkien aikojen suurin. 

406 mm tykki oli osa uutta taistelu-
laivahanketta juuri ennen toista maail-
mansotaa. Tykkiä koemammuttiin 1939-
1940, mutta hankkeesta luovuttiin syk-
syllä 1940 sodan syttymisen takia. Tyk-

ki osallistui toiseen maai lmansotaan 
1941-1944 osana Leningradin puolus-
tusta. Sodan jälkeen oli tarkoitus muut-
taa tykki ydinammuksia varten, mutta 
tiettävästi mitään ei tehty. 

Vuonna 1914 valmistunut 305 mm 
tykki muistuttaa esimerkiksi Örössä avo-
asemissa olleita tykkejä, mutta sen koela-
vetti on järeämpää tekoa. Se on Venäjän 
ainoa jäljellä oleva 12 tuuman rannikko-
tykki, ellei oteta huomioon kolmea säily-
nyttä rautatietykkiä. 

Molemmat tykit sijaitsevat kielle-
tyllä venäläisellä koeampuma-alueella, 
joka sijaitsee Rzevkassa Pietarin itäpuo-
lella lähellä kaupunkia kiertävää kehä-
tietä. Mikään museo ei ole ollut kiinnos-
tunut tykeistä, vaikka alue on vain noin 
500 m päässä päätiestä. Keskusteluja on 

vuonna 2008 käyty tykkien säilyttämis-
mahdollisuuksista, mutta mitään ei ole 
päätetty. Koeampuma-alueella on oma 
pieni museonsa, mutta varsinaiselle alu-
eelle ei vieraita yleensä päästetä. 

Enemmän tietoa ja kuvia koeampu-
ma-alueesta ja tykeistä löytyy alla olevil-
ta internetsivuilta. 
- http://www.karelkurs.narod.ru/  

files/kalibr.en.html 
- http://www.nortfort.ru/coastal/ 

index_e.html (kuvia myös Suomen 
museotykeistä) 

- http://www.nimap.spb.ru/index. 
php?ru&pp_photo_fotomuseum 

Suomesta pyritään syksyllä 2008 jär-
jestämään matka mm. näitä tykkejä kat-
somaan. Matka toteutetaan lokakuun en-
simmäisenä viikonloppuna torstaista sun-
nuntaihin 2.-5.10. Matkan järjestäjänä 
on Pekka Silvast Hangosta. Kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä Pekkaan, 041 
4921250, po.silvast@pp.inet.fi. • 

12 tuuman tykki. 
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Hannu Lilja 

Kurjen kokelas 1965 

Ne kevätyöt 

Kuva: Kai Masalinin arkisto. 

Toukokuun viikonloppu vuon-
na 1965, Obbnäsin sotasatama. 
Fregatti Matti Kurki , laivas-

ton suurin alus, on kotisataman laituris-
sa. Vain yölomia on myönnetty, koska 
sunnuntaiaamuna lähdetään taas har-
joituksiin. Viikon ammunnat ja väylä-
ajot ovat takana. Oli selvinnyt mm., et-
tä Kotkan vesillä yhden kallioisella ran-
nalla olevan linjataulun ala ollut pensas 
oli kasvanut niin, että se peitti koko lin-
jataulun. Se aiheutti komentovuorossa 
olevalle kokelaalle hermopainetta, kun 
käännöksen sai komentaa vasta sen lin-
jataulun näkyessä. Yleiskäsky oli ehdo-
ton. Ajettiin kohti kalliota ja försti kuis-
kasi päällikön huomaamatta kokelaal-
le luvan komentaa käännöksen. Se lu-
pa tuli kreivin aikaan. Ruorikulma ja 
kompassilukema piti harkita tarkkaan. 
Linja saatiin kiinni päällikön tarvitse-
matta kysyä alkaako kokelaan etunimi 
S-kirjaimella. 

Par i viikkoa aiemmin oli käyty Ho-
burgin tasalla "karvoja kasvattamassa" 
lauanta in saattajille tarkoi te tun näy-
töksen mentyä - ei nyt ihan nappiin. 
Suoraan sanoen päin Pr inkkalaa , joka 
ei olekaan kaukana nii l tä vesiltä Mat-
ti Kurjen ensi vierailu Pansion sotasa-
tamassa. Barösundin keppihelvetin jäl-
keen komennettiin painovesitankeilla as-
teen tarkka tasaus, että laivaston suurin 

alus saapuu ensivisiitille ylväästi täsmäl-
leen suorassa. Komentosillalla tehtiin 
mielikuvaharjoituksia siitä, miten töijä-
tään saattajien viereen komeasti kaar ta-
en keula poijuun ja ahteri laituriin. Ker-
ralla. Ihailevien katseiden seuratessa tie-
tysti operaatiota - kyllä tämä osataan. 
Mutta sitä tuulenpuuska ei ollut tilattu. 
Vaijerit katkesivat ja vain nopeat jalat 
pelastivat jalat - monta paria. Miina-
laiva Keihässalmen kippari pystyi kuit-
taamaan seuraavankin palkkansa kä-
den vapisematta. Hän tunsi tämän lah-
den tuulenpuuskat ja oli asettunut pas-
siin komentosillalle ja komentanut ko-
neet valmiiksi käyntiin silloin, kun Mat-
ti Kurjen keula kiinnittyi poijuun. Kei-
hässalmi oli kylki laiturissa aivan Matti 
Kurjen ahterilleen suunnittelemien pol-
lareiden vieressä seuraavissa polareissa. 
Hieman ennen kuin Matti Kurjen ahteri 
iskeytyi laituriin Keihässalmen äskeisel-
le paikalle miinalaiva lipui kuin aave me-
relle alta pois. Samalla Kurjenkin pääl-
likön vuosipalkka säilyi koskemattoma-
na. Keihässalmen kipparin loiva hymy 

Kuva: Kai Masalin. 
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Kuva: Kai Masalin. 

näkyi komentosillan lasin takaa. Ehkä 
Kurjenkin komentosillalle. 

Miehistö peräkannelle kuuntele-
maan punoittavalla naamalla annettua 
pääll ikön käskynjakoa. Viikonloppu-
lomat peruutetaan. Riveissä kyllä tie-
detään, mistä kenkä puristaa: päällystö 
ei jää kerholle kuuntelemaan paikallis-
ten upseeriveljien ystävällistä naljailua. 
Lähdetään käymään Gotlannin tienoil-
la. Sieltä ajetaan suoraan Katajanokalle 
telakalle. Joopa joo, Turun tytöt jäävät 
siis tanssittamatta, kun kerrankin oli ti-
laisuus ja lomalaput plakkarissa. Kata-
janokalle! Mau-mau-miehet. On sekin 
hommaa. Rankka työ pilssissä ja ulko-
pohjan alla rankkojen myrkkyjen kans-
sa, kahdessa päivässä kuukauden palk-
ka, joka sitten menee kahdessa päiväs-
sä Skattan kapakoihin. Aluksen nopeus 
kyllä nousee solmulla. Matti Kurjella se 
tarkoittaa kuuttatoista solmua. 

Välissä ollut viikonloppuloma oli 
mennyt Obbnäsin varuskunta-alueen 
metsässä kovassa tuulessa nopeasti le-
vinneen metsäpalon sammuttamisessa 
ja jälkivartioinnin järjestämisessä. Lo-
mat olivat peruuntuneet niiltä, jotka ei-
vät olleet ehtineet lauantain klo 13.05 lo-
mabussiin. No, nyt oli yöloma tiedossa 
vajaan vuorokauden kuluttua. Takaisin 
piti tosin olla klo 7.00, mutta mitäs siitä. 
- Komentosillan puhelin soi klo 23.55. 
Vuorossa oleva kokelas vastaa. 

Moottoritykkiveneet Vasama 1 ja 
Vasama 2 tukeutuvat Obbnäsin sotasa-
tamaan. Ne viettävät uneliasta perjan-
tain myöhäisiltaa laiturissa vastapäätä 
Matti Kurjen ahteria. 

Miinalaiva Keihässalmi kelluu 
seuraavassa laiturissa 

Merivoimien esikunnan käsky puheli-
messa on lyhyt ja ytimekäs. Komentakaa 
välittömästi Vasamat 1 ja 2 välittömäs-
ti merelle, suunta Porkkala-Kallbädan, 
tarkemmat käskyt tulevat merellä radio-
puhelimella matkalla sinne, toistakaa. 
Kokelas toistaa ja kytkee Matti Kurjen 
misselin pakkosyötön päälle. Käsky sii-
hen ja Vasamien koneet jyrähtävät välit-
tömästi käyntiin. Parin minuutin kulut-
tua ne ovat väylällä ja valkoiset kuohut 
ensin nousevat korkealle, sitten laskeu-
tuvat ja etääntyvät nopeasti. Kello näyt-
tää tasan keskiyötä. Tuulta ei ole nimek-
sikään, näkyvyys hyvä. Kokelas ymmär-
tää Merivoimien esikunnan äänilajista, 
että tämä ei ole harjoitus. 

Lauantaiaamu klo 3.30. Miinalai-
va Keihässalmi huudattaa torvea. Muu-
tamia miehiä on maissa. Alus lähtee me-

relle klo 4.00 Vasamien perään. Fregatti 
Matti Kurki toimii komentokeskuksena. 
Siellä valmistaudutaan seuraavaan käs-
kytykseen. Yhteys Merivoimien esikun-
taan on auki tiheästi. Keihässalmen lai-
tur in toisella puolella on par i miinan-
raivaajaa, pieninumeroisia "Ärriä". Nii-
den lähtövalmius käsketään ajankohtaan 
klo 8.00. Silloin ne myös lähtevät saatu-
aan vahvistuksen käskylle klo 7.55. Va-
rustus puolilatausvarustus. Havaittuja 
sukellusveneitä ei upoteta. Nämä puoli-
lataussyvyyspommit keinuttavat sukel-
lusvenettä, mutta eivät särje sen paine-
kuorta. Eivät upota venettä. Vastaa sii-
pien keinutusta ilmassa, mitä on myös 
jouduttu aika usein tekemään naapurin 
lentokoneille. Lehdissä siitä kirjoitetaan 
vasta vuonna 1975, silloinkin pienin kir-
jaimin. Puolilatauspommeja tarvitaan 
paljon: sukellusveneitä on vedenalaisen 
kuuntelun ensihavaintojen mukaan mah-
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dollisesti jopa parikymmentä. 
Etelästä alueelle tunkeutuneet su-

kellusveneet saadaan kaikuluodatuiksi 
hyvin ja pudotukset suunniteltua niin, 
että hakuammuntaa ei juuri tarvita. Ei 
hai t taa , vaikka osuu lähellekin. Pu-
nalaivasto ei vielä ole alkanut päällystää 
sukellusveneitään kumilla. Se vaikeut-
ti löytämistä kaikuluotaimella 1980-lu-
vulla sekä Ruotsin että Suomen alueve-
sillä. Kaikua ei kumipinnasta kunnol-
la saatu. Komulaisen sukellusvene Hie-
talahden laiturissa oli tällainen kumilla 
päällystetty - muistitko koputtaa? 

Syvyyspommeja pudot tavi l ta R-
luokan miinanraivaajien matruuseil ta 
otetaan vala: sotasalaisuus, josta ei si-
viilissä puhuta, ei sotkussakaan. Valan 
tehoa mahdollisesti lisättiin käyttämäl-
lä ohimennen sota-sanaa sotilas-sanan 
sijasta. Sotasalaisuus tuo mielikuvan 
sodan aikana voimassa olevista poikke-
uslaeista. Kokelas matkustaa myöhem-
min junalla siviiliin yhden R:n matruu-
sin kanssa. Asiasta puhutaan hiljaa mei-
dän kesken ja todetaan vaitiolo viisaaksi. 
Hesarin lyhyt kirjoitus kymmenen vuot-
ta myöhemmin vapauttaa matruusin ai-
nakin jossain määrin valasta. 

Fregatti Matti Kurjen komentosilta 

sunnuntaiaamuna klo 8.30. Matti Kur-
ki 011 operaatioalueella matkalla itään. 
Päällikön puhelin soi. Pääll ikkö kuun-
telee keskittyneesti ja kuit taa. Hän il-
moittaa förstille ja kokelaalle saman tie-
don. Sukellusveneitä oli tasan 20. Vii-
meinen poistunut Suomen aluevesiltä klo 
8.00. Päällikkö kysyy kokelaalta, näkee-
kö kokelas tuon länsiviitan ja osoittaa 
horisontt i in. Kokelas katsoo ki ikari l -
la. Hän tuntee ennestään tämän jekun. 
Viitta on vielä horisontin takana. Her-
ra komentajakapteeni, kyllä se siellä on, 
vaikka ei vielä näy. 

Tarkoitus on siirtää ajatukset jo 

muihin asioihin 

Suomen vedenalainen kuunteluverkos-
to oli valmistunut 1960-luvun alussa. 
Tall innan sotasatamassa tämä tietysti 
tiedettiin. Pit ihän sitä testata, kun ve-
denalaiset käynnit naapurien aluevesillä 
muutenkin kuuluivat koulutukseen. Ve-
denalaisten kuuntelulaitteiden käyttöä 
oli ehditty harjoitella hyvin. Erilaisia 
potkuriääniä oli kuunneltu äänilevyil-
tä niin paljon, että ensiksikin pystyttiin 
hyvin erot tamaan vedenalaiset alukset 
pinta-aluksista. Jälkimmäistä pystyt-
tiin koko ja muut keskeiset seikat päät-

telemään hyvin. 
Tämä kerrot tu episodi ei ollut 

1960-luvun dramaattisin tapaus , mutta 
ilmeisesti laajamittaisin. Kerran yksit-
täisen veneen röyhkeys aiheutti saattajan 
kipparissa sota-ajan reaktion vastauksena 
förstin kysymykseen: puolilataus? Ei kun 
ajetaan päälle, käännös ympäri. Yhtei-
seksi onneksi venäläinen kippari oli no-
peampi ja vettä siinä kohdassa riittäväs-
ti. Naapurin meidän mielestä luonnotto-
man valtiojärjestelmän hajottua 1990-lu-
vun alussa entinen punalaivaston sukel-
lusveneen kapteeni totesi tämän periaat-
teen vierailla aluevesillä vierailuista itses-
täänselvyytenä tv-haastattelussa: parasta 
mahdollista koulutusta. Kiinni jäänyttä 
odotti tietysti "Siperia": kymmenen vuot-
ta ei edes ollut paljon, kun syyttömien si-
viilien tuomiot olivat yleensä 25-vuotta. 
Eli käskyjä kannatt i totella eikä kiinni 
kannattanut jäädä. 

Neuvostol i i t to ehdot t i Suomel-
le yhteisiä so tahar jo i tuks ia 1970-lu-
vun lopulla. Puolustusvoimien komen-
taja Lauri Sutela torjui päättävästi pre-
sidentti Kekkosen tuella tällaisen kyt-
kennän. Oliko tämä tapaus yli kymme-
nen vuotta aiemmin yhteinen harjoitus? 
Miten sen nyt ottaa. | 

Dokumenttielokuva KL Matti Kurjesta 

"Etsin Matti Kurjella palvelleita niin 
kantahenkilöstöä, värvättyjä kuin va-
rusmiehiäkin. Samoin etsin muita ar-
kistoja, joista elävää kuvaa sekä kuva-
ym materiaalia olisi saatavilla tähän 
tarkoitukseen. Henkilöhaastattelut oli-
sivat ensiarvoisen tärkeitä, koska meil-
le kaikille on kertynyt palveluajoista jo 
hieman ikää... Erityisesti taustakartoi-
tuksen tavoitteena on löytää elävää ku-

vaa eli tuon ajan 8 mm tai lö mm kaita-
filmi/filmimateriaalia KL Matti Kur-
jen koulutuspurjehduksista yms. 

Itse olin varusmiesaikanani lai-
vastossapa ajokaudella 1970 radistina 
KL Matti Kurjella. Nettisivujen kaut-
ta olen saanut varsin paljon perustie-
toja Matt i Kurjen/Porlock Bayn his-
toriasta ja viime vaiheista. 

Olen kii toll inen kaikesta infor-

maatiosta ja tuesta, jo ta voitte tahol-
tanne antaa. Yhteystietoni voitte an-
taa eteenpäin ja t iedottaa tästä hank-
keesta yhteydenottopyynnöllä." 

Reima Paakkanen, vapaa toimittaja 

Elokuvayhdistys Lapin Klaffi ry. 

040 8668169, Postios. PL 199, 99801 IVALO 
email: rap@rokki.net  
lapinklafji@hotmail. com 
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In Memoriam 

Leo Pietilä 1946-2008 

Meripuolustuspiirin Kok-
kolan meriosaston pit-
käaikainen toimija ja ent 

päällikkö, sotilasmestari res Leo Pieti-
lä on kuollut 62 vuoden ikäisenä. 

Vapaaehtoinen meripuolustus 
oli Leolle kaikki kaikessa. Meren-
kulkijana hänellä oli sekä konepääl-
likön että perämiehen pätevyys. Hän 
oli käytännön mies, joka jo teki kun 
muut vielä jahkai l ivat . Erityisellä 
huolella hän paneutui teknisiin asi-
oihin, moottoreihin, metall i töihin, 
öljyntorjuntakalustoon yms. 

Leo toimi KL Röytän ensimmäi-
sellä matkalla aluksen konepäällikkö-
nä, jonka ammattitaitoa todella tar-
vittiin, kun "vanha rouva" esitteli ko-

nehuoneessa piilovikojaan. Raumalla 
tehtiin väliaikaiskorjauksia ja poistel-
tiin kuutioittain pilssivesiä. Leo raatoi 
lähes yksin koko matkan konehuonees-
sa paluumatkan kahdeksanmetristen 
aaltojen oksennuttaessa heikompia jo 
kannella. Seuraavinakin vuosina Leo 
uhrautuvasti osallistui ja kantoi mur-
hetta laivan hyvinvoinnista. 

Leon viimeinen projekti oli Kok-
kolaan hanki tun Uisko-veneen kun-
nostaminen. Hän ahersi asiassa tuli-
sieluisesti kunnes pitkäaikainen, vä-
lillä jo voitetuksi luultu sairaus kaatoi 
hänet 08.07.2008. 

Suruviesti saavutti meripuolus-
tustoverit merivoimien vuosipäivän aa-
muna, jolloin ennätysmäärä vapaaeh-

toisen meripuolustuksen aluksia mie-
histöineen osallistui juhlalliseen lipun-
nostoon ja katselmukseen Aurajoessa. 
Leo olisi kuulunut joukkoon. 

Leo oli tunnoll inen ja pidetty 
maaupuolustustoveri, joka sai työs-
tään vastaanot taa useita huomion-
osoituksia. Sotilasmestariksi hänet 
ylennettiin v 2005. 

Meripuolustuspiir i tekee kun-
niaa Leon muistolle ja esittää lämpi-
män osanottonsa hänen lähiomaisil-
leen. Leo on saapunut viimeiseen sa-
tamaansa. 

Matti Mäkinen, piiripäällikkö 
Kai Masalin, KL Röytän johtoryhmän 

puheenjohtaja 



Kai Masalin 

Olen tämän lehden Päätoimittaja-kolumnissani kosketellut maanpuolustuskentän eheyttämistä, ja parissa viime numerossa 

"oman" valtakunnallisen järjestöni asioita erityisesti, ja aavistuksen provosoidenkin. Aiemmat kannanotot kun eivät ole saa-

neet ketään tarttumaan kynään tai tietokoneeseen. Olen saanut tiedon, että aiemmin luvattu haastattelupyyntö ja -lupaus 

unohtuivat muiden kiireiden jalkoihin, eikä tulos johtunut harkitusta vaikenemisesta. Uskon upseerin sanaan ja olen pahoillani 

ärtymykseni leimahduksesta. Tässä on nyt RUL:n uuden puheenjohtajan, Mika Hannulan haastattelu. Kysymykset ovat minun 

muotoilemiani ja vastaukset puheenjohtaja Hannulan. Otsikko on yhdistelmä molemmilta. Johtopäätökset ovat lukijan. 

Puheenjohtaja Mika Hannula, esitteli-

sitkö itsesi, mikä on työ-ja maanpuo-

lustustaustasi. 

Olen syntynyt 2.4.1968 Säkylässä. 
Toimin tietojohtamisen professorina ja 
laitoksen johtajana Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa. Perheeseeni kuuluu 
vaimo jakolme lasta. Peruskoulutukseni 
on diplomi-insinööri. Tekniikan tohto-
riksi väittelin tuotantotaloudesta vuon-

na 1999. Sotilasarvoni on kapteeni. 
Vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-

hön lähdin mukaan 1994. Pirkanmaa-
laisten maanpuolustusyhdistysten luot-
tamustoimet aukesivat 1999, jolloin mi-
nusta tuli Pirkanmaan Viestikillan hal-
lituksen jäsen. Tampereen Reserviupsee-
rien hallitukseen minut valittiin vuonna 
2003, Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
hallitukseen 2004 ja Reserviupseerilii-

ton puheenjohtajaksi 2007. 
Urasi reserviupseeritoiminnassa on ol-

lut nopea ja nousujohteinen. Onko si-

nulla muuta yhteiskunnallista taustaa, 

ehkä Pirkanmaan ulkopuolella? 

Työni professorina on toki tuonut 
kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja. 
Muuta yhteiskunnallista taustaa ei minul-
la sanan varsinaisessa merkityksessä ole. 

70 



)rostaa yhteistyötä ja 
tyy itsenäisyydessään 

Puheenjohtaja Mika Hannulan haastattelu 

Suomessa on lukuisia valtakunnallisia 

maanpuolustusjärjestöjä, joista perin-

teisimpiä ovat RUL, RES ja MPKL. Li-

säksi sukupuoleen perustuvia ja meri-

puolella puolustushaarataustaan pe-

rustuva. Mitä hyviä ja mitä huonoja 

puolia tässä näet? 

Hyvä puoli on, että järjestöjen mo-
ninaisuus takaa vapaaehtoisen maan-
puolustuskentän elinvoimaisuuden. Kul-
lakin järjestöllä on omat tehtävänsä, his-
toriansa, näkökulmansa ja toimintata-
pansa. Tämä varmistaa sen, että mah-
dollisimman moni suomalainen löytää 
itselleen sopivan maanpuolustusjärjes-
tön, jonka toiminnassa haluaa olla mu-
kana. Moninaisuus tuo voimaa ja kykyä 
toiminnan kehittämiseen. 

Suomen Reserviupseeriliiton toi-
minta-ajatuksena on olla reserviupsee-
rien valmiuksia kehittävä toiminnall i-
nen ja aatteellinen maanpuolustusjär-
jestö, joka toiminnallaan edistää isän-
maan ja sen kaikkien kansalaisten tur-
vallisuutta. Liitolla on useita tehtäviä, 
mutta yksi keskeisimmistä on ylläpitää 
ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia 
tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta. 

Huono puoli maanpuolustusjärjes-
töjen isossa lukumäärässä saattaisi ol-
la, että alueellisella tasolla toimijoiden 

lukumäärä voi tu rhau t t aa yhteistyö-
kumppaneitamme, kuten puolustusvoi-
mia. Koulutustoiminnassa tätä ongel-
maa ei onneksi juur i enää voi olla, koska 
MPK on maanpuolustusjärjestöjen yh-
teinen koulutusorganisaatio. MPK toi-
minnan ja roolin kehittämiseen on vai-
kuttanut paljon se tosiasia, että puolus-
tusvoimat on halunnut vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen yhden kes-
keisen toimijan. 

Suomalaisille maanpuolustusjärjes-
töille on ominaista vankka vapaaehtoi-
suus. Joissakin toisissa maissa, kuten Sak-
sassa, sotaväen ohjaus ja samalla taloudel-
linen tuki ovat hyvin keskeisessä roolissa. 
Tässäkin on toki hyvätkin puolensa, mut-
ta samalla se karsii järjestökentän moni-
naisuutta. Jos Suomessa kaikki vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekevät ihmi-
set yritettäisiin pakottaa yhden ja ainoan 
organisaation riveihin, saattaisi toimin-
nassa mukana olevien kansalaisten mää-
rä vähentyä merkittävästi. 

MPKL:n ja RES:n piiristä on esitet-

ty järjestöjen ja kentän yhdistämistä 

puoltavia ajatuksia. Olet korostanut 

itsenäisen RUL:n merkitystä ja tarvet-

ta. Mitkä ovat tärkeimmät perustelut 

itsenäiselle RUL:le? 

Suomen Reserviupseeriliitolla on 
oma toiminta-ajatuksensa ja tehtävän-
sä, jotka on kir ja t tu liiton strategiaan. 
Reservin upseerien välinen yhteishenki 
ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on tär-
keä asia ja samalla voimavara. 

Suurin osa jäsenkyselyymme vastan-
neista reserviupseeriyhdistyksistä haluaa 
pitää liiton itsenäisenä, mutta samalla li-
sätä yhteistyötä muiden maanpuolustus-
järjestöjen kanssa. Jäsenkysely toteutet-
tiin vuonna 2007, kun RUL:n strategiaa 
vuosille 2008-2010 valmisteltiin. Kyse-
lyyn vastanneesta 145 yhdistyksestä 68% 
vastasi, että RUL:n, RES:n ja MPKL:n 
tulisi jatkaa itsenäisinä maanpuolustus-
järjestöinä samalla yhteistyötään lisäten. 
Kymmenen vuotta toteutetussa kyselyssä 
näin vastasi vain 55% yhdistyksistä. 

Itsenäinen ja yhteistyöhakuinen 
linja on se, josta pidän kiinni liiton pu-
heenjohtajana. Henkilökohtaisesti suh-
taudun hyvin rationaalisesti ja toiminta-
lähtöisesti yhteistyöhön eri toimijoiden 
välillä Sotilasarvo tai sukupuoli ei voi 
olla este hyvälle toiminnalle. Jotoksel-
le voi lähteä hyvässä porukassa riippu-
matta siitä, mihin järjestöön muut ryh-
män jäsenet kuuluvat. Vapaaehtoisessa 
toiminnassa kukin tekee itse valintan-
sa; yksi haluaa osallistua kansainväli-
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seen reserviupseeritoimintaan, toinen 
taas vaeltaa maastossa. 

Kun sinut valittiin RUL:n puheenjoh-

tajaksi, mitä sitoumuksia jouduit an-

tamaan? Esim RUL:n tulevaisuuden 

suunnasta? 

Tämänkaltaisia sitoumuksia en ole 
antanut , eikä nii tä ole edes pyydetty. 
Ajankäyttö on tietysti asia, josta halu-
sin itsekin keskustella jo ennen puheen-
johtajavaaliin lähtemistä. 

Kun Helsingin Sanomat referoi puolus-

tusvoimain komentajan, amiraali Ju-

hani Kaskealan sanoja RUL:n liittoko-

kouksessa Turussa viime syksynä, se 

käytti muotoilua:" totesi amiraali Kas-

keala erään maanpuolustusjärjestön ti-

laisuudessa. (lihavointi RP:n). Oletko 

tyytyväinen RUL:n näkyvyyteen? 

Maanpuolustusjärjestöjen tunnet-
tuus on monitahoinen asia. Näkyvyys 
mediassa on yksi tekijä. En pidä sitä it-
seisarvona, vaikka myönteinen esilletu-
lo mediassa onkin hyvä asia. 

Joitakin vuosia sitten alettiin pu-
hua ns. huomiotaloudesta. Sen periaat-
teisiin kuuluu, että mikä tahansa julki-
suus on tärkeämpää kuin putoaminen 

pois otsikoista. Suomen Reserviupseeri-
liitto toteuttaa päämääriään aivan muil-
la keinoilla. Viestintä sinänsä on tärkeä 
haaste sekä Suomen Reserviupseeriliitol-
le kuten vapaaehtoiselle maanpuolustuk-
selle yleensäkin. 

Yhteiskunnan trendi sekä liike-elä-

mässä, että mm. järjestöjen edunval-

vonnassa, jopa yliopistomaailmassa, 

on selkeästi suurempien kokonaisuuk-

sien luominen tehokkuuden ja vaiku-

tusvallan kasvattamiseksi. Samalla 

tietysti johtajanpaikat vähenevät. Mi-

ten maanpuolustusjärjestöt poikkeavat 

tästä trendistä ja miksi? 

Suomen Reserviupseeriliitto on aat-
teellinen ja toiminnallinen järjestö, jolla 
on oma tehtävänsä. Edunvalvonta on to-
ki tärkeä tehtävä, mutta se on kuitenkin 
vain yksi tehtävä muiden joukossa. 

Monet kansainväliset huippuyli-
opistot ovat yllättävän pieniä yksiköi-
tä. Suomalaisia teknisiä yliopistoja ver-
rataan usein Massachusetts Institute of 
Technology:iin (MIT), joka kiistatta on 
yksi maailman parhaista yliopistoista. 
Monelle on kuitenkin yllätys, että MIT:n 
opiskelijamäärä on noin 10 000. Tämä on 
vähemmän kuin esimerkiksi Tampereen 
teknillisessä yliopistossa tai Teknillises-
sä korkeakoulussa Otaniemessä. Sekä yri-
tyksissä että yliopistoissa yksikkökokoa 
kasvattamalla pyritään lähinnä yleiskus-
tannusten pienentämiseen. Näitä ovat esi-
merkiksi hallinnosta ja kunnossapidosta 
aiheutuvat kustannukset. Yksikkökoon 
kasvattaminen ei kuitenkaan takaa toi-
minnan laatua tai innovatiivisuutta. 

Maanpuolustusjärjestöt poikkeavat 
sekä yrityksistä että yliopistoista. Meille 
keskeistä on itse toiminta ja sen tulokset. 
Tehtävä työ on vapaaehtoista. Ei meidän 
toimintamme kehity sillä, että osallis-
tuvien vapaaehtoisten ihmisten määrää 

karsittaisiin tehokkuuden nimissä. 
Palkatun henkilöstön määrä eri jär-

jestöissä on suhteellisen vähäinen. Esimer-
kiksi Suomen Reserviupseeriliitossa on 
kolme palkattua henkilöä, jotka tekevät 
erinomaista työtä. Piirien toiminnanjoh-
tajat ovat pääsääntöisesti osa-aikaisia ja 
yhteisiä Reserviläisliiton piirien kanssa. 
Tämä 011 varsin vähän verrattuna esimer-
kiksi urheilujärjestöihin. Piirien alueelli-
sia tehtäviä ei myöskään voi hoitaa keski-
tetysti liiton toimiston tehtävinä. 

Palkatun henkilöstön määrä suhtees-
sa 28 000 hengen jäsenmäärään on pieni. 
Tämä vertailu auttaa ymmärtämään, mi-
hin toiminnan kehittämisessä kannattaa 
keskittyä. Kustannusten nimissä järjes-
töjen yhdistäminen ei siis ole perusteltua. 
Valtakunnan tasolla keskeisillä maanpuo-
lustusjärjestöillä on jo paljon yhdistetty-
jä toimintoja. Näkyvin esimerkki tästä on 
varmasti yhteinen äänenkannattaja eli Re-
serviläinen-lehti. Toiminnan tehokkuutta 
voidaan parantaa pitämällä työnjako sel-
keänä ja tekemällä yhteistyötä aina, kun 
se on tarkoituksenmukaista. Uusin Suo-
men Reserviupseeriliiton avaus yhteistyön 
tekemisessä on ryhtyminen Suomen Soti-
lasta julkaisevan kustannusosakeyhtiön 
omistajaksi yhdessä Maanpuolustuskil-
tojen liiton rinnalla. 

Suomen Reserviupseeriliiton vai-
kutusvaltaan olen tyytyväinen. Vaiku-
tusvaltaa ei saavuteta jäsenmäärää kas-
vattamalla, vaan määrätietoisella toi-
minnalla ja verkostoitumisella. Vapaa-
ehtoisten maanpuolustusjärjestöjen olisi 
tietysti hyvä toimia yhdessä silloin, kun 
on tarpeen vaikuttaa johonkin koko re-
serviä koskevaan asiaan. 

RUL:in toiminnan eri järjestölliset ker-

rokset vievät merkittävän osan yksittäi-

sen kerhon jäsenmaksusta, esim. Helsin-

gin Reservimeriupseereilla lähes puolet 
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vuotuisesta 48 euron maksusta. Tuo jä-

senmaksu näyttää ainakin monille nuo-

rille liian kovalta. Olisiko järjestöjen vä-

lillä toimintoja ja henkilöstöä yhdistä-

mällä saavutettavissa enemmän tehok-

kuutta ja samalla rahan säästöä? 

Vii t taan edelliseen vastaukseen. 
En usko 48 euron olevan liian kova jä-
senmaksu aktiiviselle reservinupseeril-
le. Summa on vähemmän kuin junalippu 
Helsingistä Turkuun ja takaisin. 

Jäsenmaksu on kokonaismaksu, jo-
ka sisältää liiton, piirin ja yhdistyksen jä-
senmaksun sekä Reserviläinen-lehden ja 
piirilehden. Jäsenmaksuun sisältyy lisäk-
si useita jäsenetuja polttoainealennuksis-
ta hotellitarjouksiin. On myös huomatta-
va, että jäsenmaksu vaihtelee sekä jäsen-
luokan ja asuinpaikan mukaan. RUL:ssa 
nuorisojäsenmaksu on 10,5 euroa ja var-
sinaisten jäsenten jäsenmaksut vaihtelevat 
alle 20 eurosta noin 50 euroon. 

Olet eräässä haastattelussa ilmaissut, 

että MPK:n ei tule olla järjestöjen kil-

pailija. Mitä sen tulisi olla RUL:n nä-

kökulmasta katsoen? 

MPK on ja sen tulee olla maanpuo-
lustusjärjestöjen yhteinen koulutusor-
ganisaatio. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen lain mukaan se toimii valtakun-
nallisena vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen yhteistyöjärjestönä. 

Olin läsnä MPK:n kevätkokouksessa Si-

ninen Reservi ry:n edustajana. Käsiteltä-

essä mahdollisten uusien järjestöjen jä-

senhakemuksia pintaan nousivat selväs-

ti järjestöpolitiikka, politiikka ja jopa 

kielipolitiikka. Syitä oli varmaan sysis-

sä, jos sepissäkin, mutta tunnelma ei ol-

lut mukava. Miten MPK:n järjestödemo-

kratiaa ja edustavuutta tulisi kehittää? 

Sinänsä on hienoa, että MPK:n jä-
senyys ki innostaa useita järjestöjä. Jä-

senkriteeri t on kui tenkin harki t tava 
huolella. Kysymys on strategisesta rat-
kaisusta. Mielestäni järjestöjen koko, 
toiminnan aktiivisuus ja vaikuttavuus 
ovat tärkeitä kriteereitä. 

MPK on tällä hetkellä "järjestöjen 
järjestö", johon kuuluvat valtakunnal-
liset maanpuolustusjärjestöt. Tämä on 
tietoinen valinta. Toinen mahdollisuus 
on tehdä linjaus, että kaikki suomalaiset 
maanpuolustukselliset yhdistykset toi-
minnan laajuuteen katsomatta voidaan 
ottaa MPK:n jäseniksi. Tämänkaltaiset 
valinnat on kuitenkin tehtävä aina har-
kiten ja tietoisesti. 

Mitä mieltä sinä olet? 

Minun kantani on, että MPK:n jä-
seninä ovat vain toiminnaltaan riittävän 
laajat ja isot valtakunnalliset maanpuo-
lustusjärjestöt. Toiminnan vaikuttavuus 
on tärkeä kriteeri. MPK on hyvä pitää 
järjestöjen järjestönä. 

Miten vapaaehtoisen maanpuolustuk-

sen kenttä tulisi eheyttää/kehittää , 

jotta sen painoarvo kasvaisi, ja sille 

tulisi yhtenäisempi ääni? 

Viittaan aikaisempiin vastauksiini. 
En kannata vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevien ihmisten pakottamista 
samaan muottiin tai organisaatioraken-
teeseen. Pääpaino pitää olla käytännön 
toiminnan kehittämisessä kentällä, ei-
kä järjestöpolitiikassa. Keskeiset maan-
puolustusjärjestöt ovat jo pi tkään teh-
neet hyvää yhteistyötä lukuisissa asiois-
sa. Samaa linjaa kannattaa jatkaa ja yh-
teistyötä tehdä aina, kun se on tarkoi-
tuksenmukaista. 

TS. yhteistyötä, jos konsensus löytyy? Ku-

ka määrittää tarkoituksenmukaisuuden? 

RUL:n keskeisimmät päätökset te-
kee kolmen vuoden välein kokoontuva 

liittokokous, kaksi kertaa vuodessa ko-
koontuva li i t tovaltuustoja neljästi vuo-
dessa kokoontuva liittohallitus. Järjes-
tödemokrat iaan kuuluu, että tärkeät 
päätökset tehdään jäsenistön mielipi-
teen perusteella. Puheenjohtajistolla ja 
liiton toiminnanjohtajalla on luonnolli-
sesti tärkeä rooli jokapäiväisen toimin-
nan johtamisessa. Tarkoituksenmukai-
suuden määrit täminen on päätöksente-
koa siinä kuin muukin päätöksenteko, 
joten sen määrittelee em. tahot. 

Järjestöjen välillä en näe jatkuvaa 
konsensusta edellytyksenä yhteistyölle. 
On tietysti tärkeää, että yhteiset päämää-
rät löydetään ja tunnistetaan. Asioista voi 
ja pitääkin olla aina välillä eri mieltä. 

Lopuksi, me kaikki kilpailemme ihmis-

ten vapaa-ajasta. Toisaalta tehtävämme 

on sääntöjemme mukaan palvella isän-

maan puolustusta. Mikä on sinun visio-

si? Millä tämä hoituu vuonna 2012? 

Uskon uusimuotoisen MPK:n toi-
minnan vakiintuneen. Laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta on korjat-
tu nyt havaittujen epäkohtien perusteel-
la. Kurssitarjonta ja toimintamallit eri 
maakunnissa ovat yhtenäisemmät kuin 
nykyisin. MPK:n on selkeitä nousujoh-
teisia koulutusohjelmia, joihin osallistu-
malla Suomen kansalaiset pätevöittävät 
itseään erilaisiin kriisiajan tehtäviin. 

Nykyiset valtakunnalliset maanpuo-
lustusjärjestöt jatkavat toimintaansa vail-
la kovin radikaaleja mullistuksia. Yhteis-
työtä tehdään nykyistä enemmän ja tur-
hia päällekkäisyyksiä on karsittu. Vapaa-
ehtoisen maanpuolustustoiminnan paris-
ta löytyy edelleen jokaiselle jotakin! 

Kiitos haastattelusta! • 
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Kai Masalin 

"Itse asiasta kuultuna" 
- MPK:n puheenjohtaja Harri Kainulaista tapaamassa 

Tapasin puheenjohtaja Harri Kainulaisen kanssa keskusteluksemme hänen nä-

kemyksistään vapaaehtoisen maapuolustuksen kentästä, sekä kokemuksista 

uudistuneesta MPK:sta. Harri Kainulainen on ollut työssään ja harrastuksis-

saan, ja on edelleen, yhteiskunnallisesti monessa mukana, joten hänellä on 

varsin kattava näkemys yhteiskunnasta, sekä laaja kontaktipinta. 

Otetaanpa perinteisesti esittelyt alkuun. 

Vakuutusneuvos Har r i Kainulainen 
on syntynyt vuonna 1947 Pieksämäel-
lä. Opiskellut valtiotieteen maisteriksi 
ja tehnyt pitkän uran, 36 vuotta, järjes-
tö- ja elinkeinoelämässä. 

Matkalle mahtuu työ Turun yli-
opiston ylioppilaskunnan pääsihteeri-
nä, päällikkö-ja johtajatehtävissä osuus-
pankkiryhmässä, Savonlinnan Ooppera-
juhlien talous-ja hallintojohtajana, Po-
ri Jazzin toimitusjohtajana sekä Lähiva-
kuutus-ryhmän toimitusjohtajana, josta 
tehtävästä Harr i jäi eläkkeelle 2007. 

Maanpuolustusura alkoi alokkaana 
PKarPstossa, reserviin 1969, josta alkaen 
aktiivireserviläinen eri puolilla Suomea 
asuessaan. Reservin majuri. Kenttätykis-
tökerhon sekä Mittamies-ja tiedustelukil-
lan jäsen ja Tykkimiehet ry:n hallituksen 
jäsen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen (MPK) puheenjohtaja 2006-

Muita luottamustehtäviä ovat muun 
muassa: Talentum Oyj:n hallitus, SPR:n ja 
Veripalvelun hallitukset, SPR:n Helsingin 
ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja. 

Luottamustehtävien lisäksi harras-
tuksia ovat mökkeily Juvalla ja Rukalla, 
liikunta, metsästys, eräopasopiskelu ja 
kornetin soitto Helsingin Suomalaisen 

Klubin puhallinorkesterissa. 
Naimisissa, kolme aikuista tytärtä, 

asuu Helsingin Laajasalossa merellisessä 
ympäristössä. 

Miten näet nykyisen laajan, mutta seka-

van, vapaaehtoisen maanpuolustusken-

tän tulevaisuuden ja kehitysnäkymät? 

Mitä uhkia ja riskejä on olemassa? 

Valtakunnallisten maanpuolustusjärjes-
töjen kenttä on hajanainen, etenkin kun 
on jakaannuttu perinteisesti, ja nykyajat-
telun mukaan, jopa keinotekoisesti mm. 
sotilasarvon, aselajin ja sukupuolen mu-
kaan. Päällekkäisyyttä on toiminnois-
sa, jäsenyyksissä, viestinnässä ja markki-
noinnissa. Itsekin kuulun näihin päällek-
käisjäseniin. Jäsenmaksuissa ja -eduissa 
on erilaisuutta. Suurelle yleisölle vapaa-
ehtoinen maanpuolustuskenttä ei ole ol-
lenkaan kirkas. Järjestöjen kesken on ol-
lut jopa keskinäistä kilpailua, mikä on 
näkynyt joskus järjestöpolitikointina. 

On aivan varmaa, että tulevaisuu-
dessa käytettävissä olevat taloudelliset 
sekä henkiset resurssit eivät tule lisään-
tymään - päinvastoin vähenevät. Yhteis-
kunnalliset muutokset ovat nopeita. Re-
serviläisten taustat ovat muuttuneet - esi-
merkiksi enää ylioppilaiden pääsy upsee-

rikoulutukseen ei ole itsestään selvää ja 
monet halukkaat jäävät sen ulkopuolelle. 
Varusmiespalvelus myös keskeytetään ko-
vin helposti. Niinpä tuleviin niukkeneviin 
aikoihin pitää varautua ajoissa, ettei va-
paaehtoinen maanpuolustusharrastus me-
netä kiinnostustaan ja tekijöitään muil-
le vetovoimaisille ja "hyvin hoidetuille" 
harrastustoiminnoille. 

Mitä konkreettista sitten olisi tehtävä? 

Mielestäni vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen järjestökentässä ja sitä lähellä 
olevissa organisaatioissa pitää käynnis-
tää ennakkoluuloton ja perusteellinen 
selvitystyö toimintojen ja voimavarojen 
yhdistämisestä. Toki useita keskustelu-
avauksia tähän suuntaan on tehtykin vii-
me aikoina. Muistissa ovat viime vuosi-
kymmenellä käydyt RUL:n ja RES:n yh-
distymisneuvottelut, jotka valitettavasti 
kaatuivat aivan kalkkiviivoilla. 

Maanpuolustusväellä on yhteinen 
maanpuolustusaate. Aate kannat taa 
kanavoida aktiivisena toimintana laa-
japohjaiseen maanpuolustusjärjestöön, 
josta on mahdollisuus luoda koko kan-
san maanpuolustusjärjestö. Uskon yhden 
vahvan järjestön saavan nykyistä laajem-
min toimijoita mukaan, muun muassa 
miehistöä. Näin voidaan helpottaa mie-
histön rekrytointia vaikkapa maakun-
tajoukkoihin ja muita kiinnostuneita 
KOTU-yksikköihin. Ja mikä tärkeintä, 
opitaan toimimaan yhdessä, sillä yhdes-
sähän toimitaan, jos pilliin vihelletään. 
Ymmärrän hyvin myös perinteiden mer-
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Vaikuttamisen paikka; Lääkintämajuri (res) Kari Soininen, puolustusministeri Jyrki Häkämies MPK.n harjoituksessa Pahkajärvellä 6.9.2008. 
Harri Kainulainen hänen oikealla puolellaan. Kuva: Paavo Mikkonen 

kityksen. Järjestöperinteiden ylläpito 
onnistuu vaikkapa omien perinneyhdis-
tysten avulla niin haluttaessa. 

Uskon myös järjestökentän "edun-
valvonnan" - vaikka se sanana istuukin 
huonosti vapaaehtoiseen toimintaan, vah-
vistuvan yhdessä järjestössä. Samalla va-
paaehtoiskentän painoarvo nousee, saa-
daan lisäresursseja, ja sitä kautta tehok-
kuutta ja yhtenäisyyttä toimintaan. Myös 
yhteistyö puolustusvoimien suuntaan saa-
daan koordinoitua nykyistä paremmin, 
kun toimitaan ns. yhden luukun periaat-
teella sen sijaan, että tällä hetkellä eri ta-
soilla on monta toimijaa keskustelemassa 
yhteistyöstä puolustusvoimien kanssa. 

Onko esimerkkejä? 

Varainhankinnan yhdistyminen Maan-
puolustuksen Tueksi ja koulutuksen ko-
koaminen MPK:n alle sekä pienemmässä 
mittakaavassa Stadin sissit ja pääkaupun-
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kiseudun tykkimiehet ovat hyviä ja en-
nakkoluulottomia esimerkkejä voimava-
rojen kokoamisesta ja toimintojen koor-
dinoinnista. Sininen Reservi ry, puolus-
tushaaransa yhteistyöjärjestönä, on oival-
linen esimerkki oikeasta suunnasta. 

Valtaosin paikallis- ja piiritasoilla 
RUL ja RES jo toimivatkin käytännössä 
yhdessä, samoin muun muassa tiedotta-
misessa ja urheilussa eli yhteistyökoke-
musta kyllä on. 

Plussat ja miinukset? 

Näin lyhyessä haastattelussa en edellä ole 
kuvannut kaikkia yhdistymisen mahdolli-
suuksia. Huonoja puolia ei voi olla kovin-
kaan monta - josko ollenkaan. Tiedän aja-
tusteni herättävän kritiikkiä, mutta myös 
hyväksyviä näkemyksiä on runsaasti. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys(MPK) 

on ny t julkisoikeudellinen yhteisö - kan-

sankielellä lakisääteinen, ja myös puo-

lustusvoimien sopimuskumppani. Miten 

yhteistyö toimii? 

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on 
toiminut varsin hyvässä hengessä jo en-
nen lakia. Vuoden alusta voimaan astu-
nut laki ja siihen liittyvät asetukset va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta ovat 
jo sinänsä erinomainen asia. Vapaaeh-
toiskenttä oli todella iloinen, kun yk-
si keskeinen tavoite saavutettiin. Odo-
tukset olivat varsin korkealla. Kevääl-
lä a l lekir joi te t t i in kumppanuussopi-
mus puolustusvoimien ja MPK:n vä-
lillä. Puolustusvoimat on sisäisesti an-
tanut yhteistyöstä tarkemmat ohjeet ja 
määräykset ilman siirtymäaikaa. Sopi-
muksen toteutumista seuraa osapuolten 
yhteinen työryhmä. Puolustusministeriö 
seuraa lain toimivuutta ja raportoi edus-
kunnan puolustusvaliokunnalle vuoden 
2009 loppuun mennessä. Lisäksi parla-
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mentaarinen Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen neuvottelukunta seuraa ja ra-
portoi toiminnoista. 

Onko akuutteja ongelmia? 

MPK:n ja samalla koulutettavien reservi-
läisten kannalta puolustusvoimien uudet 
ohjeet ovat johtaneet siihen, että jo viime 
vuoden syksyllä hyväksyttyä MPK:n kou-
lutusohjelmaa on monelta osin jouduttu 
muuttamaan loppuvuoden osalta. Muun 
muassa puolustusvoimien aseilla tapah-
tuvat ammunnat ovat lain nykytulkin-
noilla melko hankalat toteuttaa. Näyt-
tääkin siltä, että MPK ei pysty näin muo-
doin toteuttamaan kaikkea perustehtä-
vänsä mukaista sotilaallista tai sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, 
mikä on todella ikävä tilanne aktiivisten 
reserviläisten kannalta eikä uskoakseni 
myöskään ole hyvä tilanne puolustusvoi-
mien kannalta. Esille on tullut myös, et-
tä. maanpuolustusorganisaatiot ja yksit-
täiset reserviläiset alkavat hankkia lisää 
omia reserviläisaseita, mikä toki on luval-
lista, mutta ei suinkaan tavoite 

Olen saanut kentältä paljon kiel-

teistä palautetta ja ihmettelyä, että eihän 
tässä näin pitänyt käydä, ja mistä oikein 
on kyse, kun käytännöissä tapahtui näin 
suuria muutoksia. On vaikeaa saada ken-
tän väki ymmärtämään tiukkoja laintul-
kintoja. Laki on kuitenkin laki, jonka 
mukaan on toimittava. 

Kun uusi laki ei ennakko-odotuk-
sista huolimatta ole osoittautunut kai-
kilta osin toimivaksi, niin mielestäni oli-
si tärkeää, että eri osapuolet istuvat yh-
dessä alas kar to i t tamaan laissa ilmen-
neet epäkohdat. Tarvittavat muutosesi-
tykset tulisi tehdä mahdollisimman pi-
an, eikä odottaa vuoden 2009 loppuun 
asti. Esityksen tekeminen mahdollisim-
man pikaisesti on varmasti kaikkien osa-
puolten etu. Yritysmaailmassakin havai-
tut epäkohdat on tapana korjata niin no-
peasti kuin mahdollista. 

Olen osaltani rauhoitellut kentän 
mielialoja ja selvittänyt, että tilanne nyt 
on tämä ja malttia tarvitaan sopeutumi-
seen. Ymmärrystä vaan ei tahdo löytyä 
ja kentällä on kuulemma oltu jo yhteyk-
sissä omien alueiden kansanedustaji in. 
MPK:n tavoite on luonnollisesti saada 

Harri Kainulainen ja puheenjohtajan esittely 
MPK. n toiminnasta ministerille. Vasemmalla 
MPK:n toiminnanjohtaja Pekka Majuri. 
Kuva: Paavo Mikkonen 

tehtyä tarvittavat lainmuutokset ja oh-
jeistukset hyvässä yhteistyössä eri osa-
puolten kesken. Toivottavasti "siirty-
mäaika" on lyhyt eikä esille tulleet on-
gelmat vaikuta reserviläisten maanpuo-
lustusintoon ja -akti ivisuuteen. 

Eli yhtenäistä voimaa tarvitaan! 

Kyllä, yhtenäistä voimaa hyvässä 
yhteistyön hengessä. 

Kiitos tapaamisesta. • 

Puuttuuko hyllystäsi rannikkotykistö-video/DVD? 
Hanki nyt myös DVD:nä! 

DVD:llä myös Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
vanhat esittelyt 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tuottama itsenäisen 
Suomen rannikkotykistöä esittävä noin 36 minuuttia pitkä 
video. DVD-versiossa mukana myös muutama extra. 
Video kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen ase-
lajin lakkauttamiseen saakka. 
Kuvamateriaalina on käytetty muun muassa harvinaisia 
TK-filmejä, asiantuntijoiden haastatteluja ja jonkin verran 
varta vasten videota varten kuvattua uutta materiaalia. 
Videota myydään nyt omakustannushintaan 15 euroa + 
mahdolliset postituskulut. DVD:n hinta kysyttäessä. 

Videon vastuuhenkilöt ovat olleet: 
Ohjaus: Jukka Heinonen 
Käsikirjoitus: Jukka Heinonen ja Pekka Silvast 
Kuvaus ja editointi: Ilmo Lintonen 
Myynnistä vastaa Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
myyntisihteeri Kristiina Slotte 
Merivirta 16 as 7,02320 ESPOO, 
pk (09) 801 1116,050 525 0022 
kristiina_slotte@yahoo.com 

Hangossa videota myy Pekka Silvast 
019 2482659,041 4921250. po.silvast@pp.inet.fi 
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Muut lehdet 

Officersbalen i Helsingfors 

Den 3 maj 2008 samlades ett 

värdigt och celebert sällskap 

på Skatuddens Casino i Hel-

singfors. Ett initiativ hade tagits av klub-

bens ordförande Caesar von Walzel att 

en ny tradition, en bal, skulle gå av sta-

peln i Helsingfors och därmed höja re-

servofficerarnas profil samt att erbjuda 

en välkommen omväxling i arbetet för 

landsförsvaret. 

Något efter kl. 18.00 anlände fest-

folket iklädda mil i tär eller civil hög-

tidsdräkt med stora ordnar. Det var en 

sällan skådad glamour i aulan var väl-

komstdr inkarna serverades. Damernas 

långa vackra klänningar matchade fint 

till de i Finland stationerade militär-

attachéernas uniformer vilka glänste i 

kapp med de finska festuniformerna och 

de medaljprydda frackarna. En värdig 

och samtidigt hjärt l ig stämning kunde 

erinras genast f rån första stund. 

Till t ak te rna av Sibelius Jägar-

marsch ledde her rarna sina damer till 

bords. Framme vid podiet vajade den 

finska blåvita fanan jämte klubbens blå-

gula. De runda borden var vackert deko-

rerade och vårsolen gav en vacker lyster 

till allt som ögat kunde skönja. 

Ordförande von Walzel höll ett 

kort välkomsttal varefter var efter ett 

lättsamt sorl spred sig i salen då gäster-

na bekantade sig med varandra och kon-

versationen tilltog. 

Det blev tid för festtalen. Reservof-

ficersförbundets viceordförande Y-P Ra-

utalahti betonade i ett vackert och väl 

avägt tal vikten av reservofficersverk-

samheten på svenska och klubbens insats 

för upprät thål landet av landsförsvars-

viljan, vilket utan, inget försvar - obe-

roende av utrustning, kan klara sin upp-

gift . Vidare ansåg Rautalahti att denna 

bal på ett ypperligt sätt främjade av för-

svarsandan under högtidliga former. 

Commander Gary Bruce, mar ina 

militärattachén f rån den USA: s ambas-

sad i Helsingfors höll även ett varmt men 

samtidigt högtidligt tal på svenska. 

Efter maten och festtalen vidtog 

dansen vilken pågick till ca. kl. 23.00. 

Gardets Musikkårs beväringsorkester 

RML1 

gjorde väl i f rån sig och trängseln på 

dansgolvet blev ibland märkbar. 

En fin och värdig tradition hade sett 

sin dager och man inväntar redan möjlig-

heten att tacka ja till följande inbjudan till 

Reservofficersbalen i Helsingfors. • 

Text: Dick Luiulell 
Helsingin Reservin Sanomat 6/2008 

K L a i v a k o n e O y 
I Ship engine repai rs and serv ices 
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Koulutusregatta 
Suomenlahti - Turku 06.07. -10.07.2008 

Kaptl Olli Hartikainen, kaptl Mika Salin jaylil J-PKärkinen. 

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Meripuolustus-
piiri jär jest i yllä maini-

tun kurssin, joka oli suunnattu meri-
voimien maakuntajoukkoihin kuulu-
ville, Sinisen Reservin veneilyjäsenil-
le ja muille veneilystä kiinnostuneil-
le. Kurssin tarkoituksena oli kerrata 
saaristonavigointitaitoja ja harjoitel-
la veneen ohjaamista. Kurssille osal-
listui kaikkiaan 13 henkilöä, osa jou-
kosta purjehti koko regatan, osa jon-
kin osan siitä. 

Regattaan osallistuivat molemmat 
helsinkiläiset Ahven-luokan alukset, 
Merireserviläiset ry:n Ahven 3 ja Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta ry:n 
Ahven 5. Veneet lähtivät Helsingistä ko-
tisa-tamistaan sunnuntaina 6.7. puolen 
päivän maissa. Keli oli erinomainen, 
tuulta n. 4 m/s. Sunnuntaina purjehdit-
tiin Upinniemeen, minne veneet kiinnit-
tivät L-laituriin viidentoista minuutin 
välein n. klo 17. Upinniemen terveysase-

malla suoritet-tiin värinäön tarkastus 
ja sen jälkeen tehtiin Harjukylän tilois-
sa reittisuunnitelmat varsinaista eskaa-
deripurjehdusta varten. Upinniemessä 
myös yövy ttiin, osa kurssilaisista veneis-
sä ja osa Harjukylässä. 

Maanantaiaamuna nautittiin aa-
miainen Upinniemen muonituskes-
kuksessa ja sitten siirryttiin laiturille 
t ankkaamaan alukset pi tkää purjeh-
dusta varten. Laituril le tulivat myös 
kaptl Olli Har t ika inen , kapt l Mika 
Salin ja ylil J-P. Kärkinen toivotta-
maan meille hyvää matkaa ja vilkut-
tamaan jäähyväisiksi, kun veneet ir-
rottivat klo 8.00. 

Keli oli ehkä vielä parempi kuin 
sunnuntaina, tuulta n. 2 m/s etelän puo-
lelta ja aurinko paistoi koko päivän pit-
källe iltapäivään saakka. Purjehdim-
me puolen merimailin etäisyydellä toi-
sistamme Suomenlahden veneilyn run-
koväylää yli Porkkalanselän Vormön 
ja Älgsjölandetin pohjoispuolelta Ba-

ron salmen läpi ja pysähdyimme Bo-
xissa. Boxin kahvila ei kuitenkaan ol-
lut avoinna, joten Ahven 3:n sähkögene-
raattori pantiin käyntiin ja kahvit kei-
tettiin Kolmosen kannella. 

Sitten jatket t i in matkaa Tam-
misaaren eteläpuolelta kapeita väy-
liä pitkin Lappohjan edustalle ja edel-
leen Hankoniemen itäpuolta Hankoon. 
Hangossa ki innit imme Itäsatamaan 
klo 16.50 ja kävimme syömässä lähei-
sessä ravintolassa. Ahven 3 ajoi Skäldö-
hön ja otti sieltä vaihtomiehistön. Ruo-
kailussa meni tunti ja sitten irrotettiin 
ja kierrettiin Tulliniemen ympäri ja läh-
dettiin Hangon läntiselle selälle. Tuuli 
oli edelleen melkoisen mietoa, ehkä kol-
misen metriä sekunnissa. Noin puolisen 
tuntia Hangosta lähdettyämme alkoi sa-
taa ja sadetta sitten riittikin koko illak-
si. Hangon läntinen ylitettiin onnellises-
ti ja Ahven 5 otti kurssin koilliseen Lö-
vön pohjoispuolitse Högsäran pohjois-
kärkeen ja siitä Gullkronan selän itä-
reunaa Paraisten portille. Ahven 3:een 
oltiin yhteydessä ja saatiin tietää hei-
dän olevan vielä Rosalan tienoilla. Täs-
tä ajettiin vielä kapeita väyliä pitkin ai-
na Paraisten vierasvenesatamaan saak-
ka. Täällä kiinnitettiin klo 23.50ja käy-
tiin nukkumaan veneessä. 

Aluksella oli herätys tiistaiaamu-
na klo 8.00, käytiin suihkussa ja nau-
tittiin aamukahvit vierasvenesataman 
kahvilassa. Irrotus oli klo 10.00 ja Ah-
ven 5 lähti kier tämään Paraisten saar-
ta pohjoispuolelta. Aurinko oli jälleen 
tullut esille, tuuli oli edelleen lempe-
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Maanpuolustuskoulutus 
Meripuolustuspiiri 

Regattaan osallistuivat molemmat helsinkiläiset Ahven-luokan alukset, Merireserviläiset ry :n Ahven 3 ja 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n Ahven 5. 

ää, noin 2 m/s. Kirjalansalmesta tul-
tiin Vapparnille ja edelleen ulos Airis-
tolle ja Ahven 3 näkyi reilun merimai-

Kun kahvila ei ollut avoinna, pantiin Ahven 
3:n sähkögeneraattori käyntiin ja kahvit 
keitettiin Kolmosen kannella. 

Iin päässä etelässä. Airistolla tutkittiin 
Ahven 3 potkuriakselin ääntä vertaa-
malla sitä 5:n vastaavaan. Mitään eri-
tyistä ei havaittu ja matkaa jatkettiin 
laivastoparaatin tapaamispaikalle Ra-
jakar in ja Porokarin välille. Paikalle 
tul t i in hyvissä ajoin, Ahven 3 laski 
ankkurin ja Ahven 5 kiinnittyi Kolmo-
sen kylkeen. Ja jälleen käytimme Ah-
ven 3:n kahvinkeitintä hyväksemme. 
Myös muut vapaaehtoisjärjestöjen ve-
neet kokoontuivat meidän viereemme. 
Näitä olivat Helsingin Laivastokillan 
Kilstar, tamperelaisten upouusi Pir-
kanmaa, Saaristomeren Merivartios-
tonkillan Rauman veneosaston Nalle 

ja Turun veneosaston Norppa. 
Klo 12.40 nähti in Mii Uusimaa 

tulossa Pansiosta kohti kokoontumis-
pa ikkaa ja Uusimaan perässä muita-
kin aluksia. Paraa t in johtoaluksena 
toiminut Uusimaa ylitti marssikyn-
nyksen klo 13.00 ja sen jäljessä tulivat 
muut alukset. Kiltaveneet olivat paraa-
tin loppupäässä Merisotakoulun kou-
lutusalusten perässä. Paraa t in reitti 
kulki Ruissalon Kuuvanniemen tasal-
ta Turkuun johtavaa 10 metrin väylää 
Ruissalon ja Hirvensalon välistä Au-
rajokeen. Alukset kiinnittivät Forum 
Marinumin kohdalla museoitujen tyk-
kivene Karjalan ja miinalaiva Keihäs-
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Meripuolustuspim 

Merivoimien komentaja vara-amiraali Holmström tarkasti paraatijoukot mukaan luettuna myös meidän vapaaehtoisjäijestöjen veneiden miehistöt. 

salmen eteen. 
Aurajokeen kiinnittymisen jäl-

keen oli Turun Satama järjestänyt va-
paaehtoisjärjestöjen veneiden miehistöl-
le mahdollisuuden saunomiseen ja pie-
nen iltapalan. Sauna oli satamaviras-
ton rakennuksessa aivan matkustajasa-
taman vieressä. 

Merivoimien vuosipäivä keski-
vi ikkona 9.7. valkeni aurinkoisena 
ja lämpimänä. Klo 8.00 suoritett i in 
juhlallinen lipunnosto ja miehitettiin 
par taa t . Myös kaikki kiltaveneet oli-
vat juhlaliputettuina. Merivoimien ko-
mentaja vara-amiraali Holmström tar-
kasti paraat i joukot mukaan luettuna 
myös meidän vapaaehtoisjärjestöjen 
veneiden miehistöt. 

Katselmuksen j a paraatin jälkeen 
siirryimme Rannikkosotilaskotiyhdis-

tyksen Turun sisarten sotilaskotitelt-
taan munkkikahveille. Laiturialueel-
la oli merivoimien joukko-osastojen ja 
Sinisen Reservin esittelykatokset, jois-
sa riitti yleisöä. Samalla oli mahdolli-
suus tutustua merivoimien aluksiin sa-
moin kuin meidänkin aluksiimme. 

Illalla oli perinteinen Sinisen Re-
servin järjestämät Laivastotanssiaiset 
Suomen Joutsenella. Valitettavasti juu-
ri ennen tilaisuutta alkoi sataa ja tuuli-
kin nousi, joten Joutsenen kannella oli 
aika viileää. Juhlaväkeä oli noin 200 
henkeä ja tunnelma oli säästä huoli-
matta korkealla. 

Ahven 5 irrotti 10.7. klo 4.00 ja läh-
ti ajamaan takaisin kohti Helsinkiä. Klo 
17.15 alus kiinnitti Inkoon vierasvenesa-
tamaan, jossa käytiin syömässä ja mat-
ka jatkui klo 18.00. Porkkalanselällä oli 

melkoisen reipas tuuli, lounaasta reilu 
10 m/s ja runsas puolituntinen kuljettiin 
melkoisissa aalloissa. Mutta heti, kun oli 
käännytty Porkkalan niemen itäpuolelle, 
kulku muuttui miellyttävämmäksi. Ah-
ven 5 kiinnitti pieneksi hetkeksi klo 22.15 
Kivenlahden laituriin, kaksi miehistön 
jäsentä jäi pois ja loppumiehistöllä ajet-
tiin kotisatamaan Helsingin Pohjoisran-
taan klo 0.25. Ahven 3 irrotti Aurajoesta 
10.7. klo 8.45 ja ajoi Tammisaareen, min-
ne vene jätettiin viikoksi. 

Tämä koulutusregatta oli ensim-
mäinen laatuaan MPK:n Meripuolus-
tuspiirin kurssitarjonnassa. Kurssi on-
nistui hyvin, koulutustavoitteet saavu-
tettiin ja palaute oli varsin positiivista. 
Kurssin osanottajille jaettiin kurssito-
distukset. 

Martti Holma, Kurssin johtaja 
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Hankoniemestä Pirkanmaa 
Sisämaan Sininen Reservi sai koulutusaluksen Saaristomerelle 

Pirkanmaan reservipiirit saivat käyttöönsä uuden koulutusaluksen, kun Hauki-luokan Hankoniemi kastettiin nimel-

le Pirkanmaa Pansiossa merivoimien vuosipäivän aattona. Tamperelaisten alustoiminta tukeutuu Saaristomeren 

Meripuolustusalueen palveluihin Pansiossa. Koulutusta järjestetään yhteistyössä MPK:n Meripuolustuspiirin ja 

Sinisen Reservin muiden yhdistysten kanssa. 

Koulutusalus Pirkanmaa saapuu Aurajokeen. 

Merireservin yhteistoiminta käyn-
nistyi Pirkanmaalla 1960-luvul-

la, kun Tampereen reserviupseereihin ja 
reservialiupseereihin perustettiin meri-
osastot. Uranuurtajina oli muutama me-
risotaveteraani ja laivaston reserviupsee-
ri, jotka käynnistivät kilpailu-ja koulu-
tustoiminnan. Reserviupseerien meri-
miehet panivat 1960-luvulla alulle myös 
Tampereen navigaatioseuran ja meripe-
lastajien Tampereen yhdistyksen. 

Vanha Pirkanmaa 
palveli 20 vuotta 

Konkarien pitkäaikainen haave omas-
ta koulutusaluksesta toteutui 1980-lu-
vulla. Merivoimat myi tamperelaisille 
yhteysveneen K-24. Kommodori Aar-
no Koiviston puoliso Lea Kaarina Koi-
visto kastoi sen Pirkanmaaksi Pansi-
ossa lokakuussa 1987. Venettä omis-

Rouva Tuija Niskanen antaa uudelle 
Pirkanmaalle sliampanjakasteen lippupääl-
likkö Sergei Henttosen avustamana. 

tamaan perustettiin M/s Pirkanmaan 
tukisäätiö. Laivaisäntänä toimi kap-
teeniluutnantti res Kai Hjorth vuosi-
en ajan. Saaristomerelle keskittyneen 
koulutustoiminnan lisäksi tehtiin pit-
kiä reissuja Ruotsiin, Tanskaan ja Vi-
roon. Vanha Pirkanmaa palveli täy-
det 20 vuotta, kunnes se myytiin viime 
vuonna yksityiskäyttöön. 

Kun Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Meripuolustuspiirin käynnisti toimin-
tansa Saaristomerellä, Pirkanmaa sai 
paikan Pansiosta syksystä 1999 alka-
en. Valtion t i l intarkastajat vaativat 
Meripuolustusalueelta selvitystä sivii-
lialuksen sijoittamisesta valtion tontil-
le. Järjestelyn perustana oli sopimus sa-
tamapalveluista "liittyen Meripuolus-
tuspiirin harjoituksiin". Tuki on ollut 
monitahoista ja toiminnalle ratkaise-

van tärkeää. P i rkanmaan merimie-
het kiittävät Saaristomeren Meripuo-
lustusaluetta ja MPK Meripuolustus-
piirin aluepäällikköä, komentaja evp 
Matti Ketolaa, erinomaisesta yhteis-
työstä kuluneina vuosina. 

Hankoniemi uuteen käyttöön 

Merivoimien Esikunta ilmoitti syksyl-
lä 2006 poistettavaksi tarpeettomaksi 
käynyttä venekalustoa. Myyntilistalle 
pantiin mm. kolme Ahventa, H-2, pa-
ri Uiskoa - ja Russarön yhteisalukse-
na palvellut kelirikkoalus Hankonie-
mi. Tukisäätiön edustajat kävivät kat-
somassa Hankoniemen yhdessä teknik-
kokapteeniluutnantti evp Reima Vir-
tasen kanssa. Säätiön varainhoitaja 
Kari Leivaara ja hallituksen jäsen Jor-
ma Joenpolvi tekivät merkittävää poh-
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jatyötä hankinnan hyväksi. Merivoi-
mathyväksyi ostotarjouksen ja kaupat 
lyötiin lukkoon Upinniemessä touko-
kuussa 2007. 

P i rkanmaa l ta koot t i in ta lkoo-
ryhmä, joka ryhtyi työhön kapteeni-
luutnant t i res Seppo "Sergei" Hent-
tosen ja kapteeni evp Juhani Tuomisen 
johdolla. Kunnostustyö alkoi Upin-
niemessä ulkopinnois ta . Vesilinjan 
yläpuoliset kyljet ja kansi hiekkapu-
hallettiin. Pohjan ja kylkien maalauk-
sen jälkeen vanha P i rkanmaa saatte-

li seuraajansa Upinniemestä Pansioon 
viime syyskuussa. Työt jatkuivat Pan-
siossa sisätiloissa ja konepuolella niin, 
että heinäkuuhun 2008 mennessä kah-
deksan miehen talkooryhmä oli tehnyt 
veneen parissa yli 2500 tuntia - enem-
män kuin kokonaisen miestyövuoden. 

Kastejuhla heinäkuussa 

Myös uusi vene sai perinteiden mukaan 
nimekseen Pirkanmaa. Kastejuhla vie-
tet t i in Pansiossa Merivoimien vuo-
sipäivän aat tona. Aluksen kummiksi 

Kutsuvieraita kastejuhlassa, 
vasemmalta mm. kontra-amiraali 
Jaakko Malmberg, kommodori Matti 
Mäkinen, komentaja Matti Ketola ja 
Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Terho Mustonen 

saatiin rouva Tuija Niskanen, Saaristo-
meren Meripuolustusalueen esikunta-
päällikön, komentaja Pentti Niskasen 
puoliso. Mukana oli myös Tampereen 
kaupungin kummilaivan ml Hämeen-
maan pääl l ikkö, komentajakaptee-
ni Jarmo Heikkilä. Merivoimien evp-
miehistä juhlaan osallistuivat vanhan 
Pirkanmaan hankintaan ratkaisevasti 
vaikuttanut kommodori evp Erkki Uo-
sukainen ja Tampereella tutuksi tullut 
kontra-amiraali Pert t i Malmberg. 

Juhlaan kokoontui lähes sadan 
hengen joukko vapaaehtoisen meripuo-
lustuksen vastuunkantajia eri Pirkan-
maalta ja rannikkoseudulta. MPK Me-

Ballistinen suojaus ja palonkesto 

ERIKOISTELTAT - SUORAAN 
KANKAAN VALMISTAJALTA 

Lääkintä-, pelastus ja palontorjuntaan 
- Sääsuojat, hallit, teltat, 
- Ilmakaariteltat ja varusteet 
- Naamioverkot 
- Maastouttamisjärjestelmät 

Lääkintä- ja suojelu 

» - S C A N T A R P 
Oy Scantarp Ab PL1766 70421 Kuopio Puhelin (017) 2881188 www.scantarp.fi 
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Soittajapoika Frans Kujanpään fanfaari ilmoitti lipunnoston. 

ripuolustuspiiriä edustivat piiripääl-
likkö, kommodori evp Matti Mäkinen 
ja aluepäällikkö, komentaja evp Mat-
ti Ketola. Sinisen Reservin säätiöstä 
oli paikalla puheenjohtaja, pääkonsu-
li Kai Hietarinta. Sininen Reservi ry 
oli juhlassa edustettuna puheenjohta-
ja Arno Hakkaraisen johdolla. Sini-
sen Reservin hallituksen ja jäsenyhdis-
tysten edustajia oli mukana kaikkiaan 
parikymmentä. Pirkanmaalaisen me-
ritoiminnan tukijoita tuli Tampereelta 
bussilastillinen. Tukijoiden ja yhteis-
työkumppanien näyttävä osallistumi-

nen kruunasi juhlan. 
Juhlan järjestelyistä vastasivat 

aluksen tukisäät iön varapuheenjoh-
taja Raimo Puukka ja asiamies Mat-
ti Kuusela, joka uuden veneen myötä 
luovutti asiamiehen tehtävän Sergei 
Henttoselle. Pansion muonituskeskus, 
ml Uusimaa ja Turun Meriupseeriker-
ho tukivat järjestelyissä erinomaisesti. 
Pi rkanmaan venemiehet kiittävät Me-
rivoimien johtoa, Saaristomeren Me-
ripuolustusaluetta, MPK Meripuolus-
tuspiiriä, toiminnan taloudellisia tu-
kijoita ja Sinisen Reservin sisaryhdis-

tyksiä tähänastisesta tuesta ja seilaa-
vat "uudella" veneellä luottavasti koh-
ti uusia vaiheita. 

Kapteeni res Antti Saarelma on Tampereen 
Reserviupseerit ry.n puheenjohtaja. 

Talkootyöstä palkitut 
Seppo Henttonen, 
Jorma Joenpolvi, Ari Lehtonen, 
Pasi Puolakka, Risto Setälä, 
Jussi Tuominen, Timo Valli, 
Reima Virtanen 

Koulutusalus PIRKANMAA 
Omistaja M/s Pirkanmaan Tukisäätiö Syväys 1,80 m tyhjänä, 2,00 m lastilla 
Kaste Pansio 8.7.2008 Korkeus 7,20 m mastolla, 4,10 m ilman 
Käyttäjät Pirkanmaan Reserviupseeripiiri Nopeus 10 kn 

Pirkanmaan Reserviläispiiri Uppouma 35 tn tyhjänä, 45 tn täydellä lastilla 
Kotipaikka Pansion laivastoasema, Turku Pa kap 4,9 m3 
Rakentaja Valmet Oy Kotkan telakka 1980 Koneisto 2 kpl diesel Valmet 611CSM 
Entinen Kelirikkoalus Hankoniemi 334 Teho 2 x 1 2 7 kW 
Pituus 14,40 m Propulsio 1 kpl potkuri , hydrauliveto 
Leveys 4,70 m 
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Rannikkotykistön Perinneyhdistys 

Rannikkopuolustuksen perinteiden talti< 
Tämän päivän tapahtumat ja elämä ovat huomisen historiaa 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys 
r.y. ja tkaa rannikkopuolustuk-

sen sotilaselämän perinteiden keruu-
ja kilpailuhanketta. Linnake-elämän 
kuvaukset, moottoroidun rannikkoty-
kistömme, ohjuskoulutuksemme ja ran-
nikkojääkäriemme perinteet on taltioi-
tava, puhumattakaan kaikista muista 
aselajiin liittyvistä muistoista. Samal-
la tietenkin ovat aina tervetulleita so-
tiemme aikaa kuvaavat tekstit ja tal-
teen pannut kuvat niin kauan kuin ne 
ovat tuoreessa muistissa. 

Vastaajien kesken arvotavan pal-

kinnon lisäksi yhdistyksen määräämä 

raati palkitsee joitakin kirjoituksia. 

Erityisesti nyt toivomme, että pai-
kalliset yhdistykset toimivat aktiivises-
ti keräyksen onnistumiseksi. 

Paikal l i s i l ta yhdistyksil tä on 
saatavissa keräystä ja kilpailua koske-
va esite! 

Kilpailun ja kirjoittamisen ohjeet 

- kaikkien kirjoitukset (nuorten ja 
vanhojen, miesten ja naisten, so-
tilaiden ja siviilien, alokkaiden ja 
kenraalien, perheenjäsenten ja lä-
heisten jne.) ovat tärkeitä aiheesta 
ja pituudesta ri ippumatta, 

- kirjoita jokaisen kirjoituksen yhte-
yteen, onko se omakohtaisesti koet-
tu tai keneltä olet tiedot saanut, 

- jos jostakin syystä et pysty tai ha-
lua tuot taa tekstiä, ota yhteyttä 
edellä maini t tuihin paikallisi in 
perinneyhdistyksiin, jo tka mah-
dollisuuksien mukaan järjestävät 
haastattelijan. 

Merkitse kirjoituksesi a lkuun 
- suku- ja etunimesi, syntymäaika-

si ja -paikkasi , sotilasarvosi/tit-
telisi/ammattisi, sotilas- ja sivii-
likoulutuksesi, 

- joukko-osastosi, yksikkösi, tehtä-

väsi, sotilasarvosi ja paikkakun-
ta kirjoituksesi kuvaamana ajan-
kohtana, 

- postiosoitteesi, puhelinnumero-
si sekä mahdollinen sähköposti-
osoitteesi, 

- al lekir joi t tamasi suostumus sii-
hen, että aineisto saadaan julkais-
ta ja arkistoida nimelläsi perin-
neyhdistyksen tarkemmin sopi-
maan arkistoon/arkistoihin sekä 

- kirjoitustasi kuvaava otsikko var-
sinaiselle tekstille. 
Nämä tiedot kerätään, jotta mate-

riaalia voitaisiin mahdollisimman laa-
jasti analysoida esim. tutkimuskäytös-
sä. Ellet halua nimiä (-eäsi) julkisuu-
teen, ilmoita asiasta. 

Tekninen ohje 

Kirjoitukset tulisi ensisijaisesti tehdä 
jollakin yleisellä tekstinkäsittelyohjel-
malla kuten Microsoft Word tms. (tal-
lennusmuoto rtf tai doc) tai kirjoitus-
koneella. Jos tekstin tuot taminen ei 
onnistu em. tavalla, k i r jo i ta siistillä 
käsialalla A4-kokoiselle yksipuoliselle 
ruutupaperille, jä tä arkin vasemmalle 
puolelle 4 cm:n marginaali. 

Jos lähetät valokuvia 
- merkitse selvästi pitääkö valoku-

vat (vast) tai negatiivit palauttaa, 
jolloin ilmoita palautusosoite, 

- numeroi kukin rajaamaton kuva 
omalla numerollaan, 

- liitä mukaan arkki, jossa kerrotaan 

Paikalliset rannikkotykistön perinne (vast) yhdistykset: 
- Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinneyhdistys ry. 

Puheenjohtaja Jukka Mustola, jukka.mustola@mil . f i , 0400 - 100 391 
- Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys ry. 

Puheenjohtaja Juha Tuominen, juha.tuominen@mil.fi , 040- 5431720 
- Hangon Rannikkopatteriston perinneyhdistys ry. 

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen, veikkoe@hotmail.com, 
040-824 8679,019-248 1163 

- Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistys 
Puheenjohtaja Teemu Leivo, teemu.leivo@mil.fi, 040-522 6573 

- Vaasan Rannikkopatteriston perinneyhdistys ry. 
Puheenjohtaja Tomi Sihvonen, tomi.sihvonen@mil.fi, 050-5560954 

84 

mailto:jukka.mustola@mil.fi
mailto:juha.tuominen@mil.fi
mailto:veikkoe@hotmail.com
mailto:teemu.leivo@mil.fi
mailto:tomi.sihvonen@mil.fi


ti jatkuu! Ehdotettu 
kompetenssimerkki. 

Perinnelaatan paljastus Janhualla 2.7.2008. Kuva: Ove Enqvist 

Anu Vuorinen 
vuorinen.anu@gmail.com  
040 5025926 

Kirjoitukset pyydetään lähettä-
mään 30.03.2009 mennessä osoitteel-
la Rannikkotykistön perinneyhdistys 
ry., sihteeri Anu Vuorinen, S1RR/E, 
PL 5, 00861 Helsinki, tai sähköpos-
tilla (ota huomioon ettei yli 10 Mega-
tavun tiedostoja kerralla sähköpostil-

la) Anu Vuorisen sähköpostiosoittee-
seen. Kirjekuoreen tai Sähköpostivies-
tin aiheeksi "Perinteet 2008". 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n 
puheenjohtaja 

Ove Enqvist 

enqyist@oktanet.fi. 040 5524136 

Entisten mäkiluotolaisten 
tapaaminen 2009 
-yhteystietoja kaivataan! 

Entiset mäkiluotolaiset tapasivat 
taas Mäkiluodossa keväällä 2008 
muutaman vuoden tauon jälkeen. 
Perinnettä on tarkoitus jatkaa 
2009, mutta yhteystiedot ovat hä-
vinneet. Olen luvannut yrittää ke-
rätä ne ensi vuoden tapaamista 
varten. Pyydän lähettämään ne 
minulle mahdollisimman pian. 

Ove Enqvist 

enqvist(at)oktanet.fi, 040 5524136 

kunkin numeroidun kuvan osalta 
kuvausaihe ja kuvauspaikka, tilai-
suus, henkilöt kuvassa ja valokuvaa-
jan tiedot, jos nämä ovat tiedossa, 

- kuvat voi lähettää myös sähköi-
sesti "jpg tai t i f ' - muodossa, säh-
köpostin liitteenä, tai CD-rom:lla 
/ DVD:llä, mukaan myös paperi-
tulosteet jos mahdollista. 

Tekijäoikeudet ja muut ohjeet 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys 
r.y:llä on julkaisuoikeus jätettyihin kir-
joituksiin ja tallentaa ne käytön jälkeen 
erikseen sovittavaan arkistoon tulevia 
tutkijoita varten (Kansallis-arkiston 
Sörnäisten toimipiste (entinen Sota-ar-
kisto), SKS:n arkisto tms.). Perinneyh-
distysten lisäksi ohjeita antavat: 

Ossi Kettunen 
ossi.kettunen@gmail.com  
050 5922255 sekä 
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Järjes töt 

i p 

Meriupseeriyhdistys 

Syksyn toimintaa 

85. vuosipäivän juhla 24.10.2008 Suo-
menlinnassa. 

Merisotakoulun remontin jä l -
keen vietetään vuosipäivän juhlaa pe-
rinteisin menoin. Samana päivänä on 
tarkoitus julkistaa Laivaston histori-
an III-osa. 

Marraskuun kuukausikokous 

Marraskuun kuukausikokous järjes-
tetään yhdessä Rannikkoupseeriyh-
distyksen kanssa. 

Aika: 12.11.2008 klo 16.30. Paik-
ka: Suomenlinnan Upseerikerho. 

Puolus tusvoimain komenta ja . 

amiraali Juhani Kaskeala puhuu aihee-
naan "Ajankohtaista puolustusvoimis-
ta". Esityksen jälkeen yhdistys tar joaa 
iltapalaa. Ilmoittautuminen 5.11. men-
nessä yhdistyksen sihteerille. 

Ensi vuoden alkupuolen toimin-
nasta tarkemmin seuraavassa Rannikon 
Puolustaja-lehdessä ja jäsentiedotteessa. 

Muuta 

Yhdistyksen hall i tus päät t i luopua 
Gyltön asunnon vuokraamisesta jäse-
nistön vähäisen kiinnostuksen vuoksi. 
Yhdistys keskittyy nykyisen jäsentoi-
minnan kehittämiseen. 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 

sihteerille 

Sihteeri kerää edelleen jäsenten sähkö-
postiosoitteita. Sähköpostin avulla jä-
senille on mahdollista tiedottaa yhdis-
tyksen tapahtumista, niiden ohjelmista 
ja muistakin asioista nopeasti, edullises-
ti ja luontoystävällisesti. (Oman sähkö-
postiosoitteen voi hankkia ilmaiseksi ja 
postia voi käydä lukemassa yleensä kir-
jastoissa ja muissa palvelupisteissä, vaik-
ka ei omaa tietokonetta omistaisikaan.) 

Sihteerin yhteystiedot: 

Komentajakapteeni Marko Varama 
Laivastokatu I b, 00160 Helsinki 

työpuhelin: (09) 66894016 
sähköposti: varama@upseeriliitto.fi 

Rannikkoupseeriyhdistys A 

RUY:n ja MY:n yhteinen 

esitelmätilaisuus 

Yhdistysten yhteinen esitelmätilai-
suus pidetään Suomenlinnan Upseeri-
kerholla 12.11.2008 klo 16.30 alkaen. 
Esitelmöitsijänä toimii puolustusvoi-
main komentaja amiraali Juhani Kas-
keala ja aihealueena on "ajankohtaista 
puolustusvoimista". Esitelmä on avoin 
molempien yhdistysten jäsenille. 

Esitelmän jälkeen yhdistykset tar-
joavat pikkupurtavaa. Jotta napostel-
tavaa riittää kaikille pyydetään ilmoit-

tautumaan etukäteen yhdistysten sih-
teereille 5.11 mennessä RUY Kari Salin 
PVAH, e-mail kari .salin@mil.f i puh 
040-5674149 (klo 17.00 jälkeen), ja MY 
Marko Varama puh 09-66894016, e-
mail varama@upseeriliitto.fi. 

Yhdistykset toivovat runsas ta 
osanottoa, tervetuloa! 

Rannikkoupseeriyhdistys 

75 vuotta 

Rannikkoupseeriyhdistys täyt tää 75 
vuotta 5.12.2008. 

Mahdolliset huomionosoitukset 
yhdistykselle voidaan osoittaa pääesi-
kunnan Keskuspaviljongissa 5.12 klo 
13.00-15.00 välisenä aikana. 

Yhdistys juhlistaa vuosipäivään-
sä järjestämällä jäsenillensä avec ilta-
juhlan Maanpuolustuskorkeakoulun 
(Kadettikoulun) tiloissa pe 5.12.2008 
klo 18.30 alkaen. Tilaisuudesta ilmoi-
tetaan tarkemmin syyskirjeessä. 

Hyvää alkanutta syksyä, toivoo 
-HALLITUS-
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys 

Hangon Rannikkopatteriston 
perinnepäivä 

Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen ja varapuheenjohtaja kom Jarmo Valtimo jakavat perinneko-
likkoja kunniakirjoineen uusille jäsenille. 

Hangon Rannikkopatteriston pe-
rinnepäivää vietettiin aurinkoi-

sen ja lämpimän sään vallitessa Hangos-
sa ja Russarön linnakkeella ensimmäinen 
elokuuta. Perinnepäivä oli järjestyksessä 
kymmenes ja samalla tuli kuluneeksi 87 
vuotta Patteriston perustamisesta. Päivä 
aloitettiin perinteisesti seppeleenlaskul-
la Hangon sankarihaudoilla. Seppeleen 
laskivat sotaveteraanien edustajana So-
tainvalidien Veljesliiton Hangon osastos-
ta Holger Tötterman, Porkkalan Ran-
nikkopataljoonan komentaja komenta-
ja Pekka Varjonen ja Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja majuri evp Veikko-Olavi 
Eronen. Hartauden piti kenttärovasti 
evp Hannu Kivijärvi, tilaisuutta juhlisti 
Dragsvikin Perinnesoittokunta kapelli-
mestari Helge Dahlin johdolla. Paikal-
la olivat edustettuina hankolaiset maan-
puolustusjärjestöt lippuineen, lippulin-
nan johtajana komentaja Jarmo Valtimo 
sekä jäsenistön runsaslukuinen joukko. 

Perinnepäivän vietto 

Russarön linnakkeella 

Kutsuvieraiden jajäsenistön perheenjäse-
nineen saavuttua linnakkeelle, toivottivat 
komentaja Pekka Varjonen ja puheenjoh-
taja Veikko-Olavi Eronen kasarmin edus-
talla koko juhlaväen tervetulleiksi pe-
rinnepäivän viettoon. Hangon kaupun-
kia edustivat kaupunginjohtaja Tom Ax-
berg ja kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Kurt Wennerqvist sekä kansliapääl-
likkö Jukka-Pekka Halme puolisoineen. 
Linnakkeella tarjottiin heti alkuun pe-
rinteinen armeijan hernekeitto pannarei-

neen. Kiitoksia Upinniemen keittiöhen-
kilökunnalle varusmiehet mukaan lukien 
maittavasta ateriasta! Kenttälounaan jäl-
keen Perinnesoittokunta piti hienon puis-
tokonsertin kasarmin edustalla. Konser-
tin aluksi jaettiin huomionosoituksia, 
Hankoniemen risti luovutettiin maan-
puolustuksellisista ansioista Mika Tapa-
ni Nurmelle toiminnastaan Hangon Re-
serviläisten hyväksi. Perinnekolikot kun-
niakirjoineen jaettiin vuonna 2007 jäse-
niksi liittyneille (paikalla olleille, poissa 

Seppeleenlaskijat vasilta Sotainvalidien 
edustaja Holger Tötterman, puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen, kom Pekka Varjonen 

olleille postitettiin myöhemmin). Perin-
nepäivää vietettiin jäsenistön vuosittai-
sena tapaamispäivänä, jolloin juhlaväel-
lä oli mahdollisuus tutustua linnakkeella 
oleviin yhdistyksen perinnetupiin, niissä 
olevaan näyttelyyn ja myytäviin tuottei-
siin, käydä majakalla sekä järeän tykin ja 
130 TK :n asemissa. Mainittakoon, että 
uutena tuotteena oli tänä vuonna yhdis-
tyksen T-paita patteriston logolla. Soti-
laskoti oli auki koko iltapäivän ajan, jol-
loin juhlaväellä oli tilaisuus käydä siellä 
nauttimassa mm. "sotkun" munkkikah-
vit. Perinnepäivän viettoon osallistui yli 
120 hengen joukko. Lämpimät kiitokset 
Suomenlahden Meripuolustusalueen ja 
Porkkalan Rannikkopataljoonan hen-
kilöstölle, Rannikkosotilaskodin Han-
gon paikallisosastolle, Dragsvikin Pe-
rinnesoittokunnalle, hankolaisille maan-
puolustusjärjestöille ja kaikille teille, jot-
ka olitte järjestämässä perinnepäivää ja 
kiitoksia kaikille mukana olleille! 

Veikko-Olavi Eronen 
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Turun Laivastokilta 

Terveisiä Kotkasta 

Kahvitilaisuus sataman Merituulen kahvilassa, 
Mussalon satamassa. Vas. Eino Kostian, Anneli 
Varinowski, Ulpu Honkasalo, Reino Varinowski, 
Jukka Harjamäki ja Veikko Kuivala. 

Valtakunnan viidensiä Laivastokil-
tapäiviä vietettiin Kymen alueella, ja 
tällä kerral la paikaksi oli isäntänä 
toiminut Kymen Laivastokilta valin-
nut mer ikaupunki Kotkan. Turusta 
lähti kolmen kiltasisaren ja viiden kil-

taveljen retkikunta elokuun yhdeksän-
nen lauantai-aamuna. Pikkubussiam-
me kuljetti tottunein ottein tällä mat-
kalla Jukka Har jamäki . 

Perille Kotkaan päästyämme ma-
joituimme saman tien Hotelli Cumu-
lukseen Karhulan kulmille. Merikes-
kus Vellamon luokse saavuimme ajois-
sa ennen puolen päivän määräa ikaa , 
vaikka normaalin kaffepaussin lisäksi 
pistäydyimme tulomatkalla vielä ma-
keilla ostoksilla Porvoossa Brunber-
gin kuululla suklaatehtaalla. 

Vellamon ravintolassa meitä odot-
tikin jo kiltapäivän aloituslounas, jo-
ta vatsamme pitkän matkan jäljiltä so-

pivasti kaipaili. Kymen Laivastokillan 
väki, Kar i Helonen, Raimo Hollanti ja 
puheenjohtaja Tapio Riikonen toivot-
tivat vuoroillaan meidät tervetulleiksi 
Kotkaan ja Kiltapäiville. Kar i Helo-
nen oli siviilitehtäviensä ansiosta Kot-
kan satamat tuntevana, ja Merikeskus 
Vellamon vaiheet hyvin tietävänä, ker-
tomassa, mitä Vellamoja satamat meil-
le tulevat tänään näyttämään. Tervetu-
lohetken yhteydessä kaikille jaettiin to-
dellinen rautaisannos, kansiollinen hy-
vin monipuolista Kotka-tietoa. Näin 
hyvää infopakettia emme yleensä ole 
tottuneet näillä reissuilla saamaan. 

Lounaan jälkeen tutustuimme juu-

Turun Laivastokilta ry:n 
SYYSKOKOUS 

Turun Laivastokillan sääntömääräinen 
syyskous pidetään Heikkilän sotilaskodissa 

28.10.2008 klo 18. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 

syyskokoukselle määräämät asiat. 

Kokousesitelmän aiheesta Heikkilän 
varuskunta-alueen historia, pitää 

komentaja Aimo Jokela. 

TERVETULOA! 
Kaikki joukolla mukaan. 

Hallitus. 

Turun 
Laivastokillan 
pinssiä vielä 
saatavissa. 

Pin sin voit hankkia 
vuosikokouksesta 

tai ottamalla yhteyttä: 

jouko.andström 
@turunlaivastokilta.com 
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ri avautuneen uuden uutukaisen meri-
keskus Vellamon hienon ja erikoisen 
ulkokuoren kätkemiin runsaisiin ko-
koelmiin. Ihastelimme varsinkin aitoa 
puuveneosaamista kunnon meriläises-
tä 30-luvun mahonkiseen pikavene-
kaunottareen. Vanha vartiomoottori-
vene VMV 11 näytti sisätiloihin laahat-
tuna tosi ruhtinaalliselta ilmestykseltä 
vallaten massiivisuudellaan lähes puo-
let näyttelyhallista. Historialliset koko-
elmat sijaitsivat toisessa kerroksessa ja-
oteltuna eri aihepiireihin. Täältä näyt-
ti löytyvän myös matkustajahytti meille 
Turkuun päin havitellusta, mutta lopul-
ta kuitenkin Intian purkurannoille hi-
natusta Itämeren entisestä suuruudesta, 
GTS Finjetistä. 

Kantasa tamas ta meidät kulje-
tetti in merivoimien kahdella nopea-
kulkuisella Jurmolla Mussalon sata-
maan. Maissa ajelimme bussilla olois-
samme todella suuren sataman laitu-
reita konttivuoria ja tuontiautojen lo-

puttomia kenttiä kierrellen. Sataman 
laajennusta oli rakenteilla jälleen yh-
den Vuosaaren verran. 

Kotkan sataman toimistokeskus 
Merituulen kahvilan pöytien ääreen 
päästyämme huomasimme selvästi mi-
ten sataman operaattorit halusivat jät-
tää meille myös positiivisen muiston 
miellyttävän kahvihetken sinetöimänä. 
Sataman turvallisuuspäällikkö Timo 
Kallio esitelmöi aiheenaan "Kotkan sa-
tama kuvin ja numeroin". Esitys kertoi 
mm. satamalle tärkeän transiittoliiken-
teen mahtavia volyymeja ja sen hurjaa 
kasvuvauhtia. - Toivottavasti transiit-
toa riittää vielä pitkälle, koska sataman 
suuret investoinnit perustuvat siihen. 

Sataman esittelyn jälkeen isännät 
kuljetuttivat meidät takaisin Kotkan-
saareen ja Sopokanlahden rannalla ole-
vaan Maretariumiin. Tämä on, kuten 
siitä kertovaan esitteeseen on painettu-
na "suomalaisten kalojen akvaario me-
ren rannalla". - Mahtava paikka pääs-

Turun Laivastokillan puheenjohtaja Reino 
Varinoivski kiittelee kiltapämen isäntä-
kiltaa onnistuneesta päivästä ja toivottaa 
kaikki kiltalaiset tervetulleiksi vuoden 2009 
Laivastokiltapäiville Naantaliin. 

tä tutustumaan kotivesiemme kaloihin 
hiukan paremmin kuin kauppatorin ka-
lakojuissa, joissa kasvatetut kalat taita-
vat täyttää enimmän tiskinalan. Luke-
mattomissa akvaarioissa oli yli 50 ko-
timaista kalalajia ja noin 1700 yksilöä. 
Mielenkiintoisimpia omasta mielestäni 

Merivoimien vuosipäivä Turussa 

Merivoimien vuosipäivää vie-
tett i in tänä vuonna Turus-

sa itsenäisen Suomen merivoimien 
90-vuotispäivän merkeissä. Turun 
Laivastokillan lippu kävi Reino Va-
rinowskin kantamana kunnioi t ta-
massa merivoimien vuosipäivän aa-
mun juhlallista lipunnostoa ja jouk-
kojen katselmusta aurinkoisena hei-
näkuun seitsemännen päivän aamu-

na klo 8.00. Aurajoen rannan Forum 
Marinumin laiturialueelle oli muo-
toon jär jes täytyneenä ryhdikäs tä 
merijoukkoa vahvistettuna ryhmäl-
lä reserviläisiä omien kiltojensa lip-
pujen taakse. Laivaston soittokunta 
huolehti katselmuksen rytmitykses-
tä. Paikalla olleiden lukuisten meri-
voimien alusten par taat oli miehitet-
tyinä ja mastot juhlaliputettuina ti-

laisuutta kunnioit tamaan. Saapuvil-
la oli ensi kertaa näillä vesillä myös 
juuri merivoimille luovutetut Meri-
sotakoulun Fabian Wrede-luokan 
koulutusalukset. Merijoukot tarkas-
ti merivoimien komentaja vara-ami-
raali Hans Holmström. Joukot ami-
raalille ilmoitti lippueamiraali Veli-
Jukka Pennala. 
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olivat arvokkaan oloisesti lipuvat sam-
met ja pohjan väreihin ja kuvioihin lähes 
täydellisesti naamioituvat kampelat. 

Illalla klo 19 saavuimme buffet-illalli-
selle ravintola Hovikoskeen joka sijait-
si Kymijoen haaran varrella lähellä sa-
man nimistä koskea. Ravintola oli hy-
vin lähellä Kyminlinnaa, josta syystä ra-
vintolan kauniin vanhan puurakennuk-
sen seinässä oli kyltti, jossa ravintolan 
nimen alla tukikin: "Maanpuolustus-
kerho". Ilta sujui pöydän herkullisista 
antimista nauttien ja mukavassa tutus-
sa seurassa vuoden kuulumisia vaihdel-

len. Illanviettoon olivat saapunut Lai-
vastokiltapäivien osanottajat Pohjan-
lahden-, Turun-ja Kymen Laivastokil-
loista. Pieniä puheita pidettiin kiitellen 
isäntiä hienoista järjestelyistä. Ansio-
merkkejä ei tässä juhlassa jaettu. Turun 
Laivastokillan puheenjohtaja Reino Va-
rinowski toivotti kaikki kiltalaiset ter-
vetulleiksi ensi vuoden kiltapäiville, jot-
ka tultaneen järjestämään Naantalissa 
Turun Laivastokillan isännöiminä. 

Ampumakilpailuja 

Osallistumme syksyn mittaan järjestet-
täviin ampumakilpailuihin sekä oman 

kiltamme, että Laivaston Killan jouk-
kueessa. Seuratkaa Turun Sanomien 
kil tapalstaa lehdestä ja netistä osoit-
teesta: ht tp: / / turuntori .com, ja sieltä 
kohdasta kiltatoiminta. 

Syyskokous 

Turun Laivastokillan syyskokous on 
tänä vuonna Heikkilässä, t i is taina 
28.10. klo 18.00. Kokousesitelmän 
Heikkilän kasarmialueesta tulee pitä-
mään komentaja Aimo Jokela. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kaila. 
Killan tiedottaja. 

4/tlLC®N 

• Sotilaselektroniikan alihankintapalvelut 

• M i I itary-1 i itti met 

• Pro Beam Jr. -valokuitutuotteet 

• Valmiit valokaapelistot ja kelat 

• Liitintyökalut 

• Antennit/virtalähteet/varaosat 

• Koulutuspalvelut 

Milcon Oy 
Tykkit ie 1 
3 6 2 4 0 Kangasala 
ht tp: / /www.mi lcon. f i 

puh. (03) 3 6 4 2 8 1 0 
gsm 0 5 0 5 0 5 3 6 7 0 
faksi (03) 3 6 4 2 8 1 2 
info@milcon.f i 

VIDEOVALVONNAN 

AMMATTILAISET 

Panasonic 
Ernitec 
Bosch 
Copst 
Orion 

Motorola 
Siemens 

Pur-Ait 
Bevvator 

Flexim 
Rittal 
Sony 
jne... 

Turva- ja viestintätekniikkaa vuodesta 1955! 

Visi Oy, Seppolantie 9, 48230 KOTKA 
Lisätietoja: www.visi.fi 
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Turun Rannikkotykistökilta 

Turun Rannikkotykistökillan 
kesäretki Ahvenanmaalle 

Turun Rannikkotykistökil ta teki 

kesäkuun 8.-9. päivinä bussiret-
ken Ahvenanmaan saarille ja mante-
reelle. Retkeen osallistui 35 kiltaveljeä 
ja -s isar ta . Matkanjohtajana toimi kil-
tamestari Veijo Sillanpää ja Jalobus-
autoa kuljetti saariston kapeilla teillä 
ja ahtailla lautoilla taidokkaasti Risto 
Tuominen. Retkisää oli hyvä. Ei sata-
nut ja aurinkokin paistoi suurimman 
osan päivistä. Ensimmäinen päivä oli 
lähes helteinen. Navakka lounaistuu-
li kuitenkin vilvoitti mukavasti. Yöllä 
kylmä rintama ylitti saariston ja niin-
pä toisena matkapäivänä puhalsi kova 
puuskainen luoteistuuli ja oli selvästi 
viileämpää kuin edellisenä päivänä. 

Matka alkoi Turusta kello 10. 
Ajoimme Raisioon ja sieltä edelleen Kus-
tavintietä pitkin. Mietoista ohitettaessa 
kertoi Veijo Sillanpää entisestä kotikun-
nastaan ja sen ihmisistä. Ensimmäinen 
jaloittelutauko tuli Kustavin Kivimaan 
lossirannassa, missä ehdimme nähdä 
lossin juuri lähtevän ja saimme odotella 
20 minuuttia seuraavaa lähtöä. Kusta-
vin Vuosnaisissa oli tarjolla pullakahvit 
sekä tutustumista lauttarannan myymä-
löihin lautan lähtöä odotellessa. 

Vuosnaisten satamassa ylitimme 
tullirajan. Ahvenanmaa ei kuulu EU:n 
tulliliittoon. Maakuntahallituksen alai-
sen Alandstrafiken yhtiön m/s Viggen 
lautalla ylitimme runsaassa puolessa tun-
nissa pohjoisen Kihdin selän ja saavuim-
me Ahvenanmaan itäisimpään kuntaan, 
Brändöhön. Ajoimme maisemiltaan 
mahtavaa tietä, joka yhdisti toisiinsa lu-

kuisat saaret penkerein ja silloin. Puo-
len tunnin ajon jälkeen saavuimme Tor-
sholman lauttasatamaan, missä meitä jo 
odotti seuraava lautta, m/s Alfageln. Sen 
kyydissä saimme nauttia saaristomaise-
mista puolentoista tunnin verran. Alus 
poikkesi matkalla Lappon laituriin, 
mutta meidän joukkomme poistui siitä 
vasta Kumlingen lauttasatamassa. 

Kumlingessa majoituimme Valles-
mannin majataloon, jossa aiemmin oli 
toiminut kunnan sairasmaja. Ruokailun 
jälkeen lähdimme paikallisen oppaan 
vetämälle kiertoajelulle. Kävimme ensin 
Seglingen saarella, jonne meidät kuljetti 
vaijerilossi. Saaren runsaasta kolmesta-
kymmenestä asukkaasta suurin osa toi-
mii palveluammateissa. Oppaammekin 
oli seglingeläinen, tosin mantereelta sin-
ne elämänkumppaninsa luo muuttanut. 
Hän kehui saaren turvallista elinympä-
ristöä. Talojen ulko-ovia ei yleensä lu-
kita ja lapset saavat leikkiä vapaasti pi-
hapiirin ulkopuolellakin, sillä autoilijat 
ottavat heidät huomioon. Oppaamme te-
kee opastuskeikkoja kesäisenä sivutoi-
mena. Vakinaisempia töitä ovat osa-ai-
kainen työskentely kunnantoimistossa, 
kirjastossa ja lasten päiväkodissa. Mo-
nialatyöskentely onkin tyypillistä vä-
häväkisten saaristokuntien asukkailla. 
Kiertoajelumme jatkui Kumlingen pää-
saarella. Viimeisenä, vaikuttavimpana 
kohteena oli Kumlingen keskiaikainen 
harmaakivikirkko 1400-luvun lopulta. 
Se on omistettu Neitsyt Marian äidille, 
Pyhälle Annalle. Kirkon seiniä ja kattoa 
peittävät alkuperäiset noin vuonna 1500 

Kumlingen Pyhän Annan kirkon keskiaikai-
sia maalauksia. 

valmistuneet kalkkimaalaukset. Olim-
me tyytyväisiä ajeluumme ja erityisesti 
oppaamme monipuoliseen ja persoonal-
liseen esitykseen. 

Kier toa je lun pää ty t tyä meitä 
odotti majatalossa paikallinen truba-
duuri, hänkin monialatoimija. Varsi-
naisena ammatt inaan hän kalastaa ja 
valmistaa kalatuotteita, mutta hänel-
lä on myös oma äänitysstudio ja kon-
sertin päätteeksi halukkailla oli tilai-
suus ostaa siellä syntyneitä CD-levy-
jä. Konsertin jälkeen moni matkalai-
nen kiipesi vielä katsomaan läheisel-
lä mäellä olevaa vuoden 1808 Kum-
lingen kansannousun muistomerkkiä. 
Silloin kumlingelaiset riisuivat aseista 
saarelle Suomen sodan tuoksinassa tul-
leet venäläiset joukot. Vasta seuraava-
na vuonna venäläiset saivat saaren lo-
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Notvikin tornin raunioilla Bomarsundissa. Puuskainen luoteistuuli pöllytteli hiekkaa, eikä 
sallinut kaikkien matkalaisten keräämistä yhteiskuvaan. 

pullisesti hallintaansa. 
Iltatoimet sujuivat sopuisasti, vaik-

ka käytävillä sijaitseviin huoneiden yh-
teisiin suihku-/vessatiloihin olikin jono-
tusta. Kaikki pyrkivät pääsemään ajois-
sa peiton alle, sillä tiedossa oli aikainen 
aamuherätys. Lauttarantaan oli ehdittä-
vä jo puoli kahdeksaksi ja sitä ennen suo-
ritettava aamutoimet ja nautittava aami-
ainen. Kaikki ehtivät laukkuineen auton 
luo määräaikaan, kello seitsemään, men-
nessä ja niinpä olimmekin hyvissä ajoin 
rannassa. Lautan saapumista odottaes-
sa katselimme vaahtopäitä ulapalla. Toi-
sen päivän oppaamme, jonka poimim-
me mukaan matkalla majatalosta lautta-
rantaan, kertoi kumlingelaisten nimit-
tävän vaahtopäitä lampaiksi. Tämäkin 
opas oli Kumlingeen naimakaupan seu-
rauksena muuttanut. Hänet tunnisti he-
ti huumori-ihmiseksi. Alkusanoikseen 
hän lohkaisi, että Kumlingessa on yleen-
sä turha odottaa bussia tien vieressä, sil-
lä saarella ei aja kuin turistibusseja sa-
tunnaisesti. Päivän mittaan hän osoit-
tautui erittäin hyvin saarimaakunnan 
historian ja nykypäivän tuntevaksi su-
juvasanaiseksi oppaaksi. 

Tunnin ja vartin jälkeen olimme 
ylittäneet Teilin selän ja saavuimme 
Värdön kunnan Hummelvikin laut-
tasatamaan. Siellä pääsimme jo kiin-
ni Manner-Ahvenanmaan tieverkkoon, 
vaikka itse manner olikin vielä muuta-
man sillan ja yhden lossiyhteyden ta-
kana. Värdön saaren läpi ajaessamme 
näimme keskiaikaisen kirkon. Sen ka-
peaan torni in myöhemmin rakennet-
tu kat to-osa vaikut t i suhteet toman 
suurelta. Tarinan mukaan piirustus-
ten laatimisessa tai lukemisessa oli ta-
pahtunut virhe, eikä seurakunnalla ol-
lut varaa purkaa ja uudelleen rakentaa 
kattoa. Vargatan kylässä poikkesim-
me kylän läpi kiemurtelevalle vanhalle 
tielle ja näimme komeita laivanvarus-
tajasukujen rakennuttamia taloja. Ky-
län maisemiin kuului myös nykyaikai-
nen omenapuutarha, missä uusien la-
jikkeiden puut muistuttivat enemmän-
kin pylväshaavan taimia kuin vanhan 
ajan omenapuita. Opas kertoi meille 
Värdön kul t tuur ihenki löis tä , muun 
muassa kirjail i joista Anni Blomqvist 
ja Sally Salminen. 

Toftön salmen lossilla siirryimme 

Sundin kunnan puolelle Prästön saa-
reen, joka kuuluu Bomarsundin lin-
noituksen alueeseen. Saarella on lin-
noituksen toiminnan ajalta viiden eri 
uskontokunnan hautausmaat . Kape-
an Bomarsundin ahtaan sillan ylitet-
tyämme tulimme linnoituksen rauni-
oille. Päälinnoituksen muurinjääntei-
tä katseltuamme ajoimme Notvikin 
linnoitustornille, jonka tarkoitus oli 
tor jua linnoitusta pohjoisesta lähesty-
vät laivasto-osastot. 

Matka jatkui linnoituksen ja sii-
hen liittyneiden asuntoalueiden rauni-
oita bussin ikkunasta katsellen. Vajaan 
peninkulman ajon jälkeen saavuimme 
seuraavaan kohteeseemme, Jan Karls-
gärdin ulkoilmamuseoon. Sinne on ke-
rätty tyypillisiä ahvenanmaalaisia ta-
lonpoikaisrakennuksia. Päärakennuk-
sen esittelyn jälkeen joukkomme hajaan-
tui katselemaan alueen lukuisia ulkora-
kennuksia. Monet löysivät myös leivin-
tuvan, missä parhaillaan paistettiin ja 
myytiin lämpimäisiä. Matkamuisto-
myymälöissäkin pistäydyttiin ja sitten 
jatkettiin matkaa ajaen vanhaa posti-
tietä ohi aivan Jan Karlsgärdin vie-
ressä sijaitsevan Kastelholman linnan. 
Seuraavaksi ohitettiin Finströmin kun-
nan keskustaajama, Godby ja poikettiin 
päätieltä vanhalle tielle ajamaan halki 
Jomalan kirkonkylän. Pian sen jälkeen 
tultiinkin jo saarimaakunnan ainoaan 
kaupunkiin, Maarianhaminaan. 

Maarianhaminassa tehtiin kier-
toajelu, joka päät tyi hotelli Arkipe-
lagin eteen. Pienen etsimisen jälkeen 
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löysimme sieltä ravintolasal in , jo -
hon meille oli varattu lounasruokai-
lu. Aterian jälkeen oli tunnin verran 
aikaa omatoimiseen kaupungin kes-
kustaan tutustumiseen. Jotkut käyt-
tivät ajan shoppailuun, toiset venesa-
taman tarkasteluun, muut kävelykier-

rokseen. Sitten bussimme kuljetti mei-
dät Viking- terminaaliin, jonka kautta 
nousimme m/s Isabellaan ja kotimatka 
Turkuun alkoi. Kahden päivän aikana 
olimme nähneet runsaasti sekä kaunis-
ta saaristoluontoa että kult tuurikoh-
teita. Matkalaiset vaikuttivat tyyty-

väisiltä retkeen ja iloinen puheenso-
rina kävi laivan kahviloiden pöydissä. 
Niissä keskusteltiin myös mahdollisis-
ta retkikohteista seuraavalle kesälle. 
Aika näyttää mihin silloin lähdetään. 

Teksti ja kuvat Jaakko Saviranta 

Turun Rannikkotykistökillan 
puheenjohtaja on musiikkimiehiä 

Turun Rannikkotykistökillan pu-
heenjohtaja Heikki Arasto on jul-

kaissut omakustanteisen cd-singlen. Le-
vyllä hän esittää uusina sovituksina Ta-
pio Rautavaaran tunnetuiksi tekemät 
kappaleet Isoisän olkihattu ja Sininen 
uni sekä niiden lisäksi, myös uutena so-
vituksena, Moskovan valot. Soitannosta 
vastaavat Jarmo Kankaanranta saxsofo-
ni, nokkahuiluja huilu, Mika Kankaan-
ranta haitari sekä Tero Vall muut soit-
timet. Levyn kannet piirsi sveitsiläinen 
Laurend Druey. 

Jos kaipaatte tilaisuuksiinne juon-
tajaa tai laulajaa orkesterin kera, niin 
ottakaapa yhteyttä Heikkiin. Musiikki-

harrastuksensa lisäksi Heikki on järjes-
tänyt hyväntekeväisyystempauksia mm. 
syöpäjärjestöjen tueksi. Maanpuolustuk-
sen saralla Heikki toimii siis Turun Ran-
nikkotykistökillan puheenjohtajana nyt 
toista kautta. 

Heikin menneitä ja tulevia poh-
diskeluja Turusta: muistaako joku vielä 
Turun Rannikkotykistörykmentin ja Tu-
run Rannikkotykistökillan tiedotusleh-
den Kalkas numero 1/87? Olavi Simola 
oli silloin rykmentin komentajana, upea 
mies ja mikä ulosanti. Päätoimittajana 
oli Jouko Vähä-Koskela, oikea tietoniek-
ka. Heikki itse toimi silloin ilmoitus-
hankkijana. Toimittajana oli Raumalta 
Timo Ylönen, joka oli missi Anne Pohta-
molta pusun saanut mies. Mahtaakohan 
poski vieläkään olla pesty! Heikki Tii-
likainen oli lehden eteen kova puurtaja, 
samoin monessa muussakin osaamises-
sa. Toivo Veriön kaikki muistavat. Hän 
oli sitkeä sissi ja silloinen pitkäaikainen 
killan puheenjohtaja. Reima Rautio toi-
mi lehden sihteerinä. Se oli historiallinen 
hetki: syntyi Kalkas-lehden ensimmäinen 

numero. Lehti oli hyvä ja ilmestyi muu-
taman vuoden. Lehti tuki varusmiesten 
toimintaa monin tavoin. Linnakkeille 
hankitti in orkesteritoimintaan soitti-
mia ym. tarpeellista ajanvietettä. 

Nyt on katseet suunnattu vuoteen 
2011. Turun kulttuurikaupunki tarvit-
see killan apua. Jossain muodossa kilta 
onkin siihen valmis. Killan jäsenmäärä 
on noin 270. Väki vanhenee, mutta toi-
mintaan on tulossa nuorempia mukaan. 
Retket, muistamiset ja eri tilaisuuksiin 
osallistuminen sekä nimenomaan pe-
rinteiden vaaliminen ovat kiltojen teh-
täviä tukenaan isot organisaatiot Sini-
nen Reservi ja muut maanpuolustusjär-
jestöt. Myös yhteisiä tapaamisia toisten 
kiltojen kanssa tarvitaan. 

Heikin levyä voi tilata he ikk i@ 
arasto.fi hintaan 9 euroa kappale plus 
postikulut. Heikillä on myös omat ko-
tisivut www.arasto.fi 

"Laulava bussikuskimme" Heik-
ki Arasto toivottaa kaikille Rannikon-
puolustajan lukijoille hyvää ja toimin-
nallista syyskautta. 

Heikki Arasto 
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Suomenlinnan Ra n n ikko tykistökilta 

Kesäkuulumisia 

Kilta osallistui 12.5 Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin perin-

nepäivän viettoon. Juhlallinen lipun-
nosto oli poikkeuksellisesti vasta klo 
12 Kustaanmiekan patterimäellä ja sen 
jälkeen ohimarssi Suomenlinnan kir-
kolla. Tilaisuudesta oli artikkeli leh-
den edellisessä numerossa. 

Juhannusta vietettiin Järvössä pe-
rinteiseen tapaan, mutta lastenleiriä ei 
tänä vuonna järjestetty. 

Killan tuottama dokumentti Vii-
purinlahden ratkaisutaisteluista kesällä 
1944 tehty on valmistunut. Se esitettiin 
Yleisradion TV l:ssä tiistai-iltana 3.6. 

Kilta järjesti yhdessä IHA-Line-
sinjaRannikkosotilaskotiyhdistyksen 
kanssa neljänä viikonloppuna yhteensä 
24 yleisöretkeä Kuivasaareen. Ensim-
mäisenä viikonloppuna 14-15.6. kävi 
155 maksavaa vierasta, mutta seuraa-
valla kerralla 19-20.7. jo 278. Retkien 
suosio on siis kasvanut edellisistä vuo-
sista, mutta ei ole aivan ensimmäisten 
vuosien tasoa. Vieraat olivat kuitenkin 
tyytyväisiä ja kauppa kävi sekä sotilas-
kodissa että killan myyntiteltassa. 

Perinteinen glögitilaisuus 

Suomenlinnan Rannikkotykistökil-
lan glögitilaisuus killan jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille on torstaina 

18.12.2008 klo 18 - 21 Kansallissalis-
sa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. 

Kajanuksen saunamaksut 

Kajanuksen saunaa ovat tervetullei-
ta käyttämään myös yritykset ja muut 
upean löylypaikan tarvitsijat. Yrityk-
sille, yhdistyksille ja muille yhteisöille 
hinta on 500 euroa. Ei-kiltalaisten per-
heille, puolustusvoimien yksiköille ja 
muille sidosryhmille hinta on 120 eu-
roa, Viikonloppuisin sidosryhmähinta 
on 50 % korkeampi eli 180 euroa. Hin-
nat ovat kertamaksuja. 

Kajanuksen saunan hoitaja on 
Mauri Harju, jolta saa lisätietoja mm. 
varaustilanteesta. 

Kirjallisuutta 

Kristiina Slottelta voi tilata viittä Ove 
Enqvistin kirjoit tamaa historiikkia: 
Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Valli-
saari ja Kuninkaansaari. Niiden kaik-
kien hinta on 3,50 euroa/kpl + posti-
kulut. Lisäksi myydään Ove Enqvistin 
kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkoty-
kit 1918-1998 ja Markus Mannisen teos-
ta Viapori, Merilinnoitus ensimmäisessä 
maailmansodassa 1914-1918. Kumman-
kin hinta on 12 euroa + postikulut. 

Killan www-sivut 

Killalla on Internet-kotisivut osoit-
teessa http://www.rt-kilta.net/ 

Killalla on sivuja myös osoitteessa 
http://www.mpkl.fi olevien Maanpuo-
lustuskiltojen Liiton sivujen alla. Va-
litse vaihtoehto "Jäsenyhdistykset ja 
kiltapiirit" ja yhdistyksen nimi. Näil-
lä sivuilla käytetään lähinnä uutis- ja 
yhteystieto-osia. 

Timo Elolähde 

Yhteystietoja 

Martti Holma (Kuivasaari), 
gsm 040 755 4261, 
martti.holma@welho.com 

Kristiina Slotte (kirjamyynti), 
gsm 050 525 0022, 
kristiina_slotte@yahoo.com 

Timo Elolähde (tiedotus), 
gsm 040 830 4097, 
timo. elolahde@ytv.fi 

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja), 
gsm 0400 443 749 

Jaana Kiverä (Jänön emäntä), 
gsm.040 705 4251 

Matti Hiltunen (Järvön isäntä), 
gsm 0500 507 990 

Satavan Venepalvelu Oy 
Samppaantie 385, 20960 Turku 

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

www.satavanvenepalvelu.com 

V BftUISTIC PB0TECTI0M 
B U R G M A N N 

V e r s e i d a g 
P R O T E C T I O N G R O U P 

9 4 

http://www.rt-kilta.net/
http://www.mpkl.fi
mailto:martti.holma@welho.com
mailto:kristiina_slotte@yahoo.com
mailto:elolahde@ytv.fi
http://www.satavanvenepalvelu.com


Pohjanlahden Laivastokilta 

Uusi kilta-alus ensimmäisessä 
harjoituksessa 

Maria Vaasan Vaskiluodon viranomaislaitu-
rissa. Takana pelastuslaitoksen lautta. 

Pohjanlahden Laivastokillan vuon-
na 2007 hankkima Ahven -luokan 

alus, joka kasteessa on saanut nimen Ma-
ria, osallistui ensimmäistä kertaa Meri-
puolustuspiirin Vaasan meriosaston va-
paaehtoiseen harjoitukseen lauantaina 
7.6. Koulutukseen osallistui kahdeksan 
killan jäsentä. Kouluttajina toimivat 
Antero Honkasalo (kurssin johtaja), se-
kä koulutusupseereina Matti Hakamä-
ki Suupohjan viiriköstä ja Ilkka Aarnio 
Vaasan osastosta. Killan alusvastaava 
Erkki Lehtimäki toimi kurssin asian-
tuntijakouluttajana. Kurssin vääpelinä 
oli Kari Somppi Merireserviläisistä. 

Harjoitus, joka kesti kaikkiaan 
kuusi tuntia, sisälsi väyläajoharjoituksia 
Vaasan edustalla, mies yli laidan -ha r -
joituksia sekä laituriin ajo-ja laiturista 
irrottautumisharjoituksia. Kymmenen 
tonnin aluksen ajaminen laituriin ilman, 
että kolhii sen enempää alusta kuin laitu-
riakaan, vaatii totuttelua. Onneksi kaik-
ki sujui suunnitelmien mukaan ja vau-
rioilta vältyttiin. Mies yli laidan -ha r -
joituksessa kukin oppilas toimi vuorol-
laan ruorimiehenä, suunnanosoittajana 
ja yli laidan pudonneen, tässä tapaukses-

sa muovikanisterin, ylös nostajana. Var-
sin tarpeellinen harjoitus, sillä se kuului 
Turvaa merellä -koulutusohjelmaan. 

Harjoitusta pidettiin joka suhteessa 
onnistuneena, sää suosi, ja Maria osoit-
tautui oivalliseksi koulutusalukseksi. 
Viime kesästä lähtien kunnostettu alus 
on ollut kiltalaisilla ahkerassa käytössä. 
Kuluvana kesänä käyttöön otettiin GPS 
-paikannin yhdistettynä läppärissä ole-
vaan merikarttaan. Paikannin takasi 
väyläajon onnistumisen vaikka ikkunat 
peitettyinä. Vaasan saaristossa ei para-
ne harhautua paljon väyliltä, sillä ajo 011 
siellä kuin ajaisi saunan kiukaalla, kuten 
merivartijat sanovat. Ja maankohoami-
sen johdosta kiviä tulee koko ajan lisää. 

Sekä Maanpuolustuskiltojen Liit-
to että Sinisen Reservin Säätiö ovat ta-
loudellisesti tukeneet Marian saneera-
usta koulutusalukseksi. Kilta esittää 
parhaat kiitokset molemmille yhtei-
söille tämän johdosta. 

Seuraava koulutustapahtuma on 
syyskuun alussa, ja aiheena on mm. pi-
meässä ajoharjoitus. Ensi kesänä jär-
jestämme kiltalaisille mahdollisuuden 
tutustua Mariaan. Siitä enemmän jä-
senkirjeessä ja kevään RP-lehdessä. 

Syksyn tulevasta toiminnasta 

Syksyn toimintaan kuuluu normaalisti 
kaupungin kummialuksen vierailu Vaa-
sassa. Vierailu tapahtuu tällä tietämällä 
joko viikon 39. tai 40. lopulla. Ystävyys-
ottelun järjestämisvelvollisuus on tällä 
killalla. Tähän paneudutaan huolella, 
sillä viime kesänä killan joukkue hävisi 
laivan miehistölle, jolla oli kotikenttä-
etu, kun kilpailu pidettiin joko laivassa 
tai sen välittömässä läheisyydessä, ja ai-
heena oli heille tutut merimiestaidot. 

Lokakuussa on tarkoitus tutustua 
Wärtsilän laajennettuihin tiloihinRun-
sorissa. Tiedoksi kaikille jäsenille, että 
syyskokous pidetään Vaasassa Osuus-
pankin Kukkaistalossa lauantaina 
15.11. alkaen klo 13. Kokousesitelmän 
pitää eläkkeelle siirtyvä Rajavartiolai-
toksen päällikkö, vara-amiraali Jaakko 
Smolander. Smolander on viettänyt lap-
suutensa Vaasassa ja kirjoittanut yliop-
pilaaksi kuuluisasta Vaasan Lyseosta. 

Killan toiminnasta Vaasan alu-
eella ilmoitetaan tarvittaessa Pohjalai-
sen Maanpuolustuspalstalla tiistaisin ja 
torstaisin, joten seuratkaapa lehteä. 

Teksi ja kuvat Teuvo Roden 

Turvaa vesillä -harjoitusta Vaasan edustalla. 
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Järjestöt 

RT-opistoupseerit 

Kesäretkeilyä Saaristomeren suunnal 
noita, miten luolassa voi olla kasarmi ja 
miten linnakkeelle pääsee bussilla, siinä 
muutama ilmassa leijunut kysymys. 

Eihän siinä muu auttanut kuin pa-
kata porukka bussiin ja lähteä ottamaan 
selvää huhujen paikkansa pitävyydestä. 
Muutamassa tunnissa bussi taivalsi lä-
pi eteläisen rannikon ja mutkitteli pit-
kin Saaristotietä saarelta toiselle, välil-
lä siltoja pitkin, välillä lautan kyydis-
sä matkaten, kunnes päädyimme Korp-
pooseen. Lounaan nautittuamme olikin 
enää lyhyt ajomatka Gyltöseen, sitähän 
tänne oli tultu ihmettelemään. 

Linnakkeen päällikkö, kapteeni-
luutnantti Kar i Laakko otti Gyltössä 
ryhmämme komentoonsa. Pääsimme 
pienryhmissä kuulemaan Kar in esi-
tystä l innakkeensa historiasta ja ny-
kypäivästä. Samaan aikaan Lempiäi-
sen Heimo johdatteli omaa ryhmään-
sä luolakasarmissa ja Korppoon Me-
rivalvontakeskuksessa. 

Gyltö on vielä sen verran keskeisel-
lä paikalla, että halusimme vielä pidem-
mälle Saaristomerelle. Tämä onnistui 
Jurmo-luokan veneellä, joka taittoi puo-
lessa tunnissa matkan Gyltöstä Jungfrus-
käriin. Hartikaisen Jari opasti ryhmän 
kerrallaan läpi Jungfruskärin luontopo-
lun, jonka varrella kasvoi paitsi musti-
koita ja laidunsi lehmiä saaristoa entistä-
mässä, löytyi myös ihka oikea rannikko-
tykki. Sanotaan, että suomalaisen haave 
on punainen tupa ja perunamaa. Jung-
fruskäristä löytyy rannikkotykkimie-
hen näkemys aiheesta; Canet-tykki oli 
saanut niskaansa aaltopellistä valmiste-

Jurmosta noustiin tiianteenmukaisesti Jungfruskärin kalliolle. 

Kylmä sää - lämmin tunnelma 

Eipä voi sanoa, että Suomen kesä vuo-
simallia 2008 olisi hellinyt kohtuutto-
masti meitä kotomaassa kesäänsä viet-
täneitä helteisillä ja aurinkoisilla säillä. 
Muutamaa aurinkoista päivää lukuun 
ottamatta pohjoinen ulottuvuutemme 
tarjosi lähinnä koleutta ja vesisateita. 
Vanha vitsi Suomen lyhyestä, mutta vä-
hälumisesta kesästä alkoi saada jo pe-
lottavia piirteitä, koska alkoi hetkittäin 
näyttää jo siltä, että vähälumisuuskaan 
ei olisi ihan takuuvarma juttu. 

Niinpä Rannikkotykistön Opis-
toupseereiden perinteinen kesäretkikin 
joudutt i in tänä vuonna toteuttamaan 
normaalia koleammissa sääolosuhteis-
sa. Meillähän on jo pitkät perinteet ke-
säretkemme helteisten säiden suhteen, 
mutta toki yksi t i lastopoikkeamakin 
mahtuu mukaan. Totuuden nimissä 

pitää toki todeta, että kesäretkemme 
onnistumista Gyltön linnakkeelle elo-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna ei-
vät edes säät voineet pilata. 

Suomen erikoisin linnake 

Jo hyvissä ajoin ennen linja-auton lähtö-
aikaa, Helsingin Rautatientorille alkoi 
kerääntyä innokkaita retkeilijöitä, joille 
oli kerrottu legendaarisia tarinoita Saa-
ristomeren portinvartijasta, Gyltön Lin-
nakkeesta luolakasarmeineen päivineen. 
Ihanko oikeasti siellä ei ole tuvissa ikku-

Jungfruskärin luontopolun nähtävyyksistä 
kiistatta suurimman huomion sai tämä 
"punainen tupa" 
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tun punaista pikkumökkiä erehdyttäväs-
ti muistuttavan naamiosuojuksen. 

Ilta kerholla 

Antoisan päivän päätteeksi kokoon-
nuimme Gyltön kerholle, jossa puheen-
johtaja Markku Kaukorannan johdolla 
muistettiin jäseniämme asianmukaises-
ti. Kunniajäsenemme Simo Hämäläinen 
sai 60-vuotisjuhliensa kunniaksi yhdis-
tyksen numeroidun standaarin. Kiitos-
puheessaan Simo palautti kuulijoiden 
mieliin sen, että yhdistyksen merkitys on 
tällä hetkellä suurempi kuin kenties kos-
kaan aikaisemmin. Rannikkotykistöase-
lajin kadottua tarvitaan keskustelufoo-
rumi ja yhteinen nimittäjä rannikkoty-
kistössä palvelleille opistoupseereille. 

Yhdistys muisti samassa yhteydes-
sä kahta poikkeuksellisen aktiivista jä-
sentään, joiden osallistuminen toimin-
taan pitkästä ajomatkasta huolimatta 
on ollut enemmän sääntö kuin poikke-
us. Vaasalaiset Tapio Pii t tari ja Timo 
Kurki saivat esimerkillisestä jäsenyy-
destään tunnustuksena numeroimatto-
man standaarin. Timo ei vastoin tapo-
jaan päässyt tulemaan paikalle, mutta 
ensi kerralla varmasti tapaamme taas. 

Perinteinen evp-jäsenten tilaisuus 
pidettiin muistamisten jälkeen, jossa 
perinnemenoin Kaj Lehto nautti todis-
tajien läsnä ollessa katkeran kalkin ja 
liittyi siten evp-jäsentemme kunniak-
kaaseen joukkoon. Kunniajäsenem-
me Valto Vainion toimiessa ikäpuhe-
miehenä, keskusteltiin samalla yhdis-
tyksen vaiherikkaasta perustamisvai-

heesta 80-luvun puolivälissä. Paikal-
la olleet perustajajäsenet vakuuttivat 
olevansa edelleen tyytyväisiä tekoonsa; 
yhdistys elää aktiivisesti merivoimissa 
rii taa ja eripuraa haastamatta - jäseni-
ään varten ja heitä kuunnellen. 

Ilta ja tkui kerholla gril lauksen 
ja jutustelun merkeissä. Sauna lämpe-
ni luonnollisesti ja kävipä rohkeimmat 
pulahtamassa meressäkin. 

Kohti uusia seikkailuita 

Seuraavana päivänä oli pakko tunnus-
taa, että hyväkin retki päättyy aikanaan. 
Rannikkotykistöhenkisen aamupäivän 
jälkeen oli aika palata takaisin kotiin. 
Sivulauseena todettakoon, että retkelle 
osallistui ennätysmäärä väkeä: jäseniäm-
me perheenjäsenineen ja ystävineen oli 
liikenteessä liki kuusikymmentä. 

Haluan yhdistyksen puolesta kiit-
tää Saaristomeren Meripuolustusalu-
etta ja erityisesti Gyltön Linnakkeen 
pääl l ikköä henkilöstöilleen ikimuis-
toisen retken onnistumisesta - ilman 
panostanne retkemme ei olisi ollut 

mahdoll inen. Lempiäisen Heimolle 
puolisoineen kiitos urakoinnista Gyl-
tön kerhomestareina ja Hartikaisen Ja-
rille hyppäämisestä lyhyellä varoitus-
ajalla saaristo-oppaan saappaisiin. 

Esitän pääasiassa jäsenmaksutu-
lojen varassa toimivan yhdistyksemme 
puolesta parhaat kiitoksemme Ran-
nikkotykistösäätiölle, jonka taloudel-
linen tuki bussikuljetuksiin mahdollis-
ti retkemme toteutumisen. 

Yhtenä retken jär jestäjänä miel-
täni lämmitti suuren osallistujajoukon 
lisäksi se, että yksi paluumatkan suo-
sikkiaiheista oli keskustelu ensi vuo-
den retkestä. Toiveenne on kuultu, sel-
lainen järjestetään! 

Syksyn tapahtumista todettakoon 
jatkokoulutuspäivä ja syyskokous, joka 
järjestetään loka-marraskuussa Meri-
sotakoulussa. Toivotan jo nyt jäsenem-
me tervetulleiksi tarkastamaan, miten 
mittava remontti perinteisessä sota-
koulussa onnistunut. 

Teksti: Tatu Vartiainen 
Kuvat: Harri Welling 
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Järjestöt 

Rann ikkojääkärikilta 

Syyskiireitä 

Paavo Teikari 

Tätä kirjoittaessani on vielä kesä ja 
pääskysetkin ovat Suomessa. Kun 

tämä lehti saapuu Sinulle luettavaksi 
on syys jälleen saapunut ja syyskokous-
ten aika häämöttää. 

Haluan tässä kertoa jäsenistölle 

hiukan, mitä killan piirissä on kuluvan 
vuoden aikana ehtinyt tapahtua. Mo-
nista tapahtumista on tässäkin lehdessä 
erikseen tarinaa, muiden muassa killan 
esittelytilaisuuksista, joita kilta on pi-
tänyt kotiutuville varusmiehille. Killan 
joukkue on myös pelannut ystävyysotte-
lulta varusmiehiä vastaan tarkoitukse-
naan lisätä killan tunnettuutta ja ma-
daltaa kynnystä liittyä kiltaan. 

Seuraavaksi haluan palaut taa 
kaikkien mieliin, että kiltamme vara-
puheenjohtaja Viljo Lehtonen valittiin 
tänä vuonna vuoden kiltalaiseksi. Asi-
astahan oli juttua viime Rannikon Puo-
lustajassa. Lisää tulee Maanpuolustaja-
lehdessä, joita tullaan jakamaan muiden 
muassa maanpuolustusmessuilla Lah-
dessa. Kannat taa lukea, sillä lehdessä 
on juttua myös killastamme. - Onnit-
telut vielä kerran Viljolle. 

Kevätkokous pidettiin perinteiseen 
tapaan sääntömääräisten asioiden pa-
rissa MPKL:n kokoushuoneessa Helsin-
gissä. Osallistujia oli ikävä kyllä vähän, 

mutta puheensorina sitäkin vapaampaa 
ja aktiivisempaa. Mielenkiintoisen esi-
telmän piti VAARANNJP:n komenta-
ja, komentaja Olavi Jantunen aiheenaan 
rannikkojääkärien koulutus tänään. 

Toukokuun lopulla killan työryh-
mä oli Dragsvikin Perinnekukkulal-
la sijaitsevassa Rannikkojääkärimuse-
ossa kartoittamassa esineistöä. Killan 
haaste ja tarkoitus on saada museoon 
suomen-, ruotsin-ja englanninkielinen 
aineistoesittelykirjanen, jo t ta vieraili-
jat kykenevät perehtymään museoon. 
Museossa on jatkosodan aikaista tais-
telijaa esittävä mallinukke, jolle kilta 
hankk i alkuperäisen asetakin. Pää-
hine löytyi UUDPR:n varusvarastol-
ta ja kivääri pataljoonan komentajal-
ta. Saappaat ja housut olikin jo ennes-
tään. Ja kuinka ollakaan varusteet oli-
vat sopivaa kokoa Teikarin taistelijoi-
den puheenjohtajalle Paavo Teikaril-
le, joka puki varusteet päälleen ensim-
mäistä kertaa sotien jälkeen ja suostui 
poseeraamaan Perinnekukkulan kor-
sun edessä. Laitan kuvan tähän lehteen 
kaikille "näytille". 

Puolustusvoimien lippujuhlapäi-
vän aattona 3.6. monet varmaan huo-
masivat katsoa televisiota, kun siellä 
esitettiin Sodan arvet-sarjassa doku-
menttielokuva "Viipurinlaht i vuon-
na 1944". Kyseinen esitys oli tehty te-
levision antamien aikarajojen puittei-
siin. DVD:stä on tehty laajempi versio, 
jonka kilta lähettää kaikille Teikarin 
taistelijoille. Kilta oli mukana DVD:n 
tuottamisessa. 

Kokouskutsu 
Rannikkojääkärikil ta r.y:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviik-
kona 26.11.2008 klo 18.00 Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n auditoriossa, 
Töölöntorinkatu 2, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ennen virallista kokousta ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä esitelmä. 
Jäsenille lähetetään erillinen kutsu. 

Tervetuloa! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 
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Sitten heinäkuussa olikin Teikarin 
päivä ja sen juhlallisuudet. Tässä ei ta-
pahtumasta sen enempää, koskapa täs-
sä lehdessä on aiheesta oma juttunsa. 
Ainoastaan tuon esiin komentaja Jan-
tusen esitelmänsä yhteydessä killalle ja 
kiltalaisille esittämän haasteen osallis-
tua entistä aktiivisemmin koulutustoi-
mintaan. Hän peräänkuuluttaa aktii-
visia kiltalaisia osallistumaan muiden 
muassa barettimarssien rastitehtäviin. 
Mitä enemmän paikalla on ammatti-
taitoisia kiltalaisia, sitä enemmän kan-
tahenkilökunta kykenee keskittymään 
perustehtäviinsä. Tässä haastetta kilta-
laisille. "Ottakaa koppi", ja ilmoittau-
tukaa, vaikka killan sihteerille Antti 
Rautiaiselle (yhteystiedot nettisivulla). 
Kilta tulee osallistumaan barettimars-
seille myös joukkuein. 

Heinäkuun viimeisenä päivänä 
killan edustajat olivat sitten uudelleen 
Dragsvikissä, sillä silloin oli UUDPR:n 
komentajan vaihtoseremoniat. Uudeksi 
prikaatin komentajaksi tuli kommodo-

ri Anders Gardberg, jonka monet kil-
talaiset muistavat muutamien vuosien 
takaisena VAARANNJP:n komenta-
jana. Mukavaa kohdata tuttu mies uu-
sissa tehtävissä, mutta entisissä "ym-
pyröissä". Kommodori Henrik Nysten 
siirtyi uusiin tehtäviin. Toivotan killan 
ja omasta puolestani hänelle kiitokset 
hyvästä yhteistyöstä ja onnea ja menes-
tystä uusissa haasteissa. 

Ja sitten vähän tur inaa tulevas-
takin, joka tosin on osittain jo tapah-
tunut ta lehden ilmestyessä. Syyskuun 
puolivälissä ki l ta jä r jes tää Jurmol-
la kiltalaisvierailun Espoon edustan 
Miessaareen. Pa ikkahan on rannik-
kojääkäreiden vanha koulutuspaikka, 
mutta saari on edelleen Puolustusvoi-
mien aluetta ja sinne pääsy on luvanva-
raista. Matkasta lisää jut tua sitten seu-
raavassa lehdessä. 

Itsenäisyyspäivän ajan perinteis-
tä Teikarin muistojen iltapäivää ei tä-
nä vuonna saada jär jestymään Turun 
alueella, mutta hiukan toiveita on, et-

tä tapahtuma saataisiin aikaan jossa-
kin muualla päin. Jos tapahtuma saa-
daan aikaan, niin kutsut tulevat ja kil-
lan nettisivuilla on viestiä asiasta. 

Syyskokous pidetään marraskuus-
sa MPKL:n tiloissa Helsingissä. Koko-
uksessa on taas vaikuttamisen paikka, 
sillä hallitukseen valitaan jäseniä. Eli 
siis, jos koet halua vaikuttaa killan toi-
mintaan, tule paikalle. Kokouskutsu 
on tässä lehdessä ja killan jäsenille lä-
hetetään myös henkilökohtainen kirje. 
Lisäksi kokouksesta ja killan muusta 
toiminnasta löytyy tietoa nettisivuilta 
(www.mpkl.fija sieltä jäsenyhdistykset 
ja Rannikkojääkärikil ta). 

Sitten vielä yksi muistelo kesäl-
tä. Ollessani heinäkuussa killan ma-
jalla Upinniemessä, näin yli lentävän 
ylvään merikotkan. - Tuntui hienolta. 
- Kerran rannikkojääkär i , aina ran-
nikkojääkäri . 

Hyvää syksyä toivottaa 
Aarne Krogerus 

Puheenjohtaja 

Kiltaa tunnetuksi 

Kilta kävi esittelemässä toimintaan-
sa heinäkuussa VAAR ANNJP:sta 

kotiutuneille varusmiehille. Killan hal-
lituksen jäsenet Antti Rautiainen ja 
Markus Markelin kertoivat ensin ku-
vien avittamana killan historiasta, ny-

Varusmiesrannikkojääkärit olivat kiinnos-
tuneita killan toiminnasta 

kyisyydestä sekä tulevaisuudesta. Killan 
toiminta tuntui kiinnostavan, kun jaos-
sa olleet killan esitteet loppuivat. Onnek-
si niitä saatiin vielä jakoon ennen kotiu-
tumista. Aamupäivän päätteeksi pelat-
tiin kolmen joukkueen (kilta, RANNJK 
sekä KRHK) sählyturnaus, josta kaikil-
le jäi hyvät muistot. 

teksti ja kuva Antti Rautiainen 

Rannikon Puolustaja 3 | 2008 99 

http://www.mpkl.fija


Järjestöt 

leikarin päivä 3.7.2008 

Teikarin taistelujen veteraanit ovat juuri laskeneet seppeleen Teikarin kivelle Dragsvikissä. 

Ryhdikkäästi askel vielä käy, vaikka sää oli helteisen raskas. Vasemmalta veteraanit Ahti 

Matikainen, puheenjohtaja Paavo Teikarija Esko Kurppa. 

PerinteistäVAARANNJP:n perin-
nepäivää vietettiin tänä vuonna 

jo torstaina 3.7.2008 käytännön syis-
tä. Virallisestihan Teikarin päivä on 
5.7. Suomen sotahistorian suurimpi-
en, vuonna 1944 Viipurinlahdella ta-
pahtuneiden rannikkotaistelujen muis-
ton vaalimiseksi. 

Suurella osalla pataljoonan varus-
miehistä kotiuttaminen ajoittui kuiten-
kin tänä vuonna perjantaille 4.7., jolloin 
siis oli pataljoonan kotiuttamisjuhla. 

Teikarin päivän vietto alkoi van-
haa tapaa noudattaen sillä, että killan 
hallituksen "etujoukko" kävi heti aa-
mulla laskemassa kukkalaitteen Upin-
niemen kasarmialueen keskellä sijait-
sevalle Teikarin kivelle. Suomenlahden 
Meripuolustusalueen johto oli paikal-
la edustettuna esittäen rannikkopuolus-

tuksen perinteiden muistamisen merki-
tyksen tärkeyttä myös Upinniemessä. 

Varsinainen juhla oli Dragsvikissä 
siellä olevan Teikarin muistokiven vie-
rellä. Tapahtumaan oli tälläkin kertaa 
saapunut runsaasti vieraita, niin enti-
siä komentajia kuin vanhempia ja nuo-
rempia rannikkojääkäreitä sekä sidos-
ryhmien edustajia, kuten JP27:n Perin-
neyhdistyksen edustajat ja Sininen Re-
servi ry:n puheenjohtaja Arno Hakka-
rainen. Teikarin taistelujen veteraaneja 
paikalle oli saapunut seitsemän. 

Juhlapuheessaan VAARANNJP:n 
komentaja, komentaja Olavi Jantunen ko-
rosti varusmiehille viimesotien aikaisen 
yksimielisyyden ja uhrivalmiuden merki-
tystä kansamme nykyiselle vapaudelle. 

Juhlakentällä Teikarin taistelijoi-
den puheenjohtaja Paavo Teikari luo-

vutti komentaja Olavi Jantuselle Teika-
rin taistelijoiden asevelimerkin. Rannik-
kojääkärimitalin veljeskunnan suurmes-
tari, VAARANNJP:n ensimmäinen ko-
mentaja, kenraaliluutnantti Heikki Ti-
lander puolestaan luovutti Vapaussodan 
Perinneliiton myöntämät Siniset Ristit, 
Sininen Risti miekan kera virolaiselle 
Teikarin taistelujen vapaaehtoiselle Ni-
kolai Arbusille ja havunoksatunnuksella 
Rannikkojääkärikillan puheenjohtajal-
le Aarne Krogerukselle. 

Kentällä tapahtuneiden juhlalli-
suuksien jälkeen vieraat siirtyivät Am-
fibiokoulun auditorioon, jossa komen-
taja Olavi Jantunen piti esitelmän "Ran-
nikkojääkäripataljoona tänään". 

Päivän juhlallisuudet huipentui-
vat coctailti laisuuteen ja vapaaseen 
seurusteluun Dragsvikin komealla Up-
seerikerholla. 

Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Henrik Krogerus, 

Johanna Krogerus 

Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja 

Viljo Lehtonen kiinnittää Paavo Teikarin 

(vas.) myöntämän Teikarin taistelujen aseve-

limerkin komentaja Olavi Jantusen rintaan. 
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Kotiuttamistilaisuus 
4.7.2008 

Heti Teikarin päivän jälkeen järjestettiin kotiuttamistilaisuus, jos-
sa oli jälleen myös Rannikkojääkärikilta mukana. Killun sihteeri 
Antti Rautiainen kävi luovuttamassa ansioituneille rannikkojää-
käreille Rannikkojääkärikillan sekä rannikkojääkäriplaketit sekä 
Teikarin ristit. Plaketteja olivat luovuttamassa myös UUDPR:n 
esikuntapäällikkö kom Lauri Helaniemi, VAARANNJP:n komen-
taja kom Olavi Jantunen sekä TAMRANNP:npataljoonaupseeri 
komkapt Marten Lagerroos''. 

Kotiuttamistilaisuudessa palkitut 

varusmiehet 

Rannikkojääkärikillan 

plaketti 

- k e r s L y y t i k k ä J u u s o 

- j ä ä k V e r h o K i m 

- j ä ä k E n g l u n d P a t r i k 

- p ion G r a n r o t h H e n r i k 

Teikarin risti 

- kers P a n u l a J o n a t a n 

- k o r p r N y m a n K a r l 

Rannikkojääkäriplaketti 

- a l i l L i n d h o l m Axel 

Antti Rautiainen 

V O I M A L A I T E 
SERVICE 

V a r a v o i m a l a i t o k s e t 1 . . . 2 0 0 0 k V A 

I M E l i a f M B B S's" ' S 
Q j o m n d b e b e . Hankekohtainen valmistus, 

maakäytöt, merikäytöt. 
• Rakenne ympäristöolosuhteiden 
mukaan esim. + 40 C....-40 C 
EMC, EMP - testatut mallit, 
sirpalesuojaus jne. 

SUUNNITTELU - VALMISTUS - ASENNUS - HUOLTO 

VOIMALAITE SERVICE OY 
Osoite Nuutisarankatu 10 
33900 TAMPERE 

Tel. 03-265 5000 
Fax 03-265 5005 
vls@voimalaiteservice.com  
www.voimalaiteservice.com 

HuoltovARMUuskeskus 

varmuuden vuoksi... 

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 
00130 Helsinki 

Puh. 010 60 510 00 

S u o m e n Puo lus tusvo imatk in luottaa 
OFA- l iukuesteket ju ih in 

O F A O y Ab, PL 16, 32201 L O I M A A 

Puh. 020 144 2360, Fax 020 144 2379 

www.o facha in .ne t 
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Järjestöt 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 

Soppatykiltä gourmet-keittiöön 
- Rannikon vihreät sisaret mukana Suomen Joutsenella 

Kun Sininen Reservi ry:n puheen-
johta ja Arno Hakkarainen tie-

dusteli Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen ha lukkuut ta hoitaa Merivoimien 
vuosipäivän iltajuhlan tarjoilu, ei asi-
aa tarvinnut kahta kertaa miettiä. Eri-
tyisen mieluisalta haaste tuntui myös 
siksi, että tilaisuus järjestettiin ylvääl-
lä Suomen Joutsenella, jonka histori-
aan Rannikkosoti laskotiyhdistyskin 
kytkeytyy. Vuonna 1931 RSKY varus-
ti aluksen sen lähtiessä ensimmäiselle 
purjehdukselleen mm. flyygelillä, kir-
jallisuudella ja miehistön joululahjoil-
la. Alukselle perustettiin myöhemmin 
myös RSKY:n ylläpitämä kanttiini. 

Kahvi, munkki ja hernesoppa lie-
nevät perinteisempiä ja tutumpia soti-
laskotisisarten tarjoomuksia, joten ta-
voite valmistaa lähes gourmet-tasoinen 
illallinen yli 200:lle hengelle tuntui kiel-
tämättä jännittävältä haasteelta. Johta-
va kodinhoitajamme Arja Saarinen laati 
illan ruokalistan, jossa otettiin huomi-
oon mm. kaunein ja värikylläisin vuo-
denaika, merelliset olosuhteet ml. "me-
rihenkiset vieraat" sekä upea tarjoilu-
ympäristö. Vapaaehtoisen sisartyövoi-
man rekrytointi , astiat, pöytäliinat, 
kattauksen koristelut ja monet muut 
pienet yksityiskohdat tulivat pohditta-
viksi ennen varsinaista juhlaa. Eittä-
mättä vatsanpuruja aiheutti myös tiuk-
ka aikataulu, kun edellinen tilaisuus 
laivalla päättyi vasta klo 17.00, ja aikaa 
järjestää iltajuhlan tarjoilut kattauksi-
lleen jäi vain vajaat kaksi tuntia. Kuin 
tilauksesta vielä ilmojen haltija päätti 

samaan aikaan aloittaa koko illan kes-
tävän sateen ja järjestäjät saivat kunnon 
kuuron niskaansa! 

Kaikki saatiin kuitenkin ajoissa 
valmiiksi ja vieraiden saavuttua lai-
valla odott i kahteen pisteeseen kate-
tut kauniit noutopöydät monipuolisine 
antimineen. Pöydistä löytyi mm. seson-
gin raikkaita salaatteja, vihanneksia ja 
juureksia, ajan hengen mukaisesti kori-
anteri-lime-marinoitua kalkkunaa se-
kä paikallisilta tuottaji l ta hankit tuja 
maukkaita kalatuotteita kuten musta-
herukkasilliä ja lämminsavulohta ke-
ra uusien perunoiden ja si truunakas-
tikkeen. Jälkiruoaksi nautit t i in kah-
vin kera raikas marjaleivos. 

Ilta sujui iloisissa tunnelmissa ja 
ruoka näytti hyvin vieraille maistu-
van, niin vauhdikkaasti vadit tyhje-
nivät! Keittiössä ahersivat Arja Saa-
risen johdolla rannikon vihreät sisa-
ret Upinniemen ja Turun paikallis-
osastoista, ja yhteistyö sujui sisarelli-
sen iloisessa hengessä. Kokonaisuudes-
saan kokemus oli hauska ja opettavai-
nen, joten toivottavasti saamme jatkos-
sakin vastaavanlaisia haasteita! 

Omasta ja Rannikkosot i lasko-
tiyhdistyksen sisarten puolesta esitän 
lämpimät kiitokset siitä, että saimme 
olla mukana järjestämässä yhtä kesän 
mieleenpainuvimmista juhlista! 

Eija Paananen, puheenjohtaja 



Selkämeren rannikkokilta 

Kiltamaja käyttöön 

Vuoden 2003 kesällä Rauman kau-
punki , j onka ha l tuun Kuuska-

jaskar in entinen koulutus- ja valmius-
linnake oli siirtynyt uudelleen vuoden 
2000 kesällä tehdyllä kauppakir ja l la , 
tarjosi mahdollisuutta jo aiempien pe-
rinnetoimintojen lisäksi vuokrata lin-
nakkeelta entinen l innakkeen päälli-
kön asunto kiltojen käyttöön. Ehtona 
oli, että rakennus tulee säilyttää ulkoa-
päin entisellään, mutta sisätiloissa saa-
daan tehdä tarvittavat muutos- ja kor-
jaustyöt. Ki l tamme ja Saaristomeren 
Merivart ioston kil lan Rauman vene-
ryhmä ottivat ta r jouksen kiitollisuu-
della vastaan, ja syksystä 2003 alka-
en olemme tehneet vuosittain, kevääs-
tä syksyyn, talkootyötä kunnostaen ja 
korjaten rakennusta sekä sisältä että ul-
koa niin, että rakennusta voidaan nyt 

Kuuskajaskarin kiltamaja syksyisessä 
asussaan 

eri tavoin hyödyntää kiltojen jäsenten 
vapaa-ajan viettoon ja muuhunkin tar-
koitukseen. Mainit takoon, että entinen 
keittiö on muuntunut saunaksi ja enti-
sen kantoveden sijaan sekä saunaan, et-
tä sijaansa vaihtaneeseen tupakeittiöön, 
tulee juokseva vesi. Lisäksi olemme ra-
kentaneet erillisen varastorakennuksen 
entisen, jo puretun tilalle. 

Rakennuspro jek t in to teu t t ami -
nen ei olisi ollut mahdoll is ta i lman 
R a u m a n veneryhmän Nalle venettä, 
joka mahdollisti sekä talkoolaisten et-
tä rakennustarvikkeiden kuljetuksen 
saareen. Tunnustus on annettava myös 
Rauman kaupungin hanketta kohtaan 
osoittamalle myötämieliselle suhtautu-
miselle, joka on ilmennyt monin eri ta-
voin. Mm. vesijohdon saaminen raken-
nukseen on sen tulevan käytön kannal-
ta ollut ensiarvoisen tärkeää. Unohtaa 
ei voida myöskään niitä lukuisia yksi-
tyisiä henkilöitä, yrityksiä ja yhteisö-
jä, joiden an tama materiaal inen tuki 
on ollut korvaamatonta projekt in on-
nistumiselle. Talkoolaisten joukko on 
koostunut ydinryhmästä, josta on aina 
löytynyt kunkin työn ja työvaiheen te-
kijöiksi ammattitaitoa. Erityisen hienoa 
on ollut vallitseva yhteishenki ja tahto-

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa 
Heino pitämässä kiltamajan vihkiäispuhetta 
24.05.2008 

tila, jolla oli päätetty onnistua aloite-
tun työn loppuun loppuunsaattamises-
sa. Kiltamajaksi nimetyn rakennuksen 
juhlal l inen vihkiäistilaisuus pidettiin 
24.5.2008 runsaan kutsuvierasjoukon 
ja kiltojen jäsenistön läsnä ollessa. 

Puheenjohtaja Tauno Setälä 

Killan yhteystiedot: 

Puheenjohtaja Tauno Setälä, 
Savenvalajanvahe 4C25 26100 Rauma 
Puh koti (02) 8227201, työ (02) 8228270 
gsm 040 510 5547, 
sähköposti tauno.setala@kolumbus.fi 

Sihteeri Ravo Sarmet, 
Kolhantie 132 26510 Rauma 
puh koti (02) 822 5575, työ010 466 8476, 
sähköposti ravo. sarmet@dnainternet. n et 

GDto®Shipping 
port of UAJRDO 

BOSCH 
Invented for life 

Turvallisuutta, johon voit luottaa. 

w w w . b o s c h s e c u r i t y . c o m / f i 
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Merivaruskuntalainen 

Laivatöissä 

J J Asuuko isi meillä?", kysyi per-

heemme kuopus keväällä, ja jat-

koi sitten: "vai asuuko isi laival-

la?" Vastaus molempiin kysymyksiin oli, 

että kyllä ja kyllä. Kyllä isi asuu meillä, 

vaikka ei sitä aina uskoisikaan. Meriso-

tilasisin vuodesta kolmasosa hurahtaa 

laivatöissä, kuten kolmivuotias kuopuk-

semme asian ilmaisi. Olen kutsunut me-

rimiehen muijia osa-aikayksinhuoltajik-

Lastenlauhm muunnos: Prinsessa Rynkky 

linnassa... 

si, laivamiesten lapset ovat siis varmaan 

osa-aikaviikonloppuisien kersoja. 

Kuopuksemme ehti tot tua par in 

vuoden ajan siihen, että iskä on päivit-

täin kotona. Kun iskä sitten lähtikin lai-

vatöihin, se yllätti pikkuisen. Se mikä pa-

risuhteen pitää virkeänä, ei lapsille aina 

olekaan helppoa. Toista vanhempaa on 

ikävä, mutta se näytetään kiukuttelemal-

la. Tylsää, kun olet paljon poissa, siispä 

en enää tykkää sinusta. Välillä kun uh-

maikäinen suuttuu isälleen, hän sanoo: 

"Mee takaisin laivalle!" Perheemme vil-

liä arkea kuunnellessa en usko, että se lai-

valle meno on aina niin ikävääkään... 

Kyllä asuinpaikkamme, tämä rnerel-

"Å iti, miksi täullä kasvaa sinivalkoisia puita?" 

Sotilasalueella kivet ja kannotkin ovat oma-

laatuisia. 

linen varuskunta, vaikuttaa lasten sanas-

toon ja leikkeihin. Metsäreissulta kun löy-

tyy rynnäkkökiväärin harjoituspatruunan 

hylsyjä, niin kyllähän ne meidän perheen 

kolmivuotiaskin hyvin tunnistaa. Isom-

pien kanssa käydään keskusteluja, jos so-

ta syttyy tai mitä tarkoittaa kotiutus. Tai 

miksei kaikista varusmiehistä tule ammat-

tisotilaita. Lapsemme leikkivät (välillä, ei 

suinkaan aina) sotilaspoliisia ja varusmies-

tä. Samalla tavalla saattaa esimerkiksi 

maanviljelijöiden lapsilla vanhempien 

työ vaikuttaa lasten leikkeihin tai sanas-

toon. Kuulin taannoin eräästä lentokap-

teenin lapsesta, jonka isä lensi erään kan-

sallinen lentoyhtiön isoilla koneilla. Lapsi 

oli tottunut siihen, että isä tulee töistä ko-

tiin, kunhan kone ensin laskeutuu. Lapsi 

oli kysynyt pihan muilta lapsilta, että jo-

ko teidän iskä on laskeutunut? 

Pesukoneesta kuului taas tuttu ko-

lina. En ol lutkaan tyhjentänyt lasten 

housuntaskuja tarpeeksi hyvin. Jo päi-

väkoti-ikäisen varuskuntalaispenskan 

tuntee näet siitä, että housuntaskut ovat 

täynnä niitä rynkyn hylsyjä. Niitä löy-

tyy myös välillä pikkuautolaatikosta tai 

nukkekodista. • 

Teksti ja kuvat: Johanna Lahtinen 
Upinniemi 

„... , SOTI! ASALIJI 
Paasy i lman lupaa kielletty rangaistuksen uhalta 

MIL1TÄR0MRADH  
I i n t r ade utan tillstånd vid laga påföljdt förbjud« 

M I U T A R Y ARI Л  
hntry without special permit proscribed on pain of punishma» 

ВОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
В х о д fie-i п р о п у с к а запрещен иод угрозой наказания 

Syy, miksi meillä on erilaista. 
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Tutustu ja tilaa! 2 lehteä vain 9 euroa! 
Historia/ehti luetaan kannesta kanteen! Jokainen 
Historialehden kahdestatoista numerosta sisältää 
kiinnostavia artikkeleita maailmanhistorian 
merkkitapahtumista ja historian merkkihenkilöistä 
eri aikakausilta. Oman maamme historialla on 
lehdessämme myös erityisen tärkeä sijansa -
kuljemme sota-ajasta, arjen historian kautta, 
Suomen ja suomalaisuuden juhlahetkiin. Pala 
jokaisen suomalaisen elämää, on mukana kaikissa 
numeroissamme, osana ympäröivää maailmaamme 
ja sen huippuhetkiä. Historialehdessä on kirjan 
verran lukemista! Kerää ja talleta tietoa, nauti ja 
viihdy Historian parissa! 

Nyt voit tilata Historialehden myös lahjaksi! 
Tilaa lehti lahjaksi isälle tai isoisälle, mummulle, 
kummitädille tai opiskelevalle sukulaispojalle! 
Lehtilahja ilahduttaa saajaansa koko vuoden! 

/ 
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9- 7 6. 
Puh. 03-4246 5340 Fax: 03-4246 5341 
asiakaspalvelu@historialehti.fi  
www.historialehti.fi 

Saat kaksi 
seuraavaa lehteä 
tarjoushintaan 

(tilaus jatkuu kestotilauksena, kunnes 
se peruutetaan) 

HISTORIA1 

www.priimuspaino.fi 

Tämän lehden painotyön toteutti 

mailto:asiakaspalvelu@historialehti.fi
http://www.historialehti.fi
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Sinisen Reservin Säätiö Hangon Rannikkopatteriston 

Yhteinen Asiamies Aslak Saviranta perinneyhdistys Yhteinen Saunakuja 4 , 0 0 7 3 0 Helsinki Puheenjohta ja Veikko-Olavi Eronen 
^ ^ julkaisumme GSM 040 503 0875 Narv ik inka tu 2 0 , 1 0 9 0 0 Hanko 

e-mail: as lak.saviranta@srs . f i GSM 040 824 8679, P u h (019) 248 1163 

Rannikkoupseeriyhdistys Rannikkojääkärikilta 
e-mail: ve ikkoe@hotmai l .com 

Puheenjoh ta ja Henr ik Nysten Puheenjohta ja Aarne Krogerus Laivaston kilta 
GSM 0400 887 849 Ukonhauent ie 2 D 36.02170 Espoo Puheenjohta ja Olavi Niskanen 
e-mail: henrik .nysten@mil . f i GSM 040 545 1426 P l ä k k i k a u p u n g i n k a t u 36 ,20320 Turku 

Rannikkotykistösäätiö 
e-m: aarne .krogerus@edu.nurmi jarv i . f i GSM 050 465 9309 

Rannikkotykistösäätiö 
e-m: aarne .krogerus@edu.nurmi jarv i . f i 

e-mail: olavi .niskanen@pp.inet . f i 
Val tuuskunnan puheenjohta ja Rannikkojääkäripataljoonan 

e-mail: olavi .niskanen@pp.inet . f i 

Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 perinneyhdistys Kymen Laivastokilta 
Hall i tuksen puheenjohta ja Puheenjoh ta ja Aimo Laaksonen Puheenjoh ta ja Tapio Riikonen 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 Leppäkuja 1 ,02460 Kantvik Vesikatu 10,49400 Hamina 
e-mail: t imo. junt t i la@mil . f i GSM 0400 813 603 GSM 050 540 5417 
Asiamies Jukka Leikos e-mail: a imo. laaksonen@kolumbus. f i e-mail: tapio.riikonen@haminetti .net 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku Rannikon Puolustajain kilta Helsingin Laivastokilta 
GSM 0400 997 317 Puheenjoh ta ja Esa Terviö Puheenjohta ja Lars Eklund 
e-mail: asiamies.r tsaat io@elisanet .f i Koti lot ie 6 ,48310 Kotka Anianpel lont ie 10 B 17.00700 Helsinki 

Merivoimat 
GSM 0440 837 846 GSM 050 552 2756 

Merivoimat e-mail: esa . te rv io@luukku.com e-mail: lars .eklund@starckjohannsteel . f i 
Tiedotuspääl l ikkö Annele Apa jakar i 

e-mail: esa . te rv io@luukku.com e-mail: lars .eklund@starckjohannsteel . f i 

Merivoimien Es ikunta Hankoniemen kilta Turun Laivastokilta 
PL 58,20811 Turku Puheenjohta ja Aimo Forss Puheenjoh ta ja Reino Varinowski 
e-mail: annele .apajakar i@mil . f i R a n t a k a t u 5 A 3 , 1 0 9 0 0 Hanko Talinkorventie 3 B 37 ,20320 Turku 

Meriupseeriyhdistys 
GSM 040 557 8326 Puh 0400 559 828 

Meriupseeriyhdistys 
Kymenlaakson 

e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net 
Puheenjoh ta ja Markus Aarn io Kymenlaakson 

e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net 

Brontie 2 As 10 Rannikonpuolustajain kilta Pohjanlahden Laivastokilta 
02400 K i r k k o n u m m i Puheenjohta ja Esa Terviö Puheenjohta ja Teuvo Roden 
P u h (09) 181 23545, GSM 040-513 0999 Kotilotie 6 ,48310 Kotka P ie ta rsaarenka tu 2 A 3.65350 Vaasa 
e-mail: markus .aa rn io@mi l . f i GSM 0440 837 846 GSM 0500 665 413 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 
e-mail: esa . te rv io@luukku.com teuvo. roden@net ikka . f i 

Puheenjohta ja Markku Kaukoran ta Selkämeren Rannikkokilta Helsingin Reservimeriupseerit 
Riukutie 10 M 4 2 , 0 0 3 9 0 Helsinki Puheenjohta ja Tauno Setälä www.lirmu.fi 
P u h 040-5509707 Savenvalajanvahe 4 C 25 ,26100 Rauma Puheenjoh ta ja Reima Mäkeläinen 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
GSM 040 510 5547 Har ju t ie 4 , 0 2 8 8 0 Veikkola 

Rannikkosotilaskotiyhdistys e-mail: tauno.seta la@kolumbus. f i GSM 0500 440 731 
Puheenjoh ta ja Eija Paananen 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
re ima.makela inen@suomi24.f i 

Tehtaanka tu 8 C 54 ,00140 Helsinki Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
re ima.makela inen@suomi24.f i 

GSM 050 300 9819 Puheenjohta ja Mar t t i Holma Helsingin Miinanraivaajakilta 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi Caloniuksenkatu 3 A 10.00100 Helsinki Puheenjohta ja Er ik Erwes 

RT-kerhojohtorengas 
GSM 040 755 4261 Mannerheimint ie 57 A 7 .00250 Helsinki 

RT-kerhojohtorengas e-mail: mar t t i .ho lma@welho .com GSM 0400 503 099 
Puheenjohta ja Kare Vart ia inen 

Turun Rannikkotykistökilta 
e-mail : erwes@erwes.com 

Jupperinmetsä 5 ,02730 Espoo Turun Rannikkotykistökilta 
e-mail : erwes@erwes.com 

GSM 0400 694 538 Puheenjohta ja Heikki Aras to Laivaston Sukeltajakilta 
e-mail: kare.vart iainen@blickle.f i San t t ionran ta 5 .23960 Sant t io Puheenjohta ja Keijo K a r i m ä k i 

GSM 041 472 0602 Keulat ie 39 B. 00980 Helsinki 
Sininen Reservi ry e-mail he ikki@aras to . f i GSM 0500207815 
Puheenjoh ta ja Arno Hakkara inen 

e-mail he ikki@aras to . f i 
e-mail: ke i jokar@saunalaht i . f i 

Helenankuja 4 .01400 Vantaa Rannikkotykistön perinneyhdistys 
e-mail: ke i jokar@saunalaht i . f i 

GSM 050 383 5486 Puheenjohta ja Ove Enqist Turun Reservimeriupseerit 
e-mail: a rno .hakkara inen@t ie tu r i . f i Hevoshaantie 9 D 6 ,01200 Vantaa Puheenjoh ta ja Heikki Laiho 

GSM 040 552 4136 L innanka tu 11 a 3 .20100 Turku 
e-mail: enqvis t@oktanet . f i GSM 0400 520 620 

e-mail: heikki.laiho@turimreservimeriupseerit.fi 
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Tapahtumakalenteri 2008 
24.10. Meriupseeriyhdistyksen 85-vuotis-

päivän juhla Suomenlinnassa (sivu 
86) 

25.10. Meripuolustuspäivä Merisotakou-
lussa (sivu 42) 

28.10. Turun Laivastokillan syyskokous 
Heikkilässä (sivu 89) 

08.11. MY:n ja RU Y:n yhteinen marras-
kuun kuukausikokous Suomenlin-
nan Upseerikerholla (sivu 86) 

15.11. Pohjanlahden Laivastokillan 
syyskokous Vaasassa (sivu 95) 

26.11. Rannikkojääkär iki l lan syyskoko-
us (sivu 98) 

05.12 RtUY:n 75-vuotispäivän iltajuhla 
Suomenlinna (sivu 86) 

18.12. Suomenlinnan Rannikkotykistö-
killan glögitilaisuus (sivu 94) 

Helsingin Miinanraivaajaki l lan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai k lo 13.00 ravintola White Ladyssa. 

Seuraa lehtemme kotisivuilta Merivoimien 
ja eri yhdistysten tiedotteita: 

www.rannikonpuolustaja.fi 

L M I Ü 

Rolls-Royce 
www.rolls-royce.com 

Rannikon Puolustaja 2008 

4/2008 Teemana muuttuva ja muut tunut 
koulutus 
- "Maanpuolustusyliopisto", 

MPKK muutoksessa 
- mestarit , maisterit ja tohtorit 
- varusmieskoulutus ja reservi-

läisten sotatai to 

7 TAMMISAAREN 
KAUPUNKI 

EKENÄS STAD 
puh./tel. 020 775 2200 
www.ekenas.fi 
www.tam misaari .fi 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 

Merenkulkulaitos 

PYSY PINNALLA! 

Meri turvan yksiköt tarjoavat korkeatasoista 
turva l l isuuskoulutusta ainut laatuis issa pui t te issa 
ammatt i ta i to is ten koulut ta j ien johdo l la . 
Lisat ietoja Mer i turvan tar jonnasta löydät 
ko t is ivu i l tamme osoi t teesta www.mer i turva. f i . 
E -ma i l : i n fo@mer i tu rva . f i Puh. 0 1 9 - 2 8 7 6 6 0 0 

X . X M E R I T U R V A 
Merenku lun tu rva l l i suuskou lu tuskeskus 

Rannikon Puolustaja 3 | 2008 107 

http://www.rannikonpuolustaja.fi
http://www.rolls-royce.com
http://www.ekenas.fi
http://www.tam
http://www.meriturva.fi
mailto:info@meriturva.fi


Laajakaistaa 
sinne jonnekin. 
Drakan kent täv iest ikaapele i l la luo te t tavast i 
to im iva joh tamis jä r jes te lmä rakennetaan 
vauhdissa juu r i sinne, missä yhteyks iä 
ta rv i taan . L i ikute l tavat va lokaapel i t metsään, /«Pi$x -
jängäl le ja ves is tö jen yli, kaikissa olosuhteissa. — 
Vaikka t i lanne päällä. Yh teydet kunnossa. l - ^ i d J V C l 
Maalla, mere l lä ja i lmassa. www.draka.fi 

http://www.draka.fi
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