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Lisää energia, 
- myös merivoimien upseei 

Tämän lehden pääteema koos-
tuu, perinteiseen tapaan, MY:n 
ja RUY:n yhteisen kevään semi-

naarin alustajien toimittamista art ik-
keleista, joiden sanomaa on avarrettu 
ja täydennetty kahdella pyydetyllä ar-
tikkelilla. Seminaarin aiheenahan oli: 
"Suomen ja lähialueiden energiahuolto 
tulevaisuudessa". Asiaa käsiteltiin Eu-
roopan unionin ja Venäjän näkökulmas-
ta sekä suuren kansallisen energiatuotta-
jan silmin, jolta viime mainitulta emme 
valitettavasti artikkelia saaneet. Lisäk-
si Nord Stream - yhtiön edustaja esitteli 
Itämeren kaasuputkihanketta. 

Seminaarin aihe oli tärkeä ja kiin-
nostava. Tai niin ainakin me järjestäjät 
luulimme. Se ei kuitenkaan herättänyt 
samanlaista innostusta kuin esimerkik-
si Itämeri-aiheinen edeltäjänsä. Miksi? 

Aikaisempaa hieman harvalukui-
sempi osallistujajoukko sai toki aikai-
seksi mielenkiintoisen keskustelun. Se-
minaarin parasta antia tälläkin kertaa. 

Asiantuntemusta oli paikalla, vaik-
ka osa alustajista omaa tietämystään 
vähättelikin. Laajempikin käsittely oli 
tietysti ollut paikallaan, mutta aikate-
kijät asettavat omat rajoituksensa. Oli-
siko niin, että energiakysymykset eivät 
sittenkään kiinnosta oletetulla tavalla, 
siitäkin huolimatta, että yhdistysten jä-
senet eivät välttämättä edusta ns. "suur-
ta yleisöä". Julkinenkin keskustelu on 
paljolti kiteytynyt juupas - eipäs väitte-
lyyn ydinvoimasta, jonka suhteen mieli-
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ja tehokkaampaa energian käyttöä 
yhdistyksille - Merivoimien Upseeriyhdistykselle! 

pideilmasto Suomessa juuri nyt näyttäi-
si olevan suorastaan ennen näkemättö-
män suotuisa. Uusiutuvat energiamuo-
dot eivät vielä tarjoa uskottavia ratkai-
suja, vaikka tekniikka kehittyy jatku-
vasti. Ydinvoima on monen mielestä ai-
noa mahdollisuus saavuttaa ilmastota-
voitteet määräajassa. 

Suomen osalta asetelman voi pelkis-
tää yhteen kysymykseen: Tuleeko ydin-
voimaan perustuvaa energiatuotantoa, 
esim. muutaman kymmenen vuoden 
tähtäimellä, lisätä jopa niin paljon, et-
tä sähköä riittäisi myös myyntiin, vai 
heikentääkö tämä valinta ratkaisevasti 
mahdollisuuksia ja kiinnostusta merkit-
tävästi lisätä uusiutuvien energiamuoto-
jen osuutta tuotannosta. Toivottavasti 
asiasta käydään perusteellinen keskus-
telu myöhemmin syksyllä, kun hallitus 
ottaa kantaa käsittelyssä oleviin ydin-
voimaloiden rakentamista koskeviin lu-
pahakemuksiin. 

13.8.2009 oli historiallinen päivä. Täl-
löin Patentti-ja rekisterihallitus hyväk-
syi Rannikkotykistön Upseeriyhdistyk-
sen pitkään vireillä olleen nimenmuu-
toksen sisältäneen sääntömuutoksen. 
Tämän lehden kustantaja on siis nyt vi-
rallisesti nimeltään Rannikkoupseeriyh-
distys ry. Nimenmuutoshan tehtiin, jot-
ta muutkin kuin rannikkotykistötaus-
taiset upseerit voisivat tuntea järjestön 
omakseen. 

Y 
RUY:n ja sitä hieman vanhemman 

Meriupseeriyhdistyksen perustamisen 
aikoihin rannikkotykistö oli osa meri-
voimia. En tunne niitä tekijöitä, jotka 
silloin johtivat kahden järjestön perusta-
miseen. Aikana, jolloin rannikkotykis-
tö muodosti maavoimien aselajin, asetel-
ma oli helpommin ymmärrettävissä. Jo 
toistakymmentä vuotta meripuolustuk-
sen kaikki toimijat on jälleenyhdistetty 
yhteisiksi merivoimiksi. Nuorten meri-
sotilaiden koulutuksessa ja kasvatukses-
sa painotamme yhteisiä päämääriämme 
ja yhteen hiileen puhaltamisen merkitys-
tä. Koulutushaarasta ja taustasta riip-
pumatta olemme kaikki meriupseereita. 
Näin pitääkin olla. 

Viettäessämme taannoin perinteistä, 
nykyisin MY:n ja RUY:n yhteistä, miekka-

juhlaa, mieleeni tuli perustella kadeteil-
le kahden eri yhdistyksen olemassaoloa. 
Luovuin ajatuksesta, koska tehtävä oli 
minulle ylivoimainen. Asiallisia perusteita 
kahden merivoimien upseerijärjestön yl-
läpitämiseen ei enää ole. Päinvastoin, yk-
si kaikille meriupseereille tarkoitettu yh-
distys palvelisi nykyistä paremmin, paitsi 
jäsenistönsä, myös merivoimien intresse-
jä. Muutoksen vastustamiselle löytyy kyl-
lä argumentteja. Perinteet sekä tekniset ja 
taloudelliset syyt ovat sellaisia. Niihin on 
helppo turvautua. Yhtä helppoa ei ole läh-
teä rakentamaan uutta yhteistä yhdistystä. 
Toivon, että eväät yhden ja yhteisen Meri-
voimien Upseeriyhdistyksen perustamisel-
le ovat olemassa. • 

Kommodori Henrik Nysten 
Rannikkoupseeriyhdistyksen puheenjohtaja 
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Patria Patrian Systems and Services 
-liiketoiminta-alue tuottaa sotilas-
lentokoneiden ja helikopterien 

f www.patria.fi  
j 

huolto-, korjaus- ja modifiointi-
palveluja, lentajakoulutusta sekä 
tiedustelu-, valvonta- ja johtamis-
järjestelmiä ja niiden integrointia. 

\ O i • P / i / m 

http://www.patria.fi


Päätoimittaja 

Orkesteri soi! Keskitytään olennaiseen 

Tässä lehdessä on kolmen amiraalin haastattelut. Reser-
viin siirtyneiden pitkäaikaisten komentajien, Juhani 
Kaskealan ja Hans Holmströmin sekä merivoimissa 

ohjat käsiinsä ottaneen Juha Rannikon. Yhteistä heille on ol-
lut yleneminen ylimpiin sotilasarvoihin ja kahdella kenraalita-
soinen palvelu puolustushaaran ulkopuolella. Puolustushaara 
ei ole viime vuosikymmeninä ollut este uralle, toisin kuin vie-
lä 60 ja 70-luvuilla, jolloin maavoimat rulettivat periaatteella 
"suutari pysyköön lestissään". Viime vuosina lähes kolmannes 
kenraalikunnasta on ollut amiraaleja. Merivoimat on hieno 
puolustushaara, joka on osannut kasvattaa päteviä upseereita 
hyvin valikoituneesta aineksesta. Siitä voimme merisotilaina 
olla ylpeitä. Oikealla tavalla! Kuitenkin selvyyden vuoksi; ami-
raali Kaskeala on saanut epäilemättä erinomaisen seuraajan. 

Mutta muutakin on muuttunut kuin asetakin väri. Uusi 
puolustusvoimain komentaja on nimitetty tehtäväänsä määrä-
aikaisesti. Ja everstin/kommodorin ja amiraalin/kenraalin vi-
rat ovat sitä olleet jo pitkään. Kuten amiraali Kaskeala haas-
tattelussaan toteaa, määräaikaisuus antaa päättäjille ja esimie-
hille mahdollisuuden arvioida, vieläkö miehessä, ja tulevaisuu-
dessa naisessa, on virtaa. Onko intoa, tarmoa ja uskallusta vie-
dä asioita eteenpäin, vai onko into sammunut ja voimat hiipu-
neet. Voi tuntua kovalta entiseen verrattuna, mutta on yhteisön 
kannalta tarpeellista. 

Vielä, kun sen jollain konstilla saisi ulotettua myös maan-
puolustusjärjestöjen maailmaan. Järjestötyön veteraaneja arvos-
taen, mutta uusia asenteita ja asentoja toivoen. Kuten amiraali 
Kaskealakin haastattelijan kysymykseen vastaa, todeten kui-
tenkin selvästi asioiden olevan luonnollisesti järjestöjen käsissä. 

Mielestäni keskeisin sanoma on amiraalin toivomus reip-
paan itsetunnon oikeutuksesta puolustusvoimiemme tilasta ja 
osaamisesta. Perusasiat ovat kunnossa. Puolustusvoimat on 
kokonaisuudessaan vahvemmat kuin kertaakaan vuoden 1944 
jälkeen. Varusmiesten ja reserviläisten osaaminen on huip-
puluokkaa. Vapaaehtoisille maanpuolustajille on luotu erin-
omaiset toiminnan edellytykset "oikeissa" töissä. Puolustusval-
miuden kannalta tärkeiden toimintojen rahoitus on kunnossa. 

Ja silti erilaista marinaa riittää. Liekö kysymys joidenkin 

"Siivellä". 25.6.2009. 

järjestöjen tai toimihenkilöiden turhautumisesta, kun resursse-
ja osoitetaan selkeästi sinne, mistä niille tulee parasta maanpuo-
lustustuottoa. Vai siitä, että päätösten ja ratkaisujen perustelu-
ja ei joko selvitetä tai haluta selvittää tai ymmärtää, kun jo tyy-
tymättömyyttä vuodatetaan kuin pahimmanlaatuinen poliitti-
nen oppositiopuolue. Faktoista viis, mutta "kun mä en tykkää". 

Eräänä ainakin osin väärin ymmärrettynä asiana on ol-
lut keskustelu sodan ajan armeijan koosta, reservin koosta. On 
sekoitettu asevelvollisuus, reservi ja toimintamahdollisuudet. 
Olen ehdottomasti amiraali Kaskealan kanssa samaa mieltä sii-
tä, että kaikkien siihen kykenevien miesten on tarpeen suorit-
taa varusmiespalvelus. Ja halukkaiden naisten. Reserviin tulee 
kuulua kenttäkelpoisten sotilaiden. Reserviin kuulumattomien 
mahdollisuuksia toimia mm. erilaisissa vapaaehtoisissa koulut-
taja ym. tehtävissä ei kuulumattomuus mitenkään rajaa tai es-
tä. Kuten pääesikunnan viimevuotinen käsky hienosti säätää 
ja edutkin antaa. 

Lopetetaan marmatus ja keskitytään olennaiseen. Ja oi-
keisiin töihin! Amiraalien aika on siihen antanut kaikki eväät 
ja mahdollisuudet! Meillä on hienot puolustusvoimat, ja niis-
sä hienot merivoimat. Kuten vara-amiraali Holmström kiteyt-
ti: "Orkesteri soi!" 

Kiitoksin | 

Kai Masaliit, merisotilas 

Juhani Kaskealan haastattelu sivu 36. Hans Holmströmin haastattelu s. 42 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 9 



Puolustusvoimain komentajan päiväkäsky 
31. heinäkuuta 2009 

Luovutan t änään puolustusvoimain komenta jan 

tehtävät kenraali Ari Puheloiselle. Teen sen levol-

lisin mielin. Tunnen seuraajani hyvin. Hän on am-

matti taitoinen ja vastuunsa tunteva upseeri, jolla on erin-

omaiset edellytykset joh taa puolustusvoimia. Toivotan 

kenraali Puheloiselle mitä parhain ta menestystä mielen-

kiintoisessa mut ta vaativassa virassa. 

Lain mukaan puolustusvoimain komentaja johtaa ja val-

voo puolustusvoimia. Vaikka komentaja viime kädessä vastaa 

kaikesta, hänen on kyettävä ja hänen tuleekin jakaa vastuuta 

alaisilleen. Puolustusvoimissa voi näin toimia. Runsaat kah-

deksan vuotta komentajana ovat opettaneet minut varauksitta 

luottamaan koko puolustusvoimien osaavan ja motivoituneen 

henkilöstön tukeen. Olen siitä syvästi kiitollinen. 

On syytä ki i t tää myös poliit t ista johtoa vastuullises-

ta suhtautumisesta Suomen puolustukseen. Puolustusvoi-

mia on voitu kehit tää laajan yhteisymmärryksen turvin. 

Kansalaisten luja luot tamus puolustusvoimiin ja suopea 

suhtautuminen oman puolustuskyvyn kehittämiseen ovat 

antaneet vahvan mandaat in osoittaa voimavaroja puolus-

tusvalmiuden ylläpitoon. 

Suomen puolustuskyvyn perustana on yleinen asevel-

vollisuus. Se takaa puolustusvoimiin laadukkaat joukot ja 

sitouttaa kansalaiset oman maan puolustamiseen. Euroop-

palaisit tain omaperäinen ratkaisumme nautt i i asiantun-

tijapiireissä laajaa kansainvälistä arvostusta kustannus-

tehokkuutensa ja suorituskykyisten joukkojensa vuoksi. 

Kansallisen puolustuksemme uskottavuutta ei kyseenalais-

tuva: Kai Masalin. 

teta missään. Näin on hyvä ja tkaa. 

Jätän aktiivipalveluksen puolustusvoimissa 44 palvelus-

vuoden jälkeen hieman haikeana mutta helpottuneena. On ol-

lut etuoikeus saada palvella isänmaataan monipuolisissa teh-

tävissä hienojen palvelustoverien, esimiesten ja alaisten kera. 

Puolustusvoimain komentaja 

Amiraali Juhani Kaskeala 

Superior Knowledge in 

Marine Klectrical Installations 

/ / / A B - M A R I N E L O Y / / / 

www.ab-mar ine l . f i  
Tel: +358-2-444 11 

DET NORSKE VERITAS OY/AB 
Keilasatama 5, 02150 Espoo 
Aurakatu 18, 20100 Turku 

Puh: 09 681 691 
www.dnv.fi 

MANAGING RISK £ 3 2 
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Puolustusvoimain komentajan päiväkäsky 
1. Elokuuta 2009 

Olen elokuun 1. päivänä 2009 vastaanottanut 
puolustusvoimien komentajuuden amiraal i 
Juhani Kaskealalta. Aloitan uuden tehtävä-

ni luottavaisena, sillä amiraali Kaskealan määrätietoisen 
työn tuloksena puolustusvoimien tilanne on tänään hyvä. 
Puolustusvoimilla on täydet valmiudet toteuttaa valtiojoh-
don antamat tehtävät, ja armeijalla on kansalaisten kor-
kea arvostus ja luottamus sekä kansainvälisesti tunnettu 
ja tunnustettu asema. Kiitän amiraali Juhani Kaskealaa 
merkittävästä työstä Suomen puolustuksen ja puolustus-
voimien hyväksi. 

Puolustusvoimien henkilöstö on yhteisellä työllään 
lunastanut puolustusvoimia kohtaan tunnetun luottamuk-
sen ja arvostuksen. Sisäinen yhteisöllisyytemme on kestä-
nyt vuosikymmenen laajat rakennemuutokset, mikä an-
taa vahvaa luottamusta myös tulevaisuuteen. Yhdessä te-
kemiseen kuuluu, että jokaisen työtä arvostetaan. Jokai-
sen puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluvan, 
jokaisen varusmiehen ja reserviläisen sekä jokaisen vapaa-
ehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvan työ on tärkeää. 
Siihen kuuluu myös johtamistapa, joka ottaa johdettavat 
huomioon yksilöinä ja joka perustuu molemminpuoliseen 
luottamukseen. Uskon, että vahva yhteisöllisyys, työn ar-
vostus, hyvä johtaminen sekä korkeatasoinen osaaminen, 
jonka perustana ovat suomalainen asevelvollisuus, henki-
löstömme koulutustasoja tahto työskennellä maanpuolus-
tuksen hyväksi, tuottavat kaikille työssä onnistumisen ko-
kemuksia ja vievät puolustusvoimia eteenpäin. 

Asevelvollisuuden suorittaminen on osa varusmies-
ten ja reserviläisten henkilökohtaista yhteiskuntavastuu-
ta. Puolustusvoimat arvostaa asevelvollisten panosta suo-
malaisten turvallisuuden hyväksi. Joukkojen suoritusky-
ky niin oman maan puolustuksessa kuin kansainvälisissä-
kin tehtävissä rakentuu reservin hyvän osaamisen ja mo-
tivaation pohjalle. 

Lähivuodet ovat puolustusvoimissa toiminnan va-
kiinnuttamisen aikaa. Viime vuoden alussa voimaan tul-
leiden uusien rakenteiden ja toimintatapojen loppuhionta 
sekä toiminnan vakauttaminen muutosten jälkeen vaativat 

Kuva: Puolustusvoimat. 

oman aikansa. Oleellista on, että jo tähän mennessä saatu-
jen kokemusten perusteella tiedämme olevamme tehdyissä 
uudistuksissa selvästi oikealla tiellä. 

Valtioneuvoston tänä vuonna antama turvallisuus-ja 
puolustuspoliittinen selonteko luo hyvän pohjan puolus-
tuskyvyn ylläpidolle ensi vuosikymmenen puoliväliin as-
ti. Selonteossa annetaan myös monia selvitystehtäviä, jotka 
tähtäävät tulevaisuuteen ja joiden toteutus on käynnisty-
mässä. Selvitystyöt eivät koske yksistään puolustusvoimia, 
vaan myös muuta yhteiskuntaa. Puolustusvoimien vahvuu-
tena on, että tiedostamme tekevämme työtä suomalaiselle 
yhteiskunnalle, olemme osoittaneet kykenevämme tunnis-
tamaan itse muutostarpeemme sekä käyttämään puolus-
tukseen annettuja voimavaroja taloudellisesti ja viisaasti. 
Näistä lähtökohdista hallitsemme ensi vuosikymmenen-
kin haasteet. 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali Ari Puheloinen 
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Hans Holmström ja Juha Rannikko. 

Lakki! Päästä! 

Vara -amiraa l i Hans Holm-
ström luovutti 30. kesäkuuta 
merivoimien komentajan teh-

tävät seuraajalleen, vara-amiraali Juha 
Rannikolle. Helteistä vaihtojuhlaa pa-
raatikatselmuksineen vietettiin Merivoi-
mien Esikunnassa Turun Heikkilässä. 

Paraatikatselmukseen ja ohimars-
siin oli kokoontunut mittavat osastot 
merivoimien kaikista joukko-osastois-
ta. Paraat i joukkoja komensi merivoi-
mien esikuntapäällikkö, lippueamiraa-
li Veli-Jukka Pennala ja kenttähartau-
den piti kenttärovasti Jukka Helin. 
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Katse oikeaan... Päin! 

"Parhaat hetket kentällä" 

Vara-amiraali Hans Holmström kii t t i 
alaisiaan vastuuntuntoisesta palveluk-
sesta. Komentajuutensa parhaina het-
kinä hän muisteli tarkastusmatkojaan 
joukko-osastoihin. 

- Kaikkialla kentällä olen saanut 
nähdä motivoitunutta ja innostunutta 
työtä niin reserviläisten, palkatun hen-
kilökunnan kuin varusmiesten parissa. 
Pienenä puolustushaarana merivoimiin 
on muodostunut vahva yhteenkuuluvuu-
den tunne, aito merisotilashenki, Holm-
ström sanoi. 

Rannikko palaa mielellään 
Vara-amiraali Juha Rannikko otti edel-
täjältään vastaan vahvasti kansainvälis-

tyneen ja nykyaikaisen puolustushaaran. 
- Olen iloinen palatessani omaan 

puolustushaarani, Pääesikunnassa puo-
lustusvoimien sotata louspääl l ikkönä 
viimeksi palvellut Rannikko sanoi. 

- Lukuisten tut tujen työtoveri-
en lisäksi minua odottaa hyvin hoidet-
tu merivoimat. Aiemmissa tehtävissäni 
olen voinut seurata merivoimia ja voin-
pa kehua sen hoitaneen monia asioita 
parhaiten puolustusvoimissa, Rannik-
ko korosti. • 

Kuvat: Merivoimat. 

Vara-amiraali Juha Rannikon haastattelu s. 46. Otan vastaan.. 
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Merivoimat tiedottaa 

Sade huuhteli vuosipäivän viettäjät 

Kuva: Kirsi-Marja Slotte/Merivoimat. 

Merivoimien vuosipäivää vie-

tettiin tänä vuonna Kot-

kassa. Sade huuhteli juh-

lapäivän viettäjät märiksi aamun pa-

raatikatselmuksessa. 

Merivoimien vuosipäivää viete-

tään voittoisan Ruotsinsalmen taistelun 

muistoksi. Taistelu käytiin juuri Kot-

kan edustalla 9. heinäkuuta 1790. Ruot-

si-Suomen Saaristolaivasto saavutti voi-

ton Venäjää vastaan, perimätiedon mu-

kaan yhtä myrskyisissä olosuhteissa kuin 

päivä oli myös tänä vuonna. 

Merivoimien tuore komentaja, va-

ra-amiraal i Juha Rannikko muistut-

ti juhlapuheessaan, että Saaristolaivas-

tolla oli vastassaan kaksinkertainen yli-

voima. 

- Saaristolaivaston tykistöllinen 

ja merimiestaidollinen osaaminen vas-

tustajaan verrattuna sekä saariston toi-

mintaympäristön ja olosuhteiden taitava 

käyttö takasivat menestyksen taistelus-

sa. Laatuun, osaamiseen ja toimintaym-

päristön tuntemukseen perustuu nyky-

päivän merivoimienkin suorituskyky, 

Rannikko vertasi. 

Merivoimien komentaja 9.7.2009: 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, me-

risotilaat, 

Ärade veteraner från våra krig, ma-

rinsoldater, 

Edesmennyt Mannerheim Ristin 

r i tari , jalkaväen kenraali Adolf Ehn-

roth luonnehti eräässä puheessaan seu-

raavasti: " Kansa joka ei tunne mennei-

syyttään, ei hallitse nykyisyyttään eikä 

pysty suunnittelemaan tulevaisuutta". 

Valtakamppailujen seurauksena 

Ruotsi ja Venäjä ottivat mittaa toisis-

i ? 



Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala ja vara-amiraali Juha Rannikko. 

Kuva: Kirsi-Marja Slotte/Merivoimal. 

taan kolme kertaa 1700-luvulla. Kai-
killa näillä kerroilla merisotatoimilla 
oli ratkaiseva merkitys käytyjen sotien 
lopputulokselle. Ruotsi kykeni kääntä-
mään vuosisadan alkupuoliskolla kärsi-
nänsä tappiot itselleen edullisiksi "Kus-
taa III:n sodassa" 1788-1790. Ruotsin-
salmessa 9.7.1790 saavutettu voitto venä-
läisestä laivastosta takasi kunniallisen 
rauhan Venäjän kanssa. 

Merivoimien vuosipäivää viete-
tään juuri tuon voittoisan, täällä Kot-
kan edustalla käydyn toisen Ruotsinsal-
men meritaistelun kunniaksi. 

Voitto pohjoismaiden suurimmas-
sa meritaistelussa osoitti, että laatu voi 
korvata määrän puolustauduttaessa yli-
voimaista hyökkääjää vastaan. Taiste-
luun Mussalon ja Kuutsalon välisellä 
merialueella osallistui yhteensä yli 450 
taistelualusta ja kaikkiaan noin 32000 
miestä, eli nykymerivoimien sodanajan 
joukkovahvuuden verran miehiä. Otta-
en huomioon alusten tykistövoima, voi-
daan arvioida venäläisillä olleen kaksin-
kertaisen ylivoiman. Kustaa III:n henki-
lökohtaisesti j ohtaman saaristolaivaston 
tykistöllinen ja merimiestaidollinen 
osaaminen vastustajaan verrattuna sekä 
saariston toimintaympäristön ja olo-
suhteiden taitava käyttö takasivat me-
nestyksen taistelussa. Laatuun, osaami-
seen ja toimintaympäristön tuntemuk-
seen perustuu nykypäivän merivoimien-
kin suorituskyky. 

Kotkan ja Haminan saaristo muo-
dosti viime sotien aikana merivoimien 
tärkeimmän toiminta- ja tukialueen 
itäisen Suomenlahden merioperaatiois-
sa. Laivaston esikunta toimi täällä Kot-
kassa vuosinal942-44. Merivoimien jou-
kot osallistuivat menestyksellisesti hyök-
käysten torjuntaan niin talvi- kuin jat-
kosodassakin. Vuosipäivänämme 1942 
joukkomme torjuivat Somerin saaren 

valtausyrityksen. Rannikkojoukot ja lai-
vastoyksiköt osallistuivat uhrautuvasti 
myös Viipurinlahden torjuntataistelui-
hin kesällä 1944. 

Sotiemme veteraanit ovat tuolloin 
täyttäneet merisotilaille annetut teh-
tävät raskaita uhrauksia kaihtamatta . 
Olemme siitä heille ikuisesti kiitollisia. 
Veteraanien viesti on siirtynyt merisoti-
lassukupolvelta toiselle ja elää merivoi-
missa vahvana. 

Merivoimien vuosipäivää on juhlis-
tettu täällä Kotkassa aiemminkin. Kot-
kaa ja merivoimia yhdistää tänä päivänä 
ainakin kaksi tekijää: 
- Suomenlahden Meripuolustusalu-

eeseen kuuluvan Kotkan Rannik-
kopatal joonan Kirkonmaan l in-
nakkeella saa vuosittain noin 300 
varusmiestä ja 100 reserviläistä 
rannikkojoukkokoulutuksen. 

- Kotka satamineen on edelleen tär-
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Juha ja Mervi Rannikko. Kuva: Kirsi-Marja Slolle/Meiivoimat. 

keä osa yhteiskuntamme logistiik-

kaketjua ja huoltovarmuutta. 

Meriyhteyksien merkitys Itämeren 

rantavaltioiden hyvinvoinnille ja Suo-

melle aivan erityisesti on edelleen tär-

keä. Merivoimien päätehtävänä on suo-

jata Suomen meriyhteydet sekä tor jua 

mereltä suuntautuvat hyökkäykset kiin-

teässä yhteistoiminnassa muiden puolus-

tushaarojen kanssa. Käynnissä olevilla 

ja suunnitelluilla kehittämishankkeilla 

ylläpidetään tätä suorituskykyä. Keskei-

simpiä kehittämishankkeita ovat tällöin 

nykyaikaiset miinatorjunta-alukset se-

kä rannikkojoukkojen liikkuvuus ja tu-

livoima. Halli t tuun kehittämiseen liit-

tyy aina myös luopumista. Vanhasta luo-

puminen on kuitenkin välttämättömyys 

pienen puolustushaaran uudistamiselle. 

Päätehtäväämme varten ylläpidet-

tävillä suorituskyvyillä tuemme myös 

muita viranomaisia sekä osallistumme 

tarvittaessa kansainvälisiin kriisinhal-

lintaoperaatioihin. Toimenpiteet meri-

voimien osallistumisesta EU:n taistelu-

osastoon vuonna 2011 on jo käynnistetty 

ja selvitystyö osallistumisesta ATALAN-

TA -operaatioon Somalian rannikolla 

on valmistumassa. Merivoimat on val-

mis näyttämään leijonalippua maailmal-

la, poliittisen johdon niin päättäessä. 

Yleinen asevelvollisuus muodostaa 

perustan myös merivoimien suoritusky-

vylle. Sen avulla luodaan kiinteä meri-

voimahenki ja lujitetaan maanpuolus-

tustahtoa. Yleinen asevelvollisuus muo-

dostaa merellisen linkin yhteiskuntaam-

me. Yhtenä ilmentymänä tästä ovat puo-

lustusvoimien sodan ajan kokoonpanoon 

kuuluvat, vapaaehtoisuuteen perustuvat 

maakuntajoukot. 

Merivoimissa varusmiespalveluk-

sensa suorittaa loppuun vuosittain kes-

kimäärin 76 % palvelukseen astuneis-

ta. Te huomenna kotiutuvat 456 tammi-

kuun saapumiserän merisotilasta voitte 

olla ylpeitä suorituksestanne. Tiedän, et-

tä ammattitaitoinen henkilökuntani on 

jälleen kerran tehnyt parhaansa antaak-

seen teille ne perusvalmiudet, joita te tä-

tä maata puolustaessanne tarvitsette. Sa-

malla teihin on myös, näin uskon, kyet-

ty juurrut tamaan aito merisotilashenki. 

Luotan siihen, että te tulette oppimianne 

taitoja verestämään, kun kutsu kertaus-

harjoituksiin käy. 

I marinen fullgör i genomsnitt 76 

procent av alla beväringar som rycker in 

sin beväringstjänst varje år. Ni 456 ma-

rinsoldater som tillhör januarikontin-

genten och hemförlovas i morgon kan 

vara stolta över er prestation. Jag vet att 

min yrkesskickliga personal än en gång 

har gjort sitt bästa för att ge er de grund-

läggande färdigheter som ni behöver för 

att försvara vårt land. Jag tror också, att 

en äkta marinsoldatanda har rotat sig i 

er under utbildningen. 

Jag litar på att ni kommer tillba-

ka för att friska upp era färdigheter, då 

ni i framtiden kallas till repetitionsöv-

ningar. 

Merivoimien suorituskyky kaikkiin 

tehtäviinsä on hyvä. Kiitos sitä kuuluu 

niin varusmiehille, reserviläisille kuin 

palkatulle henkilöstöllekin. Yhteiskun-

nan ja merellisten vapaaehtoisjärjestö-

jen tuki merivoimien tehtävien toteutta-

misessa on keskeinen. Lämmin kiitos sii-

tä kaikille työtämme tukeneille tahoille 

ja tällä kertaa aivan erityisesti Kotkan 

kaupungille, joka jälleen on avosylin toi-

vottanut merisotilaat tervetulleiksi. 

Voimme kaikki olla ylpeitä meri-

voimien kunniakkais ta perinteistä ja 

nykypäivän suorituskyvystä sekä katsoa 

luottavaisin mielin tulevaisuuteen. On 

etuoikeus saada palvella merivoimissa. 

Merisotilaat, 

Kohottakaamme kolminkertainen 

eläköön-huuto merivoimille! • 
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Merivoimat tiedottaa 

Ensimmäinen miinantorjunta-alus 
kastettiin Katanpääksi 

Kuva: Merivoimat. 

Kuva: Merivoimat. 

Ensimmäinen merivoimille han-
kit tava mi inan tor jun ta -a lus 
MITO sai nimekseen "Katan-

pää". Alus kastettiin Italian Sarzanassa 
Intermarinen telakalla tiistaina 16. ke-
säkuuta. Aluksen kummi on rouva Tii-

na Laisi-Puheloinen. 
Uusien MITO-alusten tehtävänä on 

valtakunnallisesti tärkeiden meriyhteyk-
sien turvaaminen miinauhkaa vastaan. 
Alukset hanki taan ensisijaisesti koti-
maan tehtäviä varten. Alusten järjestel-

miä voidaan myös hyödyntää siviiliteh-
tävissä ja viranomaisyhteistyössä, muun 
muassa merenpohjan kartoittamisessa, 
vedenalaisissa etsintä-ja tunnistustehtä-
vissä sekä vedenalaisten räjähteiden eli-
minoimisessa. Alukset parantavat Suo-
men mahdollisuuksia osallistua kansain-
väliseen kriisinhallintatehtäviin EU- ja 
Nato -yhteensopivana. 

Uudet MITO-alukset sijoitetaan 
Saaristomeren Meripuolustusalueelle 
Turun Pansioon. MITO-alus Katanpää 
luovutetaan merivoimille ensi vuonna, 
jonka jälkeen sen saapuu Suomeen. Lo-
put kaksi alusta luovutetaan vuosina 
2011 ja 2012. Operatiivisen valmiuden 
alukset saavuttavat vuoteen 2015 men-
nessä. • 
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Merivoimat tiedottaa 

Kaapelivene Merivoimille 
erivoimat on vastaanotta-
nut ensimmäisen kaapeli-
veneen Uudenkaupungin 

Työvene Oy:ltä; toinen kaapelivene val-
mistuu telakalta syksyllä 2009. Kaapeli-
venehankkeen kokonaisarvo on 2,5 mil-
joonaa euroa. 

Veneet mahdoll is tavat merivoi-
mien itsenäisen kyvyn suorittaa pieni-
muotoisia, normaali in ylläpitoon liit-
tyviä merikaapelitöitä. Veneet tukevat 
myös valtakunnallisen runkoverkon ja 
merialueen valvontasensorien huoltoa 
ja ylläpitoa. 

Veneet ovat noin 19 metriä pitkiä 
ja 5,5 metriä leveitä. Nopeutta niillä on 
noin 25 solmua. 

Nyt valmistuneen kaapeliveneen 
kylkinumero on K-410. 

Kuva: Merivoimat. 

Kaapeliveneet hankitaan merivoi- mäinen kaapelivene tulee Saaristomeren 
mien tietotekniikkakeskuksille. Ensim- Meripuolustusalueen käyttöön. • 

• • 

Oljyntorjunta-alus Halli peruskorjataan 
• • 

Oljyntorjunta-alus Hallin pe-
ruskorjauksen hankintaso-
pimus on allekirjoitettu tä-

nään Suomen ympäristökeskuksessa. 
Peruskorjauksen yhteydessä uudis-

tetaan merivoimien hallinnassa olevan 
öljyntorjunta-aluksen sähköjärjestelmä, 
apukoneet, hätägeneraattori, koneisto-
valvonta, öljynkeräys- ja merenkulku-
järjestelmät sekä majoitustilat. 

Toimenpiteillä parannetaan Hallin 
tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäris-
töystävällisyyttä. Peruskorjaustyön tar-
koitus on lisätä Raumalla vuonna 1987 

valmistuneen ö l jyntor junta-a luksen 
käyttöikää 15-20 vuotta. 

Hallin peruskorjaustyöstä vastaa 
STX Finland Cruise Oy:n Helsingin-te-
lakka. Korjaustyö alkaa syksyllä. Hal-
li on korjauksen vuoksi telakalla noin 
kahdeksan kuukaut ta ja operatiivises-
sa öljyntorjuntavalmiudessa se on ensi 
keväänä. 

Suomella on käytössään 15 erityi-
sesti öljyntorjuntaan varusteltua alusta. 
Peruskorjattava Halli on niistä suurin. 
Merivoimien ja Suomen ympäristökes-
kuksen yhteishankintana on lisäksi ra-

kenteilla uusi myös jäissä tapahtuvaan 
öljyntorjuntaan kykenevä alus, joka saa-
daan käyttöön vuoden 2011 alussa. 

Öljyntorjunnan yleinen kehittämi-
nen samoin kuin öljyntorjunnan opera-
tiivinen johto avomerellä kuuluvat Suo-
men ympäristökeskukselle. Suomessa 
sattuu vuosittain noin 2000 öljyvahin-
koja, joista valtaosa tapahtuu maa-alu-
eilla. Suomen ympäristökeskuksen päi-
vystäjä saa vuosittain 160 ilmoitusta 
vakavammista öljyvahingoista. Merilii-
kenteen voimakas kasvu on lisännyt on-
nettomuusuhkaa merialueilla. • 
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Kommodor i Gustav Öller on mää-
rä t ty osas topääl l iköksi Eu roo -

pan Unionin Sotilasesikuntaan (EUMS) 
17.8.2009 lukien. Hän työskentelee tällä 
hetkellä apulaisosastopäällikkönä Pää-
esikunnan tiedusteluosastolla. Hän on 
aikaisemmin toiminut osastopääll ikkö-
nä Euroopan Unionin Tshad kriisihal-
l in taoperaat ion (EUFOR) esikunnassa 
Ranskassa, eritystehtävissä Pääesikun-
nassa sekä Operatiivisen osaston pääl-
l ikkönä Suomenlahden Meripuolustus-

alueella. Hänet ylennettiin kommodo-
riksi 6.12.1999. Komentaja Jussi Voutilainen Suo-

menl innan Rannikkorykment in 
komentajaksi 1.9.2009. 

Suojavarusteet 
ammattikäyttöön 

Communications 
EOTech 

SOG 
Extraordinary Toels & Blades t 

SUKEFME 

mmm oa m^ssxiaMg 

Vi DISCO 

Maahantuoja 

.VARUSTEET VAATIVAAN KÄYTTÖÖN 
Ballistiset suojamateriaalit 
Bolle ja ESS taktiset suojalasit 
CEIA metallinilmaisimet 
FNHERSTAL aseet 
EOD varusteet ja robotit 
EoTech holografitähtäimet 
Komposiittikypärät & visiirit 
SBA luotisuojaliivit 
SUREFIRE valaisimet 
Läpivalaisulaitteet 
Mellakkavarusteet & aidat 
PELI vesitiiviit kuljetuslaukut 
Rikostutkimusvälineet 
SNIGEL DESIGN 

- henk.koht. varusteet 
Taktiset käsineet 
- viiltosuoja ja ammuntakäsineet 
- muut erikoiskäsineet 
utkinta- &j,eurantaelektroniikka 
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Oras Tynkkynen 

—Zt on Vihreiden 

kansanedustaja 
ja valtioneuvoston 
ilmastopoliittinen 

Energiaturvallisuus ja 
kestävä energiatalous 
Suomi nojaa yhä vahvasti tuontipolttoaineisiin. Ilmastokriisin välttämiseksi meidän on siirryttävä käytännössä pääs-

töttömään energiatalouteen, jossa energiaa käytetään nykyistä tehokkaammin ja uusiutuvalla energialla on suurempi 

rooli. Tällainen energiatalous olisi paitsi parempi ilmaston kannalta, myös vakaampi ja turvallisempi poikkeusoloissa. 

Viime vuonna energian koko-
naiskulutuksesta ka te t t i in 
Suomessa lähes puolet fossii-

lisilla tuontipolttoaineilla ja vajaa vii-
dennes tuontipolt toaineella käyvällä 
ydinvoimalla. Kun mukaan lasketaan 
sähkön tuonti, kaksi kolmasosaa Suo-
men energiahuollosta on tuontienergi-
an tai -polttoaineiden varassa. Riippu-
vaisin on tieliikenne, joka pyörii lähes 
kokonaan fossiilisella öljyllä. 

Energian saanti on tähän asti ol-
lut Suomessa varsin turvat tua . Edes 
Neuvostoliiton romahdus ei katkaissut 
maakaasun tuontia idästä. Energiatalo-
utta on suunniteltava silti myös poikke-
usoloja ajatellen. 

Huoltovarmuuden turvaamiseksi 
pidetään tuontipolttoaineista Suomessa 
viiden kuukauden normaalikulutusta vas-
taavat varastot. Varastointivelvoite kos-
kee kivihiiltä, öljyä ja maakaasua, mut-
ta maakaasun varastoinnin vaikeuden ta-
kia sen sijaan voidaan käyttää polttoöljyä. 

Nykyään yhdellä paikkakunnalla 

tuotetaan jo 17 prosenttia Suomen vuo-
tuisesta sähköntarpeesta, ja kesäkuukau-
sina osuus voi käydä neljänneksessä. Olki-
luoto 3:n valmistuessa mahdollisesti lähi-
vuosina yhden paikkakunnan osuus nou-
see vuositasolla kolmanneksen tienoille. 

Suomen sähköjärjestelmä on suun-
niteltu kestämään suurenkin yksittäisen 
yksikön putoaminen verkosta. Poikke-
usoloissa myös sähkön kulutus toden-
näköisesti tipahtaisi rajusti. Silti, mitä 
keskitetympää energiantuotanto on, si-
tä haavoittuvaisempia olemme häiriöil-
le tai sabotaasille. 

Mullistuksia luvassa 

Nykyinen energiamalli on aikansa lapsi. 
Voidaan väittää, että menneisyydessä se 
on palvellut Suomea kohtuullisen hyvin. 

Tulevaisuus näyttää kuitenkin ra-
dikaalisti toisenlaiselta. Maailmalla on 
seuraavien vuosikymmenien aikana edes-
sä kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 
sanoin "vallankumous tavoissa tuottaa ja 
käyttää energiaa". Mullistuksiin pakotta-

vat monet rinnakkaiset tekijät. 
Päällimmäisenä on ilmastokriisi. 

Jos ilmastonmuutosta ei saada kuri in, 
se voi aiheuttaa mit taamatonta tuhoa 
ekosysteemeille ja kärsimystä sadoille 
miljoonille ihmisille. Pahimmassa ku-
viteltavissa olevassa tapauksessa vaaka-
laudalla voi olla koko järjestäytyneen si-
vilisaation olemassaolo. 

Globaalin lämpenemisen riskira-
jana pidetään yleisesti kahta astetta esi-
teolliseen aikaan verrattuna. Jotta voi-
simme kohtuullisella todennäköisyydel-
lä pysyä rajan turvallisemmalla puolella, 
pitää maailman päästöt vähintään puo-
littaa ja ehkä leikata vain viidesosaan 
vuoden 1990 tasosta vuosisadan puoli-
väliin mennessä. 

Suomen kaltaisissa, runsaasti pääs-
töjä tuottavissa rikkaissa teollisuus-
maissa päästövähennystarve on samas-
sa ajassa vielä suurempi, luokkaa 80 -95 
prosenttia. Koska energiantuotanto ai-
heuttaa noin puolet maailman ja kaksi 
kolmannesta Suomen ilmastopäästöistä, 
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Tuulivoimaloita Douglasissa, Skotlannissa, valjastaen tuulienergiaa. Mutta ..ratkaisulla on rajoitteensa. Kuva: EU. 

energiasektori on avainasemassa ilmas-
tonmuutosta torjuttaessa. 

Ilmastonsuojelu ei ole silti ainoa 
syy uudistaa maailman energiataloutta. 
Edullinen öljy on ehtymässä, ja öljyvarat 
keskittymässä yhä harvempiin - ja usein 
harvainvaltaisiin - käsiin. Tuontiriip-
puvuus EU:ssa uhkaa kasvaa. Nykyinen 
energiantuotanto aiheuttaa vakavia ym-
päristö- ja terveyshaittoja, ja sadat mil-
joonat köyhät elävät yhä ilman alkeelli-
simpiakaan energiapalveluita. 

Energiatehokkuus parantaa 
energiaturvallisuutta 

Suomessakin on alettava rakentaa ri-
peästi uutta, kestävämpää energiatalo-
utta. Sen peruspilarina tulee olla pääs-
töjen leikkaaminen kestävälle tasolle. 
Vuosisadan puoliväliin mennessä ener-
giajärjestelmämme pitää todennäköi-
sesti olla jo lähes tai tyystin päästötön. 

Hallitus on ilmasto-ja energiastra-
tegiassa ot tanut ensimmäiset askeleet 
l injaamalla, että energian kulutuksen 
kasvu pitää taittaa ja kotimaisen, uusiu-

tuvan energian osuus nostaa 38 prosent-
tiin loppuenergian kulutuksesta vuoteen 
2020 mennessä. Samalla katsottiin, että 
oman tuotantokapasiteetin tulee pystyä 
kat tamaan huipun aikainen kulutus ja 
mahdolliset tuontihäiriöt. 

Miltä päästötön energiajärjestel-
mä sitten näyttäisi pitkällä aikavälillä 
energiaturvallisuuden kannalta? Vaih-
toehtoisia polkuja on useita. Todennä-
köisesti energiasektorin päästöjen leik-
kaaminen kuitenkin parantaisi Suomen 
energiaturvallisuutta aivan olennaisesti. 
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Avainasemassa on energiatehokkuus 
ja energiansäästö. Mitä vähemmän ener-
giaa tarvitaan, sitä vähemmän sitä tarvit-
see tuoda ja sitä helpommin tarve voidaan 
kattaa kotimaisin, kestävin lähtein. 

Työ- ja elinkeinoministeriön aset-
tama energiatehokkuustoimikunta on 
tunnistanut keinoja energian kulutuk-
sen leikkaamiseksi 37 teravvattitunnil-
la eli yli kymmenen prosenttia koko ku-
lutuksesta. Täysi potentiaali on suurem-
pi pitkällä aikavälillä ja otettaessa käyt-
töön voimakkaita ohjauskeinoja. 

Erityisen tärkeää on leikata sähkön-
kulutushuippuja, sillä juuri huippukulu-
tuksen aikaan tuotantokapasiteetti on ää-
rirajoillaan ja Suomi erityisen riippuvai-
nen tuonnista. Kysyntäjoustoa on mah-
dollista lisätä ja kulutusta siirtää huippu-
jen ohi sekä teollisuudessa että lämmityk-
sessä. Erityisesti nykyisen kaltaisesta ku-
lutuspiikkejä tuottavasta suorasähköläm-
mityksestä tulee päästä eroon. 

Uusiutuvissa suuri 
potentiaali 

Uusiutuvan energian tuotantoa on mah-
dollista lisätä vuoden 2020 jälkeenkin. 
Periaatteessa pitkällä aikavälillä voi ol-
la mahdollista kattaa jopa koko Suomen 
energian tarve uusiutuvilla energianläh-
teillä, jos energiankäyttöä saadaan te-
hostettua riittävästi. 

Suurin lisäys on saatavilla metsä-
ja peltoenergiasta, erityisesti metsähak-
keesta. Tuulivoiman potentiaali on mit-
tava, ja yksin sillä voitaisiin kattaa usei-
ta kymmeniä prosentteja Suomen säh-
köntarpeesta. Myös esimerkiksi jätteil-
lä, lämpöpumpuilla, vesivoiman käytön 
tehostamisella ja aurinkolämmöllä voi 
olla oma roolinsa. 

Liikenteessä uudet toisen sukupol-
ven biopolttoaineet ovat kiinnostavia sik-

si, että niitä voidaan käyttää sellaisenaan 
nykyisissä autoissa. Kotimainen toisen 
sukupolven biodieselin tuotanto voisi siis 
turvata kuljetuksia myös poikkeusoloissa. 
Liikenteen sähköistäminen auttaisi myös, 
sillä sähköautot ovat huomattavasti polt-
tomoottoriautoja tehokkaampia, ja säh-
kö voidaan tuottaa kotimaassa. 

Uusiutuvaa energiaakin voidaan 
tuottaa keskitetysti esimerkiksi suuris-

Hehkulampun uusiokäyttöä? Perinteisten 

hehkulamppujen valmistus ja myynti EU:ssa 

lakkaavat vaiheittain. Syyskuun alussa loppui 

100 W:n lamppujen valmistus. Kuva: EU. 

sa tuulipuistoissa tai biomassaa käyttä-
vissä voimaloissa. Joissakin tulevaisuu-
den visioissa auringolla tuotettaisiin 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä valta-
via määriä sähköä, joka sitten kuljetet-
taisiin niin sanottua superverkkoa pit-
kin Eurooppaan. 

Hajautettua tuotantoa 
vaikea häiritä 

Uusiutuvat sopivat kuitenkin erinomai-
sesti hajautettuun tuotantoon. Sähköä ja 
lämpöä voidaan tuottaa sadoissa pienis-

sä biovoimaloissa ympäri maata, ja pie-
niä tuulipuistoja voidaan sijoittaa use-
aan pisteeseen rannikolla. 

Pisimmälle vietynä sadoista tu-
hansista kodeista ja maatiloista voi tul-
la energiaomavaraisia tai jopa energi-
an nettotuottajia. Matalaenergiateknii-
koilla ja tehokkailla laitteilla rakennus-
ten energiantarve puristetaan ensin mi-
nimiinsä. Lämpö voidaan saada uuneis-
sa poltettavalla puulla, lämpöpumpuilla 
ja aurinkokeräimillä. Sähköauto lada-
taan pientuulivoimaloilla ja aurinkopa-
neeleilla tuotetulla sähköllä. 

Mini- ja mikrotuotanto on nyky-
teknologialla tyypillisesti jonkin verran 
tavanomaista kalliimpaa. Toisaalta se ei 
tuota ilmastopäästöjä eikä vaadi suu-
ria investointeja siirtoverkkoihin. Sekä 
polttoaine että laitteet voidaan saada ko-
timaasta, joten raha jää pyörimään Suo-
men talouteen. Teknologian kehittyessä 
ja perinteisen energian hintojen noustes-
sa hajautettu tuotanto tulee myös kilpai-
lukykyisemmäksi. 

Vaikka yhteiskunnan kokonaisedun 
kannalta järkevintä lienee yhdistellä suu-
ren ja pienen mittakaavan tuotantoa, ha-
jautettu tuotanto tekisi energiataloudesta 
huomattavasti nykyistä resilientimmän. 
Kymmenen suurvoimalaa ja niihin liitty-
vät siirtoyhteydet on paljon helpompi la-
mauttaa kuin tuhat hakevoimalaa, 10 000 
tuulimyllyä tai 100 000 pellettikattilaa. 

Kestävään energiatalouteen siirty-
minen tarjoaa siis useita hyötyjä. Paitsi 
että se auttaa torjumaan ilmastonmuutos-
ta, se myös parantaisi Suomen energiatur-
vallisuutta ja huoltovarmuutta. • 
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PYSY PINNALLA! 

Meriturvan yksiköt tarjoavat korkeatasoista 
turvallisuuskoulutusta ainutlaatuisissa puitteissa 
ammattitaitoisten kouluttajien johdolla. 
Lisätietoja Meriturvan tarjonnasta löydät 
kotisivuiltamme osoitteesta www.meriturva.fi. 
E-mail: info@meriturva.fi Puh. 019-2876 600 

X.X M E R I T U R V A 
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 

Vikailmoitukset 24 h 
0800-181 818 

Laatu, luotettavuus ja taloudellisuus 
- sekä erinomaiset tukipalvelut 

- näitä ominaisuuksia meriliikenteen ammattilaiset ' 
tarvitsevat ja arvostavat. V o t o Pentan mukana 

'•flfeiulevat vakiovarusteena. 

I • Laaja huoltoverkosto 
I • 24/7 huolto- ja varaosa-
I palvelu 
I • Koulutetut asentajat 
| • Dieselmoottorit propul-
I siokäyttöön 72-161 OkVV 
I • 3 vuoden takuupaketti 
i saatavilla ammattikäyttöön 

• Gensetit ja propulsiomoot-
torit ovat luokiteltuja kaikkien 
suurimpien luokituslaitosten 
toimesta 

• Soias hyväksytyt moottorit 
perävetolaitteilla tehdas-
toimituksena 

Marine Alutech Oy Ab 
Service 
Telakkatie 21 
25570 Teijo 
puh. 02 728 8100 
info@marinealutech.com 
www.marinealutech.com 

V O L V O 
P E N T A 
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Eikka Kosonen 

Edustuston päällikkö 
Euroopan komission 
Suomen edustusto 

Kuinka Euroopan energiasaatavuus 
turvataan tulevaisuudessa? 

Energia ei ole uusi teema euroop-
palaisessa yhteistyössä. Euroo-
pan yhteisön perustajavaltiot 

solmivat sopimuksen Euroopan hiili- ja 
teräsyhteistyöstä jo vuonna 1951. Viime 
vuosina on tullut yhä selvemmäksi, että 
Euroopan unionissa tarvitaan tiivisty-
vää yhteistyötä, jot ta pystyttäisiin tur-
vaamaan energiasaatavuus sekä talou-
dellisesti että ilmastollisesti kestävällä 
tavalla. 

Euroopan unionilla keskeinen 
asema 

Energiapolitiikka kuuluu pääasiassa jä-
senmaiden toimivaltaan, mutta sillä on 
selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Ener-
gia-ja ilmastokysymyksiin liittyvät haas-
teet - hiilidioksidipäästöt ja niiden ra-
joittaminen, energiamarkkinoiden epä-
vakaus ja energian hinnanvaihtelu - ovat 
globaaleja ongelmia, joiden ratkaisemi-
seksi on tehtävä yhteistyötä paitsi EU:n 

Russia 
40 .4% 

Norway 
23 .3% Lähde: Euros ta t (n rg_124a) 

EU-ulueen kaasuntuonti, EU-27,2006 (%). 

jäsenmaiden välillä myös EU:n ulkopuo-
listen kumppanien kanssa. EU:n energia-
politiikan tavoitteena on taata sisämark-
kinoiden toimivuus, strategisesti tärkeän 
energian huoltovarmuus, vähentää konk-
reettisesti energian tuottamisesta ja ku-
luttamisesta syntyviä kasvihuonepäästö-
jä sekä vahvistaa EU:n yhteistä lähesty-
mistapaa kansainvälisissä suhteissa. 

Vuosi 2007 oli käännekohta EU:n 
ilmasto-ja energiapolitiikassa. EU osoit-
ti olevansa valmis ottamaan maailman-
laajuisen johtoaseman toimissa, joilla 
pyritään varmistamaan kestävä, kilpai-
lukykyinen ja varma energiahuolto sekä 
tor jumaan ilmastonmuutosta. Maalis-
kuun huippukokouksessa 2007 Euroop-
pa-neuvosto vahvisti unionin tavoitteet 
komission strategisen energiakatsauk-
sen perusteella. Keskeisin näistä on niin 
sanottu 20-20-20 -päämäärä, jonka mu-
kaan vuoteen 2020 mennessä pyritään: 

- vähentämään kasvihuonekaasu-
päästöjä vähintään 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta (30 prosent-
tia, jos muut kehittyneet maat si-
toutuvat vastaaviin vähennyksiin); 

- lisäämään uusiutuvien energialäh-
teiden (kuten tuuli, aurinko, bio-
massa) käyttöä 20 prosenttiin ener-
gian kokonaistuotannosta (nylcyi-
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Hrazdan kaasuvoimalaitos Armeniassa. EU tukee TACIS ohjelmalla Georgian,Armenian jaAzerbaizanin sekäTurkmenistanin 

energiatehokkuuden kehittämistä. Kuva: EU. 

sin noin 8,5 prosenttia); 
- vähentämään energiankulutusta 

20 prosentilla vuoden 2020 ennus-
tetusta tasosta parantamalla ener-
giatehokkuutta; ja 

- l isäämään biopolttoaineen osuus 
10 prosenttiin liikenteen polttoai-
neista. 
Neuvosto ja parlamentti pääsivät 

joulukuussa 2008 sopimukseen ilmas-
to- ja energiapaketista, joka toimii tie-
kart tana 20-20-20 -tavoitteiden saavut-
tamiselle. Paketissa asetetaan kullekin 
jäsenmaalle uusiutuvien energialähtei-
den käyttöä koskevat tavoitteet ja kehi-
tetään EU:n päästökaupan periaatteita. 
Paketilla myös lisätään energian toimi-
tusvarmuutta ja pienennetään öljyn ja 

kaasun tuonnista aiheutuvia kustan-
nuksia noin 50 miljardia euroa vuodes-
sa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi pa-
ketin toimenpiteet luovat noin miljoo-
na työpaikkaa uusiutuviin energialäh-
teisiin liittyville toimialoille EU:ssa seu-
raavien kymmenen vuoden aikana. 

Ilmasto- ja energiapaketin viitoit-
tamien tavoitteiden pohjalta EU-maat 
valmistautuvat myös kuluvan syksyn ai-
kana Kööpenhaminassa 7.-12. joulu-
kuuta järjestettävään YK:n viidenteen-
toista ilmastokokoukseen, jossa on tar-
koitus asettaa Kioton sopimuksen jäl-
keiset sitoumukset päästörajoista, ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen tähtää-
vistä toimista ja niiden rahoittamisesta. 
EU ajaa kokouksessa energiatehokkuu-

den parantamista ja vähähiiliseen talo-
uteen siirtymistä. 

Tuontiriippuvuus korostaa 
sisäisten toimien 
tehostamistarvetta 

Suuren haasteen Euroopalle asettaa riip-
puvuus tuontienergiasta. Mikäli vauhti 
jatkuu nykyisellään, riippuvuus nousee 
nykyisestä 50 prosentista 65 prosenttiin 
EU:n koko energiankulutuksesta vuo-
teen 2030 mennessä. Öljyn kohdalla riip-
puvuuden odotetaan nousevan jopa 93 
prosenttiin. Lisääntyvään tuontiriippu-
vuuteen liittyy niin poliittisia kuin talo-
udellisiakin riskejä. Maailman energia-
varantoihin kohdistuu voimakas ky-
syntäpaine ja on epävarmaa pystyvät-
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AND 

SUMMIT MEETING 
13 JULY 2009, ANKARA 

EU:n Venäjä/Ukraina kaasuputkiriippuvuuteen haetaan helpotusta eteläisellä Nabucco kaasuputkella. 

Ankarassa 13.7. allekirjoitettiin Turkin ja neljän EU-maan, Bulgarian, Romanian, Unkarin ja Itävallan välillä asiaa koskeva sopimus. Kuva: EU. 

kö energiantuottajat vastaamaan kas-
vavaan kysyntään. 

Toimitusvarmuut ta Euroopassa 
uhkaavat myös monet unionin sisäiset te-
kijät kuten fossiilisiin polttoaineisiin pe-
rustuvat energiajärjestelmät, jotka toi-
mivat hidasteina uusien energialähteiden 
käytön yleistymiselle. Myös huono ener-
giatehokkuus ja energian tuhlaus, EU:n 
öljy- ja kaasuvarantojen pieneneminen 
ja huono EU-tason koordinointi etenkin 
suhteissa EU:n ulkopuolisiin energian-
toimittajiin ovat kysymyksiä, joihin uni-
onin on löydettävä ratkaisuja. 

Euroopan unioni ei välty myös-
kään energiakriiseiltä. Viime aikoina 

niitä on koettu mm. kaasuntoimitus-
ten osalta. Tällä hetkellä yli 40 prosent-
tia EU-maiden tuontikaasusta tulee Ve-
näjältä ja siitä noin 80 prosenttia kul-
kee Ukrainan kautta. Toimitusvarmuus 
nousi keskeiseksi kysymykseksi viimek-
si talvella 2009 kaasuntoimitusten kat-
ketessa Venäjän ja Ukrainan välillä kol-
meksi viikoksi. Kaasukatkoksesta kär-
sittiin erityisesti Bulgariassa, Slovakias-
sa ja Unkarissa, joissa osa kotitalouksis-
ta, sairaaloista, lastentarhoista ja kou-
luista jäi lämmitystä vaille. Tiedossa on 
ollut jo pidemmän aikaa, ettei nykyinen 
keinovalikoima kaasukriiseihin reagoi-
miseksi ole riittävä. Heinäkuussa 2009 

komissio ehdottikin uutta asetusta, jol-
la parannetaan kaasutoimitusten var-
muutta kaasun sisämarkkinoilla. Uu-
teen asetukseen sisältyisi mm. ennakoi-
via toimia kaasuntoimituskatkosten eh-
käisemiseksi ja EU-maiden yhteistyöme-
kanismi, jonka avulla maat voivat yhdes-
sä vastata tehokkaasti suuren mittakaa-
van kaasukatkoksiin. 

Energian saannin turvaamiseen 
tähtäävistä hankkeista Itämeren alueella 
ja Suomessa on paljon puhuttanut Sak-
san ja Venäjän ajama Nord Stream -kaa-
suputki. Itämeren pohjaa pitkin kulke-
va 1200-kilometrinen putki toisi maa-
kaasua Viipurista Saksan Greifswal-

IMZATÖRENi 
VE 

ZIRVE TOPLANTISI 
13 TEMMUZ 2009, ANKARA 
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Lissabonin sopimus sisältää myös kestävän ympäristökehityksen tavoitteita. Ilmastomuutoksen 

vaikutusten vähentämiseksi on mm. asetettu tavoite, jonka mukaan 12% energiasta tulisi tuottaa 

uusiutuvista lähteistä. Kuva: EU. 

diin. Useat maat, Suomi mukaan luki-
en, ovat olleet huolissaan ja tehneet sel-
vityksiä hankkeen ympäristövaikutuk-
sista. Muutamat maat, erityisesti Ruot-
si ja Viro, ovat käsitelleet putkihanket-
ta myös turvallisuuskysymyksenä. Vii-
me vuonna Viro, Latvia ja Puola esit-
tivät myös, että kaasuputken maavaih-
toehtoa tulisi selvittää. Komissio tukee 
Nord Stream -hanketta osana Euroo-
pan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E), 
ja korostaa hankkeen merkitystä niin 
kaasun alhaisempien hiilidioksidipääs-
töjen kuin energian saantikanavien mo-
nipuolistamisen kannalta. 

Kaasun toimitusvarmuuden vahvis-
tamisen kannal ta merkittävä ajankoh-
tainen hanke on myös Nabucco-kaasu-
putken rakentaminen, jonka tarkoituk-
sena on tuoda kaasua Kaspianmeren alu-
eelta EU-maihin. Vuosina 2011-2014 
rakennettavaksi suunnitellusta kaasu-
putkihankkeesta sovittiin heinäkuussa 
2009 neljän EU-maan - Unkarin, Itäval-
lan, Bulgarian ja Romanian - sekä Tur-
kin kesken. Nabucco voi alkuvaihees-
sa vastata 5 -10 prosenttiin EU-maiden 
kokonaiskaasuntarpeesta, mutta mail-
le, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia 
vain yhdestä kaasutoimitusten lähtees-
tä, se tar joaa merkittävän parannuksen 
huoltovarmuuteen. Sopimusta Nabucco-
kaasuputken rakentamisesta kiiteltiin 
myös Euroopan komissiossa. Puheen-
johtaja Barroso ilmaisi tyytyväisyytensä 
komission aktiiviseen rooliin Nabucco-
hankkeen valmisteluissa, ja korosti, et-
tä sopimus Turkin ja EU-maiden välillä 
perustui keskinäiseen solidaarisuuteen, 
tasavertaisuuteen ja molemminpuoliseen 
riippuvaisuuteen. 

Sol idaarisuus onkin keskeinen 
haaste unionin maiden yhteiselle ener-
giapolitiikalle. Vaikka kukin jäsenmaa 
vastaa omasta toimitusvarmuudestaan, 

on ymmärrettävä että monimuotoisten 
ja globaalien energiahaasteiden edessä 
yksin kansalliset ratkaisut eivät ole riit-
tävän tehokkaita. Parempiin lopputu-
loksiin päästään luomalla strategioita 
riskien jakamiseksi ja hyödyntämällä 
EU:n yhdistettyä painoarvoa kansain-
välisellä näyttämöllä. 

Toimintasuunnitelma toimitus-
varmuuden ja solidaarisuuden 
edistämiseksi 
Komissio ehdotti 13.11.2008 toisen stra-
tegisen energiakatsauksensa yhteydessä 
toimintasuunnitelmaa energian toimi-
tusvarmuuden ja energia-alan solidaa-
risuuden edistämiseksi. Tavoitteena on 
poistaa Euroopan energiansaantiin liit-
tyvä kasvava epävarmuus ja parantaa yh-
teistyövalmiuksia myös kriisitilanteis-
sa. Suunnitelma perustuu viiteen koh-
taan: 1) infrastruktuurin kehittäminen 
ja energiahuollon monipuolistaminen, 
2) energia-alan ulkosuhteiden edistämi-
nen, 3) öljy- ja kaasuvarastojen varmis-
taminen ja kriisinhallintamekanismien 
kehittäminen, 4) energiatahokkuuden 

parantaminen ja 5) EU:n omien ener-
giavarantojen hyödyntäminen mahdol-
lisimman tehokkaasti. 

Infrastruktuurin kehittämisellä py-
ritään laajamittaisempaan energiavaro-
jen yhdistämiseen ja energiainfrastruk-
tuurin joustavuuden ja luotettavuuden 
lisäämiseen. Jotta tulisi mahdolliseksi 
mukautua vähäpäästöisiin tai uusiutu-
viin teknologioihin, on Euroopan verk-
kojen uudistamistyöhön investoitava 
miljardeja euroja. Komission suunnitel-
massa nimetään kuusi painopistealuetta 
infrastruktuurin kehittämisessä: 

- Bal t ian yhteisl i i täntäsuunnitel-
ma, jossa määritellään tärkeimmät 
puuttuvat inf ras t ruktuur i t Balti-
an liittämiseksi toimivasti yhteen 
muun EU:n kanssa 

- Kaspianmeren alueelta ja Lähi-
idästä rakennettava eteläinen kaa-
sulinja unionin maiden tulevia toi-
mitustarpeita täyttämään 

- Nesteytetyn maakaasun (LNG) 
käytettävyyden varmistaminen kai-
kissa unionin maissa 

- Välimeren energiayhteistyöhank-
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keen valmiiksi saattaminen ja yh-
teistyön kehittäminen erityisesti 
aur inko- ja tuulienergiapotenti-
aalin hyödyntämiseksi, Euroopan 
liittämiseksi eteläiseen Välimereen 
sähkö-ja kaasuverkkojen yhteenlii-
täntöjen kautta 

- NETS-aloitteeseen (New Europe-
an Transmission System) perustu-
va kaasu- ja sähköverkkojen yh-
teenliitäntöjen kehittäminen Kes-
ki- ja Kaakkois-Eurooppaan 

- Poh janmeren offshore-verkkoa 
koskevan suunnitelman laatiminen 
Luoteis-Euroopan sähköverkkojen 
yhteenliittämiseksi ja suunnitteilla 
olevien merituulivoimahankkeiden 
kytkemiseksi verkkoon. 
Suunnitelmassa muistutetaan, että 

tulevaisuudessa kaikki maailman maat 
tulevat yhä riippuvaisemmiksi toisistaan. 
Energia-asioille onkin annettava niiden 
ansaitsema poliittinen painoarvo unio-
nin kansainvälisissä suhteissa. Erityisen 

tärkeää on tiivistää energian ulkosuhtei-
den koordinointia komission ja jäsenmai-
den välillä. Lähialueillaan EU:n on luota-
va keskinäiseen riippuvuuteen perustuvat 
suhteet toimittaja-, kauttakulku- ja ku-
luttajamaihin. Asialistalla on muun mu-
assa neuvotella Venäjän kanssa uusi vuo-
den 1997 sopimusta laajempi ja perustal-
taan lujempi kumppanuus- ja yhteistyö-
sopimus. Yhteistyötä Australian, Kana-
dan, Japanin, Yhdysvaltojen sekä nouse-
van talouden kuluttajamaiden kanssa on 
syvennettävä, jotta voitaisiin löytää yhtei-
nen näkemys maailmanlaajuisesta energia-
varmuudesta, parantaa maailman energia-
markkinoiden avoimuutta ja saada aikaan 
rakentavaa keskustelua kestävyydestä. 

Komissio ehdottaa myös öljyn stra-
tegisia varmuusvarastoja koskevan lain-
säädännön tarkastamista ja sen johdon-
mukaistamista kansainvälisen energia-
järjestön (JAE) järjestelmän kanssa. Ta-
voitteena on parantaa saatavilla olevien 
varastojen luotettavuutta ja varmuut-

ta sekä selkeyttää hätätilannemenetel-
miä. Komission mukaan myös maakaa-
sun toimitusvarmuutta koskeva direktii-
vi tulisi arvioida uudelleen. Erityisesti on 
tarpeen parantaa toimitusvaatimusten ja 
alueellisten ja EU:n tason hätätoimenpi-
teiden yhdenmukaisuutta. Toistaiseksi ei 
ole näyttöä, jonka perusteella voitaisiin 
vaatia pakollisia maakaasuvarastoja. 

Lisäksi energiatehokkuutta tuli-
si parantaa monella alalla. Muun mu-
assa rakennusten ja energiaa käyttävi-
en tuotteiden energiatehokkuutta kos-
kevaa lainsäädäntöä tulisi vahvistaa ja 
lisätä energiatehokkuustodistusten sekä 
lämmitys-ja ilmastointilaitteistojen tar-
kastusraportt ien merkitystä. Energia-
huollossa tehokkuuden parantamiseksi 
komissio on laatinut ohjeet, joilla hel-
potetaan sähköntuotannon aloittamis-
ta energiatehokkaissa lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksissa. Komissio ai-
koo myös vuoden 2009 aikana arvioida 
tarkemmin vuonna 2006 esitettyä ener-

EUja Ukraina ovat yhdessä kansainvälisiä investoijia edustavan organisaation kanssa (IFI) allekirjoittaneet23.3.2009 Brysselissä yhteisen julistuksen, 

jonka tavoitteena on määrittää perusrakenne Ukrainan kaasunkuljetusverkoston kehittämisinvestoinneille. Kuva: EU. 
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giatehokkuuden toimintasuunnitelmaa. 
Lopuksi suunnitelma toteaa tar-

peelliseksi monipuolistaa energialähtei-
den valikoimaa. Kehittää tulee niin uu-
siutuvia energialähteitä, matalapäästöi-
siä polttoaineita kuin unionin omaa öl-
jyn-, kaasun ja hiilentuotantoakin. Kun 
mahdollisuudet valita eri toimittajien ja 
toimitusreittien välillä kasvavat, myös 
riippuvuus yksittäisistä energialähteistä 
vähenee. Ydinvoiman asema säilyy kun-
kin maan kansallisessa päätösvallassa. 
Ydinturvallisuus on kuitenkin koko uni-
onin asia ja komissio tulee ehdottamaan 
uudistettua ehdotusta direktiiviksi ydin-
turvallisuudesta. 

Energia tulevienkin 
vuosikymmenten haaste 

EU on siis jo ottanut suuria askelia, jot-
ka muokkaavat perusteellisesti unio-
nin ilmasto- ja energiapolitiikkaa tu-
levina vuosina. Komissio, yhteistoimin-
nassa jäsenmaiden eri alojen asiantunti-
joiden kanssa, on lisäksi alkanut pohtia 
energia-alan haasteita vision luomiseksi 
2050 energiapolitiikan kehittämiselle. 
Pitkän aikavälin tavoitteita ovat muun 
muassa hiilen vähentäminen EU:n säh-
köntuotannossa vuoteen 2050 mennes-
sä, liikenteen öljyriippuvuuden katkai-
seminen, matalaenergia- ja energiapo-
sitiivisen rakentamisen tukeminen, äly-

käs yhteenliitetty sähköverkko ja tehok-
kaan ja vähäpäästöisen energiajärjestel-
män edistäminen koko maailmassa. 

Vuosien mittaan on tullut selväksi, 
että energiapolitiikassa pelkästään kan-
salliset ratkaisut ovat riittämättömiä ja 
että yhteistyön kehittäminen on välttä-
mätöntä. Energiaturvallisuus on koko 
EU:n yhteinen asia. Euroopan unionin 
energiapolitiikka on etenemässä suurin 
askelin ja se säilyy yhtenä unionin paino-
pistealueena myös tulevina vuosikymme-
ninä. Energiapolitiikan uudistamisen ja 
kehittämisen avulla tavoitteena on luoda 
kestävä ja kilpailukykyinen Eurooppa, 
jonka energian saanti on turvattu. | 
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Mainio Henriksson toimii 
ulkoministeriön Venäjän 
yksikön päällikkönä. Kir-
joitus 011 lyhennelmä hä-
nen esitelmästään Rannik-
koupseeriyhdistyksen ja 
Meriupseeriyhdistyksen se-
minaarissa Suomen Meri-
sotakoululla 26 3.2009. 

Venäjän energiapolitiikka 
monien haasteiden edessä 

Talouskriisi on iskenyt Venä-
jään kuten kaikkialle muual-
lekin. Arviot siitä, ovatko seu-

raukset Venäjällä suuremmat kuin muu-
alla vai kenties lievemmät, menevät ris-
tiin eikä lopullista päätelmää vielä voida 
tehdä. Jo nyt on joka tapauksessa nähtä-
vissä, että kriisi on asettanut maan joh-
don haasteelliseen asemaan. Rupla on 
menettänyt arvoaan lähes 30 %, työttö-
myys, lomautukset ja palkanmaksuhäi-
riöt ovat lisääntyneet ja elinkustannuk-
set nousseet. Kansalaiset ovat huolestu-
neita ja valtiojohtoa on julkisesti arvos-
teltu, mutta tilanne maassa on kuitenkin 
pääosin rauhallinen joitakin yksittäisiä 
mielenosoituksia lukuun ottamatta. Pre-
sidentti Medvedevin ja pääministeri Pu-
tinin kannatusluvut ovat kriisistä huoli-
matta 60-70 %:in välillä ja tämänhetki-
selle poliittiselle eliitille ei näytä olevan 
varteenotettavaa vaihtoehtoa. 

Energian hinta ja vienti 
avainasemassa 

Energialla, sen tuotannolla ja viennillä, 
on ratkaiseva merkitys Venäjän talouden 
kehityksessä. Venäjän bruttokansantuo-
te pieneni lähes 10 % kuluvan vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä. Tällöin öljyn 
hinta oli n. 40 dollaria tynnyriltä oltu-

aan kesällä 2008 huippulukemassa 150 
dollaria tynnyriltä. Viime kuukausina 
öljyn hinta on uudestaan kivunnut ylös 
n. 60 - 70 dollarin tasolle. Tämä on pää-
syy siihen, että useat ekonomistit odotta-
vat talouden kääntyvän lievään kasvuun 
tämän vuoden loppusyksyllä tai viimeis-
tään alkuvuonna 2010. Toinen kasvuo-
dotukseen vaikuttava tekijä ovat Venä-
jän hallituksen päätökset tukea yksityis-
tä kulutusta eläkkeiden ja julkisen sekto-
rin palkkojen korotusten kautta. 

Venäjän hallitus valmistelee par-
haillaan vuoteen 2030 ulottuvaa energi-
astrategiaa. Kaasun ja sähkön hinnan-
korotusohjelma on perustekijä uudis-
tuvassa energiastrategiassa. Sekä kaa-
sun että sähkön kotimarkkinahinnat on 
tarkoitus vapauttaa sääntelystä vuoteen 
2011 mennessä. Sääntelyn purku tulee 
ensi vaiheessa koskemaan yrityksiä. Mis-
sä määrin ja missä aikataulussa säänte-
ly vapautetaan myös kotitalouksien osal-
ta, on vielä epävarmaa. Tarkoituksena 
on kuitenkin nostaa myös kotitalouksi-
en tariffeja huomattavasti, vaikka sään-
tely jatkuukin. 

Valtion ja valtion omistamien yh-
tiöiden rooli energiasektorilla on viime 
vuosina vahvistunut. Ulkomaisten yh-
tiöiden toiminta sallitaan enintään vä-

hemmistöosakkaina venäläisten öljy-ja 
kaasuyhtiöiden hankkeissa. Suuretkin 
venäläisyhtiöt tarvitsevat kuitenkin ul-
komaisten yhtiöiden teknologista osaa-
mista etenkin ns. offshore-hankkeissa. 
Tämän lisäksi tarvitaan projektihallin-
nan osaamista sekä kykyä taloudellisten 
riskien jakamiseen. 

Sähkö avaa omistustaan, 
kaasu ei, öljy siltä väliltä 
Toisin kuin öljy-ja kaasusektorilla, säh-
kösektorilla valtio on vähentänyt omis-
tustaan ja vapauttanut sähkömarkki-
noita. Sähköreformi on edistynyt hy-
vin. Tuotantolaitokset on jaet tu eril-
lisille tuotantoyhtiöille, jo tka on yksi-
tyistetty ja osakeomistus huutokaupat-
tu. Suomalainen Fortum on yksi suurim-
pia ulkomaisia investoijia sähkösektoril-
la. Fortum omistaa yli 93 % Uralin alu-
eella toimivasta sähköntuotantoyhtiöstä 
TGK-10:stä sekä yli 25 % Leningradin 
alueella toimivasta yhtiöstä TGK-l:stä. 

Kaasusektor i on huomattavas-
ti ongelmallisempi kuin sähkösektori. 
Gazprom, jonka osuus Venäjän kaasu-
tuotannosta on n. 85 %, ei ole pystynyt 
uudistumaan. Gazpromilla on sekä vien-
ti- että kuljetusmonopoli. Gazpromia on 
kritisoitu jo ennen talouskriisiä liian vä-
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häisistä investoinneista kaasun tuotan-
toon, samalla kun se on käyttänyt huo-
mattavia summia ulkomaisiin investoin-
teihin ja toiminnan laajentamiseen ydin-
toimialansa ulkopuolellla sähkön ja öl-
jyn tuotannossa. Nyt huonompina aikoi-
na epäillään Gazpromin kykyä investoi-
da riittävästi uusiin esiintymiin Jamalin 
niemimaalla Länsi-Siperiassa tai Ba-
rentsin merellä (Shtokman-esiintymä). 
Molemmat esiintymät ovat luonnonolo-
suhteiltaan vaativammissa oloissa kuin 
mitkään aiemmin hyödynnetyt kentät. 
Jamalin niemimaan pohjoiset osat ovat 
pehmeätä suontyyppistä maastoa, jo-

ka ei ole merta, mutta ei myöskään ko-
vaa maaperää. Shtokmanin esiintymät 
ovat syvällä Pohjoisen jäämeren pohjal-
la useita satoja kilometrejä rannikosta. 
Ns. nesteytetyn kaasun (LNG) tuotanto 
saatiin käyntiin alkuvuodesta 2009 Sa-
halinilla. Nesteytettyä kaasua tuotetaan 
yhteistyössä Shellin kanssa. 

Öljysektori ei ole yhtä ongelmalli-
nen kuin kaasusektori mm. sen takia, 
että öljyn alalla on useita toimijoita: 
Rosneft, Gazprom, Lukoil ja TNK-BP 
ovat niistä suurimmat. Venäjän tavoit-
teena lähivuosina on lisätä Itä-Siperi-
an kenttien tuotantoa. Haasteena on ke-

hittymätön infrastruktuuri tällä alueel-
la sekä muutoinkin hankalammat olot 
kuin etabloiduilla öljykentillä Länsi-Si-
periassa. 

Kaasua, kaasua 
(sanoi komisario Palmu) 
Talouskriisi tulee hidastamaan näiden 
suurten energiahankkeiden etenemistä. 
Poliittisesti tärkeille hankkeille, kuten 
Itämeren kaasuputkelle, Nordstream, 
löytynee rahoitusta vallitsevassakin ta-
loudellisessa tilanteessa. Nordstream-
yhtiö pyrkii aloi t tamaan rakentamis-
työt eli putkien laskun Itämereen kevääl-
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lä 2010 - edellyttäen, että siihen mennes-
sä on saatu kaikki tarvittavat luvat put-
ken matkan varrella sijaitsevilta valti-
oilta. Suomesta tarvitaan vielä talous-
vyöhykekin mukainen valtioneuvoston 
suostumuspäätös ja tämän jälkeen Län-
si-Suomen ympäristölupaviraston vesi-
lain mukainen rakennuslupa. Suostu-
muspäätös on odotettavissa syksyn ku-
luessa ja päätös rakentamisluvasta tule-
van talven aikana. 

Venäjän ja Ukrainan väliset tois-
tuvat kaasukriisit ovat korostaneet tar-
vetta vahvistaa energiaturvallisuutta ja 
Euoopan maiden keskinäistä solidaari-
suutta. Noin neljännes EU:n käyttämäs-
tä energiasta tulee Venäjältä. Toisaalta 
EU:iin menee noin 60 % Venäjän viemäs-
tä energiasta. Riippuvuus on näin ollen 
molemminpuolista: myös Venäjä on mi-
tä suurimmassa määrin riippuvainen sii-
tä, että sillä on energian ostajia Euroo-
passa. Ongelma syntyy siitä, että muuta-
mat EU-maat ovat lähes täysin riippu-
vaisia venäläisestä kaasusta. Suomessa 
venäläistä kaasua käytetään ennen kaik-
kea teollisuuden piirissä ja teollisuudel-

le on mahdollista vaihtoehtoisesti käyt-
tää sähköä. Kaakkois-Euroopan mais-
sa, kuten esimerkiksi Romaniassa ja Bul-
gariassa, kaasua käytetään myös kotita-
louksissa eikä vaihtoehtoista sähköinf-
rastruktuuria ole tarjolla. Näköpiiris-
sä on jo nyt, että EU:n piirissä kiireh-
ditään poikittaisten verkkojen rakenta-
mista, jotta energian saannille olisi ole-
massa vaihtoehtoisia reittejä ja lähteitä. 

Kivikautinen energiatehokkuus, 
yhteistyöpotentiaalia on! 
Valtava haaste ja samalla mahdollisuus 
Venäjälle on siinä, että sen energiankäyt-
tö edelleen on hyvin tuhlaavaa. Useiden 
arvioiden mukaan Venäjä pystyisi lä-
hes tuplaamaan sekä kotimaan markki-
noille että vientiin tarkoitetun energian 
määrän tehostamalla energiatehokkuut-
taan. Presidentti Medvedevkin on toden-
nut Venäjän teollisuuden energiatehok-
kuuden olevan "kivikautisella tasolla". 
Medvedevin tavoitteena on leikata ener-
giankulutusta 40 % vuoteen 2020 men-
nessä. Vastaavasti Venäjän tavoitteena 
on nostaa uusiutuvan energian osuutta 

4,5 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Uu-
siutuva energia muodostaa tällä hetkel-
lä vain noin 1 %:n Venäjän tuottaman 
energian kokonaismäärästä. 

Uusiutuvan energian käyttöönotto 
ja energiatehokkuuden lisääminen tar-
joavat merkittävän yhteistyöpotentiaa-
lin Suonien ja Venäjän välisessä yhteis-
työssä. Suomen hallituksen huhtikuussa 
2009 hyväksymässä Venäjä-toimintaoh-
jelmassa nostetaankin energiasektorin 
osalta prioriteeksi juuri yhteistyön uu-
siutuvan energian ja energiatehokkuu-
den alalla. Suomella on tarjota korkea-
tasoista osaamista ja teknologiaa ja Ve-
näjällä puolestaan on selkeä tarve, tah-
to ja intressi panostaa tähän sektoriin. 
Pohjoisen ulottuvuuden politiikan alla 
tehdäänkin jo nyt pienimuotoista ener-
giatehokkuusyhteistyötä Luoteis-Venä-
jällä. Haasteena on siirtää jo testatut 
mallit ja toimintatavat suuremman mit-
taluokan hankkeisiin, jotka tähtäävät 
kokonaisten kaupunkien ja kylien uu-
distettuun energiainfrastruktuuriin. • 

(Vätiotsikointi KM) 
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Suomen energiaturvallisuus Olli Kivinen 

Olli Kivinen on Helsingin 
Sanomien pitkäaikainen toimittaja, 

ulkomaanosaston päällikkö ja 
pääkirjoitustoimittaja, nykyisin 

riippumaton kolumnisti 

Ulkopolitiikan musta aukko 

Suomen ulkopoliittisen keskus-
telun musta aukko on Nord 
Stream -kaasuputki . Maamme 

joh ta ja t toistavat tois tamistaan mant-
raa, että Kannakselta Saksaan vedettä-
vän putken ainoa ongelma Suomelle on 
huoli rakentamisen a iheut tamista ym-
päristöongelmista. Väitteellä to r ju taan 
kaikki muut arviot niin ta rmokkaas t i , 
että ulkopuolinen alkaa pelätä päät täj i -
en uskovan omia sanojaan. Vastuiden pe-
rään voi kysellä, kun asia lykätään ym-
päristöviranomaisille. 

Todellisuudessa kyse on pal josta 
muuta. Kaasuputki ja koko ajan lisään-
tyvä venäläisen öljyn kuljetus Koivistos-
ta maailmalle on muut tanut ja muut taa 
edelleen koko Itämeren alueen strategis-
ta perusti lannetta. Syy on yksinkertai-
nen. Venäjän vienti perustuu pi tkään lä-
hes kokonaan energian ja muiden raa-
ka-aineiden vientiin, joten Itämeri-reit-
ti on sille elintärkeä. Pientä ja osin ka-
peaa I tämerta voi hyvin verrata Hormu-
zin salmeen Punaisen meren suulla; si-
tä kaut ta virtaa maailmalle Persianlah-
den öljy, ja salmen merkityksestä on saa-
tu mitä surullisimpia muistutuksia vuo-
sikymmenten ajan. 

Nord Stream on läpeensä poliitt i-
nen hanke. Mitään taloudellista järkeä 
siinä ei ole, vaan putken t akana olevat 
Venäjä, Saksa ja Hollant i haluavat vä-

hentää maata pi tkin vedettävien putkien 
osuutta. Niiden varrella on erilaisia mai-
ta Virosta Ukra inaan , ja niiden kiistat 
Venäjän kanssa ovat aiheuttaneet vaike-
uksia. Vastaveto on niiden ohit taminen. 
Jos päämääränä olisi halvin ja teknises-
ti paras reitti niin ratkaisu olisi helppo. 
Kaasupol i t i ikkaan perehtyneen asian-
tunti jan sanoin: Insinööri vetäisi putken 
Latviaan, jossa on kulutuksen kausivaih-
telun säätelyyn tarpeellisia varastoja, ja 
sieltä maata pitkin Saksaan. 

ENERGIAN KULJETUKSEEN tarvit-
tavat putket eivät ole Venäjälle mitä ta-
hansa yhteyksiä. Energia ja muut raaka-
aineet ovat maalle ainoa keino korvata 
sotilaallinen ja taloudellinen heikkous 
kilvoittelussa superval ta-aseman r ip-
peiden säilyttämiseksi. Energiavarojen 
säilyttämisestä omissa käsissä on saatu 
paljon esimerkkejä, kun ulkomaalaisia 
yhtiöitä on syrj i t ty mitä eri laisimmil-
la keinoilla. Rinnal la on johdonmukai-
nen putkipol i t i ikka: Venäjän joh to on 
pyrkinyt pitkäjänteisellä poli t i ikallaan 
saamaan valvontaansa kaikki mahdol-
liset putkistot , jo tka johtavat ulos enti-
sen Neuvostoliiton alueelta. Siinä se on 
onnistunut usein varsin häikäilemättö-
mällä polit ikoinnilla. 

Tämän johdosta ei ole mi tenkään 
ihmeell is tä , e t tä silloinen president-

ti Vladimir Pu t in määräsi putken suo-
jelun sotavoimien tärkeäksi tehtäväksi. 
Tänä vuonna sanomaa vahvistetaan jär-
jestämällä sotaharjoi tuksia Laatokal la 
sekä Kaliningradissa ja Valko-Venäjäl-
lä. Venäläisessä Nezavisimaja Gazetas-
sa kirjoit tava Vladimir Muchin yhdisti 
ne suoraan Nord Streamiin kirjoitukses-
sa, jonka otsikko oli "Armeija öljyteol-
lisuuden palveluksessa". Samasta suun-
nasta ke r too jo aikaisemmin ilmoitet-
tu päätös antaa valtion kaasujättiläisel-
le Gazpromille oikeus muodostaa omia 
suojajoukkoja. 

Todell isuudessa meressä olevan 
kaasupu tken täydell inen suojelu on 
mahdot tomuus , koska se kulkee kan-
sainvälisillä merialueilla, joilla kaikilla 
aluksilla on kulkuoikeus. Suojelutehtä-
vä antaa kui tenkin hyvän perusteen li-
sätä kalustoa ja kaikenlaista toimintaa 
Itämeren alueella. Se korostaa rantaval-
tioiden merkitystä Venäjän sotilasstra-
tegiassa. Joidenkin salalii t toteorioiden 
rakastajien mielestä Arctic Sea aluksen 
salaperäiset seikkailut olivat järjestetty 
operaatio, jolla "todistet t i in" Itämeren 
muuttuminen turvattomaksi , mikä puo-
lestaan kasvattaa tarvetta lisätä ennak-
koehkäiseviä suojatoimia. 

VENÄJÄN ENERGIAPOLITIIKKA on 
onnistunut varsin hyvin, ja se on osoit-
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tautunut liian taitavaksi pelaajaksi esi-
merkiksi Euroopan unionille. Se muren-
taa pahasti EU:n yhteistä uiko-ja turval-
lisuuspolitiikkaa. Venäjä on toteuttanut 
klassisen hajota ja hallitse -operaation ja-
kamalla EU-maat "hyviin", joiden kans-
sa ollaan läheisissä suhteissa, ja energia-
asioissa mariseviin "pahoihin", joita syr-
jitään erilaisin keinoin. Hyvien kärjes-
sä on Saksa, Nord Streamin toinen pää-
osapuoli. Venäjän politiikan menestys 
johtuu suurelta osalta Saksan katastrofi-
maisesta energiapolitiikasta, joka on aja-
nut sen pahaan riippuvuuteen Venäjästä. 

Näin siitä huolimatta, että EU:n to-
dellinen riippuvuus Venäjästä on rajalli-
nen, kuten European Council on Foreign 
Relations (ww.ecfr.eu) -ajatuspajan tutki-
mus on osoittanut. Tärkein askel olisi EU:n 

laajuisen energiapolitiikan ja yhtenäisten 
kaasumarkkinoiden toteuttaminen, mutta 
ennen muuta Saksan ja Ranskan energia-
jättiläisten vastustus on estänyt sen. 

SUOMI KUULUU epäilemättä Venäjän 
kirjoissa "hyviin". Tällä hetkellä on lii-
an aikaista sanoa, onko maamme valit-
sema vain ympäristöongelma -linja vii-
sas vai vaarallinen. Sen kannattajat ve-
toavat reaalipolitiikkaan: mitä on voi-
tettavissa metelöimällä asialla, joka on 
tärkeä kahdelle Itämeren alueen suurim-
malle maalle. Toinen punnus tässä vaa-
kakupissa on toive Venäjän muuttumi-
sesta demokraattiseksi markkinatalous-
maaksi, joka tekee putken "tavalliseksi" 
kaupalliseksi yhteistyöhankkeeksi. Vali-
tettavasti kehitys kulkee täysin päinvas-

taiseen suuntaan. Keskeinen ongelma 
energiankin alalla on se, että Venäjä pe-
laa yhä selkeämmin eri säännöillä kuin 
vapaat läntiset maat; Kreml torjuu ul-
komaalaiset yritykset omasta maastaan, 
mutta vaatii samalla vapauksia oikeissa 
markkinatalousmaissa. 

Mustan aukon ongelma on se, et-
tä sillä pyri tään hukut tamaan kaikki 
keskustelu putken muista merkitykses-
tä kuin ympäristövaikutuksista. Se an-
taa masentavan kuvan maamme julkisen 
ulkopoliittisen pohdiskelun tasosta. Oi-
keilla nimillä keskustelu on yhtä vaike-
aa kuten aikaisemminkin. Asian voisi sa-
noa ilkeämminkin: kansalaisia harhau-
tetaan maamme turvallisuuden kannalta 
tärkeässä asiassa. • 

Julkaistu Helsingin Sanomissa 25.8.2009. 
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Suomen energiaturvallisuus Sebastian Sass 

Sebastian Sass 
työskentelee 

yhteiskuntasuhteiden 
johtajana 

Nord Stream AG:ssa 

Nord Stream parantaa 
eurooppalaista huoltovarmuutta 
Nord Stream on suunnitteil la oleva maakaasuputkil inja, joka tuleeyhdistämään 

Venäjän ja Euroopan unionin Itämeren kautta. Nord Stream tuo maailman suu-

r immat kaasuvarannot eurooppalaisten kuluttaj ien käyttöön kattamalla noin 

26 mil joonan kotitalouden energiatarpeen. Hanke parantaa merkittävästi 

Euroopan huoltovarmuutta sekä auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä. 

Itämeren kaasuputkihanke on ollut 
näkyvästi esillä suomalaisessa me-
diassa viime kuukausina. Mikä on 

Nord Stream -kaasuputkilinjan merkitys 
eurooppalaisen ja suomalaisen energia-
huollon kannalta? 

Lisää huoltovarmuutta 
kaasumarkkinoihin 
Viime vuosien a ikana eurooppalainen 
energiahuolto on lisääntyvästi rakentu-
nut maakaasun varaan. Maakaasu aihe-
u t taa energiantuotannossa jopa puolet 
vähemmän hi i l idioksidipäästöjä kuin 
esimerkiksi kivihiili . Iso-Bri tannia on 

— Suunniteltu Nord Stream -putkilinja 

— Euroopan maakaasuverkostoon 
kuuluva putkilinja 

Putkilinja suunnitteilla 
tai rakenteilla 

Valtion raja 

Talousvyöhykkeen (EEZ) raja 

Talousvyöhykkeen (EEZ) raja 
(epävirallinen) 

vuosien 1990-2005 a ikana onnis tunut 
vähentämään vuosittaisia C02-pääs tö-
jään 111 mil joonal la tonni l la lähinnä 
kasvattamalla maakaasun osuutta säh-
köntuotannossa. Määrä on yhtä paljon 
ku in Suomen ja Ruots in vuosit taiset 
C02-päästöt yhteensä. 

Maakaasu on hintansakin puoles-
ta kysytty energiamuoto. Putken kaut ta 
toimitetun kaasun hinta on kulut tajal-
le huomattavast i ennakoitavampi kuin 
päivähintaa noudattavat muut energia-

muodot . EU onk in virallisesti nimen-
nyt Nord Streamin yhdeksi tä rke im-
mistä energiahankkeista osana Euroo-
pan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E). 
Nord Streamin osakkaina ovat yrityk-
set Hollannista, Saksasta ja Venäjältä. 

E u r o o p a n u n i o n i n j ä senmaana 
Suomen ta louden menestys no jau tuu 
pitkälti unionin sisämarkkinoiden kehi-
tykseen. Euroopan talouskasvu tarvitsee 
luotettavaa energiahuoltoa kilpailuky-
kyiseen h in taan , jo t ta eurooppalaisil la 
kuluttaji l la on varaa ostaa Suomen vien-
t i tavaroita. Siten koko Euroopan kan-
nalta tärkeät energiatalouden ratkaisut 
edistävät lopulta myös Suomen taloutta . 

Suomen huoltovarmuuden kannal-
ta on merkittävää se, että Nord Streamin 
myötä Suomi on tulevaisuudessa maa-
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Piitkenhskiialus. Kuva: Nord Stream. 

kaasun pääsiirtoväylän varrella. Mitä 
enemmän maakasua syötetään Euroo-
pan unionin verkostoon ja mitä enem-
män maakasua on Suomen lähialueilla, 
sitä parempi on tilanne Suomenkin ener-
giasaannin näkökulmasta. 

Maakaasun kasvava merkitys koko 
Euroopan energiahuollossa näkyy myös 
siinä, että sähköntuotannossa sen osuus 
on 90-luvun puolivälin jälkeen tuplaan-
tunut noin 22 prosenttiin. Ja yli puolet 
vuoden 2000 jälkeen käyttöön otetus-
ta uudesta sähköntuotannosta perus-
tuu maakaasuun. Euroopan haastee-
na on kuitenkin se, että sen kotimaiset 
maakaasukentät ovat hiipumassa. Siksi 
tuontoa on lisättävä Euroopan unionin 
ulkopuolisista maista. 

Merenalainen kaasuputki 
-turvall inen ratkaisu 
Nord Stream on huomioinut hankkeen 
suunnittelussa niin rakentamisen ja käy-
tön aikaisen turvallisuuden kuin ekolo-
giset ja sosiaaliset kysymykset. Ympä-

ristöön liittyen hankeen yhteydessä on 
toteutettu Itämeren historian mittavin 
ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 
Ehdotettu reittivaihtoehto onkin mah-
dollisimman turvallinen ja ympäristön 
kannalta kestävä. Se välttää mahdolli-
simman suurelta osin ympäristön kan-
nalta herkät alueet, merenpohjassa ole-
vat kulttuuriperintökohteet ja ammuk-
set, joita on putkilinjalla Suomen talo-
usvyöhykkeellä yhteensä 27. 

Nord Stream on myös energiakulje-
tusten kannalta kestävä ratkaisu. Pitkän 
aikavälin tilastot osoittavat, että me-
renalainen kaasuputki on kaikkein tur-
vallisin tapa kuljettaa maakaasua. Esi-
merkiksi Pohjanmerellä sijaitsee useita 
kaasuputkia, joiden käytöstä on saatu 
runsaasti hyviä kokemuksia. Vaihtoehtoi-
nen tapa kaasun siirtoon olisi kuljettaa 
kaasua meritse nestekaasutankkereilla. 
Jos putkeen suunniteltu määrä maakaa-
sua kuljetettaisiin laivateitse Suomen-
lahden kautta, se tarkoittaisi vuositasol-
la noin 600 laivaa eli 1200 matkaa jo nyt 

tiheästi liikennöidyllä Suomenlahdella. 
Syvällä meren pohjassa olevan put-

kilinjan etuna - verrattuna maan päällä 
kulkevaan putkeen - on myös se, että me-
renalainen kaasuputki ei vaadi erityisiä 
suojatoimia. Putken luokse on erittäin 
vaikea päästä. Maanpäällinen putkilin-
ja - sen lisäksi että sen reitillä joudut-
taisiin rakennusvaiheessa merkittävästi 
kajoamaan maaperään ja kasvustoon -
olisi alttiimpi ympäristöstä kohdistuvil-
le haittatekijöille. 

Suunnittelua hyvässä 
yhteistyössä 

Nord Stream -kaasuputk ihankkeen 
suunnitteluprosessi on ollut pitkä ja pe-
rusteellinen: hanke on alunperin käyn-
nistetty jo vuonna 1997 suomalais-venä-
läisen yhtiön North Transgas Oy:n toi-
mesta. Hankkeessa on hyödynnetty alan 
parasta asiantuntemusta ja viimeisintä 
teknologiaa, olipa kyse hankkeen ym-
päristövaikutuksista tai miinanraiva-
uksesta putkil injan reitillä. Myös Itä-
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Suomen energiaturvallisuus 

ITÄMEREN HALKI KULKEVA MAAKAASUPUTKI 
SUOMI 

Suunniteltu 
kaasuputkilinja 

VIRO Putkenlaskualus 
RUOTSI 

LATVIA f 

LIETTUA 

•reifswald PUOLA 

Kuljetusalus 

Putket kuumennetaan 
ennen hitsausta 

Valmis kaasuputkilinja 

Merenpohjan ^ ^ ^ ^ ^ 
epätasaisia kohtia 
vältetään 
Useiden kilometrien säde 

Kaasuputki voi kiertää 
laajat epätasaiset alueet. 

Asentaminen 
' imerenpohjan epätasaisiin 
kohtiin 

Merenpohja tarkistetaan 
tarkoin esteiden varalta 
ennen putkien laskemista. 

I Nord Stream 
- Th« new gas supply route for Europe 

Kaasuputken asennus 

n Kuljetusalus toimittaa 
putket putkeniaskualukselle. 

Q Kaksi putkea 
liitetään yhteen.. 

...ja hitsataan 
yhteen sekä sisä-
että ulkopuolelta. 

Putkenlaskualus 

N , 

Tietoja kaasuputkil injasta 
• Kaksi rinnakkaista putkilinjaa. 

Ensimmäisen putkilinjan suunniteltu 
käyttöönotto vuonna 2011, 
toisen vuonna 2012. 

• Kokonaiskapasiteetti: 
55 miljardia kuutiometriä vuodessa. 

• Täyttää noin 25 % Euroopan kaasun 
lisätuontitarpeesta vuonna 2025. 

• Kulut: 7,4 miljardia euroa. 

lähde: Nord Stream 

H Kaasuputkilinja sijoitetaan 
merenpohjaan. Kokonaispituus 
on noin 1 220 km. 

3mm 
Teräs: 
27-41 mm 

Q Putkenlaskualus liikkuu samaan 
tahtiin kuin kaasuputkea 
lasketaan merenpohjaan. 

kaasuputki -

El Putket liitetään jo 
valmistuneeseen osaan 
Arviolta yhteensä 
100 000 putkea 
hitsataan kiinni toisiinsa 

meren ympärysval t iot ovat olleet Es-
poo-sopimuksen mukaisesti osallisina 
prosessissa. Vuodesta 2006 lähtien on 
järjestetty satoja virallisia ja epäviralli-
sia, monenkeskisiä ja kahdenvälisiä ta-
paamisia, joissa eri toimijat, mm. viran-
omaiset ja suuri yleisö- ovat voineet esit-
tää näkökantojaan ja vaihtaa näkemyk-
siään hankkeesta. 

Pu tk i l in jan reitt i kulkee Venäjän, 
Tanskan ja Saksan aluevesillä ja talous-
vyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin ta-
lousvyöhykkeillä,. Hankkeeseen sovelle-
taan siten myös näiden maiden kansallis-
ta lainsäädäntöä, erityisesti ympäristö-
lainsäädännön osalta. Asiantuntijoilla, 
järjestöil lä ja suurella yleisöllä on ollut 

hankkeen eri kehitysvaiheissa mahdolli-
suus tuoda esille kantansa viranomaisten 
järjestämissä kuulemisissa. Viranomai-
set ovat puolestaan huomioineet yleisön 
palaut teen ja ohjeistaneet hankkees ta 
vastaavaa Nord Stream -yhtiötä. 

On itsestään selvää, että putki l inja 
toteutuu Suomen talousvyöhykkeellä ai-
noastaan Suomen lainsäädännön pohjal-
ta ja suomalaisten ympäristölupien puit-
teissa. Lainsäädännön soveltamisesta ja 
sen valvonnasta ei Suomen reittiosuudel-
la vastaa kukaan muu kuin Suomen vi-
ranomaiset. Mutta rajoja ylittävä yhteis-
työ maiden välillä on jo nyt luonut uu-
sia käytäntöjä valtioiden rajat ylittävien 
hankkeiden suunnitteluun Itämeren alu-

eella. I lahduttavaa on yhteistyön kehit-
tyminen Venäjän ja koko EU:n välillä. 
Se edistää yhteisiä tavoitteita ja erityi-
sesti ympäristönsuojelua. Nord Stream 
-hankkeessa merkit tävää hyötyä on ol-
lut suomalaisten viranomais tahojen ja 
erityisesti myös merivoimien korkealaa-
tuisesta tietotaidosta. 

Nord Stream -hanke on osoitus sii-
tä , mitä yhteiseurooppalaisella yhteis-
työllä voidaan saavuttaa. Laajempi yh-
teinen etu on pitkällä tähtäimellä myös 
pa ika l l inen etu. Kansainväl isenä eu-
rooppalaisena yhtiönä olemme iloisia ra-
kentaessamme yleiseurooppalaista ener-
giaratkaisua, josta myös Suomi EU:n jä-
senvaltiona hyötyy. | 
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Puolustusvoimien komentajan, amiraali Juhani Kaskealan haastattelu 25.6.2009 

Puolustusvoimamme ovat kunnossa, 

Amiraali Juhani Kaskeala ja vara-amiraali 

Hans Holmström 25.6. Paitsiossa 

Meriupseerikerhon puistossa. 

Herra amiraali, Puolustusvoimissa 
päättyy nyt kahdeksan vuotta kestä-
nyt amiraalin aika. Ja yhtä pitkää ko-
mentajakautta ei ehkä Suomen puolus-
tusvoimissa koskaan enää tule. Klassi-
nen kysymys, miltä nyt tuntuu? 

Kyllä tässä tietysti nyt haikeutta 
tuntuu. Kun olen ollut 44 vuotta uni-
vormussa, ja kun viime viikkoina on 
korostunut se, että kaikki tapahtumat 
ovat viimeistä kertaa, viimeistä kertaa 
laivalla, toissa viikolla viimeistä kertaa 
Hornetilla lentämässä tai viimeistä ker-
taa panssaripataljoonan hyökkäyksessä. 
Ja tänään viimeistä kertaa esittelemässä 
ylipäällikölle, niin haikeutta on. Tämä 
on ollut monipuolinen ja haastava teh-
tävä, eikä sitä voi kiistää, etteikö tässä 
ole päässyt vaikuttamaan ja etteikö teh-
tävän vastuu ja vaikutusvalta olisi olleet 
tasapainossa. Molempia on ollut. 

Tuntuuko, että surutyö on vasta edessä? 
No ei. Minulle on tar jot tu , ja olen 

ottanut vastaan tehtäviä, jotka täyttävät 
kalenterin vielä kolme seuraavaa vuot-
ta. Rouvani jää kolmen vuoden päästä 
eläkkeelle, jolloin on uusi tilanne. Syk-
syn kalenteri on ehkä liiankin täynnä, 
mutta tulevat tehtävät, liittyessään työ-
höni puolustusvoimissa tarjoavat kui-
tenkin pehmeän laskun. 

Vuonna 1946 syntynyt samanikäiseni ys-
tävä, joka on myös luonut erittäin hienon 
elämänuran, totesi häntä onnitellessani, 
vuoden 46 olleen erinomaisen. Totesim-
me yhdessä molempien jatkavan työelä-
mässä. Vuosi 46 lienee ollut hyvä vuosi? 

Olen erotessani virkaiältäni van-
hin puolustusvoimain komentaja län-
si-Euroopassa, joskin etelä- Euroopas-
sa on iältään vanhempia. Olen syntynyt 
26.7.1946, ja samana päivänä on synty-
nyt myös Saksan Liittotasavallan ase-
voimien komentaja, kenraali Schneider-
hahn. Olemme aina onnitelleet toisiam-
me syntymäpäivänämme, ja viime vuon-
na hän ilmoittikin jatkavansa liittokans-
leri Merlcelin pyynnöstä vielä vuoden. 
Mutta minulla tulee täyteen kahdeksan 
vuotta ja kaksi kuukautta komentajuut-
ta, hänellä sitten erotessaan kahdeksan 
vuotta! Kyllä, vuosi 46 oli hyvä vuosi. 

Miksi meriupseerin elämänura? Jo var-
hain harkittua vai valinta useista vaih-
toehdoista? 

Kyllä se oli jokseenkin selvää melko 
alusta alkaen. Ehdin olla kouluaikana 

neljä vuotta Merimies-Unionin kirjois-
sa ja merikapteenin ura oli toinen vaih-
toehto. Lukioaikana laivastoura alkoi 
kuitenkin kirkastua ja varusmiespalve-
lun jälkeen asia oli selvä. Palvelu kesäali-
luutnanttina moottoritykkiveneellä kir-
kasti asian ja taustalla oli myös Meriso-
takoulun vieressä asuneen suomenlinna-
laispojan meripartioharrastus, jossa me-
renkulun opetusta sai Merisotakoulun 
luokkahuoneissa. Joten uranvalinta oli 
selvä. Äidin vastustuksesta huolimatta! 

Teillä molemmilla amiraaleilla on ol-
lut ylin komentajatehtävä pitkäaikai-
sin yhtäjaksoinen posti upseerin, voi-
siko sanoa pätkätyöelämässä. 

Tämä tehtävien pitkä yhtäjaksoi-
suus on aivan tot ta . Käyttöön otettu 
määräaikaisuus korkeissa komentaja-
tehtävissä on hyvä, koska muutoin saat-
taa käydä niin, että henkilö jatkaa itse-
krikii t tömästi tehtävässään vaikka in-
toa, innovatiivisuutta ja virtaa ei enää 
riittävästi ole. 

Noudate t tu everstien/kommodo-
rien ja kenraalien/amiraalien tehtävien 
viiden vuoden määräaikaisuus on ollut 
hyvä järjestelmä tarjotessaan mahdolli-
suuden arvioida alaisen intoa ja kykyä 
hoitaa ehkä seuraavaa tehtävää ja estää 
"asettumisen lepäämään laakereille". 
Toisaalta korkeimpien tehtävien hal-
tijoihin ei yleensä kohdistu kr i t i ikkiä 
puolustusvoiminen sisältä, vaan lähin-
nä vain median taholta, joten määräai-
kaisjärjestelmä on hyvä. 



olkaamme siitä ylpeitä! 

37 aamulla! 

Joku nuorempi tuolla sillalla kertoi 
erään amerikkalaisen amiraalin to-
denneen, ettei amiraaliksi tulon jäl-
keen koskaan ole ollut nälkä, eikä kos-
kaan ole tarvinnut kuulla totuutta! 

Näinhän se tai taa olla. Ainakin 
vatsaansa saa ryhtyä ohentamaan! 

Mikä on ollut komentajakauden hie-
noin asia ja mikä haastavin? 

Kyllä se suurin haaste on, ja on ol-
lut, puolustusvoimien resurssitarpeiden 
perusteleminen. Saada poliitikot ym-

märtämään, miksi tarvitaan eriasioita 
ja mitä ne maksavat. Ehkä suurin pet-
tymys oli vuosien 2006-7 toteutetut no-
peat säästöt, jo tka pakottivat reservin 
harjoitusten osalta harjoi tustaukoon, 
eli säästöt oli pakko kohdistaa toimin-
taan. Materiaalihankinnat oli aiemmin 
sovittu ja palkat pitää maksaa, joten 
säästökohteeksi oli pakko ottaa toimin-
ta. Ja silloin koulutus oli kohde. Vaikka 
juustohöylästä valtiontaloudessa puhut-
tiin, näytti puolustusvoimat olevan hel-
poin kohde. 

Omana lähtökohtanani on ollut 
saada perusasiat kuntoon, ja siinä on 
onnistuttu. Esimerkiksi infrastruktuu-
rimuutokset: mm. kiinteistöt Senaatti-
kiinteistöille, ovat johtaneet hyviin tu-
loksiin. Tiloja ei ole koskaan korja t tu 
tässä mitassa, kalustoa on voitu hank-
kia, harjoituksien edellytyksiä kehittää. 
Jo varusmiesten ja reserviläisten vaate-
tuksen kohentaminen ja uusi ajantasai-
nen kalusto antavat uskottavuutta, intoa 
ja itsetuntoa sekä ulospäin, että omalle 
organisaatiolle. 
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Tärkeää on, että olemme voineet 
"benchmarkata" omaa osaamistamme 
kansainvälisissä harjoituksissa. Olem-
me voineet nähdä, että osaamisemme ja 
materiaalinenkin puoli ei ole yhtään hei-
kompaa, pikemminkin päinvastoin, ja se 
kestää täysin kansainvälisen arvostelun 
ja arvioinnin. 

Tästä on hyvä mieli. 
Toteutetut palkatun henkilöstön 

ratkaisut, aliupseeriston perustaminen 
uudelleen, upseerikoulutuksen uudista-
minen, näitä pidän ehkä henkilökohtai-
sesti tärkeimpänä saavutuksenani. Tä-
hän aliupseeriston paluuseen ei ollut 
rohkeutta edellisellä vuosikymmenellä. 
Ja nyt uusien aliupseerikoulutukseen ja 
tehtäviin hakeutuvien rekryyttien taso 
ja määrä on ylittänyt kaikki odotukset. 

Upseerikoulutuksen toteuttaminen 
Bologna-prosessin mukaan siten sovel-
lettuna, että se sisältää selkeän jaon teo-
rian ja käytännön jaksoihin on toinen 
merkittävä päätös. Nuorta miestä ei pi-

dä istuttaa yli kolmea vuotta yhtä mittaa 
koulussa, vaan väliin on saatava selkeä 
työelämäjakso, joka kestää neljä vuot-
ta. Tällöin pääsee leivän syrjään kiin-
ni ja voi sitten päättä, haluaako jatkaa 
korkeampia opintoja. Ehdotet tu yhtä-
jaksoinen viisi vuotta sotakoulussa vie-
raannut taa nuoren ihmisen todellisuu-
desta. Ja oppimiskäyrä on aivan toisen-
lainen, kun teoriassa opittua voi soveltaa 
käytännön tehtäviin. 

Onko joku asia jäänyt harmittamaan 
tai kesken? 

Se, ettei vielä löytynyt päättäji l tä 
valmiuksia tehdä välttämättä eteen tule-
via supistuksia puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen vahvuuksiin. Olen toden-
nut eurooppalaisille kollegoilleni, että 
olen todennäköisesti ainoa puolustusvoi-
mien komentaja, joka esittää joukkojen 
määrän vähentämistä 100 000:11a, ja po-
liittinen mielipide vastustaa sitä. Reali-
teetti, josta emme voi paeta, ovat kustan-

nukset ja se, että vuosikymmenen puo-
liväliin mennessä ikäluokat pienenevät 
viidellä tuhannella. Päätöksentekoa on 
nyt siirretty neljä vuotta eteenpäin, mut-
ta se on edessä. Puolustusvoimien suun-
nittelussa pitkäjänteisyys on valtt ia, 
mutta alue- ja muu politiikka vaikuttaa. 
Toisaalta on hienoa, että kansanedusta-
ja t tuntevat huolta maanpuolustukses-
ta vastustaessaan sodan ajan joukkojen 
supistamista 250 000:een. Yksinkertai-
nen aritmetiikka kuitenkin osoittaa, et-
tä kun reserviin koulutetaan vuosittain 
noin 20 000 henkeä, ja kun kenttäkel-
poisin osa on 20-30-vuotiaat, niin meil-
lä vaikeuksia saada, vanhemmat pätevät 
reserviläiset mukaan lukienkin, tuo 250 
000 kasaan. 

Reserviläiset ovat myös olleet supistuk-
sista huolissaan. 

Kyllä, mutta supistuksethan eivät 
estä toimimista vapaaehtoisissa tehtävis-
sä. Olen esittänyt, että asevelvollisuuden 
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tulee koskea koko ikäluokkaa, mutta re-
servissä oloaikaa voitaisiin lyhentää ny-
kyisestä vaikka välille 20-30 vuotta. Tä-
mä ei estäisi millään tavoin toimimista 
vapaaehtoisena eri tehtävissä. Koko ikä-
luokan asevelvollisuus on parempi, kuin 
vaikka 40 vuoden pituinen reserviläi-
syys, mutta vain pientä osaa ikäluokas-
ta koskeva asevelvollisuus. 

Pitkän sotilasuran varrella ovat poliit-
tiset ja muut "ympäristötekijät" pe-
rusteellisesti muuttuneet. Neuvosto-
liitto romahti, ja Pariisin rauhansopi-
muksen sotilasartiklat kumottiin. Mi-
ten se on vaikuttanut puolustusvoimiin, 
sen koostumukseen ja tehtäviin? Meri-
voimienhan osalta se muutti uhkaku-
vaa Varsovan liiton Itämeren muuttu-
essa Naton mereksi. 

Kyllä se osin muutti esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun uhkakuvaa mm. 
maihinnousun uhan pienentyessä. Me-
rivoimien osalta tämä strateginen muu-
tos vaikutti siten, että jouduin päättä-

mään luopumisesta ilmatyynyaluksis-
ta. Se oli raskas päätös, johon sain tu-
kea amiraali Holmströmiltä. Se oli myös 
raskas päätös merivoimien aikaisemman 
johdon kannalta, joka aikanaan oli asi-
asta päättänyt, ja erinomaisin ja oikein 
perustein. Mutta strateginen tilanne oli 
muuttunut ja sen mukaan oli ratkaisut 
tehtävä. 

Merivoimien tehtävä on näkyä me-
rellä, suojata meriliikennettä ja huoleh-
tia Ahvenanmaan puolustuksesta. Poh-
joisen Itämeren toimintojen suunnittelu 
on merivoimien vastuulla. Ilmavoimille 
kuuluu taas pääkaupunkiseudun puolus-
tuksen suunnittelu ilmauhkaa vastaan ja 
maa- ja ilmavoimien tukeminen. Maa-
voimilla on selkeästi maarajasta huo-
lehtiminen, valmiuden kohottaminen ja 
tarvittaessa voimannäyttö. Yhteistyö-
tä on hyvällä menestyksellä harjoiteltu. 
Maavoimat johti tämän vuoden pääsota-
harjoituksen, merivoimat sitä edellisen 
ja ilmavoimat on vuorossa seuraavaksi. 
Yhteispeli toimii melko hyvin. 

Samaiset muutokset ovat mahdollis-
taneet "oikean" vapaaehtoisen maan-
puolustustyön, ja mm. maakuntajouk-
kojen synnyttämisen. Merivoimien 
maakuntajoukkoinani on osoittautu-
nut erinomaiseksi. Yksiköt ovat pieniä 
erikoisyksiköltä ja täynnä. Maavoimien 
puolella lienee ollut ongelmia miehis-
tön rekrytoinnissa. Herra amiraali, 
miten näet maakuntajoukkojen tule-
vaisuuden ja roolin koko puolustusvoi-
missa? Mikä niiden tosiasiallinen mer-
kitys voisi olla? Jos nyt ajatellaan vaik-
ka pohjoismaisia "hemvärnet" malleja? 

Ei meidän mallimme oikeastaan pal-
jon eroa. Norjassa ja Ruotsissa Hemvär-
net-malli on yhä enemmän kääntymässä 
kohti alueellisten joukkojen muodosta-
mista ja toimintaa. Ruotsissa vahvuus on 
22-28 000. Norjassa Hemvärnet muuntuu 
yhä enemmän aluejoukoiksi, eli lähesty-
tään meidän malliamme. Suomessa puo-
lustusvoimien prioriteetti Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseen nähden on selke-
ästi ollut sotilaallisen koulutuksen tilaa-
minen, johon olen ymmärtänyt MPK:n ol-
leen jossain määrin pettynyt, mutta puo-
lustusvoimille se on tärkeintä koulutusta. 

Maavoimien maakuntajoukkorek-
rytointi on pääsääntöisesti onnistunut 
melko hyvin. Siinä ei rekrytoitujen joh-
tajakoulutuspainotteisuus haittaa, kos-
ka yksiköiden tehtävät ovat pienryhmä-
painotteisia, jolloin johtajareserviä saa 
ollakin. Vähän samoin kuin kriisinhal-
l intaoperaatioissakin, joissa ryhmäs-
sä lähes joka toinen on saanut ryhmän-
johtajakoulutuksen. "Strateginen korp-
raali" on maailmalla käytetty termi, jo-
ka korostaa pienen ryhmän eteen tulevia 
johtamis- ja päätöstilanteita. 

Miten volyymin kasvattaminen? 
Volyymi jää nähtäväksi, mutta se 

ei ole itsetarkoitus. Meillä on 28 maa-
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voimien maakuntayksikköä, jotka ovat 
alueellisia nopean toiminnan joukkoja 
ja kattavat sen tarpeen. Toisaalta järjes-
telmä on hyvin joustava ja sitä voidaan 
kehittää tarpeiden mukaan. 

Herra amiraali, olet koko komentaja-
kautesi hyvin selkeästi ja voimakkaas-
ti korostanut yleisen asevelvollisuuden 
välttämättömyyttä ja keskeistä merki-
tystä Suomen puolustamisen mahdol-
listajana. Tuleeko tämä malli kestä-
mään mahdollisen poliittisen paineen, 
kun tätä haastattelua edeltävänä päi-
vänä Ruotsi ilmoitti siirtymisestä palk-
ka-armeijaan. Mitä meidän on tehtävä, 
ettei Ruotsin tauti tartu? 

En usko, että Ruotsin tauti tart tuu. 
Kyllähän eräät kansanedustajat esittä-
vät epäilyksiä mallimme kestävyydestä. 
Mutta meidän on luotettava reserviläi-
siimme. Olen kyllä miettinyt, että ny-
kyinen joukkotuotantomall imme saat-
taa olla liian jäykkä. Meidän tulisi ottaa 
selkeämmin huomioon reserviläisen oma 
siviilikoulutus, ja tähän nykyinen tieto-

d n 

tekniikka antaa mahdollisuuksia. Kuten 
äsken käydyssä harjoituksessa, jossa il-
mavoimien johtokeskuksessa työskente-
li yhteensä 60 henkeä kolmessa vuoros-
sa, joista vain yksi palkat tua henkilö-
kuntaa, ja muuna joukkona mm. tieto-
liikenneoperaattori ja lentoyhtiön tekni-
nen johtaja, He olivat esimerkkejä loista-
vista valinnoista sa-tehtävään. Tätä kon-
septia on syytä kehittää. Pari vuotta va-
rusmiespalveluksen jälkeen kertaushar-
joituksessa joukko voi olla vielä alkupe-
räinen. Viidessä vuodessa on jo tapahtu-
nut ihmisten uralla ja elämässä niin pal-
jon muutoksia, että niiden tulee vaikut-
taa sijoituksiin. Tällä tavoin asevelvol-
lisuudessa on edelleen kehittämispoten-
tiaalia. Se pitää vain tehdä päättäjille ja 
politiikoille selväksi. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen sa-
ralla toimii kymmeniä suurempia ja sa-
toja pienempiä yhteisöjä ja yhdistyksiä. 
Meripuolustuksessa on syntynyt Sini-
nen Reservi, jossa on 27 yhdistystä. Ai-
ka vähän on asetettuja tavoitteita saa-

vutettu. Yhdistysten määrä ei ole ai-
nakaan vähentynyt, mutta toimijoiden 
keski-ikä on noussut. Valtakunnallisel-
la tasolla tilanne on vielä hajanaisem-
pi. Mitä pitäisi tehdä, jos komentajalla 
olisi siihen valta? 

Kyllähän ne pitäisi yhdistää. Tämä 
järjestökentän hajanaisuus on ongelmal-
lista, mutta eihän siihen viranomaiskäs-
kyillä voi vaikuttaa. Järjestöjen sisältä 
muutoksen tulisi lähteä. Reserviupseeri-
liitolle tämä lienee vaikein asia. Kun kui-
tenkin tehtävät kumpuavat kentältä ja 
koulutuksesta, tapahtunee yhteinen toi-
minta MPK:n puitteissa. Muutosten tu-
lisi olla sisäsyntyisiä. Kiristämäänkään 
ei ole hyvä mennä. Ei minulla tähän ole 
oikein reseptiä. 

Nato? Puhemies Niinistö totesi Helsin-
gin sanomien haastattelussa, että on 
aika erikoinen tilanne, että teemme 
sopimuksia mm. operaatioista, mutta 
selvä sopimusperusta puuttuu. 

Suurin osa Euroopan Unionin jä-
senvaltioista on Naton jäseniä, eikä yk-
sikään EU-maa enää ajattele, että EU 
on se turvallisuuden takaaja . Laajalt i 
halutaan ja nähdään, että myös USA si-
toutuu Euroopan turvallisuuteen. Mut-
ta ei Natolla ole omia joukkoja, kuten 
ei EU:llakaan. Joukot ovat kansallisia. 
Niiden harmonisointi ja standardointi 
tapahtuu Naton puitteissa ja sen järjes-
telmien mukaan. Kyse on siitä, minkä 
puitteissa ja minkä organisaation joh-
dossa jäsenmaiden joukkoja kulloinkin 
käytetään. Mennäänkö EU:n vai Naton 
lipun alla. Mutta joukot ovat samoja, ja 
niiden kehittäminen tapahtuu Naton 
puitteissa. 

Toisaalta, kun emme ole Naton jä-
seniä, meillä on enemmän poliittista 
toimintavapautta päättäessämme osal-
listumisesta operaatioihin. Suomi kuu-



luu eniten joukkoja luovuttaviin maihin, 
mutta emme ole mukana operaatioiden 
suunnittelussa. Miten pitkälle Naton 
solidaarisuus ulottuu, jos Suomi joutuu 
vaikeisiin tilanteisiin, kun emme ole jä-
sen. Jäsenyydestä eivät sotilaat päätä. Se 
on poliitikkojen asia. 

Olisiko lopuksi joku asia, jonka haluai-
sit ottaa esille? 

Se mikä usein harmittaa sekä polii-
tikoissa, että meissäkin, on omien saa-
vutusten vähättely. Kun meillä on ase-
velvollisuusarmeija ja pieni puolustus-
budjetti! 

Me olemme suhteellisesti vahvistu-
neet enemmän kuin yksikään maa ym-
pärillämme Kun olen voinut verrata toi-
mintaamme ja suorituskykyämme kan-

sainvälisilläkin tasoilla, ei meillä ole 
mitään häpeämistä. Päinvastoin! Mei-
dän puolustusbudjett imme on kasva-
nut 2000-luvulla enemmän kuin yhdel-
läkään naapurillamme. Tästä on syytä 
kyllä kiittää poliittisia päättäjiämme ja 
annettava heille tunnustusta. Oli myös 
mukava näyttää pohjoismaisille komen-
tajille panssaripataljoonan hyökkäystä 
armeijakunnan kokoisessa harjoitukses-
sa, kun muut pohjoismaat eivät saa edes 
prikaatia harjoitukseen. On syytä lopet-
taa narina, kun puolustusvoimissa asiat 
ovat nyt hyvin. Tällaista suorituskykyä 
puolustusvoimillamme ei ole ollut sitten 
syksyn 1944. Kun eräät "paperitiikerit" 
on myös poistettu, niin meillä on nyt ko-
va ydin. Siitä on syytä olla ylpeä. Nari-
naan ei ole aihetta! 

Herra amiraali, näin Rannikon Puolus-
tajan päätoimittajana haluan kiittää, 
sekä lehden, että omasta puolestani ko-
kemastani tuesta. Tuon tuen ehdoton 
huipentuma oli lehden 50-vuotisjuh-
lissa saama Puolustusvoimain Kultai-
nen ansiomitali. Olet myös muistanut 
lehteä pääkirjoituksella. Lehti on hy-
vin onnellinen tietäessään sinun olevan 
jatkossakin lukijoiden joukossa. Mut-
ta teenpä lopuksi vakavan ehdotuksen 
harkittavaksi. Lehden eräs suurimpia 
puutteita on se, ettei sillä ole kolum-
nistia. Miten olisi? Ensi vuoden alusta? 

En lupaa, mutta harkitaan. 

Kiitos haastattelusta! • 
Haastattelu ja kuvat: Kai Masalin 
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Perusasiat kunnossa/ ja orkesteri soi! 
Reserviin, haikeana, mutta hyvillä mielin 

Herra amiraali, olet kerran todennut, 
että merivoimien vuosipäivänä on aina 
aurinkoista, poikkeuksia toki on ollut, 
mutta tänään ainakin paistaa. Klassi-
nen kysymys, miltä ensi keskiviikkona 
1.7. tuntuu? 

Olen sitä itsekin tässä jou tunut 
paljon pohtimaan. Kyllä pääll immäi-

nen tunne on haikeus. 39 vuotta 11 kuu-
kautta siitä, kun astuin varusmiehellä 
palvelukseen Helsingin laivastoasemal-
le. Aika on vierähtänyt nopeasti. Tämä 
011 ollut koko elämä, paljon muuta kuin 
virkamiehen työtä. Tämä on meille me-
riupseereille elämäntapa. Mutta toisaal-
ta tuntuu hyvältä, kahdella tavalla hy-

vältä. Mielestäni merivoimat ovat hy-
vässä kunnossa. Sekä laivastojoukot, et-
tä rannikkojoukot ovat kunnossa, jota ei 
tarvitse hävetä. Voin luovuttaa tehtävän 
hyvällä omalla tunnolla seuraajalleni. 

Toisaalta siksi, että nyt on aikaa 
perheelle, lapsille ja lapsenlapsille ja ys-
täville, joita kaikkia on joutunut lai-
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Kommodori evp Erkki Uosukainen ja Hakan Sjöströmin (keskellä) maalaaman alustaulun luovutus. 

Missä alus? Pinnan alla! 

minlyömään usein kiireisessä tehtäväs-
sä. Nyt on keskiviikosta alkaen aikaa 
perheelle ja ystäville. Uskoisin niin. 

No ei ole tullut mieleen pelkoa, että tu-
lee yhtäkkiä tyhjä olo, kuten vähän isäl-
leni kävi tehtävän päättyessä? 

En oikein usko niin käyvän. Aloi-
tin jo vuosi sitten itseni psyykkaamisen. 
"Tämä on nyt viimeinen kerta" kerroin 
itselleni eri tilaisuuksissa. Ettei sitten en-
simmäisenä evp-aamuna tulisi sitä yllä-
tystä, ettei töihin ja tehtäviin olekaan 
enää kiire. Et tä voin todeta, että tässä 
on nyt uusi elämänvaihepa nauttia siitä. 

Miksi meriupseerin elämänura? Jo var-
hain harkittua vai valinta useista vaih-
toehdoista? 

Olen aina kasvanut meren äärellä. 
Syntynyt Helsingissä, ja isovanhemmil-
la oli mökki meren äärellä. Olin kahden 
kuukauden vanhana ensimmäisen kerran 
veneessä, vietin kaikki lapsuuteni kesät 
saaristossa. Meri on ollut minulle aina 
luonnollinen elementti. Mutta ei laivasto 
itsestään selvä valinta ollut. Kyllä kaup-
palaivasto oli vaihtoehto. Mutta varus-
miehenä merivoimissa viihdyin. Sotilas-
elämä alkoi tuntua hyvältä. Ja kun esi-
miehet laivalla alkoivat puhua Merisota-
kouluun hakeutumisesta, pyrin ja pääsin 
kadettikurssille, ja siitä se lähti. Enkä ole 
päivääkään katunut! 

Eikä ole ollut huono ura! 
Ei todellakaan! Ja tuskinpa se 

kauppalaivasto olisi aina niin herkkua 
ollut. Kyllä minä siellä lapsuudessa kas-
voin mereen kiinni. 

Merivoimien komentajan tehtävä on 
ollut pitkäaikaisin yhtäjaksoinen pos-
tisi upseerin, voisiko sanoa pätkätyö-
elämässä, ja nyt edessä on väistämä-

tön elämänmuutos. Mikä on ollut ko-
mentajakauden hienoin asia ja mikä 
haastavin? 

En voi sanoa vain yhtä asiaa, mikä 
olisi ollut hienointa. Hienointa on ollut 
nähdä merivoimien kehittyminen ko-
mentajakauteni aikana. Hamina-luok-
ka on operatiivisesti valmis. Hämeen-
maa-luokka on peruskorjattu. Sehän on 
nyt suorituskyvyltään aivan erilainen, 
kuin mitä oli vanha miinalaiva. Erityi-
sen iloinen olen siitä, että ehdin vielä ko-
mentajana ollessani olla Italiassa kasta-
massa ensimmäistä uutta miinantorjun-
ta-alusta, joiden tilaussopimuksen aika-
naan allekirjoitin. 

Rannikkojoukkoja on pystytty ke-
h i t tämään määrätietoisesti . Rannik-
kojääkäri t ja kansainvälisiin tehtäviin 
koulutetut ATU-joukot ovat hyvä esi-
merkki. Samoin muun muassa ohjuska-
luston kehittäminen. 

Erityisen merkittävää on ollut kan-
sainvälisen yhteistyön kehittäminen. Ko-
mentajakaudellani aloitettiin Ruotsin 
kanssa yhteistyö merivalvonnan alalla yh-
teisen meritilannekuvan luomiseksi, mikä 
on sitten laajentunut koskemaan koko Itä-

meren aluetta, Venäjää lukuun ottamatta. 
Venäjä on kutsuttu mukaan, mutta se asia 
odottaa vielä toteutumistaan. 

Reserviläisten into ja kertaushar-
joitusten saaminen takaisin normaalille 
tasolle on ollut erittäin positiivinen asia, 
mikä on tuot tanut mielihyvää. Paljon 
positiivista on tapahtunut. 

Huonoja asioita en osaa samalla ta-
valla luetella. Mutta rehellisyyden nimis-
sä on todettava, että kaikki asiat eivät 
aina ole hyvin. Raha on jatkuva haaste, 
ja siinä kaksi erityishaastetta. Ensiksi, 
että saadaan harjoitustoiminta ylläpi-
dettyä osaamisen ja suorituskyvyn kan-
nalta riittävällä tasolla. Ja toiseksi, että 
kaluston kunnossapitoja ylläpito pysty-
tään pitämään pitkällä tähtäimellä kun-
nossa. Olen omalla kaudellani pyrkinyt 
erityisesti panostamaan siihen, että pys-
tymme pitämään hankitun kaluston suo-
rituskykyisenä ja kunnossa. On väärin 
veromaksajia kohtaan, jos tästä ei voida 
huolehtia. Tähän olen erityisesti pyrki-
nyt panostamaan. 

Jäikö joku asia kesken tai ehkä vähän 
harmittamaan? 
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Mikään ei jäänyt harmit tamaan, 
mutta totta kai asioita jäi kesken. Ja ai-
na tietysti jää. Hyvä esimerkki on mei-
dän miinatorjunta-alusprojektimme Ita-
liassa. Siitä on huomattava osa vielä te-
kemättä. Paljon on vielä neuvottelu- ja 
suunnitteluasioita tehtävänä. Projek-
tin tässä vaiheessa on vielä paljon auki 
olevia asioita ja ratkaistavia kysymyk-
siä, jotka jäävät seuraajani päätettäviksi. 

Mutta mikään ei ole jäänyt harmit-
tamaan. 

Pitkän sotilasurasi varrella ovat poliit-
tiset ja muut "ympäristötekijät" perus-
teellisesti muuttuneet. Neuvostoliitto 
romahti, ja Pariisin rauhansopimuksen 
sotilasartiklat kumottiin. Ja Itämeres-
tä tuli Naton meri. Miten se on vaikut-
tanut merivoimiin, sen koostumukseen 
ja tehtäviin? 

Kyllä nämä muutokset vaikuttivat 
merivoimiin erittäin suuresti. Jos ajatel-
laan sitä ympäristöä, jossa urani aloitin 
entisen Neuvostoliiton aikaan, niin alu-
eella liikkui jatkuvasti Neuvostoliiton 
sotalaivoja ja suuria kalastusaluksia. 
Alueellisen koskemattomuuden valvon-
ta oli päivittäistä merellistä toimintaa. 
Ja itse asiassa silloin merivoimien yk-
köstehtävä oli mahdollisen maihinnou-
sun torjunta! Se tehtävä ei ole poistunut, 
mutta tänä päivänä merivoimien ykkös-
tehtävä on kuitenkin meriteiden turvaa-
minen ja 90-prosenttisesti kölillä kulke-
van ulkomaankauppamme ja huoltomme 
varmistaminen. 

Samaiset muutokset ovat mahdollista-
neet "oikean" vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön, ja mm. maakuntajoukkojen 
synnyttämisen. Merivoimien maakun-
tajoukkomalli on osoittautunut erin-
omaiseksi. Herra amiraali, miten nä-
et maakuntajoukkojen tulevaisuuden ja 

roolin merivoimissa? Mikä niiden tosi-
asiallinen merkitys voisi olla? Jos nyt 
ajatellaan vaikka pohjoismaisia "hem-
värnet" malleja? 

Toivon, että myös vapaaehtoistoi-
mijat ovat huomanneet reservin ja Si-
nisen Reservin toiminnan olleen hyvin 
lähellä sydäntäni. Maakuntajoukot, ol-
lessaan puolustusvoimain joukkoja, an-
tavat erinomaisen mahdollisuuden hyö-
dyntää vapaaehtoistoimijoiden intoa ja 
sitoutumista näihin tehtäviin. Me olem-
me valinneet ne joukot, joilla parhaiten 
voimme hyödyntää sodan ajan tarpei-
ta, ja näistä joukoista on tullut todel-
lista suorituskykyä sa-joukoille. Puhu-
mattakaan siitä, mikä merkitys tällä on 
maanpuolustushengelle ja tämän sano-
man viemiselle siviilimaailmaan. Meil-
lä on valtava voima reservissä, ja tässä 
voimme sitä hyödyntää. 

Nyt aloittaneet joukot eivät ole ko-
vin suuria, mutta ainakin puolustusvoi-
mien kannalta niitä voidaan hyvin kas-
vattaa, jos vain intoa ja vapaaehtoisuut-
ta löytyy riittävästi. Ja sen näyttää tu-
levaisuus. Väkisinhän konseptia emme 
voi viedä. Maakuntajoukkojen tulee pe-
rustua aitoon vapaaehtoisuuteen, ai-
toon win-win tilanteeseen molempien 
osapuolten kannalta. Mutta tarjoamme 
mm. kertausharjoituksissa reserviläisille 
sitoutumismahdollisuutta. Kynä käteen 
ja nimi paperiin! 

Amiraali Visa käynnisti kehityksen, 
jonka tavoitteena oli merivoimaken-
tässä rakentaa järjestely, joka kokoai-
si kymmenet merelliset vapaaehtoisjär-
jestöt tavalla tai toisella yhteen. Syntyi 
Sininen Reservi, jonka toimintaa ami-
raali Iiii pyrki omana komentajakau-
tenaan selkeästi tukemaan. Nyt yhtei-
sö on jo kymmenvuotisjuhlansa viettä-
nyt. Onko komentajan ja merivoimien 

näkökulmasta jotain saavutettu? Yh-
distysten määrä ei ole ainakaan vähen-
tynyt, mutta toimijoiden keski-ikä on 
noussut. 

Keski-iän nousu näyttää olevan 
hiukan kiusallinen, mutta varsin ylei-
nen ongelma kaikissa yhdistyksissä koko 
Suomenmaassa. Nuorten vapaaehtoisten 
houkutteleminen yhdistyksiin on vaike-
aa. Heti asevelvollisuuden jälkeen on tie-
tysti perheen perustamiset ja opiskelut. 
Sitten, kun myöhemmin aika kultaa ar-
meijamuistot, voi olla enemmän aikaa-
kin. Onhan meillä nuoriakin mukana, 
mutta totta on, enemmänkin voisi olla. 

Sen sijaan yhdistysten määrä ei ole 
vähentynyt, mutta Sininen Reservi ry on 
hieno yhteistyö-ja kattojärjestö, joka te-
kee erinomaista työtä. 

Mitä terveisiä ja toivomuksia jättäisit 
vapaaehtoiskentälle? 

Ennen kaikkea haluaisin sanoa kii-
tokset tälle vapaaehtoiskentälle ja maa-
kuntajoukkoihin sitoutuneille. Kii t tää 
siitä, että niin paljon löytyy isänmaallis-
ta mieltä ja vapaaehtoistyötä, jolla luo-
daan todellista suorituskykyä, mutta 
myös erittäin paljon puolustusvoimia ja 
erityisesti merivoimia palvelevaa maan-
puolustushenkeä. Toivon, että herrat ja 
rouvat jaksavat edelleen tehdä töitä me-
rivoimien hyväksi. Arvostan sitä erit-
täin paljon. 

Olisiko lopuksi joku asia, jonka haluai-
sit ottaa esille? 

Kuten alussa sanoin, jätän tehtävä-
ni haikeana, mutta samalla hyvillä mie-
lin. Kierrellessäni joukoissa olen nähnyt 
henkilökunnan ja reserviläisten osaami-
sen. Kalustomme on hyvässä tilassa, eikä 
mitään vakavia puutteita ole painamassa 
komentajien ja päälliköiden mieltä. Aina 
tietysti jotain on, mutta kun tavoitteena 
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Ohi on! Kiitos! 

on ollut, että orkesterin pitää soida, olen 
kokenut sen soivan! 

Kuten puolustusvoimain komenta-
ja on linjannut, ja minä merivoimien ko-
mentajana sen mukaisesti, "perusasiat 
kuntoon", voin tyytyväisenä todeta nii-
den olevan kunnossa. Mainittakoon erää-
nä ulospäin näkyvänä yksityiskohtana va-
rusmiesten ja reserviläisten vaatetuksen. 
Ennen kulutettiin varastojen vanhimpia 
ja uudempi odotti mahdollista kriisiä. 
Nyt asia on päinvastoin. Millä on suuri 
merkitys asevelvollisten asenteelle ja suh-
tautumiselle puolustusvoimiin. 

Tämän kyllä ehdottomasti allekirjoi-
tan . (nimimerkillä kokemusta m 86:sta 

m 05:een, toim. huom) 

Herra amiraali, näin Rannikon Puolus-
tajan päätoimittajana haluan kiittää 
sekä lehden, että omasta puolestani, 
kokemastani tuesta. Tuon tuen ehdoton 
huipentuma on keväällä allekirjoitettu 
"kumppanuussopimus" lehden sisällön 
tuotannosta ja yhteistyöperiaatteista. 
Jos olen vuosien mittaan päätoimitta-
jan kolumneissani rajoja koitellut, kuu-
luu sekin päätoimittajan rooliin lukijoi-

densa puolesta. Lehden puolesta halu-
an ojentaa yhteen sidottuna kaikki tä-
hän mennessä ilmestyneet Meripuolus-
tuksen Kentän erikoisnumerot. Niiden 
ajanjakso osuu melko tarkasti komen-
tajakauteesi. 

Kiitos haastattelusta. Myötäisiä 
tuulia! • 

Haastattelu ja kuvat: Kai Masalin 
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' 'Tärkeintä on hyvä 
merivoimahenki" 
Merivoimien komentajan, vara-amiraali Juha Rannikon haastattelu 28.8.2009 

Vielä kerran, parhaimmat onnittelut 
Rannikon Puolustajan ja omasta puo-
lestani merivoimien komentajuudesta. 
Ehkä hassu kysymys. Ovatko unelmat 
tulleet todeksi? 

Enpä ole urani varrella unelmoin-
tia harrastanut, joten ei niin voi sanoa. 
Olen pyrkinyt hoitamaan jokaisen tehtä-
vän mahdollisimman hyvin lähtien siitä, 
että katsotaan, mihin se johtaa. Jos si-
tä uneksisi ja haaveilisi, voisi jopa saada 
pienen stressinpoikasenkin aikaiseksi. 
Mutta toki nyt, kun on tullut tähän teh-
tävään nimitetyksi, sitä voi jälkiviisaas-
ti ehkä ajatella, että unelmat ovat tulleet 
tosiksi. Kyllähän jokainen upseeri ajat-
telee uransa varrella sitä, miten pitkälle 
ura ehkä vie. 

Teen saman kysymyksen kuin tässä 
samassa lehdessä olevissa haastatte-
luissa tein edeltäjällesi ja myös Juha-
ni Kaskealalle. Miksi meriupseerin elä-
mänura? Jo varhain harkittua vai valin-
ta useista vaihtoehdoista? 

Kyllähän tätä eilen nuorten luut-
nanttien nimitys-ja ylennystilaisuudessa 
sekä viime viikolla merisotakoulussa tuli 
ajateltua. Tämä oli yksi vaihtoehdoista. 
Ja miksi juuri meriupseeriksi? Kyllä sii-
hen vaikutti nuoruuden asuinympäristö 
Upinniemessä, merihenkisyys, meripar-
tioon liittyminen 11-vuotiaana, merelli-

nen ympäristö. Kyllä se oli tämä tausta, 
joka veti puoleensa. Uravalinta ei kui-
tenkaan etukäteen ollut itsestään selvä. 
Se tuli sitten vasta reserviupseerikurssi-
vaiheessa, jolloin päätin lähteä kadet-
tikoulun pääsykokeisiin. Upseerin am-
matti oli tietysti tuttu sekä perheen taus-
tan että asuinympäristön vuoksi. 

Amiraalien ja kommodorien virat ovat 
määräaikaisia, millä on vaikutuksen-
sa komentajan tehtävän kestoon. Mi-
ten se mahdollisesti vaikuttaa tulevaa 
ajatellessa? Eräs oman alani ruotsalai-
nen professori tuumi onnittelijoille tul-
tuaan nimitetyksi eläkevirkaan:" ny är 
det äntligen slut med det satans vetens-
kap". Eikä enää paljon ponnistelut. Täs-
täkö määräaikaisuudessa on kysymys? 

Ajatuksena tämä määräaikaisuus on 
hyvä, ja sitä on noudatettukin everstien 
ja kommodorien osalta. Yhdenkään ken-
raalin tai amiraalin osalta määräaikaa ei 
tosin vielä jätetty jatkamatta. Mutta toki 
tämä on työnantajalle mahdollisuus. 

Amiraali Kaskeala totesi MY:n läk-
siäisjuhlassa kenraalikunnasta ole-
van amiraaleja noin kolmannes, mi-
kä on osoitus, ettei tehtäviin ja ni-
mityksiin ole enää vuosiin liittynyt 
"reviiri"ajattelua. Leikillisesti, olisi-
ko voinut syntyä "amiraaliklikki"? 

Klikkiytymistä ei voi tapahtua 
muun kenraal ikunnan havaitsematta. 
On kyllä tot ta, että viime keväänä oli 
kenraalikunnassa peräti yhdeksän ami-
raalia, mutta tilanne tuskin lähivuosina 
toistuu. Merivoimien upseereissa on suh-
teellisesti enemmän ye-upseereita, joista 
vielä moni palvelee oman puolustushaa-
ran ulkopuolella. Puolustushaarataus-
taista reviiriajattelua ei tällä perusteel-
la voi sanoa olleen. 

Olet todennut" perineesi" edeltäjältä-
si erinomaisessa kunnossa olevat me-
rivoimat. Ja tälle lausunnolle on katet-
ta. Mitkä tulevat olemaan alkaneen ko-
mentajakautesi painopisteet? Edeltäjä-
si totesi haastattelussani, että mm. mi-
to-projektissa on vielä paljon avoimia 
kysymyksiä. 

Ennen kuin puhuisin materiaaliky-
symyksistä, vaikka se onkin paljolti taus-
tani, asettaisin ensimmäiseksi painopis-
teeksi sen, että säilytetään se hyvä me-
rivoimahenki, joka merivoimissa vallit-
see. Tällä taataan se, että meillä on am-
mattitaitoinen ja motivoitunut henkilös-
tö. Eikä ainoastaan palkattu henkilöstö, 
vaan näin saadaan myös varusmiehille ja 
reserviläisille paras mahdollinen koulu-
tus. Kun nämä asiat ovat kunnossa, tulee 
seuraavaksi materiaaliset haasteet. En-
simmäisenä on tietysti miinantorjunta-
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Merivoimien vuosipäivän iltajuhla, Kotka 9.7.2009. Kuva: Mika Kuutti. 

alusprojekti, joka on suuri ponnistus se-
kä Saaristomeren meripuolustusalueelle, 
että koko merivoimille. Uusi yksikkö py-
ritään alusta alkaen miehittämään täy-
sin ja käyttämään täysipainoisesti erityi-
sesti koko takuuajan, jotta tuona aikana 
saadaan kaikki lastentaudit esille ja kor-
jattua. Tämä tietysti heijastuu muihin-
kin yksiköihin erityisesti miehitystarpei-
den osalta, mutta myös toiminnallisesti 
laajemminkin. Mito-projekti ei tuo uu-
sia henkilöstöresursseja merivoimiin, jo-
ten sillä on vaikutuksensa myös muiden 
laivueiden rakenteeseen. 

Toinen keskeinen materiaalihaaste 
on Rauma-luokan peruskorjaus, joka en-
si vuonna käynnistyy. 

Ehkä suurin haaste määrärahamie-
lessä on suunniteltu rannikkojoukkojen 
tulivoiman ja liikkuvuuden kehittämi-
nen. Jää nähtäväksi, miten sinä onnistu-
taan supistuvien kehyksien aikana. 

Koko ajan, luotaessa suorituskyky-
jä uudishankinnoilla, on samanaikaises-
ti huolehdittava olemassa olevan mate-
riaalin suorituskyvyn säilymisestä, ettei 
kalusto vanhene enneaikaisesti. 

Jokaisella komentajalla on myös omat 
persoonalliset painotukset. Onko jo 
nyt nähtävissä painopisteitä tai aluei-
ta, jotka ovat erityisen läheisiä? 

Kyllä se on jo edellä mainitsema-
ni merivoimahenki. Pienessä puolustus-

haarassa kaikki tuntevat toisensa, mikä 
on erinomainen etu. Oma, varsin pitkä 
materiaalipuolen tausta tulee luonnol-
lisesti myös näkymään työssäni. 

Itämeren on sanottu olevan nyt Naton 
meri. Miten se on vaikuttaa merivoi-
miin, sen koostumukseen ja tehtäviin 
pitkällä tähtäimellä? 

Tuskin tässä mitään suurta muu-
tosta on tulevina vuosina tulossa. Venä-
jän laivaston aktiivisuus ja kyky jälleen 
kasvavat. Uusia aluksia valmistuu, tosin 
nyt lähinnä vientiin, mutta varmaan pi-
an myös omille merivoimille. 

Omien merivoimien tehtävänä on 
selkeästi meriliikenteen turvaaminen, 
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Vaihtokatselmus Turussa 30.6.2009. Vasemmalta Veli-Jukka Pennala, Hans Holmström 

ja Juha Rannikko. Kuva: Merivoimat. 

mutta myös edelleen mahdollisen hyök-
käyksen torjunta. Meriliikenteen ja val-
vonnan osalta työnjako ja yhteistyö mei-
dän ja rajavartiolaitoksen välillä on ny-
kyisin hyvin selkeä. Vedenalaisen valvon-
nan ja etsinnän kyky tulee kyetä tulevina 
vuosina säilyttämään. Kiisla-lk poistuu 
käytöstä lähivuosina. Tätä suoritusky-
kyä ylläpidetään ja korvataan peruskor-
jaamalla Rauma-luokka sekä kehittämäl-
lä miinanlaivojen valvontakykyä. Veden-
alaisen torjuntakyvyn kehittäminen on 
näissä hankkeissa oma kokonaisuutensa. 

Vapaaehtoiset maanpuolustajat ovat 
saaneet viimeisten yli kymmenen vuoden 
aikana mahdollisuuden tehdä "oikeaa" 
maanpuolustustyötä mm. maakunta-
joukoissa. Merivoimien maakuntajouk-
koinani on osoittautunut erinomaisek-
si. Herra amiraali, miten sinä komenta-
jana näet maakuntajoukkojen tulevai-
suuden ja roolin merivoimissa? Onhan 
myös niin, että tämäkin toiminta kilpai-
lee muiden harrastusten kanssa. 

Näin kolmen viikon tehtävän hoi-
don jälkeen voin sanoa, että ensi havain-
not ovat myönteisiä. Olen pyytänyt jouk-
ko-osastoilta itselleni raport i t ja selvi-
tykset nykytilasta, miten maakunta-
joukot täyttävät asetetut tavoitteet sekä 
sa-suorituskyvyn että YETT-tehtävien 
osalta. Merivoimien maakuntajoukot-
han ovat melko pieniä yksiköitä. Eräi-
tä asioita on koettu ongelmalliseksi. Esi-
merkiksi aluskaluston valmistelu harjoi-
tuksiin sitoo liikaa palkattua henkilö-
kuntaa. Maakuntajoukolla pitäisi olla 
kokonaisvastuu käyttämästään kalus-
tosta. Ehkä tähän ylläpitotoimintaan 
pitäisi perustaa oma maakuntajoukko. 

Menneinä vuosina aika iso ongelma 
oli, että vapaaehtoistoiminnan linja-
ukset ja tuki vaihtelivat joukko-osas-

toissa kulloisenkin komentajan näke-
mysten mukaan, mikä johti tempoile-
vaan toimintaan kaikkine siitä johtuvi-
ne haittoineen. Voisiko tässä olla "kes-
kusjohtoisuudella" enemmän sijaa, ku-
ten olen varsin myönteisenä suuntauk-
sena ollut havaitsevani? 

Kyllä puitteiden ja periaatteiden pi-
tää tulla Merivoimien Esikunnasta. Toi-
minnan kehittäminen ei tietenkään saa 
olla tempoilevaa, mutta sen tulee selke-
ästi lähteä joukko-osaston tarpeista. Ja 
toimintaa, tuloksia ja kokonaisuutta on 
jatkuvasti arvioitava. 

Herra amiraali, millaiset merivoimat 
meillä on vuonna 2014? 

Kyllä meillä on nykyiset merivoi-
mat niiden suunnitelmien ja ratkaisujen 
pohjalta, jotka on jo tehty. Viisi vuotta ei 
suunnittelussa ole pitkä aika. Haasteelli-
sinta on henkilöstöresurssin riittävyys, 
jonka osalta jotain täytyy tehdä. On ar-
vioitava, onko hallinnossa päällekkäistä 
toimintaa ja saataisiinko sitä keventämäl-
lä aluksille ja kentälle riittävästi tekijöitä. 

Ongelma on vanha, yhteinen koko puo-
lustusvoimille, mutta aina kuitenkin uusi 
haaste. Miten suhteutetaan virkojen mää-
rä ja taso täytettäviin tehtäviin. 

Olisiko lopuksi joku asia, jonka haluai-
sit ottaa esille? 

Joka asiaan pitää opetella. Niin tä-
hänkin tehtävään. Ensi vuonna osaan 
varmaankin jo moneen nyt esitettyyn ky-
symykseen paremmin ottaa kantaa. 

Herra amiraali, näin Rannikon Puo-
lustajan päätoimittajana haluan kiit-
tää tästä haastattelusta. Keväällä al-
lekirjoitettu "kumppanuussopimus" 
lehden sisällön tuotannosta ja yhteis-
työperiaatteista on erinomainen poh-
ja yhteistyölle ja lehden mahdollisuuk-
sille palvella merivoimia ja koko laajaa 
merellistä maanpuolustusta, myös tar-
vittaessa kentän rakentavaa palautetta 
antaen ja tuntoja välittäen. 

Myötäisiä tuulia! • 
Kai Masalin 

päätoimittaja 

4 8 



Alfa Laval-huoltopalvelut 
maailmanlaajuisesti 

• Separaattorit 
• Lämmönvaihtimet 
• Makeanveden-

kehittimet 
• Booster- • * 

koneikot 
• Suodattimet 
• CIP/Alpacon-

nesteet V 
• IMO-pumput 

H 

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

www.alfalaval.fi  
spares.aloyfi@alfalaval.com 

M 
HuoltovARMUUskeskus 

varmuuden vuoksi... 

Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 
00130 Helsinki 

Puh. 010 60 510 00 

$ Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

University of Applied Sciences 

Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 

MERENKULUN KOULUTUSOHJELMA, 270 op 
Merikapteenin suuntautumisvaihtoehto, merikapteeni (AMK) 
• pohjakoulutus perämies/vahtiperämies, osa opintoja luetaan hyväksi 

Merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehto, insinööri (AMK) 
• pohjakoulutus vahtikonemestari, osa vahtikonemestariopintoja luetaan hyväksi 

Opiskelu toteutetaan lähiopetuksena (päiväopetus) 4.1.2010-31.7.2012 ja 
suoritettavien opintojen laajuus on 153 op. 

HAKUAIKA 28.9.-9.10.2009. Haku netissä www.amkhaku.fi. 

Lisätietoja 
Merenkulun ja logistiikan osaamisala: koulutusohjelmavastaava Ari Helle, 
puh. 044 702 8519 tai opintosihteeri Kiti Venäläinen, puh. 044 702 8525 
Hakutoimisto: hakutoimisto@kyamk.fi, puh. 044 702 8891 

www.kyamk.fi • www.gekkonen.fi 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 9 49 

http://www.alfalaval.fi
mailto:spares.aloyfi@alfalaval.com
http://www.amkhaku.fi
mailto:hakutoimisto@kyamk.fi
http://www.kyamk.fi
http://www.gekkonen.fi


Merisotakoulu kouluttaa 

Miinalaiva Pohjanmaa Atlantin tyrskyissä. 

Merisotakoulun koulutus-
purjehdus järjestettiin tä-
nä vuonna 28 .4 . - 10.6. ja se 

suuntautui Pohjanmerelle, Välimerelle ja 
Atlantin valtamerelle. Matkan johtajana 
toimi miinalaiva Pohjanmaan päällikkö, 
komentajakapteeni Jon von Weissenberg. 

Vuosittain järjestettävä koulutus-
purjehdus on tärkeä osa Merisotakou-
lulla annettavaa koulutusta. Tänä vuon-
na koulutettiin 76. merikadettikurssin 
kadetteja laivasto- ja merivartiolinjoil-
ta, 78. merikadettikurssin kadetteja lai-

vastolinjalta, sotilasammatillisen I opin-
tojakson kone-ja asetoimialan aliupsee-
reita sekä varusmiehiä (1/2009) ja varus-
miesjohtajia (11/2008). 

Koulutusta saivat myös miinalaiva 
Pohjanmaan palkattu sotilashenkilös-
tö sekä koulutuspurjehduksella muka-
na ollut Merisotakoulun palkattu soti-
lashenkilöstö. 

Matkapäiväkirja 
Matkan aikana pidetään päiväkirjaa, 
jonka kirjoittajat on suunniteltu etukä-

teen koko matkan ajaksi. Kiitos satel-
liittiyhteyksien ja -kaluston kehittymi-
sen, omaiset ja muut kiinnostuneet voi-
vat seurata päiväkirjaa Internetissä ko-
ko kuusiviikkoisen matkan ajan. Vuoden 
2009 matkapäiväkirjasta on tässä kolme 
tekstiä: yksi aliupseerin, yksi kadetin ja 
yksi matruusin kirjoittama. 

Kaikki kirjoitukset matkan ajalta 
on luettavissa Internetissä osoitteessa: 
ht tp:/ / t ietokannat.mil .f i /koulutuspur- 
jehdus2009/ 
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maailman merillä 
Koulutuspurjehduksen 13. vuorokausi 
Kersantti Laura Painilainen 

Päiväohjelmassa lukee sunnun-
tai 10.5. ja tällä hetkellä kello 
on 6.30. Por tugal in rannik-

ko on 56,5 kilometrin päässä paapuurin 
puolella, suunnassa 066°. 

Tänään päiväni alkoi henkilökoh-
taisella herätyksellä: "Painilainen, kel-
lo on 0325, yöpalana on sipulikeittoa." 
Puen vaatteet päälle, kulautan pari kup-
pia kahvia kurkusta alas ja siirryn tais-
telukeskusvahtiin. Vuoroni päättyy klo 
8.00, jolloin syön aamupalan. Muuten 
menisin nukkumaan, mutta tänään oh-
jelmassa on palohälytysharjoitus. Täy-
tyy siis olla valppaana. 

Vuorokausirytmi poikkeaa muu-
tenkin normaalista työpaikasta melkoi-
sesti. Aluksella eletään kuulutusten mu-
kaan, ja voi olla päiviä, joina näkee ul-

koilman ainoastaan kameroiden kautta. 
Vuorokaudenajalla ei sinänsä ole merki-
tystä, sillä "keskuksessa on aina päivä". 

Varusmiehestä 
taistelukeskusaliupseeriksi 

Tämän vuoden koulutuspurjehdus eroaa 
edellisestä matkastani siten, että viime 
vuonna seilasin mukana varusmiehenä, 
ja tänä vuonna pääsin nauttimaan reis-
susta työntekijänä. Ero on suuri. Varus-
miehille opetetaan merellä perustaidot, 
jolloin ohjelmaa on taukoamatta ympäri 
vuorokauden. Työntekijänä voi keskittyä 
ainoastaan omaan erikoisalaan. 

Vaikka henkilöstö on suurelta osin 
vaihtunut, on tunnelma työntekijöiden 
kesken rentoja mukava. Yhteishenki on-
kin tärkeää pitkällä reissulla, jolla ainoa 

Miehistöä aluksen huoltotöissä. 

Matruusi Heikkurinen ottaa suuntiman 

lähestyvästä matkustaja-aluksesta. 

pakoreitti löytyy omasta punkasta ver-
hon takaa. Positiivisesti asennoitunut 
työporukka lisää viihtyvyyttä ja ennal-
taehkäisee omalla käy tökselläänkin kiu-
sallisten tilanteiden syntymistä. 

Uudella työntekijällä oppimista 
on erittäin paljon. Aina kun oppii jo-
tain uutta, on vaarana unohtaa edelli-
nen asia. Niinpä oma-aloitteisuus on ää-
rimmäisen tärkeää ja omien taitojen yl-
läpitäminen välttämätöntä. 

Oma virkanimikkeeni, taistelukes-
kusaliupseeri, käsittää työntekoa lähin-
nä tietokoneiden ja elektroniikan paris-
sa. Käytännössä jouduin aloittaessani 
opettelemaan asiat alusta, koska varus-
miehenä olin tykkijoukkueessa. Elekt-
roniikan kanssa en juuri ole ollut teke-
misissä ennen merivoimien palvelukseen 
astumista, ja siksi olen hyvin kiitolli-
nen asiantuntevista esimiehistä, joilla 
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Kadetit kertaamassa solmujen tekoa. 

Koulutuspurjehduksen 27. vuorokausi 
Kadetti Jukka Rannikko 

on riittänyt kärsivällisyyttä myös tilan-
teissa, joissa sormeni ovat toimineet no-
peammin kuin ajatukseni. 

Karkeasti jaoteltuna: mitä enem-
män meri-ja ilmaliikennettä, sitä enem-
män on töitä keskuksessa. Keskuksen tu-
lee olla joka hetki ajan tasalla ja tietoi-
nen ympärillä tapahtuvista tilanteista. 

Työmäärä riippuu myös päivästä. 
On aikoja, jolloin täytyy istua näytön 
edessä yksin tuijottaen tyhjää ruutua, 
mutta r i i t tää myös päiviä, jolloin kes-
kus on täynnä sekä kantahenkilökun-
taa että kadetteja. 

Toinen legi edessä 
Matkan ensimmäinen legi sujui ongel-
mit ta , ja pat jan reunasta täytyi pitää 
normaalia napakammin kiinni aino-
astaan parina yönä. Nyt toinen legi on 
aluillaan, ja suunta on kohti lämpimäm-
piä vesiä. Haluaisin osata kuvailla, miltä 
tuntuu, kun ajetaan aurinkoisella ilmal-
la tyynen meren ympäröimänä vailla mi-
tään maamerkkejä, ja millaista on käy-
dä suihkussa 13 m/s puhaltavan tuulen 
kourissa ja pitää toisella kädellä seinästä 
kiinni, tai syödä keittoa, joka ei suostu 
pysymään lautasella kovassa merenkäyn-
nissä. Ja aina yhtä upea kokemus on kat-
sella aluksen vierellä hyppiviä delfiinejä. 

Seikkailu jatkuu 

Vaikka reissu on ollut hieno kokemus, 
ja odotukset ovat suuret myös jäljellä 
olevien legien osalta, kaikki tärkeät ih-
miset ovat Suomessa. On mahtavaa, että 
reissaajaa on joku kotona odottamassa, 
mutta tuntuu myös ikävältä jät tää rak-
kaat ihmiset kot isatamaan vi lkut ta-
maan. Onneksi vastaanotossa näemme 
jo iloisempia kasvoja. 

Näin äitienpäivänä haluamme kiit-
tää kaikki äitejämme. Ilman teitä emme 
tällaiselle seikkailulle olisi päässeet! 

RP 

Koulutuspurjehduksen kolman-
nen legin viides päivä painuu 
mailleen Azoreiden luoteis-

puolella. Aika viilettää kovaa vauhtia 
eteenpäin, eikä aluksen päivärutiinien 
kimpussa ahertaessa tahdo oikein pysyä 
perässä siitä, mikä viikonpäivä on me-
nossa. Viikonloput eivät juur i eroa ar-

kipäivistä muuten kuin sunnuntain hie-
man kevennetyn päiväohjelman muodos-
sa. Tämänkin päivän totesin lauantaiksi 
vain vilkaisemalla sattumalta kalenteria. 

Ammuntoja 

Päivä lähti normaaliin kotipuolen lau-
antaihin verrattuna käyntiin hieman eri 



Matruusit Nakari, Peippo, Karlsson ja Nurminen työssään aluksen keittiössä. 

lailla. Heti aamiaisen jälkeen alkoivat 
laivatykistöammunnat. Sää suosi am-
puvaa osastoa. Jo aamusta aurinko po-
rotti täydellä teholla, ja merenkäyntikin 

salli ammuntojen aloittamisen. Itse pää-
sin seuraamaan aamupäivän ammuntoja 
tykistökadettina, eli yhtenä toimihenki-
löistä. Edellisistä ammunnoista poike-

ten ei tänään kukaan onnistunut pudot-
tamaan maalilennokkia taivaalta, vaik-
ka se härnäävästi lensikin vaakakiertei-
tä ja muita temppuja esitellen kirkkaal-
la taivaalla. Iltapäivällä jatkettiin am-
muntoja aluksen kakkostykillä, jolloin 
vanhuskurssin laivastolinja pääsi har-
joittelemaan jär jestelmäammuntaa il-
mamaaliin. 

Vanhusten työt 

Vanhemman kadettikurssin päivät (ja 
yöt) ovat tähän mennessä koostuneet 
merivahdista, asejärjestelmäkoulutuk-
sesta sekä erilaisista valmisteluista niin 
ammuntoja, reittitarkasteluja kuin ti-
lannekatsauksiakin varten. Ja älkääm-
me unohtako päivittäisiä säätarkastelu-
ja, jotka ovat saaneet yhden jos toisenkin Kadetit saavat miinakoulutusta. 
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vanhuskadetin raapimaan aivonystyröi-
tään ja ihmettelemään luonnonilmiöi-
den vaikutusta pienehköön laivaamme 
suurella merellä. Tekemistä on siis riit-
tänyt, eikä tylsistymisen merkkejä ole ol-
lut havaittavissa vanhuskurssimme ka-
deteissa. 

Tähtimerenkulkua 

Tämän legin merenkulullisena koulu-
tustavoitteena on syventää tähtimeren-
kulun osaamista käytännössä. Matka 
Azoreille on jo selvitty ilman elektro-
nista paikanmääri tystä, ja seuraavana 
tavoitteena on löytää tie Islantiin mää-
r i t tämällä aluksen sijainti ainoastaan 
taivaankappaleiden perusteella. Sää-
tietäjämme ovat ennustaneet pohjoiseen 
suuntautuvan matkamme varrelle kohta-
laista kuoppaa eli korkeita aaltoja, joten 
todennäköisesti myös merijalka pääsee 
kehittymään entisestään. 

Reykjavik häämöttää vielä melko 
harmaana maalina muutaman päivän 
päässä, ja edessä on varmasti vielä usei-
ta haasteita ennen kuin Suomenlinnan 
Kustaanmiekka taas sivuutetaan ja pur-
jehdus saadaan päätökseen. 

Tässä vaiheessa matkaa on kuiten-
kin jo selvää, että kotiinpaluu on edes-
sä nopeammin kuin osaan edes odottaa, 
ja sitten kävelen aluksen laakonkia pit-
kin maihin unohtumaton reissu takana 
ja monta kokemusta hankittuna. 

Pelastusvene peitetään pressulla. 

Koulutuspurjehduksen 32. vuorokausi 
Matruusi Ari-Matti Pulkkinen 

Tänään on kiinnityspäivä ja saa-
vumme Reykjavikiin yhdeksän 
meripäivän jälkeen. Takana on 

tasan kuukausi lähdöstä ja koulutuspur-
jehdus lähenee loppuaan. On minun vuo-
roni kirjoit taa matkapäiväkirjaan. 

Päivä alkoi tänään ensimmäisen 
kerran jo kello 3.03 perinnetilaisuudella, 

joka liittyi napapiirin ylitykseen. Kos-
ka ylitimme napapiir in keskellä yötä, 
piti tilaisuus pitää silloin. Tilaisuudessa 
joimme Jääkarhun Kyyneleet ja maala-
simme keulaklyyssin siniseksi, mikä on 
merkki pohjoisen napapiirin ylitykses-
tä. Herääminen aamuyöllä ei tuntunut 
kovinkaan mukavalta, mutta nyt kun si-



Vara-amiraali Holmström teki aluksella koulutustarkastuksen keskiviikkona 10. kesäkuuta. 

tä ajattelee myöhemmin, se oli mielestäni 
mukava ja henkeä nostattava tilaisuus. 

Meri myrskyää taas 
Tämä päivä on myrskyinen: kova tuuli 
koettelee meitä jälleen kerran ja antaa 
suuren haasteen meriklaarin säilyttämi-
selle ja koko miehistölle. Tähystäjien kes-
tävyyttä koettelee myös kova sade - aivan 
kuin aallot eivät jo riittäisi! Tästä on jo 
melkein tullut tapa: aina ennen satamaa 
"ei odotettu ystävämme" myrsky saapuu 
vierailulle ja koettelee miehistön hermo-
ja ja fyysistä merensietokykyä, mutta tä-
nään 28. toukokuuta tuuli on kovin tä-
hän mennessä, noin 20 m/s, ja sadepisa-
rat ulkona tuntuvat nauloilta paljaaseen 
ihoon osuessaan. 

Talousjoukkueelle paha ilma tar-
koittaa sitä, että meidän tulee taas osata 
pitää keitot kattilassa, pastat padoissa, 
perunat pakeissa ja mielellään ne kaik-
ki vielä pöydillä. Se ei ole helppoa, mut-
ta onneksi aikaisemmat myräkät ovat jo 
näyttäneet miten tulee toimia ja miten 
ei. Tänään on torstai, joten ruuaksi val-
mistamme pannukakkua ja hernekeit-
toa. Toivottavasti tämä perinteinen ar-
meijan muona pysyy ihmisten lautasil-
la tässä säässä. 

Siivouspäivä 

Tänään saavumme Reykjavikiin, mi-
kä tarkoittaa, että laiva on taas saatava 
edustuskuntoon. Päivästä tulee rankka 
siivouspäivä koko miehistölle. Ei niin, 
ettei laiva olisi jo muutenkin hyvässä 
kunnossa, mutta kaikki on saatava vii-
meisen päälle täydelliseen kuntoon ylei-
sen viihtyvyyden ja mahdollisten vierai-
den varalta. Valitettavasti tämä vaatii 
kuitenkin suuren määrän töitä, j a tä-
nä iltana ei varmaankaan kovin ajoissa 

päästä nukkumaan. Onneksi töitä teh-
dään kuitenkin yhdessä ja kaikki puhal-
tavat yhteen hiileen. Se saa aikaan pa-
remman yhteishengen ja helpottaa työn 
tekoa huomattavasti. 

Unohtumaton matka 

Koulutuspurjehdus on varmasti hie-
noin kokemus, jonka armeija voi tar jo-
ta. Se vaatii paljon, mutta se antaa sitä-

kin enemmän ja olen hyvin onnellinen 
siitä, että olen päässyt palvelemaan va-
rusmiespalvelustani miinalaiva Pohjan-
maalle ja päässyt mukaan tälle matkal-
le, jota en ikinä tule unohtamaan. Tämä 
oli mahtava mahdollisuus, josta olen hy-
vin kiitollinen ja yritän suorittaa tehtä-
väni sen mukaisesti vaikka sitten ham-
paita kiristäen. H 

Kuvat: liro-Pekka Naskali. 
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Kuninkaallinen merikartasto 1791-1796 
C.N. af Klerckerin johtama kartoitustyö Suomenlahdella 
ISBN 978-952-5671-18-6. Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt Oy. Suositushinta 58 € 

Koko 290 x 280 mm, sivuja 144. Sidottu, neliväri 
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Carl Nathanael af Klerckerin 
johtama Ruotsin sotalaitok-
sen kartoitusyksikkö valmis-

ti 1700-luvun lopulla Etelä-Suomesta 
kar taston. Kartoi tustyö oli osa Ruot-
sin valtakunnan puolustuksen järjestä-
mistä jatkuvan, kasvavan Venäjän-uhan 
alla. Suomenlahden rannikkoalueista 
valmistettiin erilliskartasto, rannikko-
kartasto, jonka karttalehdet Kymijoesta 
Porkkalanniemelle esitellään julkaistu-
na ensimmäistä kertaa. Kuninkaallinen 
merikartasto osoittaa, että vallinnut kä-
sitys Ruotsin merenmittauksen heikos-
ta tilasta on virheellinen: kauniit, käsin 
piirretyt ja väritetyt kar ta t sisältävät 
suuren määrän yksityiskohtaista navi-
gointitietoa. 

Rannikkokar tas ta oli topografi-
sen ja merikartan yhdistelmä. Se oli en-
nen kaikkea tarkoitettu Ruotsin saaris-
tolaivaston käyttöön. Kartaston valmis-
taminen oli osoitus ammattitaitoisesta 
ja erinomaisesti organisoidusta työs-
tä. Työhön on mitä ilmeisimmin saatu 
parhaat mahdolliset resurssit, ja työ-

tä kiirehdittiin, sillä sodan uhka Venä-
jän kanssa oli ilmeinen. Kartastossa on 
mainittu matalikot, laivaväylät, karikot, 
pohjan laatu ja valtava määrä sy vyyslu-
kuja, joiden luotaaminen viiden vuoden 
aikajaksolla on ollut huomattava pon-
nistus. Työkokonaisuuden korkea laa-
tu on hämmästyttävä; vertailu nykyi-
siin merikart toihin osoittaa syvyystie-
tojen poikkeamat etenkin matalien ve-
sien osalta varsin pieniksi. 

Suomen sodan tappion myötä Suo-
mi tuli 1809 osaksi Venäjän keisarikun-
taa. Luovutetusta alueesta valmistetut 
kartat oli toimitettu turvaan Ruotsiin. 
Merikartat hautautuivat Tukholman ar-
kistoihin. Niistä on mainintoja useissa 
lähteissä, mutta kun kart toja ei tiedetty 
olevan saatavilla, jäivät ne ilman käsitte-
lyä. Uuteen tietoisuuteen ne tulivat vas-
ta 2000-luvun puolella suomalaistutki-
joiden muun toiminnan myötä. 

Mi t takaavaan 1:20 000 tehdyt 
kar ta t esitetään kirjassa hieman pie-
nennettyinä - k i r jan sivukokoon sovi-
tettuna. Tietosisältöön tai ulkoasuun 

SUOMEN RANNIKON PUOLUSTUS 
IAAI" KLERCKERIN KARTOITUSTYÖ 

ei ole puututtu. Keskeisimmästä nimis-
töstä on toimitettu hakemisto. Meren-
kulun, asutuksen, nimistön ja tieverkon 
suhteen kartasto on erinomainen lähde 
1700-luvun lopun tilannetta tutkiville. 
Maanmittausneuvos Erkki-Sakari Har-
ju ja everstiluutnantti evp. Heikki Tiili-
kainen kertovat k i r jan artikkeliosassa 
Ruotsin suunnitelmista ja toimenpiteistä 
Suomen rannikon puolustuksen ratkai-
suista, keskeisistä toimijoista sekä kar-
toitustyöstä. • 

(KM) 

Kirjaa saa kirjakaupoista. 

Jm 



Salapärane Suurupi 
Mati Öun 

Sentinel2008, Tallinn. 72 sivua, 120 Eestin kruunua (noin 7,70 euroa) 

@ BOSCH 
Invented for life 

Turvallisuutta, johon voit luottaa. 
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Itsenäisen Viron a ikana ram. 234 
mm:n Bethlehem Steel-patteri kunnos-
tettiin ja saaren rakennett i in muita puo-
lustuslaitteita. Vuodesta 1941 vuoteen 
1944 Suurupi oli saksalaisten hallinnas-
sa, eikä siltä ajal ta ole löytynyt t ietoja 
k i r jaan . Neuvostoajasta kirjassa on sen 
sijaan yllättävän paljon tietoa. Niemen 
aseistus pidet t i in kunnossa ja moder-
nisoitiin. 1960-luvulla Suurupiin asen-
nettiin ensimmäiset ohjusyksiköt, ja oh-
juskalusto ehditti in vielä uusia vuonna 
1990 juur i ennen Viron itsenäistymistä. 

K i r j a on k i r jo i te t tu Viron kielel-
lä, mut t a kuvatekst i t ovat myös eng-
lanniksi. Lisäksi kir jassa on 2,5-sivui-
nen englanninkielinen yhteenveto. Ku-
vitus koostuu yhteensä noin 100 kuvas-
ta ja piirroksesta, osa uusia ja osa van-
hoja. Valokuvista noin puolet on väri-
kuvia. Vaikka ei hallitsisi viroa, on k i r ja 
kuitenkin hankkimisen arvoinen pelkäs-
tään kuvien ja yhteenvedon takia. • 

Ove Enqvist 

Suomen ja Viron rannikkotykis-
töllä on paljon yhteistä. Suo-
men rannikkotykistöstä on kui-

tenkin saatavissa paljon kirjoja, kun taas 
Viron rannikkotykis tös tä on vaikeaa 
löytää tietoja. Syy tähän johtuu lähinnä 
Viron historiasta. Vuoteen 1991 saakka 
rannikkopuolustus oli Neuvostoliiton kä-
sissä, eikä tietoa siitä juur i ollut tarjolla. 

Tilanne on pikku hiljaa muuttunut. 
Mati Öun tuntuu olevan tuotteliaimpia 
rann ikkotyk is tök i r ja i l i jo i t a . Vuonna 
2008 häneltä ilmeistyi ainakin kaksi Vi-
ron rannikkotykistöstä kertovaa teosta. 
Toinen kirja, Salapärane Suurupi, kertoo 

Suurupin niemestä, joka on jäänyt suo-
malaisille suhteellisen tuntemattomaksi. 
Noin 15 km Tallinnasta länteen sijaitse-
valla niemellä on kuitenkin ollut tärkeä 
asema sekä Pietari Suuren merilinnoituk-
sessa että Suomenlahden sulussa 1930-lu-
vulla. Pietari Suuren merilinnoitukseen 
kuului mm. Suurupin 234 mm:n Bethle-
hem Steel-patteri, samanlainen kuin Rus-
sarön linnakkeelle pystytettiin. Saareen 
oli suunniteltu muitakin pattereita, mutta 
ne eivät ehtineet valmistua ennen Viron it-
senäistymistä 1918. Saaren joukot räjäyt-
tivät myös Bethlehem Steel-patterin ennen 
vetäytymistä saaresta. 

VARASTON TYHJENNYS JATKUU: 
g d -

T - p a i t o j a a l k . 5 € 
M 6 5 - t a k k e j a a l k . 2 5 € 

M a a s t o h o u s u j a a l k . 1 0 € 

. . . j a p a l j o n m u i t a t a r j o u k s i a . 

TUOTTEITA RAJOITETUSTI 

Katso auk io loa ja t net is tä . 
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Humpp i l an las i tehdas 
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0400 350731 
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Utön linnake 
Kasarmi keskellä kylää 
Johanna Pakola 

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry. 196 sivua, noin 32 euroa. 

. •• 
JOHANNA 
PAKOLA 

LINNAKE 
kasarmi keskellä kylää 

Opiskellessani joskus kauan 
kauan sitten eräässä soti-
lasopetuslaitoksessa, meille 

opetettiin että Utö on Suomen strategi-
nen linnake. Nyt tämä strateginen lin-
nake on kuitenkin lakkautettu ja raken-
nukset menneet "uusiokäyttöön". Tieto-
kirjailija Johanna Pakolan uusin ki r ja 
Utön linnakkeesta, joka julkaistiin ke-
sän kynnyksellä, kertoo mm., ettei lin-
nakkeen tulevaisuus aina ennenkään ole 
ollut niin varma, mutta joka kerta linna-

keen toiminta on taas vilkastunut. Enää 
ei taida käydä niin. 

Utön k i r ja nouda t taa Pakolan 
kahdesta aikaisemmasta kirjasta tuttua 
muotoa ja taittoa. Kovakantinen 196-si-
vuinen ki r ja kertoo Utön linnakkeen 
historian alusta loppuun saakka pää-
osin kronologisessa järjestyksessä, mi-
kä onkin loogisin tapa. Ongelmana kro-
nologisessa kerronnassa on kuitenkin se, 
että tiedot jostakin yksittäisestä asiasta 
kuten linnakkeen tykeistä tai rakennuk-
sista joutuu hakemaan sieltä täältä. Il-
meisesti tämän takia kir jan lopussa on 
omat lukunsa rakennuksista, pattereista 
ja sotilaskodista. Kirja päättyy lukuun, 
jonka nimeksi on annettu Utö-muistoja. 

Kirja on kuvitettu noin 120 kuval-
la, kartalla ja piirroksella, joista suuri 
osa on värillisiä. Koska osa kuvista on 
ykistyisalbumeista, kuvien laatu luon-
nollisesti vaihtelee. Kirjassa on myös en-
sin ehkä hieman irtonaiselta tuntuva lu-
ku, Tukikohtia saaristossa ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Olen kuitenkin 

iloinen, että kyseinen luku on kirjassa, 
koska se käsittelee sellaisia alueita, jois-
ta on muuten vaikeaa saata kattavaa tie-
toa, vaikka osa on kaukanakin Utöstä. 
Nämä alueet ovat Jurmon lentoasema, 
Storskärin, Aspön ja Angsön kipinä-
lennätinasema, Lohmin ankkuroint i -
paikka ja Stormälön vedenottopaikka. 
Kirjassa on myös lähde-ja viiteluettelo, 
mikä on hieno asia. 

Ki r jaa myydään Turun Sanomi-
en toimipisteissä, joissa hinta on 32 eu-
roa. Osoitteessa www.turunsanomat. 
ti on verkkokauppa, josta kir jaa (myös 
Örö ja Suljetut Saaret-kirjoja) voi tilata. 
Tuolloin päälle tulee postikulut. 

Turun Sanomilla on myös Helsin-
gissä toimipiste (Pieni Roobert inkatu 
11, vaihde (09) 853 952), jonne kuiten-
kin kannattaa soittaa ensin ja varmistaa, 
että heillä tuolloin on kirjoja. 

Ki r jakaupa t , mm. Akateeminen 
kirjakauppa, myyvät myös kirjaa, mut-
ta niissä hinta on yleensä korkeampi. • 

Ove Enqvist 

Oy Lunden Ab 
JALOSTAJA 

Pansiontie 45 
20210 Turku 
02-2609911 
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rass. 
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Miehinen tunnustus elämän kauneudelle 
Kuninkaansaari - Akvarellinkeveä saaripäiväkirja kolmelta vuosikymmeneltä 
Alpo Tuurnala 

128 sivua, John Nurmisen Säätiö, ISBN 978-952-9745-27-2 

Vuonna 2000 eläkkeelle jäänyt 
ins inöör ikommodor i Alpo 
Tuurnala on herkkä ja taita-

va maalari, joka yhdistää kuviinsa lyhyi-
tä, kauniita, usein runomuotoa tavoitte-
levia tekstejä. Monille meistä on jo tut-
tu, vuonna 2004 julkaistu Harmaat lai-
vat, jossa Alpo on kuvannut siveltimellä 
ja tekstein hänen työuransa aikaiset me-
rivoimien alukset. Alkuperäiset maala-
ukset olivat näytteillä mm. Forum Ma-
rinumissa ja Nurmisen säätiön tiloissa. 

Kun inkaansaa r i -k i r j an a lkupe-

räiskuvat ja tekstit ovat näytteillä Meri-
keskus Vellamossa, jossa kirja myös ke-
sän alussa julkistettiin. Vaikka jo olisit 
käynyt Kotkassa, on näyttely ehdotto-
masti uuden käynnin väärti. 

Kuninkaansaar i -ki r ja kuvaa hel-
lyttävällä tavalla Alpon ja hänen per-
heensä 30 vuoden kesiä Kuninkaansaa-
ressa. Kir jan aukeamalla on akvarelli ja 
vieressä siihen kiinteästi liittyvä teksti. 
Kokonaisuus on sydämeen käyvä. Tulok-
sena on hellänkaunis kirja, joita lähden 
tämän kirjoittamisen jälkeen ostamaan 
lisää. Läheisilleni joululahjaksi. 

Mutta annan Alpon kertoa: 

V A N H A H A R M O N I K K A 

Kello viisi aamulla oli kolmen päivän sade tauonnut. 
Vaimo juoruil i jo laiturilla naapurin rouvan kanssa, 
molemmilla samanlainen asu: jotain valkoista ja niskassa 
harmaa nuttu. Juttu luisti niin kuin vain ihmisen ja lokin 
kesken voi. 

Vaikka olen vain peltisepän poika, tunsin Itseni 
Lindbladiksi. OI! ranta, kasteinen heinikko, rakastettu 
rannalla. Sisälläni soi harmonikka, lähes neljänkymmenen 
yhteisen vuoden kuluttama, mutta se soi. 

Kai Masalin 

_ •uurnat* 

K U N I N K A A N S A A R I 
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Herra kommodori, 
hyvät naiset ja herrat! 

Merivoimien ru-kurssi 155 sai todistuksensa ja koke-

laan palvelusarvon 29.7. helteisessä Suomenlinnassa 

omaisten, opettajien ja kutsuvieraiden läsnä olleissa. 

Tilaisuuden perinteitä on ilahduttavasti viime vuosina 

uusittu palkitsemispuheiden määrää karsimalla, mikä 

ehkä joitakuita on saattanut vaivata. Valitettavasti vain 

kummikurssi ei ollut tällä kertaa edustettuna. Mutta t i-

laisuus oli jälleen tyylikäs ja valoisa. Ja priimuksen puhe 

on palstatilansa ansainnut. 

Merivoimien reserviupsee-
rikurssimme järjestykses-
sään numero 155 on tul-

lut päätökseen. Päivän, jolloin astuim-
me palvelukseen, muistan vielä kuin ei-
lisen: se jännitys ja odotus oli käsin kos-
keteltavaa. Samoin oli silloin kun saim-
me tietää pääsevämme RU-kurssille Suo-
menlinnaan huhtikuun lopussa. Siitäkin 
on nyt jo yli kolme kuukautta. 

Tuolloin huhtikuussa oli kaikenlai-
sia kuvitelmia ja odotuksia. Ja täytyy sa-
noa, että Suomenlinna ja Merisotakoulu 
eivät pettäneet. Puitteet ovat mahtavat, 
voisin väittää että ne ovat hienoimmat 
mitä Suomen puolustusvoimilla on va-
rusmiehille tarjota. Se on tullut mones-
ti mieleeni, kun olen suihkussa käytyäni 
kuivannut itseäni katsellen samalla ik-
kunasta aurinkoista Kaivopuistoa ja si-
nertävää merta. 

Moni meistä on elänyt meren äärel-
lä lähes koko ikänsä. Itse olen kuitenkin 
kotoisin Kauhavalta ja pääsin Upinnie-
meen merivoimiin melkein puolivahin-
gossa. Aluksi minua jopa hieman har-
mitti että olin päässyt Upinniemeen, ei-
kä minua määrätty Kajaaniin niin kuin 
suurinta osaa meiltä päin. Jostain syys-
tä ajattelin, että haluan suorittaa varus-
miespalvelukseni ns. tavallisessa armei-
jassa eli maavoimissa. 

Olen saanut kuitenkin huomata 
kuinka hyvä valinta merivoimat oli. Me-
ren läheisyys pitää jatkuvasti mielen vir-
keänä. Sen äärettömyys ja vapaus kiehto-
vat. Lisäksi minulle on valjennut Meri-
voimien tärkeä tehtävä Suomen puolus-
tuksen kannalta. 

Kun kurssimme huhtikuussa alkoi, 
pääsimme heti ensimmäisenä viikonlop-
puna pukemaan nämä komeat laivaston 

lomapuvut ylle ja lähdimme Helsingin 
keskustaan keräämään tyttöjen katseita 
sekä rahaa sotiemme veteraaneille. 

Erikoiskoulutuskaudella opiske-
limme oman erikoisalamme tietoja ja 
taitoja. Joka linjalle muodostui vahva 
linjahenki. Kun yhtenäiskoulutuskau-
si alkoi ja tuvat sekoitettiin, oli muka-
va päästä tutustumaan muihinkin kurs-
silaisiin. Oli ampumaleiri ja Rysäkarin 
marssi, ja myös kurssihenki alkoi pikku 
hiljaa muotoutua. Erityisesti yhteistoi-
mintaharjoituksessa sekä johtamishar-
joituksessa, joissa univaje painoi, sain 
todella huomata, että yhteishenki on 
kohdallaan. Kaveria autettiin ja puhal-
lettiin yhteen hiileen, kun kannoimme 
yli tuhat hiekkasäkkiä yön pimeydessä. 

Kurssimme huipentui viime lau-
antaina mahtavaan kurssijuhlaan tässä 
samaisessa tilassa. Myös henkilökunta 

ht) 
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kunnioit t i kurssijuhlaamme läsnäolol-
laan hyvinkin pitkään. Oppilaskunnan 
hallitukselle erityiskiitos hyvästä työstä 
sekä hienoista kurssijuhlista! 

Rakkaat kurssitoverit, meillä oli hie-
no kurssi. Kaikki kurssimme aloittaneet 
48 upseerioppilasta ylennettiin tänään 
kunniakkaaseen upseerikokelaan arvoon. 
Olemme tehneet kovasti töitä. Taistelim-
me yhdessä läpi kurssin, hyvä yhteishen-
ki kantoi läpi vaikeidenkin hetkien. Rysä-
karin yli 50 kilometrin marssillakin vain 
yksi keskeytti, ja se marssi oli varsinainen 
kyntö. Monella meistä oli jalat rakoilla, 
mutta kaverin varusteita kantamalla ja 
toisia tsemppaamalla me taistelimme läpi 
yön ja aamunkoitteen maaliin asti. 

Heti kurssin alusta alkaen meille alet-
tiin painottaa itsekurin merkitystä. Lisäk-
si sain huomata, että kyseessä on myös her-
rasmieskoulu ja meille painotettiin hyviä 

käytöstapoja. Turha mouhoaminen jäi 
pois ja alettiin keskittyä itse asiaan: joh-
tajina ja sotilaina kehittymiseen. 

Hyvät ystävät, itsekuri, tuo kurin 
korkein aste siivittää meidät menestyk-
seen, mihin ikinä ryhdymmekään. Muis-
takaa myös nöyryys ja oikeanlainen asen-
ne. Toivon että jokainen meistä ottaa it-
sensä kehittämisen haasteen vastaan ja si-
toutuu ihmisenä ja johtajana kehittymi-
sen elinikäiseen prosessiin. Näin tulem-
me menestymään myös siviilielämässä ja 
voimme hyödyntää palvelusaikamme. 

Ensi yönä tapahtuu paljon puhut-
tu yhden yön ihme, kun yhtäkkiä upsee-
rioppilaista, oppipojista, tuleekin vas-
tuullisia vanhimpia varusmiehiä, up-
seerikokelaita. Haluan kiittää ammatti-
taitoisia kouluttajia ansiokkaasta työs-
tä meidän hyväksemme sekä myös muu-
ta henkilökuntaa antamastaan tuesta. 

Olette antaneet meille hyvät valmiudet 
ja eväät tulevaa koitosta varten. 

Ennen kaikkea haluan kiittää teitä 
vanhemmat ja muut omaiset, kiitos että 
tulitte, ilman teitä emme olisi tässä, il-
man teidän tukeanne ja olkapäätä, johon 
nojata ainakaan itse en olisi aina päässyt 
elämässä eteenpäin. Ja nyt vanhemmat, 
te voitte olla ylpeitä meistä. 

Herrat upseerikokelaat, rakkaat ys-
tävät, haluan vielä kiittää teitä, kaikis-
ta yhdessä koetuista hienoista hetkistä ja 
koko kurssista. 14 viikkoa kului yhdessä 
hujauksessa. Huomenna kun siirrymme 
omiin joukko-osastoihimme, toivon että 
jokainen tulee muistamaan kurssiamme 
lämmöllä ja toivon, että tapaamme vielä. 
Haluan myös toivottaa ylihuomenna re-
serviin siirtyville kuudelle jälkirukkilai-
selle hyvää jatkoa siviilielämään. 

Kiitos! • 
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Rannikkosuojeluskuntien harvinaisen 
kunniamarssin nuotit deponoitu 
suojeluskuntanäyttelyyn 

Nuotit hienoissa kansissaan näyttelyssä 

(Ove Enqvist) 

Markus Anaja, Ove Enqvist ja StigRoudasmaa 

allekirjoittamassa nuottien 

deponointisopimusta (OveEnqvist). 

R a n n i k k o u p s e e r i y h d i s t y k s e n 
arkisto järjestettiin keväällä 
2009, jolloin arkistosta löytyi 

Helsingin suojeluskuntapiirin IV alueen 
komeat kunniamarssin nuotit. Alueeseen 
kuului ainakin eräässä vaiheessa rannik-
kotykistön suojeluskunnat, joka voi selit-
tää sen, miksi nuotit ovat jääneet RUY:n 
arkistoon. Marssin on säveltänyt Hannes 
Konno. Hän toimi suojeluskuntapiirin 
kapellimestarina vuodesta 1936 alkaen. 

Stig Roudasmaa asettamassa nuotit 

näytteille (O. Enqvist 

Oli hyvin harvinaista, että suojeluskunta-
alueella oli oma kunniamarssinsa. 

RUY deponoi nuotit Helsingis-
sä Töölööntor ikadul la sijaitsevaan 
suojeluskuntanäyttelyyn kaikkien näh-
täviksi. Näyttely on avoinna kiinteis-
tössä muuten järjestettävien tilaisuuksi-
en yhteydessä tai erikseen sovittaessa evl 
evp. Stig Roudasmaan kanssa (puhelin 
040 5435567). • 

Ove Enqvist 

6 2 



Rintamasotilaskotisisaret kävivät 
elokuvissa Merisotakoulussa 
Rintamalla palvelleiden sotilaskotisisarten vuosittainen sisarpäivä järjestettiin tänä vuonna Merisotakoulussa. 

Toukokuisen päivän ohjelmaan sisältyi mm. rintamasisarista kertovan dokumenttielokuvan ensiesitys. 

Elokuvassakin haastatellut Liisa Hagelberg ja Mirja Valve tapasivat Merisotakoulun sotilaskodissa. 

Kuva: Auli Aho 

Rintamasotilaskotisisaret ko-
koontuivat aluksi Meriso-
takoulun sotilaskotiin, jos-

sa vaihdettiin kuulumisia ja muistel-
tiin menneitä. Sisar Mirja Valve muis-
teli muun muassa aikaa, jolloin hän kä-
vi vuorollaan pitämässä Suomenlinnas-
sa sotilaskotikirjastoa. "Olimme kirjas-
tosisarten kesken ilmeisesti aika saman-
näköisiä, sillä erään kerran pojat tulivat 
kysymään, onko meitä olemassa yksi vai 
kaksi", Valve kertoo. "Pojat olivat lyö-
neet asiasta vetoa ja hämmästyivät suu-
resti kun kuulivat, että meitä on kolme!" 

Mirja Valve kuuluu Rannikkosoti-
laskotiyhdistykseen, jonka vuosittaisen 
jäsenmaksun hän on laskujensa mukaan 
maksanut nyt tasan seitsemänkymmen-
tä kertaa. Yhdistyksellä on kuukausit-
tain sisariltoja, joihin Mirja Valve pyr-
kii osallistumaan joka kerta. 

Vuosittainen tapaaminen 

Valtakunnalliset rintamasotilaskotisi-
sarpäivät järjestetään nykyään vuosit-
tain. Ensimmäiset kokoontumiset pi-
dettiin 1950-luvulla, ja alkuaikoina ta-
pahtumia oli vain joka toinen tai kol-
mas vuosi. Aiemmin tilaisuudet olivat 
suurempia, mutta vuodet ovat verotta-
neet tapahtumaan osallistuvien sisar-
ten määrää. Tänä vuonna päiville osal-
listui kaikkiaan kuusikymmentä henki-
löä, joista 21 oli rintamalla palvelleita 
sotilaskotisisaria. 

Rusinoita pullassa 

Päivän viralliseen ohjelmaan sisältyi 
kontra-amiraali Juha Rannikon terveh-
dys ja kommodori Henrik Nysténin esi-
tys Merisotakoulun historiasta ja teh-
tävistä. Tilaisuus huipentui dokument-
tielokuvaan, joka esitteli rintamasoti-
laskotisisaria ja heidän kokemuksiaan 
haastatteluin, kuvin ja kertomuksin. 

Noin 45 minuutin pituisen doku-
mentin on käsikirjoittanut ja ohjannut 
Esa Sironen ja kuvannut ja tuottanut 
Raimo Salo. Dvd-muodossa myytävää 
elokuvaa levittää VL-Musiikki Oy, ja si-
tä myydään myös kaikissa Suomen soti-
laskodeissa. 

Rusinoita pullassa -dokumenttiin on 
kerätty materiaalia useiden vuosien ajan, 
ja koskettava elokuva oli katsojakunnan 
mieleen. Vaikka sotien aikaan keskitty-
vässä elokuvassa on vakavia kohtauksia 
ja raskaita muistoja, se on paikoin myös 
hyvin hauska. Esimerkiksi tarina, joka 
on elokuvan nimen takana, on kerrassaan 
mainio ja jää taatusti yleisön mieleen! • 

Auli Aho 
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Varaputki ennen kunnostusta. 

Tykinmaalauskurssi Kuivasaaressa ^ 

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen Meripuolustus-
piiri järjesti "Linnakkeen 

kunnostus" - jatkokurssin Kuivasaa-
ressa 16. - 17.5.2009. Kurssi oli jatkoa 
vuotta aikaisemmin pidetylle kurssille, 
joka osittain epäonnistui huonon sään 
vuoksi. Nyt ei säässä ollut moitteen si-
jaa, molemmat päivät olivat aurinkoisia, 
lämpötila lähenteli 15 astetta ja tuuli oli 
melkoisen heikko. Suhteellinen kosteus 
oli varsin matala, siis erinomaiset olo-
suhteet maalaustyölle. 

Kurssin johtajana oli Sirpa Holma, 
joka, samoin kuin kaikki muut kurssille 

osallistuneet 10 osanottajaa, olivat Suo-
menlinnan Rannikkotykistökillan jäse-
niä. Kurssille olisi mahtunut enemmän-
kin osanottajia, mutta tällä kertaa laatu 
korvasi määrän. 

Kurssi alkoi lauantaiaamuna yhtei-
sellä aamiaisella ja heti sen jälkeen kurs-
sin pääkouluttaja Kyösti Piironen selvit-
ti meille kurssilaisille korroosionesto-
maalauksen saloja. Tällainen maalaus-
menetelmä koskee metallipintojen maa-
lausta. Ja ennen kuin pensselit voidaan 
ottaa käteen, on suoritettava esikäsitte-
lytoimenpiteet. Maalauspinnalla olevat 
epäpuhtaudet on poistettava ja sen jäl- Kurssinjohtaja Sirpa Holma haalarissaan 
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Martti Holma 

keen ruoste on harjattava teräsharjalla. 
Tämän jälkeen pinta on pestävä erityisel-
lä pesuaineella ja huuhdeltava puhtaal-
la vedellä. Kun maalattava pinta on kui-
vattu, voidaan lopulta ryhtyä varsinai-
seen maalaustyöhön. 

Näiden teoriatietojen jälkeen pääs-
tiin sitten itse asiaan. Ensimmäiseksi 
kohteeksi otettiin suurinta, mitä saares-
ta löytyy, nimittäin 305/52-0 varaputki 
n:o 18, valmistettu vuonna 1911. 

Putki on 15,85 metriä pitkä ja sen 
ympärysmitta perän kohdalla on 3,2 
metriä. Maalattavaa pinta-alaa oli siis 
runsaat 30 neliömetriä. Putken pinnal-
la ollut vanha maali oli melkoisesti ku-
lunut ja punaisenruskea pohjamaali oli 
monin paikoin näkyvillä. Sitten ryh-
dyttiin hiomaan putken pintaa, aluksi 
käsin hiekkapaperilla ja teräsharjalla. 
Kun tämä esikäsittely oli tehty, käyn-
nistettiin kompressori ja hiottiin vielä 
paineilman avulla putki sekä hiomapa-
perilla että teräsharjalla. 

Ja jälkeä syntyi, punainen pohja-
maali saatiin putken joka puolelta esiin. 
Tämän jälkeen putki pestiin peltipesu-
aineella ja muun muassa t iskiharjal-
la. Näin saatiin hiontapöly pois putken 
pinnalta ja pohja pehmeni sopivasti. Pe-
suaine huuhdeltiin painepesurilla, putki 
kuivattiin ja niin kunnianarvoisa vara-
putkivanhus oli valmis maalattavaksi. 

Tässä välissä nauti t t i in maittava 
lounas, josta vastasi huoltopääll ikkö 
Elina Wirtanen. Perunoita ja lihapul-
lia kastikkeen ja lisukkeiden kanssa ja se 
tuntui maistuvan kaikille kurssilaisille. 

Iltapäivällä sitten avattiin maali-
pönttö ja maali sekoitettiin. Timo Sii-
tonen sai hiukan maalia housuilleen. Ja 
sitten vain pensselit käteen ja maalaa-
maan. Elina näyttää mallia. 

Maalaustyössä menikin sitten ko-
ko iltapäivä, kyllä tällaisessa isossa put-

Timo siivoaa housujaan. 

kessa on paljon maalattavaa. Mutta kun 
lauantaina kokoonnuttiin päivälliselle, 
saatettiin todeta, että putki oli maalat-
tu. Hienoa työtä tehtiin. 

Päivälliseksi Elina oli loihtinut 
makkarakeiton ja se nautittiin yhteisesti 
toisiamme kehuen hyvästä työstä. Ollaan 
me sentään melkoisia tykinmaalaajia. 

Illalla saunottiin Kuivasaaren pie-
nessä saunassa ja sen jälkeen iltaa vie-

Maalinsekoitusta. 

tettiin grillaten erilaisia gri l l iherkku-
ja. Ilta oli lämmin ja grillin ääressä is-
tuttiin aivan siihen saakka, kun päivän 
ankara työ vaati veronsa ja joukko häi-
pyi yöpuulle. 

Sunnuntaiaamuna nautitt i in jäl-
leen herkullinen aamiainen, mutta sitten 
mentiin taas töihin. Aluksi pääkoulutta-
jamme tarkasti edellisen päivän aikaan-
saannoksen. Työ kelpasi ja sitten oli jäl-

Vahnis putki. 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 9 65 



Tapahtumia 

leen vuorossa oppitunti pensselin oikeasta 
käytöstä. Eihän me mitään lankkumaa-
lareita olla, meillä on tehtävänä huolehtia 
vanhoista museotykeistä. Näin ollen oi-
kea pensselitekniikka on tärkeää. 

Seuraavaksi kohteeksi otettiin va-
raputken takana oleva 55/57 - Jokinen, 
siis toiseksi pienin Kuivasaaressa ole-
vista tykeistä. Samat toimenpiteet kuin 
edellisenä päivänä ison varaputken 
kanssa, siis hionta ensin käsin ja sitten 
koneella. Tämän jälkeen tykki pestiin 
taas peltipesuaineella käsin, sekä räteillä 

että tiskiharjalla. Ja sitten jälleen käyn-
nistettiin painepesuri ja tykki huuhdel-
tiin. Vielä tärkeimpien paikkojen kui-
vaus ja sitten tykki jäi kuivumaan kau-
niissa säässä. 

Huoltopäällikkö ylitti itsensä kut-
sumalla meidät lounaalle, joka oli por-
saan fileepihvejä kastikkeineen, perunoi-
lleen ja lisukkeineen. Jälkiruoaksi Eli-
na oli vielä keittänyt kahvit ja tarjosi sen 
kanssa kääretorttua. 

Iltapäivällä maalaustyöt jatkuivat. 
Kimmo Ylitalo ja Jani Malmberg läh-
tivät maalaamaan Jokista. Nina Toivo-
nen otti ämpärillisen pesuainetta ja ryh-
tyi pesemään MTO-66 ohjusta. 

Sirpa Holma, Timo Rintamäki ja 
Martti Holma alkoivat skraapata ohjuk-
sen kuljetuslaatikon seiniä. Sitä ennen 
Lauri Sääski oli teipannut seinissä olevat 
alkuperäiset venäläiset tekstit ja kuvat 

hh 

Timo huuhtelee Jokista painepesurilla. 

piiloon, jotta seinät voitaisiin maalata. 
Ja niin saatiin työt tehtyä hyvissä 

ajoin, pääkouluttajamme arvio Jokisen 
maalareista oli täysi kymppi. 

Myös ohjus kiiltelee siihen malliin, 
että se tuskin uutenakaan on ollut niin 
hyvän näköinen. 

Ohjuksen kuljetuslaatikon maalaus 
jäi hiukan kesken. 

Vielä keräännyttiin kurssin päättä-
jäiskahville, kurssin johtaja kiitti uutte-
ria kurssilaisia ja pääkouluttaja totesi, 
ettei hän ollut koskaan aikaisemmin ol-

Veden imeminen säiliöstä putkeen ja edelleen 

painepesurille, Lauri töissä 

lut näin motivoituneella kurssilla. Tämä 
taisi olla paras kiitos. 

Kaikki viikonloput työt hoidet-
tiin huolimatta siitä, että Kuivasaareen 
ei saatu vettä. Veden puute selvisi perjan-
tai-iltana, kun etujoukko oli rantautunut 
saareen. Kaupungissa vielä silloin olleet 
aloittivat asioiden selvittelyn ja iltamyö-
hällä selvisi, että lauantaina oli mahdolli-
suus saada vettä kahden tunnin ajan. Pai-
nepesurin käyttö mitoitettiin tälle kah-
den tunnin ajalle. Sunnuntaina vettä ei 
saatu, minkä vuoksi Timo Siitosen kul-
jettaman traktorin peräkärryyn nostet-
tiin järeän tykin ammunnoissa käytettävä 
yhden kuution vesisäiliö. Traktorilla ajet-
tiin kaivolle, josta uppopumpulla nostet-
tiin vettä säiliöön. Traktori ajettiin tykin 
luoja Lauri imi posket lommollaan vettä 
painepesurin vedentuloputkeen. Lopulta 
vesi saatiin tulemaan pesurille ja Jokinen 
voitiin huuhdella. 

Kurssilaisista tulee museotykkien 
kunnostajien ryhmäjohtajia, jotka osaavat 
myös opettaa vasta-alkajia. Nyt kurssil-
la olleille järjestetään vielä vuoden kulut-
tua täydennyskoulutusta työnäy tteineen ja 
teoriakokeineen, minkä jälkeen näin kurs-
sitetut palkitaan diplomilla. H 

Valmis MTO-66. 
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Turun varuskunnan 
dragonjoukkue meloi kultaa 

Turussa 17. -18.8.09 järjestetyssä 
hyväntekeväisyystapahtumassa 
meloivat eri firmoja ja työpaik-

koja edustavat joukkueet paremmuudes-
ta. Osallistumismaksuista lahjoitti ta-
pahtuman järjestäjä Saaristomeren Me-
lojat 9750 euroa Lounais-Suomen syö-
päyhdistykselle ja TYKS:n keskolalle. 

Joukkueiden koko vaihteli 10 - 22 
henkilöön. Yleisessä sarjassa melovissa 
joukkueissa tuli olla vähintään 5 naista. 
Melottava matka oli 200 metriä Teatte-
risillan ja Auransillan välillä. 

Turun Varuskunnan työhyvinvoin-
titoimikunta oli päättänyt koota oman 
joukkueen varuskunnan eri joukko-osas-
toista. Edustettuna oli henkilöstöä neljäs-
tä eri joukosta, nuoria ja vähän vanhem-
pia, sihteereistä joukko-osaston komen-
tajiin. Joukkueen nimestä järjestettiin ni-
mikilpailu ja voittajaksi valittiin "Meri-
leijonat", joka hyvin sopii merivaruskun-
nan Dragon-joukkueen nimeksi. Nimieh-
dotuksen teki luutnantti Esa Korvela Me-
rivoimien Materiaalilaitokselta. 

Melonta tapahtuman suojelijaksi 
oli pyydetty Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen komentaja, kommodori Tapio 
Maijala, joka itsekin meloi varuskunnan 
joukkueessa. 

Joukkueet meloivat matkan kak-
si kertaa ja parempi aika otettiin huo-
mioon. Kolme parhaan ajan meloneet 
joukkueet pääsivät illan päätteeksi me-
lottuun finaaliin. 

Merileijonat meloivat jo alkukarsin-
noissa kaikista joukkueista parhaan ajan 
00:57,64 ja selvittivät itsensä finaaliin. 

Lähtöviivalla jännitys kuitenkin 
tiivistyi, koska toiseksi parhaan ajan, 
00:57,58, melonut joukkue Panel Team oli 
päättänyt näyttää meille melonnan mal-
lia. Kolmantena joukkueena finaalissa oli 
Wallacin Wirkeät Wiikingit hauskat vii-
kinkihatut päässään. Lähtökäsky "Melo" 
kajahti ilmoille ja sitten sitä lähdettiin, ta-

satahtia ja pitkillä, rauhallisilla vedoilla 
alkuun ja siitä vauhtia kiihdyttäen. 

Maalin häämöttäessä ei kellään ol-
lut tietoa, kuinka paljon johdamme ja lä-
hestyykö Panel Teamin joukkue meitä. 
Maalissa kysyimme rumpalina toimineel-
ta Mervi Virtaselta, tuliko voitto kotiin. 

Ja niinhän siinä kävi, että yhteis-
pelillä ja hyvällä fiiliksellä Merileijonat 
meloivat kultaa. 

Ensi vuotta varten leijonat ryhtyvät 
jo teroittaman kynsiään ja lähtevät tietysti 
puolustamaan tämän vuoden voittoa. • 

Turun Varuskunnan 
työhyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja 

Ulpu Honkasalo 
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Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
komentaja vaihtui 
- RP:n toimitussihteeri seitsemän vuoden takaa rykmentin komentajaksi 

Komentajan vaihtoseremoniat suoritettiin perinteisin menoin Suomenlinnan paraatikentällä 31.8.. Tilaisuus alkoi kello 

10.00 ja sade kello 10.02, mutta se ei joukkoja ja kutsuvieraita haitannut. Suomenlinnana Upseerikerholla oli kahviti-

laisuudessa erittäin lämminhenkinen tunnelma, joka kuivasi myös mahdollisen vaatteiden kosteuden. Kiitos hienosta 

komentaja-ajasta Juhani ja tervetuloa Jussi! 

Puhelyhennelmät KM 

Komentaja Juhani Karjomaa: 

Ot taessani Suomenl innan 
Rannikkorykmentin komen-
tajan tehtävät vastaan noin 

2,5 vuotta sitten, totesin olevani etuoi-
keutettu tehtävästäni ja palanneeni 12 
vuoden muualla palveluksen jälkeen 
omieni joukkoon. Se tunne on minulla 
ollut koko komentaja-aikani ja tänään 
tunnen haikeutta luovuttaessani komen-
tajan tehtävän seuraajalleni. 

Suomenlinnan Rannikkorykment-
tiä on koskettanut myös viimeisten vuo-
sien aikana merivoimissa tapahtunut ra-
kennemuutos. Alueemme merivalvonta on 
keskitetty uuteen merivalvontakeskukseen 
Upinniemeen ja Santahaminan merival-
vontakeskus lakkautettu. Pääkaupungin 
edustan nimetyistä saarista valmistaudu-
taan luopumaan ja sen suunnittelu on teh-
tyjä valmistelut ovat käynnissä. Mielestä-
ni olemme kyenneet hoitamaan muutos-
ten suunnittelun, valmistelun ja toteutuk-
sen rykmentin tapojen mukaisesti mallik-
kaasti ja ammattitaitoisesti. 

Tänä päivänä Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentti vastaa Suomenlahden 
meripuolustusalueella rannikkojouk-

kojen tulenkäyttäjien kouluttamises-
ta. Rykmentissä koulutetaan rannikko-
patterit, meritorjuntaohjuspatterit sekä 
muita rannikolla toimivia tuliyksiköitä. 
Liikkuvat meritorjuntaohjusyksiköt ja 
kiinteät pääosin 130 TK -kalustolla va-
rustetut patterit ovat edelleen tärkeä osa 
meripuolustuksemme kokonaisuutta. 

Rykmentille osoitettu tehtävä tulen-
käytön osaajien tuottajina on ollut luon-
nollinen jatkumo sen pitkässä historiassa. 
Olemme ylpeitä ammattitaidostamme ja 
roolista varmistaa tykkiasejärjestelmän 
ja maalavetille sijoitettujen meritorjunta-
ohjusyksiköiden suorituskyky. 

Olen komentajana painottanut pe-
rinteitä, enkä nyt tehtävää luovuttaessa-
ni tee poikkeusta. Meidän yli 91-vuotta 
vanhat perinteet kytkeytyvät tiiviisti tän-
ne Suomenlinnaan, jossa nostamme lipun 
keväisin 12.5. perinnepäivänämme, kuten 
on tehty jo 91 kertaa. Vajaa kaksi viikkoa 
sitten rykmentillä oli myös mieleenpainu-
va valatilaisuus täällä Suomenlinnassa. 

Eräs kahdeksan vuotta Saksassa ol-
lut suomalainen kirjoittaa muistelmis-
saan kotiinpaluustaan itsenäiseen Suo-

meen vuonna 1918 mukaillen seuraa-
vasti: " Harmajan majakka liukui ohit-
semme, edessäni kohosi Ehrensvärdin 
linnoitus, jonka tykit mykkinä tuijot-
tivat ulos merelle. Mutta sen korkeim-
malla vallilla liehui lippu, joka sai sydä-
meni sykähtelemään, Suomen Leijona-
lippu! Se liehui illan viimeisessä huoka-
uksessa. Risteilijämme lipui tyyntä pin-
taa, hitaasti. Nyt näin vartiosotilaan, jo-
ka liikkumattomana seisoi leijonalipun 
juurella, sotilaallisessa perusasennossa. 
Suomen armeijan sotilas." 

Tuo Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin sotilas täytti tehtäväänsä jo tuol-
loin tinkimättömästi lipun ääressä. Tä-
nä päivänä on meidän velvollisuutem-
me täyttää tehtävämme, joka on edel-
leen pääkaupunkiseudun puolustami-
nen osana meripuolustusta. Rykmentti 
on täyttänyt tehtävänsä hyvin. Annettu 
koulutus on ollut hyvää. Valmiuden yl-
läpito on taannut suorituskyvyn jousta-
van säätelyn. Samalla puolustusvalmiut-
ta on kehitetty. 

Perinteitä vaalien, kovalla työl-
lä ja korkealla ammattitaidolla yhdes-
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sä yhteistyökumppaneiden kanssa taa-
taan Svinhufvudin Kustaanmiekan pat-
terimäellä 12.toukokuuta 1918 lausu-
mien sanojen toteutuminen: " Nyt Suo-
mi on wapaa. Oman maan lippu on nos-
tettu tämänkin linnan wiiriksi. Älköön 
koskaan mikään wihollinen pääskö sitä 
täältä alas riistämään". 

Toivotan teille kaikille kaikkea hy-
vää tulevaisuudessa ja menestystä. Juhani Karjomaa ja Jussi Voutilainen. Kuva:Anu Vuorinen. 

Komentaja Jussi Voutilainen 

Aloitin sotilasurani Suomen-
linnan Rannikkorykmentis-
sä vuonna 1983.26-vuotiseen 

sotilasuraani on mahtunut useita hieno-
ja tehtäviä, mutta uskallan väittää, että 
hienoin tehtävä missä sotilas voi palvel-
la, on komentajana siinä joukko-osas-
tossa, missä sotilasura on alkanut - ja nyt 
tämä mahdollisuus on minulle annettu. 

Katsoessani edeltäjiäni voin vain 
tuntea ylpeyttä siitä, että minut on va-
littu ja tkamaan tämän joukon työtä. 
Rannikkorykmentti on hyvässä kunnos-
sa, henkilöstö motivoitunutta ja ammat-
titaitoista. Sen osoittavat tilastot, mut-
ta ennen kaikkea kaikki se minkä näin 
lyhyen perehtymisjaksoni aikana. Työtä 
tehdään selvästi oikealla asenteella työ-
hyvinvointia unohtamatta. 

Rykmentti on säilyttänyt lippuryk-
mentin asemansa Puolustusvoimissa ta-

pahtuneista suurista muutoksista huo-
limatta. Tulevia vuosia meidän kaikki-
en työhön varmasti vaikuttaa saarista 
luopuminen. Tapahtuneista ja tulevista 
muutoksista huolimatta rykmentin teh-
tävät yhtenä Helsingin merellisen puo-
lustuksen toteut tajana ovat säilyneet. 
Tämä edellyttää jatkossakin keskitty-
mistä oleelliseen, riittävän valmiuden 
ylläpitoa sekä koulutusta. 

Monipuolinen ja Puolustusvoimien 
lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen 
keskittyvä koulutus takaavat jatkossa-
kin suorituskykyiset sodanajan joukot. 
Tämä korostuu erityisesti nykyisessä ti-
lanteessa, missä ikäluokat pienenevät ja 
keskeytysprosentit ovat kasvaneet. Käy-
tössä olevien resurssien ollessa rajalliset 
on tärkeää, että toiminnassa keskitytään 
oleelliseen. Toisarvoisista asioista huo-
mio on keskitettävä avaintehtäviin. 

Koska Suomenlinnan Rannikko-
rykmentti on perinteikäs joukko ja pe-
rinteet ovat osa meitä kaikkia , tulee 
myös yhteistoimintaa kiltojen ja mui-
den sidosryhmien kanssa jatkaa nykyi-
seen malliin. Olemme yksi viranomainen 
pääkaupunkimme edustalla ja yhteistyö 
muiden sotilas-ja siviiliviranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa on koko-
naismaanpuolustuksen kannalta tärke-
ää. Yhteistyötä pyritään aktiivisesti jat-
kamaan myös tulevaisuudessa. 

Otan ylpeänä ja samalla nöyrä-
nä vastaan l ippurykmentin komenta-
jan kunniakkaan tehtävän. KOHOT-
TAKAAMME - kolminkertainen elä-
köön huuto Suomenlinnan Rannikko-
rykmentille ELÄKÖÖN - ELÄKÖÖN 
-ELÄKÖÖN • 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 9 69 



Tapahtumia 

Upinniemen varuskunta 
Upinniemen varuskunta juhli 50-vuotista olemassa oloaan 28.-29.8. Perjantai-

aamupäivän valajuhlallisuuksia seurasi kutsuvieraiden kansoittama päivä-

juhla juhlavastaanottoineen. Tilaisuudessa kuultiin SLMEPAN komentajan ja 

Porkkalan varuskunnan päällikön, kommodori Timo Junttilan tervetuliaispuhe, 

amiraali Jan Klenbergin juhlapuhe sekä puolustusministeri Jyri Häkämiehen, 

merivoimien komentajan, vara-amiraali Juha Rannikon ja Kirkkonummen 

kunnanjohtajan Tarmo Aarnion tervehdykset. Tilaisuudessa julkistettiin myös 

Porkkalan historiateoksen toinen, tarkistettu laitos. 

Tapahtumiin kuului myös lauantaina kuntalaisille kiertoajelut varuskun-

nassa ja sunnuntaina henkilökunnalle järjestetty 50-vuotismessu ja yleisölle 

matkoja Mäkiluotoon. 

Seuraavassa kommodori Junttilan puhe hieman lyhenneltynä. (KM) 

Uskallan heti alkuun väittää, et-
tä Upinniemen varuskunnan 
historia on kenties mielen-

kiintoisempi ja värikkäämpi kuin min-
kään muun Suomen varuskunnan histo-
ria. Omaleimaisuuden takeina ja lähtö-
kohtina ovat alueen maantiede ja histo-
ria. Upinniemen edustalla sijaitseva noin 
30 kilometrin levyinen Porkkalan-Nais-
saaren kapeikko on sotilasmaantieteelli-
sesti kuin Suomenlahden pussinsulkija. 
Havainto tästä, yhdistettynä sotien aikai-
siin kokemuksiin meriyhteyksien elintär-
keästä merkityksestä, sai Neuvostoliiton 
vaatimaan Porkkalan alueen vuokralle 
50 vuodeksi. Taustalla oli varmasti myös 
näkemys Pietari Suuren merilinnoituksen 
myötä syntyneen Mäkiluodon linnakkeen 
merkityksestä sekä Obbnäsin kallionie-
men tarjoama erinomainen satamapaik-
ka, jonka suojiin Neuvostoliitto rakensi 
tuon ajan modernin laivastotukikohdan. 

Muutto Helsingistä 30.8.1959 

Upinniemen varuskunnan katsotaan 
aloittaneen toimintansa Helsingin lai-
vastoaseman ja Helsingin lippueen siir-
ryttyä alueelle Helsingistä 30.8.1959. 
Puolustushallinnossa tehtyjen päätös-
ten mukaisesti saivat Upinniemestä myö-
hemmin sijoituspaikkansa myös Ran-
nikkojääkäripataljoona, Suomenlinnan 
rannikkotykistörykmentin toinen patte-
risto sekä Suojelukoulu. Joukkojen tuloa 
edelsi vuosina 1957 - 1959 mittava ra-
kennustyö vanhojen neuvostoaikaisten 
rakenteiden peruskorjaamisena ja vähin-
tään yhtä suuri urakka uudisrakenteiden 
pystyttämisessä. Merivoimiin kuuluvat 
laivastojoukot ja maavoimien rannikko-
joukot saivat Upinniemestä erinomaisen 
tukeutumis- ja harjoitusalueen. 

Puolustusvoimien henkilöstölle eh-
kä jo liiankin tutuksi tulleet organisaa-
tiomuutokset ovat 50-vuoden aikana ko-

Varuskunnan päällikkö 

kommodori Timo Junttila. 

etelleet moneen otteeseen varuskunnan 
joukkoja. Varuskunnasta vastaavana 
joukkona toimi Helsingin laivastoase-
ma aina vuoteen 1993 saakka. Varus-
kunnallisen vastuun otti tuolloin Suo-
menlahden laivasto, joka muodostettiin 
laivastoaseman ja Rannikkolaivaston 
osia toisiinsa yhdistämällä. Varuskun-
ta kävi merivoimien koulutuksen keskit-
tämisen myötä ahtaaksi. Tämä vaikutti 
osaltaan siihen, että rannikkojääkärit ja 
Suojelukoulu joutuivat aikanaan siirty-
mään pois Upinniemestä. 

Kesähäät 1.7.1998 

Merkittävin muutos tapahtui 1.7.1998, 
jolloin vietettiin niin sanotusti meripuo-
lustuksen kesähäitä, joissa laivastojou-
kot ja rannikkojoukot yhdistettiin ny-
kyisiksi merivoimiksi. Käytännössä tä-
mä tarkoitti sitä, että aluevastuussa ole-
vat rannikkojoukot ja Suomenlahden 
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50 vuotta 
laivasto yhdistettiin Suomenlahden me-
ripuolustuksesta vastaavaksi, Suomen-
lahden Meripuolustusalueeksi. 

Upinniemi tänään 

Upinniemen varuskunta on valmiusyh-
tymän päätukikohta. Täällä antaa Me-
rivoimien koulutuskeskus vuosit tain 
1800:lle merivoimien varusmiehelle pe-
ruskoulutuksen ja johtajakoulutuksen. 
Tänään aamupäivällä vannoi 771 alo-
kasta sotilasvalansa sotiemme veteraa-
nien ja lähes 3000 omaisen ja kutsuvie-
raan todistaessa. 

Upinniemen sotasatamaan tukeu-
tuu 7. Ohjuslaivue, jonka Hamina-luo-
kan ohjusveneet luovat valvonta-ja joh-
tamisjärjestelmillään sekä meri-ja ilma-
torjuntaohjuksillaan keskeisen meripuo-
lustuksen suorituskyvyn. Upinniemeen 
on 5.Miinalaivuen myötä muodostu-
nut vahva miinasodankäynnin osaami-
nen. Tämän lisäksi on miinalaivueeseen 
kuuluva sukeltajakoulu kehittynyt oman 
alansa tunnustetuksi osaajaksi. Sukelta-
jakoulusta on tällä vuosituhannella ja-
lostunut merelliset erikoisoperaatiot 
taitava joukko, Erikoistoimintaosasto, 
josta 1.3.2009 tuli perusyksikkö. Miina-
laivueessa on myös vahva kansainvälinen 
osaaminen - erikoistoimintaosasto osal-
listuu parhaillaan Afganistanin kriisin-
hall intaoperaatioon. Miinalaiva Poh-
janmaa puolestaan on arvioitu NATO.n 
normien mukaisesti kykeneväksi kan-
sainvälisiin operaatioihin. 

Rannikkojoukko, Porkkalan Pa-
taljoona, huolehtii merellisten tehtävien-
sä lisäksi varuskunnan turvallisuudesta ja 

ovat laatimassa toimintansa perustaksi 
erityisen ympäristöohjelman. 

Varuskunta mielletään usein ka-
sarmialueeksi, jonka lähimaastossa an-
netaan varusmiehille sotilaskoulutusta. 
Upinniemen korpivaruskunta pääkau-
pungin kupeessa ei kuitenkaan sovi tä-
hän mielikuvaan. Monipuolinen varus-
kuntamme tarjoaa sotilaallisten päätar-
koitustensa lisäksi myös perustan ja toi-
mintamahdollisuuden ja toimitilat us-
komattoman monelle ja monitahoiselle 
kirjolle yhteisöjä, yhdistyksiä ja niiden 
harrastustoimintaa. Mainitakseni näis-
tä vain muutaman, toimii varuskunnas-
sa Meriturvan palokoulutuskeskus, Kirk-
konummen kunnan peruskouluja päivä-
koti, eräseura, venekerho, tennisseura, ur-
heiluseura, nuorisotalo, varuskuntaker-
ho,MPKY.nMeripuolustuspiirin ja Sini-
sen reservi ry:n koulutuskeskus sekä useita 
ampumaseuroja ja maanpuolustahtoa yl-

Kutsuvieraita eturivissä. 

valvoo pääosan Suomenlahden merialu-
eesta huippunykyaikaisesta merivalvon-
takeskuksestaan. Kun otetaan huomi-
oon vielä Meripuolustusalueen esikun-
ta ja huoltokeskus palvelee Upinniemes-
sä yhteensä lähes 600 sotilasta ja siviiliä. 

Suomen kaunein varuskunta 
yhteisön ytimessä 

Upinniemeä on kuvattu karuksi merelli-
seksi tukikohdaksi ja luonnonkauniiksi 
paratiisiksi. 

Varuskunnan pääll ikkönä Upin-
niemeä esitellessäni en ole voinut vält-
tyä Merikappelin kohdalla toteamasta 
vieraille heidän olevan käymässä Suo-
men kauneimmassa varuskunnassa. Va-
ruskunnan maa- ja merialueiden luon-
toarvot ovat todella suuret. Haluamme 
huolehtia tästä arvokkaasta ympäris-
töstä kuvastakoon se, että olemme toi-
nen niistä Suomen varuskunnista, jotka 
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Kommodori Timo Junttila ja puolustusministeri Jyri Häkämies. 

läpitäviä vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen yhdistyksiä ja ammattijärjestöjä. 

Varuskuntana olemme myös kii-
tollisia kaikille yhteistyökumppaneil-
lemme, joiden ansiosta voimme keskit-
tyä tärkeisiin merellisiin tehtäviimme. 
Varuskunnan nykypäivään kuulu se, et-
tä perinteisten hyvien yhteistyötahojem-
nie kuten Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen ja Puolustushallinnon Rakennuslai-
toksen rinnalle 011 tullut laaja kumppa-
nuuksien joukko, joka ammattiosaajil-
laan tuot taa meille elintärkeitä palve-
luita. Puolustusvoimien ruokahuollon 
(PURU) Upinniemen toimipiste ja So-
tilaslääketieteen laitoksen Upinniemen 
terveysasema ovat päivittäin hienosti tu-
kenamme siinä, missä rakennukset omis-
tava Senaattikiinteistöt Oy on investoi-
nut varuskuntaan viime vuosina yli 20 
miljoonaa euroa, ja asuntokannan omis-
tava Kruunuasunnot on vastaavasti pe-
ruskor jannut henkilöstömme asunnot 
erinomaiseen kuntoon. 

Varuskunta ja joukko-osastomme 
ovat myös kiinteä osa yhteiskuntaa. Täs-
sä mielessä haluan lausua kiitokseni mei-

tä ympäröiville kunnille erinomaisesta 
yhteistyöstä. Parhaimman kiitoksen hy-
västä yhteistyöstä ansaitsevat myös meri-
voimien johto ja johtoesikuntamme sekä 
kumppanimme puolustusvoimien sisällä 
ja eri siviilihallinnon aloilla. 

Arvoista juhlavieraat, 

Upinniemen varuskunta lepää yli 1000 
tuhat miljoonaa vuotta sitten maan uu-

menista purkautuneen Obbnäsin gra-
niitin päällä. Tällä vakaalla pohjalla on 
kulloinenkin henkilöstö jo viidenkymme-
nen vuoden ajan tehnyt parhaansa meri-
varuskunnan kehittämiseksi. Parhain kii-
tos teille kaikille, jotka olette ammattitai-
dollanne ja uurastuksellanne olleet hie-
noa varuskuntaamme rakentamassa! 

Itämeren strategisen merkityksen 
kasvu tulee vain l isäämään meripuo-
lustuksen ja sen myötä varuskuntamme 
ja joukkomme merkitystä Suomenlah-
den merellisen turvallisuuden tuottaji-
na. Tehtäviimme motivoituneena jouk-
kona katsomme Upinniemessä luotta-
vaisin mielin tulevaisuuteen. Olemme 
valmiit kehittymään, johtomme ohja-
uksessa ja kaikkien kumppaneidemme 
tukemana kykeneviksi täyttämään teh-
tävämme myös vähintään seuraavat 50 
vuotta. Puolustamme parhaan kykym-
me mukaan meille rakkaan Suomen ete-
läisen rantamaan ja merialueen koske-
mattomuutta. • 

Kuvat: Kirsi-Marja Slotte. 

Vastaanotto Sotilaskodissa. 
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Amiraali (evp) Jan Klenberg 

Porkkalan neuvostotukikohdasta 
Suomenlahden valvojaksi 
Puhe Upinniemen varuskunnan 50-vuotisjuhlassa 28.8.2009 

Joskus asiat liittyvät toisiinsa yl-
lättävälläkin tavalla. Tämä tulee 
mieleen kun toteaa, että nyt viet-

tämämme Upinniemen Varuskunnan 
50-vuotisjuhla paljolti perustuu Neuvos-
toliiton valtionjohdon syksyllä 1955 yl-
lättäen tekemään päätökseen, jonka mu-
kaan Porkkalan vuokra-alue tultaisiin 
seuraavan vuoden alussa palauttamaan 
Suomen hallintaan. Niinhän siinä sitten 
kävi, että monien muiden merkittävien 
muutosten mukana myös päätös tämän 
varuskunnan siirrosta Upinniemelle al-
koi hyvin nopeasti kypsyä. 

Pistooli Suomen ohimolla: 
neuvostokontrolli 
-mere l lä ja politiikassa 

Vuoden 1944 syksyn aselevon ehdoissa 
ollut vaatimus Porkkalan vuokra-alu-
eesta oli ehkä sukua vanhalle ajatukselle 
Pietari Suuren merilinnoituksesta, jolla 
elintärkeä Pietari/Leningrad voitaisiin 
suojata. Porkkalan ja Naissaaren väli-
nen kapeikko oli Jatkosotamme aikana 
osoit tautunut tehokkaaksi, kun Neu-
vostoliiton Itämeren Laivasto pussitet-
tiin kapeikon itäpuolelle pitkiksi ajoik-
si. Nyt Porkkala-Kallbädan majakasta 
ja Naissaaresta mitattujen aluevesien vä-
liin jäi vain alle kahden meripenikulman 
(noin 3,5 km) ränni. Kun siis jo yhdenkin 
vartioaluksen tähystyksellä oli mahdol-
lista hallita tuo kapeikkoja havaita län-
tisten pinta-alusten läpikulku, oli koko 
itäinen Suomenlahti hyvin Neuvostolii- Kuva: Kirsi-Marja Slolte. 
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ton kontrollissa. Ehkä samalla pidettiin 
hyödyllisenä myös mahdollisuutta pai-
nostaa tarvittaessa Suomea pääkaupun-
gin lähellä olevalla tukikohdalla. Pork-
kala oli siis myös poliittinen tukikohta. 

Kun sittemmin on arvioitu Porkka-
lan ennenaikaisen palauttamisen syitä, 
on yleisesti pääperusteena pidetty Neu-
vostoliiton tarvetta saada vapaammat 
kädet arvostella lännen lukuisia vieraal-
la maaperällä olleita tukikohtia. Asetek-
ninen kehitys viittasi samaan suuntaan. 
1950-luku oli jo ehtinyt osoittaa, ettei 
läntisillä laivastoilla sit tenkään ollut 
mainittavia edellytyksiä operoida Poh-
jois-Itämerellä eikä Suomenlahdella 
kaukana tukialueistaan ja lentokentis-
tään. Vaikka kiitokset tai ystävyys eivät 
kuulukaan suurvaltojen har jo i t taman 
politiikan perusteisiin, on silti uskotta-
vaa sekin, että Moskova Porkkalan pa-
lautuksen "oheistuotteena" halusi antaa 
tunnustuksen presidentti Paasikivelle ja 
tukea pääministeri Urho Kekkosen va-
lintaa vuoden 1956 alun presidentinvaa-
leissa. Ajan kuvaan kuului, että YYA-
sopimuksen voimassa oloa jatkettiin sa-
massa yhteydessä 20:11a vuodella. 

Suomen kannal ta oli selvää, että 
Porkkalan entisten asukkaiden lisäksi 
kaikille muillakin suomalaisilla oli syy-
tä suureen tyytyväisyyteen. Pääkaupun-
kiin kohdistunut, sotilaan silmin paina-
jaismainen uhka oli poistunut. Asian 
laatu käy ilmi nyttemmin avatuista suo-
malaisista 1950-luvun puolustussuun-
nitelmista. Palautuksen juhlakir jassa 
"Porkkala, tapahtumien keskellä" maju-
ri Petteri Jouko on selvittänyt niitä ylit-
tämättömiä sotilaallisia ongelmia, joita 
Porkkala oli suunnittelijoille aiheutta-
nut. Usein käytetty sanonta, että tuki-
kohta oli kuin pistooli Suomen ohimol-
la ei ollut liioiteltu. Muistettakoon esi-
merkiksi, että Mäkiluodon 12-tuumai-
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silla tykeillä olisi voinut ampua suoraan 
presidentin ja valtioneuvoston linnoja. 
Porkkalasta muodostui myös neuvosto-
vakoilun tukialue. 

Vuokra-alue ja sen mukana Neuvos-
toliiton läpikulkuoikeudet niin Suomen 
maaperällä kuin merialueellakin olivat 
tehneet mahdottomiksi kaikki orasta-
neet ajatukset valita puolueettomuus 
Suomen linjaksi. Uusi asiantila muutti 
tilanteen. Suomi oli lisäksi 1955 liittynyt 
Pohjoismaiden Neuvostoon ja hyväksyt-
ty YK:n jäseneksi. Tuo 1950-luvun puo-
liväli osoittautui sen poliittisen kehityk-
sen alkukohdaksi, joka vuosikymmen-
ten mit taan on johtanut Suomen ase-
maan nykyisenä arvostettuna ja arvon-
sa tuntevana eurooppalaisena valtiona. 

Rinnan poliittisen kehityksen kans-
sa Porkkalan palautus luonnollisesti pa-
ransi puolustusvoimien toimintaedelly-
tyksiä. Merivoimien toiminta helpot-
tui, kun toiminta-alueen kahtia jaka-
nut vuokra-alue palautett i in, ja Neu-
vostoliiton sota-alusten läpikulkuoike-
udet päättyivät. Puolustuspolitiikan us-
kottavuutta rasittaneet muut ongelmat 
kuitenkin jatkuivat vielä pitkään. Ne 
aivan todelliset ristiri idat, joita vallit-
si suomalaisin silmin nähdyn sotilaspo-
liittisen asemamme, YYA-sopimuksen ja 
Pariisin rauhansopimuksen välillä, al-
koivat ehkä vähitellen seestyä 1960- ja 
-70-lukujen vaihteessa parlamentaaris-
ten puolustuskomiteoiden työn myötä, 
mutta poistuivat vasta 1990-luvun alus-
sa kylmän sodan päättyessä ja Neuvosto-
liiton romahtaessa. 

Katajanokalta Obbnäsiin 

Heti viime sotien jälkeen nähtiin yhte-
nä merivoimiemme ongelmana sodan-
aikaisen päätukikohdan, Helsingin Tu-
kikohdan sijainti. Jo 1950 valtioneuvos-
to päätti , että tukikohta on siirrettävä 

muualle liian ahtaal ta Katajanokal ta 
keskellä Helsinkiä. Jo pitkään HelTKK 
oli ollut sotakorvausaluksia rakentavan 
VALMET Oy:n Helsingin telakan pu-
ristuksessa. Ongelmana oli vain, min-
ne tukikohta siirrettäisiin. Useita paik-
koja tutkittiin ja siirto Santahaminaan 
ehdittiin jo kerran päättääkin sekä val-
mistella rakentamalla laitureita. Mutta 
sitten Porkkalan palautus tuli ratkai-
suksi tähän asiaan kuin taivaan lahja-
na. Päätös uudelleen nimetyn Helsingin 
Laivastoaseman siirrosta syntyi käytän-
nössä vuoden 1956 elokuussa, kun pak-
kolunastuspäätökset saivat lainvoiman. 
Oli selvää, että laivastoaseman huolto-
vastuulla ollut Helsingin Lippue siir-
tyisi emonsa mukana. Lisäksi uuteen 
varuskuntaan tulijoiden määrä lisään-
tyi, kun puolustusministeriö päätti, että 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin toi-
sen patteriston esikunta, Rannikkojää-
käripatal joona ja Suojelukoulu nimet-
tiin muuttajiksi. 

Helsingin Laivastoasema peri siis 
jo toisen kerran Venäjän/Neuvostolii-
ton Itämeren laivaston mittavan tuki-
kohdan; ensimmäinen kertahan oli ta-
pahtunut jo vuonna 1918. Kotimaassa 
si ir toon suhtaudutt i in yleensä myön-
teisesti. Ne henkilöt ja suvut, joita pak-
kolunastukset koskivat, olivat tietenkin 
katkeria joutuessaan jälleen luopumaan 
mannuistaan. Ruotsalainen Kansan-
puolue suhtautui kielipoliittisista syistä 
siirtoon kielteisesti. Siirron jälkeen, kun 
Kirkkonummen kunnan toiminnot saa-
tiin normaaleihin uomiinsa, on kunnan 
ja laivastoaseman yhteistyö käsittääkse-
ni aina sujunut myönteisesti. 

Olinhan siellä minäkin, 
kuuroutettavanakin! 

Arvoisat kuuli jat . Edellä esit tämäni 
Upinniemen Varuskunnan syntyyn liit-
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tyneen pienen katsauksen jälkeen pyydän 
lyhyesti kertoa, miltä jotkut osat tuosta 
kehityksestä näyttivät silloisen, nuoren 
meriupseerin omin silmin ja tunnoin. 
(Ilokseni näen tässä tilaisuudessa useita-
kin sellaisia henkilöitä, jotka olivat pal-
jon laajemmin kuin minä mukana Upin-
niemen tapahtumissa 50 vuotta sitten.) 

Meriupseerin urani alussa 1950-lu-
vun alkupuolella tuli meille kaikille ta-
vanomaiseksi rutiiniksi navigointi Pork-
kalan alueen ympäri. Temppu ei sinänsä 
ollut vaikea kun vuokra-alueen ulkoraja 
oli merkitty tiheällä viittajonolla. Sen si-
jaan henkisesti alueen olemassaolo kyllä 
meitä joka kerralla tympäisi. 

Keväällä 1956 toimin Moottorityk-
kiveneviirikössä Taisto 4:n päällikkönä. 
Olimme tietenkin tyytyväisinä seuran-
neet talven palautustapahtumia ja meille 
tuli varsin tervetulleena tehtävänä siir-
tyä heti toukokuussa Porkkalaan. Vii-
rikön tuli osaltaan toimia lipun näyt-
täjänä ja osoittaa, että alue oli taas osa 
Suomea. 

Jyräytimme Upinniemen länsiran-
nan vanhaa väylää sotasatamaan ja kiin-
nitimme Tykkilaituriin Suomen Joutse-
nen sivuun. Joutsen tai tuttavallisesti 
"Ankka", kuten arvoisaa laivaa kehdat-
tiin yleisesti nimittää, oli heti jäiden läh-
dettyä hinattu Porkkalaan merivoimien 
vartio-osaston emälaivaksi. Laivasta tu-
li elintärkeä ja monipuolinen "logistinen 
keskus" alkuaikojen toiminnalle muoni-
tuksen, majoituksen ja muun taloushuol-
lon alalla. Lääkintähuollon alalla meri-
voimissa tapahtui taas meidän potilai-
den näkökulmasta siten hankalasti, että 
joka tautiin ja vaivaan saimme tukevan 
penisilliiniruiskeen takalistoon. Niiden 
tuloksena meistä aika monet ovat - pait-
si tavanomaisen kuuroja - myös penisil-
liinille allergisia. 
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Neuvostoeksotiikasta suomalai-
seksi laivastotukikohdaksi 

Ensi vaikutelmat Upinniemen tulevas-
ta varuskunnasta olivat yleisilmeeltään 
masentavia. Rakennukset olivat oudon 
näköisiä, ja tyhjinä ja hylättyinä näyt-
tivät huonommilta kuin lopulta olivat-
kaan. Kaikesta näkyi, että alueella oli 
vallinnut vieras ja - kieltämättä - meil-
le vastenmielinen elämän muoto. Tiet 
olivat kuoppaisia ja usein mukulakivil-
lä päällystettyjä. Mutta toisaalta, monet 
rakenteet, ennen muuta laiturit, putkis-
tot ja varastot antoivat hyvän lähtökoh-
dan tulevan laivastoaseman rakentami-
selle. Upinniemen alueella ei tiettävästi 
mitään hävitetty räjäyttämällä niin kuin 
oli tapahtunut Mäkiluodon linnakkeella 
ja joissakin paikoin sisämaan puolella. 

Hieman legendoja syntyi niiden 
keskuudessa, jotka täyttivät muuten ikä-
vää vapaa-aikaansa kalastuksella. Ilmei-
sesti vuokralaiset eivät olleet tätä har-
rastaneet ja niin sekä verkko- että virve-
lisaaliit olivat mahtavia. 

Kaiken kaikkiaan tämä lyhyt en-
simmäinen tehtävä Upinniemellä jäi par-
haiten mieleen eksoottisena, mutta iloi-
sena kokemuksena. 

Kolmen vuoden aikana ennen lai-
vastoaseman siirtymistä saatiin puolus-
tusministeriön rakennusosaston johdol-
la hämmästyttävän paljon aikaan. Työl-
lisyystöitä tehtiin lähinnä talvikausina. 
Upinniemen varuskunta saattoi aloit-
taa toimintansa hyväksyttävissä olo-
suhteissa. 

Palasin varuskuntaan jälleen syk-
syllä 1961 toivorikkaana, juuri Sotakor-
keakoulusta valmistuneena yleisesikun-
taupseerin planttuna. Olin aloittamassa 
työtäni Moottoritykkivenelaivueen ko-
mentajana. Putoaminen käytännön ta-
solle tapahtui heti ja voimalla, kun L-
laiturissa odottivat vartiovene Rymät-

tylä ja laivueen huoltoproomu KOP 1, 
jotka laivue kunnioittavasti odotti ko-
mentajansa päälliköivän Saaristomerel-
le muun laivueen yhteyteen. Teoria alkoi 
taas muuttua käytännöksi. 

Upinniemi oli nyt muuttunut. Lai-
vueeni sai laivastoasemalta tarvitse-
mansa huollon ja teknisen tuen. Aika 
oli kui tenkin äärimmäisen niukkaa. 
Laihat toimintamäärärahat rajoittivat 
ratkaisevasti koulutuksen ja valmiuden 
tehoa. Milloin loppuivat polttoaineet jo 
syyskuussa, milloin taas purjehduspäi-
värahojen loppuminen uhkasi lopettaa 
purjehduskauden kesken kaiken. Se oli 
monessa suhteessa surullista aikaa niin 
laivastoasemalle kuin sen huollettavil-
lekin. Muistan erään savolaissyntyisen 
huoltoupseerin joskus huokaisseen, että 
"koettaneehan nyt pojat jotennii pärjä-
tä". Puolustusvoimat olivat aika syvässä 
alennustilassa. 

Silti Upinniemessä varusmiesten 
kouluttaminen sujui jo tyydyttävästi. Pe-
ruskorjatut venäläiskasarmit olivat käy-
tettävissä, ja laivueen johto saattoi työs-
kennellä uudessa esikuntarakennukses-
sa. Perheiden käyttöön saatiin osin pe-
ruskorjattuja ja osin uusia asuinraken-
nuksia. Koululaiset lähtivät nuorimpia 
lukuun ottamatta bussilla Kirkkonum-
melle ja Merikunnan "tavaratalossa" 
käytiin kaupassa. Vapaa-ajan viettoon 
ei ulkoilun lisäksi paljoa mahdollisuuk-
sia ollut, mutta sotilaskoti to imija hen-
kilökunnalla oli jonkinlaiset tilapäiset 
kerhotilat. Pioneerihenkeä ja sopeutu-
mista asumiseen "korpivaruskunnassa" 
- 40 kilometriä Helsingistä - tarvittiin. 

Seuraava oma "tarkistuspisteeni" 
Upinniemeen oli kymmenen vuotta myö-
hemmin Vartiolaivueen komentajana. 
Silloin saattoi jo sanoa, että siitä oli ke-
hittynyt nykyaikainen suomalainen va-
ruskunta. Neuvostoperinne ei juuri enää 
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näkynyt muussa kuin siinä, että vanho-
ja rakenteita jouduttiin varsin nopeasti 
uudelleen peruskorjaamaan tai korvaa-
maan uusilla. 

Upinniemen varuskunta, Nord 
Stream ja muut haasteet 

Hyvät kuulijat. Kun sitten näiden henki-
lökohtaisesti elettyjen Upinniemi-vuosi-
en jälkeen olen seurannut varuskunnan 
toimintaa merivoimien ja puolustusvoi-
main komentajan näkökulmista olen tot-
tunut pitämään sitä ja nykynimeltään 
Suomenlahden Meripuolustusaluetta 
elintärkeillä osina meripuolustustam-
me. Näin tulee myös jatkumaan. 

Jo pitkään reservissä olleena aris-
telen liiallisten arvioiden esittämistä va-
ruskunnan tulevaisuudesta, mutta van-
hana puolustussuunnittelijana en sitten-
kään aivan malta olla esittämättä paria 
Upinniemeäkin koskevaa näkökantaa: 

Suomenlahti on tietysti ollut jo pit-
kään strategisesti kiinnostava alue mo-
nille osapuolille. Venäjän joutuminen 
jälleen ahdetuksi Suomenlahden poh-
jukkaan sekä sen pitkin Suomenlahtea 
kulkevat yhä kasvavat merikuljetukset, 
ennen muuta öljyn kuljetukset, ovat ylei-

sesti tuollaisen arvion perusteina. Suo-
mikin on tietysti olennaisen riippuvai-
nen merikuljetuksista. Suomenlahden 
Meripuolustusalueen tehtävät alueval-
vonnassa, koskemattomuuden ylläpitä-
misessä ja omien toimintojemme suojaa-
misessa tulevat jatkumaan. 

Uusi hanke, Nord Stream kaasu-
putki Karjalan Kannakselta Keski-Eu-
rooppaan, on mitä selvimmin suuriar-
voiseksi arvioitu hanke sekä Venäjälle et-
tä eräille Euroopan Unionin maille. On 
syytä lähteä siitä, että kansainvälinen 
mielenkiinto Suomenlahtea kohtaan, ts. 
sen arvioitu taloudellinen ja poliittinen 
merkitys tulevat heijastumaan myös Suo-
meen. Putki tulee kulkemaan 1200 km 
pitkänä kansainvälisellä merialueella, ja 
on sen vuoksi varsin suojaton, koska mi-
kä tahansa vieras osapuoli voi vapaasti 
l i ikkua putken yläpuolella. Mikäli ter-
rori- tai muita uhkatilanteita ilmenisi, 
on näin pitkän putken suojaaminen me-
risotilaallisin toimin äärimmäisen vai-
keata niin Venäjälle kuin mille tahansa 
muullekin toimijalle. 

Jos kerran kaasuputki on tärkeä 
niin Venäjälle kuin EUllekin, luulisi ko-
ko Itämeren vakauden ja rauhan muo-

dostuvan molempien osapuolten olen-
naiseksi tavoitteeksi. Vanha "tykkive-
nediplomatia" ei kelpaa tämän kaasu-
putkien suojaamiseen. Ainoa todelli-
nen mahdollisuus taata putken turvalli-
suus perustuu siihen, että kaikki Itäme-
ren rantavaltiot saadaan suhtautumaan 
hankkeeseen myönteisesti sekä osallis-
tumaan koordinoituun Itämeren meri-
valvontaan ja terrorismin ehkäisemi-
seen. Tässä asiassa riittää vielä asentei-
den muutosta ja muutakin tekemistä niin 
Venäjälle, EU:lle, NATOlle kuin niiden 
jäsenvaltioillekin. 

Suomessa on ehditty päätellä, et-
tä kaasuputkihanke olisi Suomelle vain 
ympäristökysymys. Rohkenen kuitenkin 
arvioida, että sillä tulee olemaan myös 
turvall isuuspolii t t inen ulot tuvuuten-
sa Suomeenkin, ja että tämä ulottuvuus 
tulee koskettamaan myös Suomenlahden 
Meripuolustusaluetta. 

Toivotan tällaisin ajatuksin Upin-
niemen Varuskunnalle ja Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle sekä niiden piiris-
sä työskenteleville mitä parhainta menes-
tystä myös tulevissa tehtävissä. • 

(Otsikointi KM) 
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Itäisellä Suomenlahdella retkeiltiin Tl 
Mustamaan saaressa 

sodanaikaisia linnoitteita. Luennon Mus-
tamaahan liittyvästä yleisestä sotahistori-
asta piti piiripäällikkö kommodori Matti 
Mäkinen. Hän muistutti mieliin rannikko-
puolustuksen historiaa jo Suomen itsenäi-
syyttä edeltäneeltä ajalta aina Talvisotaan 
saakka. Todellinen Mustamaan tuntija 
Erkki Talsi oli saatu mukaan oppaaksi ker-
tomaan kokemuksia, sekä varusmiesajalta 
Mustamaasta, että talvisodan tuntemuksis-
ta ollessaan sotilaspoikana. Paikkakunta-

Ari Falkenberg. 

laisena hän oli kokenut sodan tapahtumat 
Virolahden rannikolla omakohtaisesti. Hy-
vä sää suosi kurssilaisia ja Rannikkosoti-
laskotisisarten tarjoilemat matkaeväät pi-
tivät nälän loitolla. 

Saarikierroksella luonnosta poimi-
tut maukkaat mustikat olivat värjänneet 
useimpien kurssilaisten käsiin ja suupieliin 
sinistä väriä. Mustamaan merkin. • 

Teksti: Ari Falkenberg. 
Kuvat: Kai Masalin. 

eri-Karjalan meriosasta jär-
jesti Mustamaa 2009 harjoi-
tuksen elokuun toiseksi vii-

meisenä viikonloppuna. Tällä kertaa har-
joitus toteutettiin merisotahistoriallisissa 
merkeissä. Matkaan lähdettiin Klamilan 
kalasatamasta Virolahdelta merikuljetuk-
sella, joka oli Kotkan Rannikkopataljoo-
nan tuki harjoitukselle. Saariretkelle lähti 
mukaan 24 eri-ikäistä kurssilaista, jotka 
olivat kiinnostuneita näkemään siviileiltä, 
vielä toistaiseksi, suljetun saaren luontoa ja Erkki Talsi ja valonheitinjärjestelmän jäänteitä. 
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Pienoismalleja Forum Marinumille 

Antti- Veikko Koskeli esittelee rakentamiaan 

pienoismalleja, edessä tykkivene Karjala. 

Merikeslcus Forum Marinum 
sai 13.2. vastaanottaa ar-
vokkaan pienoismalliko-

koelman, kun Sulkavalainen eläkkeel-
lä oleva rehtori (reservin yliluutnant-
ti, Merisotakoulun reserviupseerikurs-
si nro 34 vuonna 1958), kiltaveli Antti-

Veikko Koskeli lahjoitti 12 kpl rakenta-
mansa suomalaisten sotalaivojen pie-
noismallikokoelman museolle. 

Koskeli on pienoismallirakentajien 
piirissä erittäin tunnettu. Hän on voitta-
nut malleillaan useita palkintoja ja kun-
niamainintoja. Osa malleista on ollut ui-
via ja radio-ohjattavia, joilla Koskeli on 
osallistunut useisiin kilpailuihin niin ko-
timaassa, kuin ulkomailla. Mallit ovat 
varusteltu erittäin yksityiskohtaisesti ja 
niin lähelle esikuviaan, kuin mahdollista. 

Useissa malleissa on ollut sähkö-
moottorit, mutta hän on käyttänyt jois-
sakin malleissa pieniä polttomoottoreita. 
Mainittakoon, että moottoritykkivene Va-
saman malli kulki jopa 23 solmua. Koskeli 
on rakentanut mm. mallin raivaaja Tam-
menpäästä, jossa hän itse palveli 1958. 

Museolle lahjoitetut laivamallit 
ovat: vartiomoottorivene VMV11, varti-
ovene Kuikka, miinalaiva Louhi (ex Ml), 

panssarilaiva Ilmarinen, raivaaja Ruissa-
lo, raivaaja lammenpää, raivausvene A-
vene,moottoritorpedovene/moottorityk-
kivene Hurja 3, moottoritykkivene Vasa-
ma 2, Cyklon tyyppinen torpedovene C4, 
tykkivene Karjala (vanha Karjala) ja var-
tioristeilijä/tykkivene Klas Horn. 

Koskelin malleja on sekä Merisota-
koulun (panssarilaiva Ilmarinen, tykkive-
ne Uusimaa (vanha), miinalaiva Ruotsin-
salmi), että Hangon rintamamuseon (eng-
lantilainen fregatti II maailmansodan ajal-
ta ja saksalainen miinanraivaaja M 426II 
maailmansodan ajalta) kokoelmissa. 

Lahjoitetuista malleista ovat esillä 
tällä hetkellä museon perusnäyttelyssä 
vartioristeilijä Klas Horn ja torpedove-
ne C4 sekä Suomen Joutsenen näyttelys-
sä miinalaiva Louhi ja moottoritykkive-
ne Hurja 3. • 

Eero Kalliovaara 
Kuva TS/Jori Liimatainen. 

MeriSK:n laivastolinjat 50 vuotta 

Merisotakoulun 35. reservi-
nupseerikurssin laivasto-
linjat viettivät 50-vuotis-

juhlaansa Suomenlinnassa 20.5.2009. 
Tutustuttiin opinahjon korjattuihin ti-
loihin, kuultiin tietoa nykyisistä meri-
voimista, kylvettiin siinä maailman suu-
rimmassa saunassa ja vietettiin päivän 
huipennus Suomen vanhimman upseeri-
kerhon uljaissa tiloissa maukkaan päi-
vällisen ryydittämänä. 

Kurssin 35 aloitti 70 laivastoupsee-
rin arvoon mielivää. Juhlivasta joukosta 
puuttuivat mm. Ikuiselle purjehduksel-
le kutsutut; heitä kunnioitettiin hiljai-

sella hetkellä. Puuhamiehet olivat saa-
neet kokoon kiitettävästi 32 osallistu-
jaa. Erikseen voitiin iloita, että linjan-
johtajistamme Pentti Niemelä oli pääs-
syt mukaan tervehtimään oppilaitaan. 
Sovittiin uudesta tapaamisesta viiden 

vuoden kuluttua, silloin saman kurssin 
rannikkotykistö-veljien seurassa, ja tie-
tysti Suomenlinnassa. • 

Yhteystiedot: 
Hannu Juntunen 

Jokiniementie 5 K, 00650 Helsinki, p. 0400-421195 
e-mail: hanski-komitea@luukku.com 

78 

mailto:hanski-komitea@luukku.com


Tapahtumia 

Merisotakoulusta 60 vuotta 

Merisotakoulun portailla koulun johtaja, komdri Henrik Nysten ja koulun oppilaita 60 vuoden takaa. Paikalla olivat: Heikki Aalto,ÅkeAlmiala, Matti 

Ekroos, Rauno Eskola, Antero Hakanen, Tauno Helenius, Mauno Kaisto, Eino Karppinen, Pekka Lehtiö, Jaakko Luostarinen, Veikko Mard, Juhani 

Nevalainen, Jouko Oka, Paavo Pietilä, Kaj Svensson, Kai Söderholm ja Pekka Vuorinen. 

Eräänä aurinkoisena elokuun aamupäivänä joukko reippaita kahdeksankym-

menvuotiaita kokoontui Helsingin Kauppatorin rannassa. Edessä oli lauttamat-

ka Suomenlinnaan ja siellä Merisotakouluun, jossa nämä miehet kävivät 19. 

reserviupseerikurssin kuusikymmentä vuotta sitten. 

Kurssilaiset ovat kokoontuneet 

säännöllisesti koulun jälkeen. 

Alussa harvemmin, sitten tii-

viimmin ja nykyisin vuosittain. Rivit 

ovat vuosien varrella harventuneet. Nyt 

matkassa oli seitsemäntoista miestä. 

Perillä meidät vastaanottivat koulun 

johtaja, kommodori Henrik Nysten ja tie-

dottaja Auli Aho. Ensin otettiin ryhmä-

kuva koulun pihalla ja sitten siirryttiin 

ruokasaliin, jossa meille tarjottiin varus-

miehen perinteinen torstailounas: herne-

keittoa ja pannukakkua mansikkahilloi-

neen. Herkullista ja muistoja herättävää! 

Seuraavaksi menimme hiljattain 

peruskorjattuun koulun päärakennuk-

seen, ja tutustuimme entisiin majoitus-

ja luentotiloihimme. Kommodori Nys-

ten piti meille seikkaperäisen katsauk-

sen Merisotakoulun nykyisistä tehtävis-

tä ja toiminnasta. 

Onpa kehitystä tapahtunut niistä 

ajoista, jolloin puunasimme kuviot ma-

joitustilamme käytävän lattialle! 

Iltapäiväksi mantereelle 

Suomenlinnasta siirryimme seuraavaan 

kohteeseemme, John Nurmisen säätiön 

tiloihin Pasilaan. Säätiön näyttelyvas-

taava Maria Grönroos kertoi säätiöllä 

olevan kaksi toimintalinjaa: merihisto-

r ia ja meriympäristö. Ensin mainittu lin-

ja keskittyy merenkulun, löytöretkeilyn 

ja kartografian historiaan, ja meriympä-

ristölinjan tavoitteena on vähentää Itä-

meren rehevöitymistä ja lisätä meren ti-

laan liittyvää ympäristötietoisuutta. 

Tutustuimme säätiön laajoihin me-

ritaide-, meriantiikki- ja antiikkikartta-

kokoelmiin. Erityistä mielenkiintoa he-

rätti 1950-luvulla romutetusta höyrylai-

va Inkeristä kokonaisena irrotettu kap-

teenin salonki. 

Ilta kasinolla 

Edellisten jälkeen meitä odotti vielä päi-

vällinen Katajanokan kasinon Seilor-ka-

binetissa. Suomenlinnassa isäntänä toi-

minut kommodori Nysten oli nyt puoles-

taan meidän vieraanamme. Hänen valai-

seva ja ajatuksia herättävä esityksenä ei 

vain merivoimien, vaan koko puolustus-

laitoksen nykytilasta ja kehitysnäkymis-

tä johdatti laajaan keskusteluun. 

Ateria nautittiin toverillisen yh-

dessäolon merkeissä. Kahvien jälkeen 

ikä alkoi vaatia osaansa, ja veljet vetäy-

tyivät hyvässä järjestyksessä kotimatkal-

le. Enää ei istuta myöhään. • 

Kaj Svensson 

Merisotakoulun 19. RUK 

Kuva: Santi Hynönen 
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Tapahtumia 

VaaRPsto elää ja voi hyvin! 
Vaasan Rannikkopatteriston entisten varusmiesten tapaaminen 

Kommodori evp Hannu Luukkonen. 

Pohjanmaalle Isokyröön, ko-
koontui 25. heinäkuuta huo-
mattava määrä entisiä ran-

nikkotykkimiehiä, jotka olivat vuosina 
1952- 1998 suorittaneet asepalveluksen-
sa Vaasan Rannikkopatteristossa. Nel-
jän kunnan alueelta oli kutsuttu rannik-
kotykkimiehiä kokoon. Idea tapaamisen 
järjestämiseen syntyi reserviläisyhdis-
tyksien viime syksynä yhteisellä kesäret-
kellä,. Retkellä olivat myös mukana Erk-
ki Hölsö Isokyröstä sekä Olavi Koski-
nen Laihialta. Matkan aikana syntyi aja-
tus koota Kyrönmaan alueen rannikko-

tykkimiehet kokoon kunniakkaan pat-
teriston yhteistapaamiseen. Tapaamista 
ryhdyttiin suunnittelemaan helmikuussa 
09 ja tapahtumaa varten perustettiinkin 
oma järjestelytoimikunta, johon kuuluu 
Isokyröstä kapteeni evp Erkki Hölsö, 
Aimo Uuttu, Laihialta Olavi Koskinen, 
Heikki Tarkkanen, Vähäkyröstä Kari 
Tapio, Hannu Härö ja Ylistarosta Ari-
Matti Rouru ja Matti Loukola. Lisäksi 
aktiivisesti mukana oli myös paikallisen 
urheiluseuran KyVo:n edustajina Erkki 
Ventä sekä Juha Savinainen. Valmiste-
lun alkuvaiheessa tehtiin jo päätös, et-
tä tilaisuuteen tullaan kutsumaan juh-
lavieraaksi rannikkopatteris tossa va-
rusmiespalveluksensa suori t tanut ko-
mentaja, kommodori evp Hannu Luuk-
konen sekä varusmiespappina toiminut 
Tapio Hirvilammi. Myös patteriston pe-
rinneyhdistys päätettiin kutsua mukaan 
tapaamiseen. 

Tapaamisen päivätilaisuus aloi-
tettiin hartaushetkellä 

Isonkyrön vanhaan kirkkoon 25.7 ko-
koontui 150 henkilöä alkuhartauteen, 
jossa hartauden piti patteriston "oma 
pappi"Tapio Hirvi lammi. Har tauden 
jälkeen seurasi ruokailu kotiseututalol-
la ja siirtyminen Pohjankyrötalolle, jos-
sa järjestäydyttiin seppeleenlaskua var-
ten sotaan lähtevien muistomerkin ää-
reen. Juhlallinen seppeleenlasku suori-
tetti in sotiemme veteraanien muistoa 
kunnioittaen. 

Tykin 152 H 38 luovutus 
Asemiesmuseolle 

Tapaamisen yhteyteen oli jär jestet ty 
juhlallinen tykin luovutus/ vastaanotto 
Tykkipuistoon. Isokyröläinen Mauno 
Palo luovutti tykin säilytettäväksi mu-
seon käyttöön saate sanoillaan: 

"Saatanpa tehdä joskus tykkitar-
kastuksen ja tutkia onko tykki kunnol-
la rasvattu!" Tykki otettiin kiitollisena 
museolle vastaan sekä luvattiin huoleh-
tia "taistelukenttien kuningattaren" hy-
västä säilyttämisestä. 

Tilaisuus jatkui Erkki Hölsön joh-
dolla tykkipuiston kaluston sekä Ase-
miesmuseon esittelyllä. 

Iltajuhla Pukkilansaaressa 

Iltajuhlalle kokoonnuttiin Pukkilansaa-
relle, jossa meille oli varattu omat tilat. 
Tässä vaiheessa iltaa oli väkimäärä ko-
honnut jo noin 250 henkilöön. Mielen-
kiintoista juttua riitti rt-miesten kesken, 
saattoihan varusmiespalveluksien välillä 
olla aikaa vuosikymmeniä. Patteriston 
kunniamarssin, Napuen marssin sävelten 
kaikuessa kaiutt imista valmistaudut-
tiin illan juhlahetkeen, ilmoittautumi-
seen entiselle komentajalle, kommodo-
ri Hannu Luukkoselle. Juhlaväki alkoi 
huomaamattaan ottaa entisaikojen ryh-
dikästä asentoa, kun kapteeni evp Erkki 
Hölsö ilmoitti juhlaväen komentajalle. 

Harvinaislaatuinen tapahtuma! 

Juhlapuheessaan kommodor i Hannu 
Luukkonen toi esiin VaaRPston histori-



Tapahtumia 

Täältä lähdimme muistomerkki, jolle seppele laskettiin. 

karit nimilaatoilla varustettuna. Todella 
erikoinen ja hieno muistolahja. Nyt voi 
sanoa, et tä presidentillä ja minulla on 
yhteistä vaatekaapissa! 

Ilta Pukki lan saarella ja tkui yhtei-
siä muistoja kerratessa sekä tanssiorkes-
ter in esi t tämää VaaRPston muistoksi 
tehtyä laulua kuunnellen. 

Saatu palaute velvoittaa 

Palaute, jo t a jä r jes te ly to imikunta on 
tapaamisen jälkeen saanut, on haasta-
va. Tapaamisia halutaan ja tkaa ja myös 
kan tahenk i lökun taan kuuluneet halu-
taan mukaan. Todennäköisesti seuraa-
va vaihe on oman killan perustaminen, 
jonka toiminta alue on ensisijaisesti enti-
sen Vaasan läänin alue. Toki myös muut 
voisivat liittyä mukaan toimintaan, oli-
han esim. vuosina 1976-1977 suurin osa 
patteristossa palvelevista muualta, kuin 
silloiselta Etelä-pohjanmaalta. 

Yhteinen tilaisuus kesällä 2010 

Ensi kesänä tu l laan j ä r j e s t ämään en-
tisellä varuskunta-alueella sekä Isoky-
rössä suurempi tapaaminen. Koulut t i -
han patteristo vuosina 1964-1998 lähes 
20.000 rannikkotykkimiestä . Tapaami-
seen odotetaan ainakin 500-1000 inno-
kasta osallistujaa. 

Yhteisti laisuus on avoin kaiki l le 
patteristossa olleille, joko työssä tai va-
rusmiehellä palvelleille. 

Tulemme mm. pääsemään sellai-
siin tiloihin, jo tka aikoinaan olivat täy-
sin suljettuja varusmiehiltä. 

Toivotamme kiinnostuneet mukaan 
ensi kesän tapahtumaan ja tiedotamme 
tulevasta tapahtumasta , kun kaikki yh-
teistyö kuviot ovat selvillä. • 

Teksti ja kuvat: Olavi Koskineitv 

aa sekä aselajin kehitystä tähän päivään 
saakka. Koko maakunta myös kärsi sii-
tä, kun VaaRPsto lopetett i in, sen toi-
minta ja kalusto si irrett i in muualle, ja 
jo ta ol laan lopettamassa nyt sielläkin. 
Pidetty komentaja toi esiin myös sen, et-
tei mahdollisesti Suomessa koskaan ai-
kaisemmin ole järjestetty vastaavanlais-
ta tapahtumaa. Erilaisia kurssitapaami-
sia kyllä on, mutta ei kokonaisen varus-
kunnassa palvelleiden varusmiesten ta-
paamista! "Ki i t än jär jes te lytoimikun-
taa tästä suurenmoisesta ja ansiokkaas-
ta juhlatapaamisesta ja toivon että ta-
paamiset tulevat j a tkumaan tulevaisuu-
dessakin!" 

Aseveljet yhdessä 

Tapaaminen ja tku i yhdessäololla sekä 
kutsuvieraiden ja jär jes tä j ien muista-
misella. Juha Savinainen ja Erkki Ventä 
KyVoista jakoivat kaikille kutsuvieraille 
sekä jär jestelytoimikunnan jäsenille ns. 
presidentin/ylipäällikön arvokkaat hen-

VaaRPston pöytälippu sekä Suomen lippu. 

• KOPIN. USKONNON JA ISÄNMAAN 
,:, VAPAUDEN PUOLESTA 1 0 3 9 . 1 0 4 4 ^ 
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Tapahtumia 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
alokkaiden vala vannottiin Suomenlinnan 
historiallisissa maisemissa 20.8.2009 

Vala-asento. 

Ehrensvärdin haudan edustalla vasemmalta 

Suomenlinnan Rannikkoiykmentin ko-

mentaja Juhani Karjomaa, Suomenlahden 

Meripuolustusalueen komentaja kommodori 

Timo Junttila, valan esilukija Suomenlinnan 

hoitokunnan johtaja Jaakko Antti-Poika ja 

sotilaspastori Henry Kivijärvi. 

Suomenlahden Meripuolustus-
alueen 138 alokasta vannoi va-
lansa Suomenlinnassa. Valan-

sa vannoneet uudet tykkimiehet ja mat-

ruusit palvelevat Isosaaren linnakkeella 
ja he saivat viettää juhlallisen valapäi-
vän omaisineen kauniissa auringonpais-
teessa. Linnan pihalle, jonka keskustaa 

korostaa Ehrensvärdin hauta, kokoon-
tui sankka omaisten ja turistien joukko 
katsomaan tätä juhlallista tapahtumaa. 

Valan vannomisen jälkeen suori-
tettiin ohimarssi kirkon edustalla ja sen 
jälkeen uudet tykkimiehet ja matruusit 
vanhempineen nauttivat hernekeittolou-
naan paraatikentällä. • 

Teksti ja kuvat SLRR:n tiedottaja 
Anu Vuorinen 

Komentaja Karjomaa johtaa viimeisen kerran 

joukkojaan ohimarssissa. Elokuun viimeisenä 

päivänä hän luovutti komentajan tehtävät 

seuraajalleen komentaja Jussi Voutilaiselle. 



Uutisia 

Pyyhtiä-Sassista jälleen 
maailmanmestari 

Terhi Pyyhtiä-Sassi voitti meri5-
ottelun maailmanmestaruuden 
Eckernfordessa. Pyyhtiä-Sas-

sille mestaruus on jo neljäs. Joukkuekil-
pailussa Suomen naisjoukkue ylsi hope-
aan. Hopeamitali oli Suomelle ensim-
mäisen laatuaan MM-tasolla. 

Suomen miesjoukkue piti juoksussa 
kokonaiskilpailun kahdeksannen sijan. 
Suurin osa miesjoukkueen kilpailijois-
ta kilpaili vasta ensimmäisissä MM-ki-
soissaan. Silti Suomi jätti taakseen aiem-
min suhteellisen hyvin pärjänneitä mai-
ta, kuten Espanjan, Pakistanin ja Ete-
lä-Afrikan. 

Miesten henkilökohtainen ja jouk-
kuemestaruus jäi isäntämaahan Sak-
saan, sillä sekä joukkue että Matthias 
Wesemann uusivat viimevuotisen maa-
ilmanmestaruutensa. 

Meri5-ottelu on kansainvälinen 
sotilasurheilulaji ja yksi Kansainvälisen 
Sotilasurheiluliitto CISM:n sotilaslaje-
ja. Meri5-otteluun kuuluu viisi erillistä 
lajia, joiden pisteet lasketaan yhteen ja 
näin ratkaistaan sekä henkilökohtaiset 
että joukkuemestaruudet. 

Lajit ovat esterata, pelastusuinti, 
merimiestaitokilpailu, esteuinti ja am-
fibiomaastojuoksu. I 

Suomen purjehtijoille kaksi kultaa 
ja värisuora 

Suomen purjehdusjoukkue voitti 
suvereenisti joukkuepurjehduk-
sen, ja koko joukkue nappasi li-

säksi venekohtaisessa kilpailussa kullan, 
hopean ja pronssin Norjan Bergenissä 
järjestetyissä meriottelun sotilaiden Poh-
joismaiden mestaruuskilpailuissa. 

Kesäkuun puolivälissä järjestetyt 
kilpailut järjestettiin nyt 26:tta kertaa. 
Kilpailut vietiin läpi hyvin vaihtelevissa 
olosuhteissa. 

Meriottelun Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailuihin kuuluu kaksi lajia, 
purjehdus ja meri5-ottelu. Purjehdus-
kisaan kukin maa lähettää kolme kap-

paletta kolmimiehisiä joukkueita, jotka 
ajavat kaksi erillistä kilpailua: maa maa-
ta vastaan käytävän joukkuekilpailun se-
kä erikseen venekohtaisen kilpailun. Mo-
lempiin osallistuu siten 12 venekuntaa. 

Suomen saavuttama joukkuekulta 
oli järjestyksessään jo yhdestoista peräk-
käinen, eli taktiikka-asiat osataan hy-
vin. Joukkuekisassa jokainen maa kil-
paili toisiaan vastaan kuusi kertaa ja li-
säksi ajettiin seitsemän kappaletta ve-
nekohtaisia startteja, joista kaksi huo-
nointa sai laskea pois lopputoksista. Ve-
neluokkana oli olympialuokka ja Poh-
joismaissa paljon käytetty Yngling. 

Lopputuloksia: 

Purjehdus / joukkuekilpailu: 
1. Suomi 6 voittoa 
2. Tanska 3 voittoa 
3. Ruotsi 2 voittoa 
4. Norja 1 voitto. 

Purjehdus / venekohtainen kilpailu: 
1. Janne Ikonen, Mika Malm, Osmo 

Penttinen, Suomi 5 p 
2. Sami Tamminen, Aleksi Lehtonen, 

Kalle Pantsu, Suomi 13 p 
3. Janne Salmela, Kim Westman, Hen-

ri Koski, Suomi 14 p • 
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Uutisia 

SLMEPA hopealle sotilaiden jalkapallon SM-kisassa 

Panssariprikaati rynnisti mestariksi 

Turnaus muodostui kokonaisuu-
dessaan hyvätasoiseksi. Toki fi-
naalipäivänä näkyi, että jouk-

kueet pelasivat jo viidettä tai kuudet-
ta peliään. Loppupeleissä pelattiin myös 
normaali 90 minuutin peliaika, ja etenkin 
loppuottelussa Suomenlahden Meripuo-
lustusalue ja pronssiottelussa Kainuun 
Prikaati olivat kovilla, sillä heillä oli nel-
jän joukkueen alkulohkosta johtuen taka-
naan yksi ottelu vastustajiaan enemmän. 

Panssariprikaati ruhjoi 

Loppuottelussa kohtasivat Panssaripri-
kaati ja Suomenlahden Meripuolustus-
alue. Parolalaiset olivat ottelussa ennak-
kosuosikkeja, mutta aika pi tkään lai-

vaston miehet piinasivat vastustajaan-
sa. Loppuottelu ei noussut tasoltaan 
turnauksen parhaiden pelien joukkoon. 
Panssariprikaati jatkoi samalla linjal-
laan, jota se oli noudattanut koko tur-
nauksen ajan. Ajoittain joukkue rikkoi 
vastustajan peliä kovaotteisesti, ja se ke-
räsikin turnauksessa reilusti eniten va-
roituksia. Meripuolustusalueen joukkue 
sinnitteli pi tkään 1-2 tilanteessa, kun-
nes sen loppuhetkien riskihyökkäykset 
kostautuivat, ja panssariprikaati naula-
si pelin vastahyökkäyksistä loppunume-
roihin 4-1. Näin Panssariprikaati otti 
toisen peräkkäisen mestaruutensa ja saa 
puolustaa mestaruuttaan ensi kesänä ko-
tikentällään. 

Kainuun Pr ikaat i sijoittui turna-
uksessa kolmanneksi, mutta puhtaas-
ti jalkapalloilullisin perustein joukkue 
oli turnauksen laadukkain. Turnaus-
muotoinen järjestelmä, jossa yksi otte-
lu ratkaisee jatkajan, voi kuitenkin tulla 
yllätyksiä, ja nehän ovat tunnetusti tur-
nauksen suola. 

Sotilaiden SM turnauksen 
tulokset: 

1. Panssariprikaati 
2. Suomenlahden Meripuolustusalue 
3. Kainuun Prikaati 
4. Karjalan Prikaati 

Turnauksen Fair Play joukkue: 
Maanpuolustuskorkeakoulu. 

Porkkalan vuokra-alueen palau-
tuksen jälkeen perustettiin sil-
loisen Suomenlinnan Rannik-

kotykistörykmentin II Patteristo vuoden 
1958 lopussa, ja patteriston komentajaksi 
määrättiin majuri Esko Laaksonen. Upin-
niemessä ei ollut vielä toimitiloja, vaan 
esikunta toimi alussa Suomenlinnassa. 

9.1.1959 majur i Laaksonen ot t i 
Porkkalan rannikkopuolustukseen kuu-
luvat alueet vastaan Rannikkopataljoo-
nalta, ja alueesta tuli II Patteristo (II/ 
SIRtR). Sitkeällä työllä II Patteristos-
ta rakennettiin toimiva patteristo, joka 
hiljalleen kasvoi isommaksi kuin kaksi 
silloista pienintä rannikkotykistöjouk-
ko-osastoa. 1990-luvulla nimi muutet-

8 4 



Palautetta 

Turnauksen parhaat pelaajat: 

Maalivahti: Vili Laaksonen 
Panssaripr ikaat i (TPV) 

Puolustaja: Antt i Heiskanen 
SLMEPA(FC Espoo) 

Keskikenttäpelaaja: Niko Heiskanen 
Kainuun Pr ikaa t i (AC Oulu) 

Hyökkääjä: Tommi Siekkinen 

Kainuun Pr ikaa t i (AC Oulu) 
Maaliktiniitgas: Jesse Iivonen 

Kainuun Pr ikaa t i (GBK) 7 
maalia • 

kertaamassa 

tiin Porkka lan Rannikkopatter is toksi . 
Pat ter is to kui tenkin lakkautet t i in kun 
rannikkotykis tö jä merivoimat liitettiin 
yhteen vuonna 1998. 

Heinäkuussa tänä vuonna kymmen-
kunta patteriston entistä työntekijää ko-
koontui muistelemaan menneitä ja "ker-
t aamaan" vanhoja asioita. Komentaja-
kapteeni Hannu Rantala oli ystävällises-
ti kutsunut entisiä työtovereitaan upeaan 
kotiinsa Arrakoskelle viettämään patte-
riston esikunnan 20-vuotisjuhlia. Ateri-
oinnin ja saunomisen lomassa muisteltiin 
vanhoja hyviä aikoja ja paranneltiin maa-
ilmaa. Tilaisuus oli niin onnistunut, että 
tapaamisia päätettiin jatkaa. • 

Ove Enqvist 

Parahin Veli Päätoimittaja! 

Kun peräänkuulut i t edellisessä 
Rann ikon Puolustajassa kir-
jeitä päätoimittajalle, niin so-

pivasti par in aukeaman päästä antavat 
n imiki r ja imet K M aiheen lähet tää sel-
laista postia. 

Upseerikoulutusta 230 vuotta -otsi-
kon alla suomalaisen upseerikoulutuksen 
lähtölaukaukseksi esitetään Yrjö Mau-
nu Sprengtportenin kirjall ista anomus-
ta Kustaa III:lle 20.3.1779 perustaa Suo-
meen pysyvä sotakoulu. Tämähän on hy-
vin yleisesti esitetty käsitys asiaintilasta. 

Pa remman tiedon on tuonut kui-
tenkin esille j o vuonna l983 komenta-
ja, VTM Tapani Matti la kir jassaan Me-
ri maamme turvana. 

Augustin Ehrensvärd oli perusta-
nut 1770 omalla kustannuksellaan "kou-
lun nuorille merikadeteille ja aliupsee-
rei l le" Viapor i in . Ti lapäis luonteinen 
päällystökoulutus päät tyi Ehrensvärdin 
kuoltua syksyllä 1772, vaikka alipäällys-
tökoulutus ja tkuikin . 

Hänen seuraajansa kenraal imajuri 
Henrik af Trolle anoi välittömästi saman 
vuoden lokakuun lopussa halli tukselta 
opetuslaitoksen vakinaistamista, mut ta 
sen ei katsot tu vastaavan Kar lskronan 
merikadett ikoulutusta eikä määräraho-
ja myönnetty. 

Neljän vuoden ku lu t tua af Trolle 
palasi asiaan, jolloin hallitsija periaat-
teessa hyväksyi esityksen, mut ta käytän-
nössä ei hankkeessa edistytty, af Trolle 
ei kui tenkaan luovuttanut , vaan palasi 
asiaan "alamaisimmassa muistiossaan" 
4.2.1779. Siis puolitoista kuukaut ta en-
nen Sprengtportenin anomusta! 

Kustaa III anto ik in käskykir jeen 
8.4.1779, jossa hyväksyi af Trollen esi-
tyksen ja Viapor in merisotakoulu va-
kinais te t t i in . Sprengtpor ten in esityk-
sen kun ingas hyväksyi 23.7.1779, jol-
loin Haapaniemen sotakoulu perustet-
t i in maavoimien uusien upseerien val-
mistamiseksi. Matt i la vielä muistuttaa, 
että Yrjö Maunu Sprengtpor tenkin oli 
Ehrensvärdin entinen oppilas. 

Eiköhän meidän kannata todeta, et-
tä suomalainen vakinainen upseerikou-
lutus alkoi todella 1779, mutta silloinkin 
hieman aikaisemmin merivoimissa! 

Pidetään lippumme ylhäällä! 

Hannu Hillo 

myös päätoimittaja (Logistiikka-lehti) 

Tämä tiedoksi myös puolustusvoimien 
tiedotukselle. Kiitoksia ystävälleni tar-
kennuksesta. Kyllä me merivoimat ol-
laan hyviä! Eikös vaan. • 

Päätoimittaja 

AT-Marine Oy 
Täyden palvelun talo 

merenkulkijoille ja 
telakoille 

Navigointilaitteet 
Konehuonelaitteet 

Radioasemat 
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle 

www.a tmar ine . f i 
VANTAA p. (09) 5494 2600 

TURKU p. 0208 353400 
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Uutisia 

Purjehtijat kymppisijalle 

Purjehduksen sotilaiden maa-

ilmanmestaruudesta kilpal-

tiin Puolan Wegorzewossa 24. 

- 28.8. Suomen tämänkertainen nuori ja 

vielä hieman kokematon joukkue purjeh-

ti melko ailahtelevasti ja sijoittui lopulta 

sijalle 10. Regattaan osallistui 20 maata. 

Kansanvälinen Sotilasurheiluliit-

to CISM on järjestänyt MM-kisoja jo 

1950-luvulta lähtien. Kilpailut olivat 

järjestyksessä lajin 43. MM-kisat. 

Tämän vuoden regatan taso oli jäl-

leen korkea ja eri maiden venekunnista 

löytyi muun muassa olympiamitalisti ja 

siviilikisojen MM-mitalisteja eri luokista. 

Regatan erikoisuus oli ensi kertaa kilpail-

tu naisten MM-kisa, johon osallistui kuu-

si joukkuetta; voiton vei isäntämaa Puola. 

Kilpailussa käytettiin puolalais-

ta Omega-venettä, jota ajettiin kolmen 

hengen miehistöillä. Omega on 6,20 met-

riä pitkä kevyt kölivene, jossa on purjei-

na isopurje ja fokka. Kevytkölisenä ve-

ne on melkoisen kiikkerä ja sopii lähin-

nä sisävesille. Wegorzewossa kisat käy-

tiinkin järvellä. 

Ensimmäisen kilpailupäivän sää 

oli oikukas ja onnetar puuttuikin peliin 

vahvalla otteella. Tästä kärsi osaltaan 

myös Suomen joukkue. Näin tyynel-

lä säällä ei pitäisi ajaa kisoja lainkaan, 

mutta nyt siis ajettiin. Toisena ja kol-

mantena päivänä saatiin hyvää ja koh-

talaista tuulta. Neljäs päivä alkoi tyy-

nenä, mutta kevyt tuuli virisi kuitenkin 

iltapäivällä ja kaikki lähdöt saatiin lo-

pulta ajettua. 

Kilpailun voitosta käytiin erittäin 

tasainen kilpailu neljän venekunnan kes-

ken ja mitaleiden värit ratkesivat vasta 

viimeisessä lähdössä. Voitto ratkesi ta-

sapisteissä olevien Ukrainan ja Turkin 

kesken voitettujen osakilpailujen mää-

riä vertaamalla. 

Valitettavasti viime vuoden hopea-

joukkue Suomi (2008 Yngling-luokka) ei 

kyennyt puolustamaan mitaliaan, vaan 

ailahtelevien suoritusten jälkeen oli tyy-

tyminen 10. sijaan. Toisaalta koko mie-

histökin oli vaihtunut ja kokematto-

mampi - vaikka ovatkin hallitsevat Poh-

joismaiden mestarit 2009. 

- MM-kisoissa ei ole varaa antaa ta-

soitusta missään kohdin, totesi joukku-

een valmentaja, luutnantti Sami Tam-

minen. Välillä onnistuttiin hyvin, mut-

ta tarvittava suoritusvarmuus ja tasai-

suus jäi puuttumaan. 

Joukkue aloittaa valmistautumi-

sensa ensi vuoden MM-kisoihin, jot-

ka käydään J24-luokalla match racing 

-kilpailuna. - Suomen joukueesta löy-

tyy niin paljon kokemusta ja potentiaa-

lia, että olemme hyvin kilpailukykyisiä 

2010 match racingissä, tietää joukku-

een johtaja, komentaja Tate Vanhamä-

ki. - Periaatteessa lähdemme jokaiseen 

kilpailuun mitalitavoittein. MM-jouk-

kueemme karsitaan joka vuosi eikä etu-

käteen tiedetä, ketkä tulevat valituiksi 

seuraaviin kisoihin. Näin pyrimme saa-

maan jokaiseen kisaan mahdollisim-

man kovatasoisen ja kulloiseenkin vene-

luokaan hyvin sopivan joukkueen. • 

Satelliitti-, navigaatio- ja radiolaitteet merellä 

NAVIDEC 
- A company in the Teïemar Group -

MARITIME COMMUNICATION AND 
NAVIGATION EQUIPOMENT FROM 
NAVIDEC 

NAVIDEC is a company in the 
Telemar Group 

NAVIDEC is well-known in the Finnish 
market and stands for quality, 
experience and high competence 
NAVIDEC offers a comprehensive 
portfolio of products from the leading 
manufacturers, both for navigation 
and maritime communications, 
welcome to call IMAVIDEC! 

SAILOR 
H î r a n e & l l i r a n e 

NOHTHIiOP GRUMMAN 

S p e r r y Mar ine 

KA / /VAD 

JRC 

S e a ^ T e t 

Phone: +358 20 741 8830 
E-mail: sales@navidec.fi T G U E M A R m 

RA 

mailto:sales@navidec.fi


Rannikkoupseeriyhdistys 

Miekkajuhla 
Tästä se jälleen lähti! Rannikkoup-

seeriyhdistyksen ehkä hienoin pe-
rinne, Miekkajuhla, jota ensimmäisen 
kerran vietettiin vuonna 1948. Tuol-
loin kunniamiekan sai kadetti, sittem-
min eversti, Pentti Silvasti, kuten yhdis-
tyksen puheenjohtaja, kommodori Hen-
rik Nysten, totesi tervetulosanoissaan. 

Tänä vuonna miekkajuhlia vietet-
tiin kahdesti johtuen kahdesta valmis-
tuvasta kadettikurssista. Ensi vuonna, 
ylimenokauden sivuutettuamme, val-
mistuu jälleen vain yksi kurssi, jolla 
ei kuitenkaan ole rannikkojoukkolin-
jaa. Joten ensi vuoden juhlinnan muo-
to on sijoitettu tässä vaiheessa mietin-
tämyssyyn. Juhla oli kuitenkin jo lä-
hes perinteisesti yhteinen Meriupsee-
riyhdistyksen kanssa. Ja aidosti yhtei-
nen miekkojen luovutuksen tapahtues-
sa koko kurssin läsnä ollessa. 

Miekkoja luovutettiin tällä ker-
taa kaksi, koska edellisen kurssin mie-
kan saaja, nykyinen yliluutnantti Hen-

Rannikkoupseeriyhdistys ry 

Helsingissä28.7.2009 

Kutsu 
Meillä on kunnia kutsua Teidät perinteiseen kadettien Miekkajuh-

laan Suomenlinnan Upseerikerholle torstaina 20.8.2009 klo 18.00. 

Aloitamme Kadettimiekan luovutuksella ja Meriupseeriyhdistyksen 

perinne-esineen luovutuksella juhlasalissa ja sen jälkeen jatkamme 

kadetti-illallisella. 

Palveluspuktt / tumma puku 

Kunniamerkkinauhat 

- Rannikkoupseeriyhdistyksen hallitus -
- Meriupseeriyhdistyksen hallitus -

rika Malmström oli kevään tilaisuu-
desta estynyt. Henrika Malmströmille 
miekan luovutti eversti evp Matti Lap-
palainen, ja syksyn saajalle kadettiyli-

• » ' I t y h 

Yhdistysten puheenjohtajat kommodorit Markus Aarnio ja Henrik Nysten. Ja asiaankin on jo 

päästy. Se on käsissä. 

kersantti Axel Häggblomille prikaati-
kenraali Asko Kilpinen, joka myös pi-
ti huumorin täyttämän illallispuheen 
muistellen menneitä, mutta nykypäi-
vän vakavatkin asiat huomioon ottaen. 

Meriupseeriyhdistyksen puheen-
johtaja, kommodori Markus Aarnio, 
luovutti MY:n palkitsemisena Laivas-
ton historian 1-3 numeroidun erikois-
version n:o 22 laivastolinjan kadetti-
pursimies Malik Farad Abdeenille. 

Kommodori Tapio Maijala, jonka 
puheenjohtajakaudella ensimmäinen 
yhteinen miekkajuhla toteutettiin, toi-
voi valmistuvien nuorten upseerien osal-
listuvan aktiivisesti yhdistysten toimin-
taan, mikä on monessakin mielessä var-
sin palkitsevaa. Kenraali Kilpinen puo-
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Järjestöt 

Kunniajäsenemme,prikaatikenraaliAsko 

Kilpinen ja kunniamiekan vastaanottaja 

kadettiylikersantti Axel Häggblom. 

lestaan toivoi, että nuoret jäsenet, joilla 
on käsissään ja vastuullakin yhdistysten 
tulevaisuus, löytäisivät yhteiset ratkai-
sut yhdistysten, mielellään yhteiselle tu-
levaisuudelle. Mutta jäsenet päättävät, 
kenraali Kilpinen korosti. 

Pääto imi t ta ja , piintyneenä re-
serviläisenä ja nykyisenäkin maakun-

Kunniajäsenemme, eversti Matti Lappalainen 

ja yliluutnantti Henrika Malmström. 

tajoukkojen kouluttajana, muistutti 
jälleen kerran siitä, että mahdollisessa 
sotatilanteessa se on reservi, joka sotaa 
käy. " Älkää unohtako reservin kou-
luttamista. Tukekaa ja auttakaa reser-
viläiskouluttajia, jotka usein vapaaeh-
toisina, omalla ajallaan ja useimmiten 
korvauksetta, kouluttavat toisia, sitou-
tuneita vapaaehtoisia". 

Juhla oli hauska ja lämminhen-
kinen ja loppui, kuten kaikki hauska, 
liian aikaisin. Olihan perjantaina työ-
päivä. 

Teksti ja kuvat: Kai Masalin 

Kadettipursimies Malik ParadAbdeen ja 

kommodori Markus Aarnio. 



Meriupseeriyhdistys 
Vuosipäivän kokous 22.10.2009 

Yhdistyksen vuosipäivän kokous pide-
tään torstaina 22.10. Merisotakoulul-
la perinteisin menoin. Merisotakou-
lun sauna on jäsentemme käytössä klo 
16.00 - 17.45. Seppeleenlasku sankari-
taululla klo 18.00. Esitelmän pitäjä-
nä varustamoliikelaitoksen Finstas-
hipin toimitusjohtaja Tero Vauraste. 
(Finstaship tarjoaa monipuolisia jään-

murto- ja väyläpalveluja merenkulun 

tarpeisiin, lauttaliikenne- ja hoitova-

rustamopalveluja sekä erikoispalveluja 

offshore- ja merirakennustoimintaan. 

Osaamisellaan Finstaship mahdollistaa 

kotimaisten ja kansainvälisten asiakkai-

densa merellä tapahtuvat erityistaitoja ja 

-aluksia vaativat operaatiot. Finstaship 

varmistaa palveluillaan osaltaan myös 

Suomen merenkulun häiriöttömän toi-

mivuuden ja auttaa lauttaliikenteellään 

ihmisen liikkumista. Finstashipin liike-

vaihto vuonna 2007 oli 72,3 miljoonaa 

euroa, ja se työllistin. 490 henkilöä.) I l -

moittautumiset tilaisuuteen yhdistyk-
sen sihteerille 12.10.2009 mennessä. 

Marraskuun kuukausikokous 

12.11.2009 

Marraskuun kuukausikokous järjeste-
tään torstaina 12.11.2009 kello 18.00 
alkaen Suomenlinnan Upseerikerhol-

la. Esitelmän pitäjänä Merivoimien ko-
mentaja, vara-amiraali Juha Rannik-
ko. Tilaisuus on yhteinen RUY:n kans-
sa. Ilmoittautumiset yhdistysten sihtee-
reille 29.10.2009 mennessä. 

Sihteerin yhteystiedot: 

Komentajakapteeni Marko Varama 
Laivastokatu 1 b, 00160 Helsinki 

varama@upseerUiitto.fi  
puhelin: (09) 6689 4016 

RAIKON 
KONEPAJA OY 

• Tilaus- ja korjauskonepaja 
• Raskaskonekorjaamo 

Vuodesta 1949 

Vahdontie 91, 20320 TURKU 
Puh. 02 4389 100 

ISO 9001:2000D , AGAP 2120 

Virkapuvut 
kantahenkilökunnalle 

Asuja ammattilaisille 

Pai 
Pajunen Oy 

PL 141, 38700 Kankaanpää 
Puh. (02) 572 1082, 050 598 1057 

pajunen@pajunen.fi 

Helsingin toimipiste: 
Pohjoinen Rautatiekatu 29 A 

Avoinna sop. mukaan. Soita ja sovi tapaaminen. 

www.pajunen.fi 
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Järjestöt 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 

Klamilan etappi sai muistomerkin 

Evl Vaaja pitämässä juhlapuhetta (Kaakonkulma) 

Klamilan satamassa paljastettiin 
sunnuntaina 12.7. Hapanvel-

lijuhlan yhteydessä Klamilan etapin 
ja Mustamaan rannikkol innakkeen 
muistolaatta. Laatta on kiinnitetty 
Alpo Lommin suunnittelemaan jalus-
taan, joka koostuu estekivestä ja kol-
mesta Mustamaan kalustoon kuulu-
neen kuuden tuuman Canet-tykin am-
muksen hylsystä. Hankkeen alullepani-
ja on Erkki Talsi, joka palveli Musta-
maan rannikkolinnakkeelle 1940-lu-
vulla. Hän otti yhteyttä Rannikkoty-
kistön perinneyhdistykseen, joka koor-
dinoi muistolaattojen kiinnit tämis-
tä rannikolle, ja yhdistys piti esitystä 
hyvänä. Hanketta toteuttamaan läh-

tivät Klamilan Seutu ry, Rannikkoty-
kistösäätiö rs, Kymenlaakson Rannik-
kopuolustajain kilta, puolustusvoimat 
ja Virolahden kunta. 

Klamilan etappi palveli pitkään 
itäisen Suomenlahden ja ennen kaik-
kea Mustamaan rannikkolinnakkeen 
huoltoa sekä sodan että rauhan aika-
na. Paljastustilaisuudessa puhui evers-
tiluutnantti Jukka Vaaja. Hän kertoi 
puheessaan alueen rannikkolinnakkei-
den syntymisestä ja niiden merkitykses-
tä talvi- ja jatkosodassa. 

Virolahden kunnalle muistolaa-
tan luovuttivat Kotkan rannikkopa-
taljoonan komentaja Vesa Tuominen, 
muistomerkin suunnitellut Alpo Lom-
mi ja hankkeen alulle pannut Erkki 
Talsi. Kunnan puolesta muistolaatan 
ottivat vastaan kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Seppo Kiri ja sivistyslauta-

Kymenlaakson Rannikkopuolustajain killan puheenjohtaja Esa Terviöja sihteeri Heikki Salmela 

(Kaakonkulma) 

a n 



Ehdoteltu 

kompetenssimerkki. 

kunnan puheenjohtaja Liisa Hanski. 
Muistolaatan paljastivat Kymen-

laakson Rannikkopuolustajain killan 
puheenjohtaja Esa Terviö ja sihteeri 
Heikki Salmela. 

Lehtiartikkelista muokannut ja 
täydentänyt Ove Enqvist 

Virolahden kunnalle muistolaatan luovuttivat 

Kotkan raimikkopataljoonan komentaja Vesa 

Tuominen, muistomerkin suunnitellutAlpo 

Lommija hankkeen alulle pannut Erkki 

Talsi. Kunnan puolesta muistolaatan ottivat 

vastaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Seppo Kiri ja sivistyslautakunnan puheenjoh-

taja Liisa Hanski. (Kaakonkulma) 

Pennnekeruun tulokset 

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry järjest i 
2008-2009 rannikkotykistön perinteiden kerä-

yksen, ja parhaat kirjoitukset luvattiin palkita. 
Yhdistyksen arviointilautakunta sai työnsä valmiik-

si kesäkuun alussa, ja yhdistyksen hallitus hyväksyi ke-
vään viimeisessä kokouksessaan lautakunnan esityksen 
palkittaviksi, jotka olivat: 

Lauri Pohjanvirta Tellervo Häggman 
Erkki Kuronen Jouni Mänty 
Thure Malmberg Anja Saarniala 
Lisäksi yksi palkinto arvottiin kaikkien osallis-

tujien kesken, ja sen sai Jukka Lehtinen. 
Vaikka varsinainen kilpailu on ohi, yhdistys ottaa jat-

kuvasti vastaan rannikkotykistön perinteisiin liittyviä kir-
joituksia, joita käytetään aselajin perinteiden vaalimiseen. 

Yhdistys kiittää kaikkia tähän saakka perinne-
keruuseen osallistuneita henkilöitä! 

Ove Enqvist 

International 
Laiva- ja korroosionestomaalit 

Oy International Paint Ab 
Malmarintie 20, 01300 VANTAA 

Puh. 0207 501 501 
Fax. 0207 501 507 

www.international-marine.com 
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Järjestöt 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys 

Aurinkoinen Perinnepäivä 
ti evp Hannu Kivijärvi, tilaisuutta juh-
listi Dragsvikin Perinnesoittokunta 
kapellimestari Helge Dahlin johdolla. 
Paikalla olivat edustettuina hankolai-
set maanpuolustusjärjestöt lippuineen, 
lippulinnan johtajana komentaja evp 
Jarmo Valtimo sekä jäsenistön runsas-
lukuinen joukko. 

Perinnepäivän vietto Russarön 
linnakkeella 

Seppeleenlaskijat vas:lta Hangon Sotainvalidit Holger Tötterman, kommodori Mika Martikainen, 

puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen 

Hangon Rannikkopatteriston pe-
rinnepäivää vietettiin aurinkoi-

sen ja lämpimän sään vallitessa Hangos-
sa ja Russarön linnakkeella ensimmäi-
nen elokuuta yhteistoiminnassa Suo-
menlahden Meripuolustusalueen, Pork-
kalan Rannikkopataljoonan ja Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyhdistyk-
sen kanssa. Edellinen sateinen ja tuuli-
nen päivä oli muuttunut kuin tilaukses-
ta kauniiksi kesäpäiväksi! Perinnepäivä 
oli järjestyksessä yhdestoista ja samal-
la tuli kuluneeksi 88 vuotta patteriston 
perustamisesta. Päivä aloitettiin perin-
teisesti seppeleenlaskulla sankarihau-
doilla. Seppeleen laskivat sotaveteraa-
nien edustajana Sotainvalidien Veljes-
liiton Hangon osastosta Holger Tötter-
man, Suomenlahden Meripuolustusalu-

een esikuntapäällikkö kommodori Mi-
ka Martikainen ja Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja majuri evp Veikko-Ola-
vi Eronen. Hartauden piti kenttärovas-

Kutsuvieraiden ja jäsenistön perheen-
jäsenineen saavuttua linnakkeelle me-
rikuljetuksilla, toivottivat kommodo-
ri Mika Martikainen ja puheenjohtaja 
Veikko-Olavi Eronen kasarmin edus-
talla koko juhlaväen tervetulleiksi pe-
rinnepäivän viettoon. Tilaisuutta juh-
listivat kansanedustaja Matti Saarinen 
puolisoineen ja patteriston entisistä ko-
mentajista vanhimpana prikaatikenraa-
li evp Asko Kilpinen puolisoineen. Lin-
nakkeella tarjottiin heti alkuun perin-

Dragsvikin Perinnesoittokunta kapellimestari Helge Dahlin johdolla. 

9 ? 



teinen armeijan hernekeitto pannarei-
neen Upinniemen taitavan henkilökun-
nan, varusmiehet mukaan lukien, lait-
tamana. Kenttälounaan jälkeen Perin-
nesoittokunta piti hienon puistokonser-
tin kasarmin edustalla. Konsertin aluk-
si jaettiin huomionosoituksia, Hanko-
niemen risti luovutettiin maanpuolus-
tuksellisista ansioista pursimies Petr i 
Heiliolle ja perinnekolikot kunniakir-
joineen jaettiin vuonna 2008 jäseniksi 
liittyneille (paikalla olleille, poissaol-
leille postitettiin myöhemmin). Perin-
nepäivää vietettiin jäsenistön vuosit-
taisena tapaamispäivänä, jolloin juh-
laväellä oli mahdollisuus tutustua lin-
nakkeella oleviin yhdistyksen perinne-
tupiin, niissä olevaan näyttelyyn, käydä 
majakalla sekä järeän tykin ja 130 TK:n 
asemissa. Sotilaskoti oli auki koko ilta-
päivän ajan, jolloin juhlaväellä oli mah-
dollisuus käydä siellä nauttimassa mm 
"sotkun" munkkikahvit. Perinnepäivän 

Perinnepävän juhlaväkeä kasarmin edustalla 

viettoon osallistui yli 170 hengen jouk-
ko. Lämpimät kiitokset Suomenlah-
den Meripuolustusalueen ja Porkkalan 
Rannikkopa ta l joonan henkilöstölle, 
Rannikkosotilaskodin Hangon paikal-
lisosastolle, Dragsvikin Perinnesoitto-
kunnalle, hankolaisille maanpuolustus-
järjestöille ja kaikille teille, jotka olitte 

Paikallaolleetperinnekolikoiden saajat kunniakirjoineen 

järjestämässä perinnepäivää ja kiitoksia 
kaikille mukana olleille! 

Veikko-Olavi Eronen 
Kuvat: Kuva Ahti Oy 

Turun Laivastokilta 
ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
pidetään Heikki län sotilasko-
dissa t i is ta ina 27.10.2009 klo 
18:00. 

Kokouksessa käsi tel lään 
yhdistyksen sääntöjen syysko-
koukselle määräämät asiat. 

TERVETULOA 
Hallitus 
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Järjestöt 

Sininen Reservi 

Sininen Reservi ry:n kesäkuulumisia 

mLJm 
Puuvenekeskuksen johtaja Leo Skogström luovutti Sininen Reservi ry:lle muistoksi kuvan, joka esitti aluetta 1700-luvun lopulla. 

Kotkassa vietetty Merivoi-
mien vuosipäivä oli yksi ke-
sän hu ippu tapah tumis ta . 

Erityistä juhlavuutta tilaisuuteen toi 
se, että nyt katselmuksen suoritti vasta 
muutaman päivän virassaan ollut uusi 
merivoimien komentaja vara-amiraali 
Juha Rannikko. Toivottavasti aamun 
sää, tummia pilviä, navakkaa tuulta 
ja pientä sateen vihmaa, haastava sää 
siis kaiken kaikkiaan, ei ollut enne uu-
den komentajan uralle. Sininen Reser-
vi ry oli mukana aamusta alkaen. Kat-
selmuksessa mukana oli edellisvuoden 
tapaan useampi yhdistysalus, näytte-
lyalueella esittelimme toimintaamme 
yhdessä MPK:n meripuolustuspiirin 
kanssa. 

Yhdistysalukset olivat aloitta-
neet matkansa kohti Kotkaa jo muu-
tamia päiviä aiemmin. Kaikki siirto-
purjehdukset toteutettiin meripuolus-
tuspiirin kurssina niin, että jokainen 
alus muodosti oman kurssin. Tästä saa-
tiin se hyöty, että näin voitiin kuhun-

kin alukseen suunnitella yksilöllisempi 
koulutus. Ilahduttavaa oli se, että mu-
kana oli kurssilaisia aloittelijasta van-
haan konkari in. Siir toajo huipentui 
miinalaiva Uusimaan johtamaan sa-
tamaan ajoon sekä laituriin kiinnit-
tymiseen. 

Tanssimusiikista vastasi Laivaston Soittokunnan varusmieskokoonpano. 

Q/I 
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"Veljekset kuin ilvekset", iloisetjuhlijat komkapt Risto Auvinen ja Sininen Reservi ry:n ensim-

mäinen pj Timo Vartianen. 

Esa teniä on napannut kainaloonsa laivaston lotat, vuosipäivän iltajuhlan vakiovieraat, Anna-

Liisa Inhamaa-Häkkisen (vas.) ja May-bee Raution. 

Aamun katselmuksessa reservi-
läispuolen lipuista olivat mukana Si-
ninen Reservi ry:n alueelliset liput se-
kä MPK:n meripuolustuspiirin lippu. 
Upeasti liput liehumaan pistänyt na-
vakka tuuli ei päästänyt l ipunkanta-
jia helpolla, " tämä kävi rankasta li-
haskuntoharjoittelusta" olikin yhden 
lipunkantajan osuva kommentti. Kat-
selmuksen jälkeen oli yleisöllä mahdol-
lisuus tutustua esittelyalueeseen. Sini-
nen Reservi ry:n ja meripuolustuspiirin 
esittelyteltan miehittivät yhdistysalus-
ten miehistöt kukin vuorollaan. Pilvi-
en ja sateen väistyessä piristyivät myös 
vieraat ja päivän päättyessä voidaan 
kai sanoa, että toimintaan tutustujia 
kävi kohtuullisesti. 

Päivän kääntyessä iltaa kohden 
rupesi myös iltajuhla lähestymään. Il-
mojen haltija oli suosiollinen, loputkin 
pilvet valtaosaltaan väistyivät ja veivät 
mennessään tuulen. Näin saatiin ilta-
juhlalle kesäisen kauniit puitteet. Pe-
rinteiseen tapaan vuosipäivän iltajuhla 
oli Sininen Reservi ry:n vastuulla. Pai-
kaksi oli valittu Suomen Puuvenekes-
kus, josta sen internet -sivut kertovat 
seuraavaa: 

"Konepajasta puunveistoon 

Suomen Puuvenekeskuksen nykyisel-
lä paikalla on jo kymmenkunta vuot-
ta veistetty puuveneitä. Syksyllä 1999 
vuosikymmeniä Kotkan Kantasata-
massa toiminut Kalarannan Konepa-
ja muutti uusiin tiloihin Mussaloon ja 
samaan aikaan perustettu osuuskun-

ta Kotkan Puuvenekeskus asettui ta-
loksi. Pääosa osuuskunnan jäsenistä 
koostui Haminan puuveneopistossa 
opiskelleista veneveistäjistä. Kotkan 
kaupunki, jossa oli 1990-luvulla jär-
jestetty kolmet onnistuneet kansainvä-
liset puuvenemessut, tuki osuuskunnan 

alkutaivalta osallistumalla kiinteistö-
jen korjauksiin sekä maa-ja vesialueen 
kunnostuksiin. 

Uusi omistaja ja uudet tuulet 

Tunnettu puuveneiden ystävä ja kuu-
tospurjehtija Henrik Andersin kiin-
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Järjestöt 

Iloisia juhlijoita, kommodori 

Markus Aarnio ja komentaja 

Julia Pallaspuro. 

nostui kotkalaisesta puuveneosaami-
sesta. Hän oli keväällä 2004 muuta-
man osuuskunnan jäsenen kanssa pe-
rustamassa Red Sky -veistämöä, josta 
tuli myös osuuskunnan jäsenyritys. Ai-
kaa myöten suurin osa muista osuus-
kunnan veistäjistä oli siirtynyt muualle 
ja toiminta alkoi hiipua. 

Syksyllä 2006 Henrik Andersin 
hankki Charles E. Nicholsonin suun-
nitteleman, vuonna 1938 rakennetun 
klassisen 12mR - luokan kilpapurjeve-
neen Blue Marlinin. Vene tuotiin eri-
koiskuljetuksella Sloveniasta Euroo-
pan halki Kotkaan ja sille ruvettiin 
etsimään sopivaa paikkaa useamman 
vuoden entisöintityötä varten. 

Keväällä 2007 Andersin teki os-
totarjouksen Kotkan puuvenekeskuk-
sen kiinteistöistä. Kaupunki hyväksyi 
tarjouksen ja vuokrasi maa-ja vesialu-
eet Andersinille pitkäaikaisella vuok-
rasopimuksella. Vanhat tilat eivät kui-
tenkaan mahdollistaneet Blue Marli-
nin kunnostamista. 

Ajassa mukana perustuksia 
myöten 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mah-
lamäki suunnitteli Puuvenekeskuk-
sen tontille uuden nykyaikaisen veis-
tämön. Samanaikaisesti peruskorjat-

tiin keskuksen vanhoja tiloja ja raken-
nettiin vankka alusten nostolaituri. 
Projektikoordinaattoriksi palkatt i in 
1990 -luvulla monin tavoin puuvenei-
den hyväksi toiminut everstiluutnantti 
Leo Skogström. Keskuksen rakennus-
työt aloitettiin elokuun alussa 2007 ja 
projektin pääurakoitsijana toimi YIT. 
Urakka valmistui määräajassa ja ava-
jaisia päästiin viettämään 21.5.2008. 
Näin kotkalaisen puuveneveiston tule-
vaisuus oli saanut vahvat perustukset 
vastaisen varalle. 

Suomen Puuvenekeskus on 1,5 
hehtaarin kokonaisuus Kotkan kult-
tuurisatamassa, Merikeskus Vellamon 
naapurissa. Keskuksen katseenvangit-
sija on kaarevakattoinen, kuparipääl-
lysteinen veistämörakennus". 

Kuten lainatusta tekstistä voi-
daan todeta, niin kyseessä ei ole mikä 
tahansa paikka. Merellinen miljöö ja 
vanhan ajan merenkulun ja kädentai-
tojen mukanaan tuoma tunnelma teki 
sen, että Suomen Puuvenekeskus toimi 
kaikin puolin erinomaisesti vuosipäi-
vän iltajuhlan viettopaikkana. Vierail-
la oli mahdollisuus tutustua verstaan 
puolella käynnissä oleviin korjauspro-
jekteihin mm. Blue Marliniin. Puuve-
nekeskuksen laiturissa oli kiinnitettyi-
nä muutamia, aivan upeasti tehtyjä ja 

korjat tuja veneitä. Ei voi muuta kuin 
ihailla osaavien ihmisten kädentaitoja! 

I l tajuhlan aluksi toivotti Sini-
nen Reservi ry:n varapuheenjohtaja 
Ari Falkenberg vieraat tervetulleiksi. 
Tervetulo toivotuksen yhteydessä hän 
luovutti yhdessä Sininen Reservi ry:n 
pj:n Arno Hakkaraisen kanssa Suo-
men Puuvenekeskukselle Sininen Re-
servi ry:n pienen plaketin. Plaketin 
vastaanotti puuvenekeskuksen johtaja 
Leo Skogström, joka vastavuoroises-
ti luovutti Sininen Reservi ry:lle kopi-
on nykyistä Suomen Puuvenekeskuk-
sen aluetta 1700-luvun lopussa esittä-
västä kuvasta. 

Kuten iltajuhlan kutsussa oli lu-
vattu niin puheet pidettiin lyhyinä ja 
merivoimille kohotetun maljan jäl-
keen täytti vilkas puheensorina juhla-
tilan. Iltajuhlan ruokatarjoilusta vas-
tasi totut tuun tapaan Rannikkosoti-
laskotiyhdistys. Vihreät sisaret oli-
vat loihtineet johtavan kodinhoitajan 
Leena Palmbergin johdolla aivan upe-
an runsaan ja erinomaisesti toteute-
tun buffet-pöydän. Maittavan ruoan 
jälkeen avattiin baari ja vieraiden oli 
helppo ns. heittää vapaalle. Ilta ku-
lui, monen mielestä liiankin nopeasti, 
puuvenekeskukseen tutustuessa, ren-
non yhdessä olon sekä tanssin ja seu-
rustelun merkeissä. Vieraiden iloiset ja 
tyytyväiset ilmeet olivat järjestelijöille 
parasta kiitosta! Näihin kiitoksiin ha-
luan myös omalta osaltani yhtyä. Kii-
tos teille kaikille jotka tukemalla ja te-
kemällä annoitte panoksenne onnistu-
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HenrikAndersinin 12 mR-

projektissa on vielä työtä. 

neen i l t a juh lan to teu t tamiseen , onnis -
t u i m m e er inomaisest i ! 

Meripuolustuspäivä Turussa 

Loppuvuoden perinteeksi muodos tunut 
meripuolustuspäivä on t änä vuonna Tu-
russa 24.10.2009. I l tapäiväl lä p ide t tä -
vä seminaar i on samal la tasavuos iaan 
juhl ivien Sinisen Reservin sää t iön , 50 
vuo t t a j a RT-säät iön 30 vuo t ta - juh la -
seminaar i . Pä ivän teemaksi on vali t tu 
" I tämer i" , alustaj iksi ovat lupautuneet 
m m . Esko Anto la , j o k a p u h u u I täme-

ren merkityksestä EU:lle sekä l ippuea-
miraa l i Bo Öster lund, j o k a puolestaan 
a lus taa a ihees ta " I t ä m e r i k a u p p a - j a 
energiaväylänä". Seminaaripäivän päät-
tää juhlivien säätiöiden yhdessä jär jes tä-
mä juhlavas taanot to . Tilaisuuteen tulee 
eri ku tsu . To tu t t uun t a p a a n aamupä i -

vällä käydään läpi Sininen Reservi ry:n 

sisäistä jär jes töasiaa . Täs täk in tulee jä-

senyhdistyksille eri l l inen kutsu . 

Teksti:Artto Hakkarainen 
Kuvat: Mika Kuutti 

Suomen Puuvenekeskuksen esittelvosuus on 

lainattu: http:llwm.suomenpuuvenekeskus.fi 

-

il Meripuolustuspäivä 2009 
Merivoimat ja Sininen Reservi ry lauantaina 24.10.2009 valikoidulle joukolle kutsuseminaarin. Tarkoituksena on käydä maanpuo-
lustusta tukevien sekä merellisten aiheiden pohjalta keskustelua ja päivittää tietoja, jotka ovat viemässä meripuolustuksen yhteisiä 
tavoitteita eteenpäin. Tilaisuus on samalla Sinisen Reservin 50 v. ja Rannikkotykistösäätiön 30 v. juhlaseminaari. Päivän päätetään 
juhlivien säätiöiden juhlavastaanottoon. 

12:30 Seminaarin avaus, luokkatalo, auditorio 
Puheenjohtaja Arno Hakkarainen 
Sininen Reservi ry 

12:45 Merivoimien ajankohtaiskatsaus 
Esikuntapäällikkö, 
lippueamiraali Veli-Jukka Pennala 

13:15 "EU ja Itämeri" 
VT Esko Antola, Centrum Balticum-keskus 

13:45 Kahvi 
Auditorion aula 

14:15 "Itämeri kauppa- ja energiaväylänä" 
lippueamiraali Bo Österlund 

14:45 "Puhdas itämeri hankkeet" 
asiamies Erik Bäsk 
John Nurmisen säätiö 

15:15 Sinisen Reservin säätiö 50 v. 
puheenjohtaja Christian Elfving 
Sinisen Reservin Säätiön hallitus 

15:30 Rannikkotykistösäätiö 30 v. 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan varapj 

15:45 Palkitsemiset 

16:00-16:15 Päätössanat 
Merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Juha Rannikko 

16:30-18:00 Sinisen Reservin Säätiön ja 
Rannikkotykistösäätiön juhlavastaanotto 
Heikkilän Sotilaskoti 
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Järjestöt 

Valtakunnalliset laivastokiltapäivät 

Seppeleen Naantalin ristillä laskivat Laivaston Kilta ry:n puheenjohtaja Olavi Niskanen ja Turun Laivastokilta ry:n puheenjohtaja Reino Vannomia. 

Naantalin aurinkoinen kaupunki 
ja Naantalin Kylpylän tilat tar-

josivat mainion paikan valtakunnal-
listen laivastokiltapäivien järjestämi-
seksi. Turun Laivastokilta ry oli tällä 
kertaa järjestelyvastuussa. Osallistujia 
oli saapunut nelisenkymmentä eri puo-
lelta Suomea. 

Tilaisuuden avasi Turun Laivas-
tokilta ry:n puheenjohtaja Reino Va-
rinowski, joka toivotti vieraat ter-
vetulleiksi. Avajaisten jälkeen jäivät 
Laivaston Kilta ry:n hallitus kokous-
tamaan ja muu väki tutustui Naanta-
lin Kylpylän hulppeisiin tiloihin, mm 
Sunborn Yacht -hotellilaivan upeisiin 

ravintoloihin ja pääsimme kurkista-
maan myös yhteen huoneeseen. Mo-
ni vieraista jäi suunnittelemaan uutta 
matkaa Naantali in ja yöpymistä hie-
nossa laivahotellissa. 

Päivä jatkui lounaalla seisovasta 
pöydästä ikkunoista avautuvan meri-
maiseman äärellä. 

Lounaan jälkeen oli bussi odot-
tamassa ja vei vieraat Kuparivuorel-
le, Naantal in ristille, jossa suoritet-
tiin juhlallinen seppeleen lasku me-
reen hukkuneiden muistolle. 

Naantalin risti on laivaston san-
karivainajien muistoristi. Muistoris-
ti on paljastettu Panssarilaiva Ilma-

risen tuhoutumisen 10-vuotispäivänä 
13.9.1951. 

Naanta l i s ta matkaa ja tket t i in 
Turkuun. Matkalla nähtiin vilaus maa-
ilman suurimmasta risteilyaluksesta, 
joka valmistunee STX:n telakalla lo-
kakuussa. Matkustajia risteilyalukseen 
mahtuu jopa 5000. 

Turussa tutustutt i in ruotsinkie-
liseen Aboa Mareen, joka kouluttaa 
merikapteeneita ja merenkulkualan 
insinöörejä ammattikorkeakoulussa 
ja vahtiperämiehiä ja vahtikonemesta-
reita ammatti-instituutissa sekä järjes-
tää laajaa merenkulun kurssi- ja pro-
jektitoimintaa. Oppaanamme opistol-
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Naantalissa 25.7.2009 
la toimi oppilaitoksessa opettajana toi-
miva Robert Stolpe, joka on myös yh-
distyksemme jäsen. Aboa Maressa on 
maan suurin merenkulku-simulaatto-
ri, jossa on 7 integroitua komentosil-
taa. Vieraamme pääsivät itse kokeile-
maan simulaattoria. 

Opiston jälkeen oli vuorossa tu-
tustuminen Tall Ships' Races -tapah-
tuman upeisiin purjealuksiin. Ihmisiä 
oli rannassa tuhansia ja tunnelma oli 
tiivis, mutta rento. Kameroihin tallen-
tui monen eri maan purjelaivat ja pie-
niä matkamuistojakin löytyi Aurajoki-
rannalle pystytetyistä teltoista. 

Illan saapuessa lähdimme bussil-
la takaisin Naantaliin ja nyt oli mah-
dollisuus tutustua Naantal in Kylpy-
län tarjoamiin sauna- ja allasosastoi-
hin ennen iltajuhlaa. 

I l tajuhlaan saimme kunniavie-
raaksi laivastokiltapäivien suojelijan, 
kommodori Tapio Maijalan Saaristo-

Iltajuhlassa Naantalin Kylpylässä 
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Kiltalaisia Tall Ships' Races -tapahtuman tunnelmissa 

meren Meripuolustusalueelta. Puhees-
saan kommodori Maijala korosti yhteis-
toiminnan tärkeyttä maanpuolustusjär-
jestöjen kesken, jotta vastaisuudessakin 
voimme saada tukea toimintaan. 

Ensi vuoden toiminnan kohokoh-

tana ovat Pohjoismaiset laivastokilta-
päivät, jo tka järjestetään Suomessa, 
Tammisaaressa 19.-20.6.2010. 

Teksti: tiedottajat 
Ulpu Honkasalo ja Kalervo Ylistö 

Kuvat: Seppo Kaila 



Järjestöt 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Lastenleirin osallistujat Jänön kiltamajan päädyssä. 

Yleisöretket Kuivasaaren linnak-
keelle ovat tähän asti sujuneet 

hyvin. Tätä kirjoitettaessa kesän vii-
meinen retkiviikonloppu on vielä edes-
sä. Aiemmista vuosista poiketen sekä 
lauantaina että sunnuntaina on ollut 
vain kaksi lähtöä, mutta saaressa on 
oltu pitempään eli noin kolme tuntia. 
Meidän killallamme on ollut päävas-
tuu retkien järjestelyistä. Yhteistyö-
kumppaneita ovat aiempien vuosien 
tapaan olleet Rannikkosotilaskotiyh-
distys, Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti ja IHA-Lines Oy. 

Toukokuun puolivälissä järjestet-
tiin Kuivasaaressa Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen Linnakkeen kunnos-
tuskurssi eli tuttavallisemmin museo-
tykkien maalauskurssi. 

Killan Ahven-aluksella tehtiin 
8.-10.7. koulutusregatta Kotkaan, jos-
sa osallistuttiin merivoimien vuosipäi-
vän viettoon. 

Viikonloppuna 15.-16.8. tehtiin 
sotahistoriallinen retki Hiidenmaalle, 
jossa tutustuttiin sotamuseoon ja Hii-
denmaalla sijainneisiin rannikkoty-
kistön kohteisiin. Mukaan ilmoittau-

tui yhdeksän henkeä. Seuraavana lau-
antaina eli 22.8. tehtiin pienimuotoi-
sempi retki Helsingin edustalle Valli-
saareen ja Kuninkaansaareen. 

Lastenleiri Järvössä 

Järvön suosittu lastenleiri pidettiin jäl-
leen juhannuksen jälkeen maanantais-
ta 22.6. torstaihin 25.6. Mukana oli 22 
mahtavaa 7-14-vuotiasta lasta/nuorta. 
Toteutus sai kiitosta sekä osallistujilta 
että Suomenlahden Meripuolustusalu-
een komentajalta. 

Vaikka alkukesä oli kylmää, ju-
hannuksesta sää alkoi lämmetä reilus-
ti. Onneksemme, koska majoittuminen 
oli puolijoukkueteltoissa ja muut ta-
pahtumat ruokailua myöten ulkosalla. 

Tänä vuonna leirillä oli uusina 
ohjelmina kalastusta sekä veneilyä ku-
miveneillä, joissa oli perämoottorit . 
Lisäksi oli tietenkin puukkotöitä, en-

Tulevia tapahtumia: 

Suomenlinnan R a n n i k k o t y k i s t ö k i n glögiti laisuus jäsenille ja yhteistyökumppaneil le on 

torstaina 17.12. klo 18.00 Merisotakoululla. Lauttalähtee klo 17.20 ja paluu on klo 20 tai 21 

lähtevällä aluksella. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan loppiaisretki Isosaareen on 5 - 6.1.2010. 
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siapua, ammuntaa, askartelua, leikke-
jä, temppurata ja uintia. Kalliolla vie-
tettiin iltaisin kitaran säestyksellä lau-
luhetkiä. Teimme myös keskiviikkona 
tutustumisretken Upinniemeen varus-
kuntaan ja sotilaskotiin. 

Kiitos hienosti järjestetystä ta-
pahtumasta ja Jurmo-kuljetuksista. 
Maittavaa ruokaa saatiin neljän tun-
nin välein. Iltaisin syötiin nuotiomak-
karaa, tikkupullaa ja viimeisenä ilta-
na oli tietenkin lättykestit. 

Loppuhalausten yhteydessä kaik-
ki lapset lupautuivat tulemaan myös 
ensi vuonna. 

Kajanuksen sauna 

Robert Kajanuksen saunaa Upinnie-
messä ovat tervetulleita käyt tämään 
killan jäsenten lisäksi myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. 
Yrityksille, yhdistyksille ja muille yh-
teisöille hinta on 500 euroa. Ei-kilta-
laisten perheille, puolustusvoimien 
yksiköille ja muille sidosryhmille hin-
ta on 120 euroa. Kiltalaisten perhesau-
namaksu on 70 euroa. Hinnat ovat ker-
tamaksuja. Kajanuksen saunan hoita-
ja on Mauri Harju , jolta saa lisätieto-
ja mm. varaustilanteesta ja kulkulupa-
menettelystä. 

Viipurinlahti-dvd 

Kilta on tuottanut Viipurinlahden rat-
kaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-esi-
tyksen. Sen keskeisin osa on noin tun-
nin mittainen dokumenttielokuva, jo-
ka perustuu eversti evp Matti Koski-

maan k i r jaan ja käsikirjoitukseen. 
Elokuva esitettiin televisiossa kesä-
kuun 2008 alussa. Levyllä on myös li-
sämateriaalia, mm. karttoja ja veteraa-
nien haastatteluista osia, joita ei sisäl-
lytetty elokuvaan. Dvd:n hinta on 28 
euroa (postikuluineen) ja sitä voi tila-
ta Kristiina Slottelta. 

Kirjallisuutta 

Kristiina Slottelta voi tilata viittä Ove 
Enqvistin kir joi t tamaa historiikkia: 
Järvö, Kuivasaari, Mäkiluoto, Robert 
Kajanuksen sauna ja huvila sekä Valli-
saari ja Kuninkaansaari. Niiden kaik-
kien hinta on 3,50 euroa + postikulut. 

Lisäksi myydään Ove Enqvistin 
k i r jaa Itsenäisen Suomen Rannikko-
tykit 1918-1998 ja Markus Mannisen 
teosta Viapori, Merilinnoitus ensim-
mäisessä maailmansodassa 1914-1918. 
Kummankin hinta on 12 euroa + pos-
tikulut. Myös Kristian Lehtosen teos-
ta Tyrskyjä, terästä ja tekniikkaa voi 
tilata hintaan 35 euroa + postikulut. 

Timo Elolähde 
kuvat: Suomenlinnan Rt-kilta 

Killan www-sivut 

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

Yhteystietoja 

Hasse Rekola (puheenjohtaja) 

gsm 0400 426 951, hasse.rekola@elisanet.fi 

Timo Elolähde (tiedotus) 

gsm 0408304097, timo.elolahde@ytv.fi 

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoitaja) 

gsm 0400 443 749 

Matti Hiltunen (Jänön isäntä) 

gsm 0400 507 990 

matti.hiltunen7@luukku.com 

Martti Holma 

(Kuivasaaren yritys- ja yhteisövierailut) 

gsm 040 755 4261 

martti.holma@welho.com 

Jaana Kiverä (Jänön emäntä) 

gsm.040 705 4251, kivera@elisanet.fi 

Mikko Lahtinen (Kuivasaaren isäntä) 

gsm 0400 472 779, mikko.lahtinen@suifeu.fi  

Kristiina Slotte (kirjamyynti) 

gsm 050 525 0022 

kristiina_slotte@yahoo.com 

Nina Toivonen (Kuivasaaren emäntä) 

gsm 040 8201122, ninamaija@luukku.com 

Rannikon Puolustaja 3 | 2 0 0 9 1 0 1 

http://www.rt-kilta.net/
mailto:hasse.rekola@elisanet.fi
mailto:timo.elolahde@ytv.fi
mailto:matti.hiltunen7@luukku.com
mailto:martti.holma@welho.com
mailto:kivera@elisanet.fi
mailto:mikko.lahtinen@suifeu.fi
mailto:kristiina_slotte@yahoo.com
mailto:ninamaija@luukku.com


Järjestöt 

Rannikkojääkärikilta 

leikarin päivä 6.7.2009 

Kokouskutsu 
Rannikkojääkärikilta r.y:n sääntömää-

räinen syyskokous pidetään torstaina 

26.11.2009 klo 18.00 Maanpuolustus-

kiltojen li itto r.y:n auditoriossa, Töölön-

torinkatu 2, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-

set asiat. 

Ennen virallista kokousta ajankohtai-

seen aiheeseen liittyvä esitelmä. 

Jäsenille lähetetään erillinen kutsu. 

Tervetuloa! 
Rannikkojääkärikilta r.y.n hallitus 

Kenraali Heikki Tilander kiinnittää Suomen Leijonan Ritarimerkkiä SRr.y.nja 

Raimikkojääkäriklta r.y.n entisen puheenjohtaja Matti Kaskealan rintaan. Vasemmalta killan 

nykyinen puheenjohtaja Aarne Krogerus, MPKL:n puheenjohtaja Erkko Kajander ja Sininen 

Reservi r.y.n puheenjohtaja Arno Hakkarainen. 

Perinteistä VAARANNJP:n perin-
nepäivää vietettiin tänä vuonna 

maanantaina 6.7.2009 käytännön syis-
tä, virallinen vuosipäivä 5.7. kun sattui 
olemaan sunnuntai. 

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. Tilaisuutta 
kunnioitt i läsnäolollaan Suomenlah-
den Meripuolustusalueen komentaja, 
kommodori Timo Junttila, joka tar jo-
si kahvit sotilaskodissa kaikille tilai-
suuteen osallistuneille. 

Varsinainen juhla oli Dragsvikis-
sä siellä olevan Teikarin muistokiven 
vierellä. Tapahtumaan oli jälleen saa-
punut runsaasti vieraita. Teikarin tais-
telujen veteraaneja paikalle oli saapu-
nut seitsemän. 

Kahvipöydän ääressä Upinniemen varuskunnan sotilaskodissa Sininen Reservi ry:n ja Rannikko-

jääkärikilta ry:n entinen puheenjohtaja Matti Kaskeala (vas.), Suomenlahden Meripuolustusaleen 

komentaja, kommodori Timo Junttila ja Teikarin Taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari. 

Juhlapuheen piti VAARANNJPrn 
varsin tuore komentaja, komentaja 
C-G Wasenius, joka kohdisti kunni-
oittavat sanansa paikalla olleelle vete-
raanijoukolle muistuttaen mieliin, mi-
kä on yhteishengen merkitys yhteisen 

tavoitteen saavuttamisessa. 
Palkitsemiset tapahtuivat juhla-

kentällä kenraaliluutnantti Heikki Ti-
landerin johdolla. Ensimmäisenä pal-
kittavana oli Sinisen Reservi r.y:n ja 
Rannikkojääkärikilta r.y:n entinen pu-

i n o 



Pataljoonan komentajat ryhmäkuvassa Teikarin päivänä. Vasemmalta Antti Juutilainen, Tapio 

Partanen, Heikki Tilanäer, Kaj Wallander, Anders Gardberg, Juha Vauhkonen, Olavi Jantunen 

sekä VAARANNJP:n nykyinen komentaja Carl-Gustav Wasenius. 

Kenraaliluutnantti Heikki Tilander kertoo 

valmisteillaolevan Mannerheim-elokuvan 

vaiheista. 

Teikarin Taistelijat laskevat seppeleen Teikarin 

kivelle Dragsvikissä. Vasemmalta Teikarin 

Taistelijoiden puheenjohtaja Paavo Teikari 

seuranaan Ahti Matikainen ja Olavi Heponen. 

heenjohtaja Matti Kaskeala, jolle luo-
vutettiin Tasavallan Presidentin hänel-
le 4.6. myöntämä Suomen Leijonan Ri-
tarimerkki. 

Rannikkojääkär ik i l ta r.y:n sih-
teerille ja aktiiviselle jäsenelle luovu-
tettiin MPKL:n hopeinen Kiltaristi ja 
VAARANNJP:n edelliselle komenta-
jalle, komentaja Olavi Jantuselle kul-
tainen Rannikkojääkärimitali . 

Kentällä tapahtuneiden juhlalli- VAARANNJP:n komentaja C-G Wasenius tarkastaa paraatijoukot seuranaan PUPS, komentaja-

kapteeni T Högström. 

suuksien jälkeen juhlavieraat kokoon-
tuivat aliupseerikoulun juhlasali in, 
jossa kenraali luutnantt i Heikki Til-
lander piti esitelmän valmisteilla ole-
vasta Mannerheim-elokuvasta. 

Päivän juhlallisuudet huipentui-
vat coctailtilaisuuteen ja vapaaseen 
seurusteluun Dragsvikin perinteik-
käällä Upseerikerholla. 

Teksti: Aarne Krogerus 
Kuvat: Antti Rautiainen 

Joukot rivissä Teikarin päivän juhlallisuuk-

sissa Dragsvikissä. 
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Järjestöt 

Rann i kkojääkäri kilta mukana 
varusmiesrannikkojääkäreiden elämässä 

Kilta oli jälleen esittelemässä 
Dragsvikin varusmiehille toi-

mintaansa ma 25.5.2009. Päivällä pe-
lattiin ensin frisbee golfia, josta voitta-
jalle palkinnoksi kilta luovutti aidon 
frisbeegolf-driverin. Frisbee-kisan jäl-
keen allekirjoittanut esitteli kiltaa ja 
sen toimintaa. Tämän jälkeen pidettiin 
ensimmäinen killan järjestämä varus-
miesilta, jossa "vanha rannikkojää-
kär i" esitelmöi jostain mielenkiintoi-
sesta, omaan elämäänsä liittyvästä ai-
heesta. Sarjan aloitti Rannikkojääkä-
rikomppaniassa 90-luvun alussa pal-
vellut Markus Markelin, joka kertoi 
kokemuksistaan Afganistanin ISAF-
joukoissa. Illasta saadun palautteen 
perusteella sarjaa tullaan jatkamaan ja 
jää nähtäväksi, kuka seuraavaksi tulee 

kertomaan kokemuksistaan. Kannat-
taa seurata killan nettisivuilta toimin-
takalenteria. 

Heinäkuussa palveluksensa päät-
täneiden varusmiesten kotiuttamisti-
laisuudessa allekirjoit tanut oli jaka-
massa seuraavia huomionosoituksia: 

Kotiuttamistilaisuus 3.7.2009 

Rannikkojääkärikillan plaketti 
Vänr Doepel Ferdinand Kristoffer 
AMFSK 
Kers Hentinen Anton Massimo PIONK 

Teikarin Risti 
Vänr Cawén Richard Axel KUSTJK 

Rannikkojääkäri plaketti 
Alik Askelo Max Anton Sebastian 
KUSTJK 

Kotiuttamistilaisuus 10.7.2009 

Rannikkojääkärikillan plaketti 
Jääk Carlssin Robin Mikael KUSTJK 
Jääk Malm Jonathan Sebastian GRKK 

Teikarin Risti 
Korp Enberg Hendrik Jerker Valde-
mar KUSTJK 

Antti Rautiainen 
Killan action-upseeri Rannikkojääkärikillan tulevia tapahtumia 

Barettimarssi alustavasti ti-ke 27.-
28.10. Varmista ajankohta killan 
nettisivuilta. Osallistua voi marssil-
le tai tule järjestelytehtäviin. Vain 
killan maksaneille jäsenille. 
I lmoittautumiset viimeistään su 

4.10. Antt i Rautiaiselle antti(at) 
rautiainen.cc tai 050-556 1825 

Vierailu Sukelluskouluun keväällä 
2010. Tarkemmat tiedot seuraavis-
sa lehdissä sekä killan nettisivuilla. 



Helsingin Miinanraivaajakilta ry 

Raivaajaveteraanit veteraaniraivaajalla 

Miinanraivaajat ryhmäkuvassa etukannella, taustalla Katajanokan miinanraivausmuistomerkin 

miina. Vasemmalta: Helmer Salo, Matti Honkala, Oiva Joutsenniemi, Jorma Kataja, Kauno 

Heinänen, Matti A lanko, Kaarlo Valtonen, Erik Emes (pj), Veikko Mehto, Kaarlo Martikainen 

(baskeri ja mustat lasit), Jaakko Valtanen, Pauli Ovaska ja Esko Björkman. 

Kun Helsingin miinanraivaajakil-
lan jäsenet lähtevät kesäristeilyl-

le niin oma miinanraivaaja on tieten-
kin paras kulkuväline 

Tiistaina 4.8.2009 kello 13 osa 
killan jäsenistä astui varovaisesti lai-
vaan kauppatoril la, mutta jo muuta-
man tunnin merimatkan jälkeen, kun 
kaikki olivat löytäneet vanhat meri-
jalkansa, mitään tukea ei enää tarvit-
tu seisottaessa keikkuvalla kannella tai 
hyppimään maihin. 

Vanhassa raivaajassa (Kuha-5 
eli Säynäs, nykynimeltään Finnbird) 
oli mukana ainoastaan killan miehiä, 
omistajamiehistö mukaan luettuna, jo-
ten tarvittiin univormoitu naiskaptee-
ni ylläpitämään kuria. Heidi, merikap-

Heidi-kapteeni 

teeni ja linjaluotsi, oli risteilyä varten 
lainassa Vikinglinjalta 

Oli sovittu, että komentosillalla 
seisoisi ajomiehistön lisäksi kerralla 
korkeintaan kaksi killan jäsentä, mut-
ta kauniin Heidin ympärille kerääntyi 
hetkessä puolet veteraaneista. 

Risteilyn järjestivät killan nuo-
rimmat jäsenet Zini Kettunen, Juha 

Suominen ja Max Johansson, jotka os-
tivat ja kunnostivat Kuha-5 raivaajan 
vuonna 1967 ja ovat pitäneet sen me-
rikelpoisena jo 42 vuotta. Kun ristei-
lyt jatketaan ensi kesänä niin etuvuo-
rossa ovat ne killan jäsenet, jotka ei-
vät päässeet mukaan tälle ensimmäi-
selle risteilylle. 

Max Johansson 

Kuha-luokan raivaajatkin (hinaajan takana ja äärimmäisenä oikealla) osallistuivat demokratian turvaamiseen vuonna 1948. (Erik Emes) 
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Järjestöt 

Pohjanlahden Laivastokilta 

Pohjalaisia laivastokiltalaisia 

Pohjalaisia ja turkulaisia laivastokiltalaisia kasarmi Trollen edustalla Karlskronassa. 

Ka i k k i a a n kuusi Poh j an l ah -
den Laivastokilta ry:n jäsen-

tä osallistui Karlskronassa Ruotsissa 
11.-14.6. pidetyille 32. Pohjoismaisil-
le kiltapäiville. Matka tehtiin Vaasan 
Kiltapiirin järjestämänä yhteiskulje-
tuksena. Linja-autossa oli kaikkiaan 
16 henkeä, laivastokiltalaisten lisäksi 
jäseniä Pohjanmaan Maanpuolustus-
killasta, Autojoukkojen Killasta se-
kä Vaasan Kiltapiiristä. Turusta kul-
jetukseen yhtyi vielä kolme Laivaston 
Kilta ry:n jäsentä. 

Pohjoismaiset kil tapäivät ovat 
kooltaan eri luokkaa kuin Pohjois-
maiset Laivastokiltapäivät: osanotta-
jia oli kaikista neljästä pohjoismaasta 
noin 230, näistä suomalaisia 57. Lai-
vastokiltojen yhteisiin pohjoismaisiin 
päiviin osallistuu yleensä alle 100 hen-
keä. Niinpä puitteet ja ohjelma erityi-

sesti olivat monipuolisempia, mutta 
kestihän yhteinen tapaaminen peräti 
neljä päivää. 

Karlskrona on Ruotsin suurin 
laivastotukikohta, joka johtaa kym-

menen pienemmän tukikohdan toi-
mintaa. Oudolta tuntui kun kukaan ei 
ollut estelemässä mm. sukellusveneen 
torniin kiipeämistä; tosin alus, HMS 
Halland, olikin myynnissä. Pääsimme 

Osa asehistoriallista näytöstä ennen juhlaillallista. 



(arlskronassa 
tutustumaan kaikessa rauhassa myös 
tutkakatveessa kulkevaan häivealuk-
seen sekä kenenkään häir i tsemättä 
ihailemaan lukuisia muita suurem-
pia ja pienempiä sotalaivoja. Missään 
ei näkynyt kieltolappuja. Mutta olim-
mehan jo sotilasalueella, jonne pää-
sy tulopäivänä olikin mutkikkaampi 
operaatio. 

Meidät majoitettiin tut tuun ta-
paan kasarmiin. Kasarmi oli nimel-
tään Trolle, ja sen historia juontanee 
juurensa 1700-luvulta. Lounaaksi ja 
päivälliseksi tar jo t t i in ehtaa ruotsa-
laista sotilasruokaa. Tästä kasarmis-
ta tehtiin sitten kolmen päivän aikana 
tutustumisretkiä kohteisiin, joita isän-
nät olivatkin laatineet yltäkylläisesti. 
Tulopäivä oli nimetty Karlskronan 
Päiväksi. Avajaisseremonioiden jäl-
keen seurasi jumalanpalvelus Kungli-
ga Amiralitetskyrkassa ja sen jälkeen 
paraati pitkin ja poikin Karlskronan 
kaupunkia. Lopulta päädyttiin suur-
torille, jossa oli kunnan vastaanotto. 
Marssiminen ei suinkaan päättynyt 
siihen, vaan seuraavaksi paraati jat-
kui Stumholmenin saarelle, jossa oli 
varsin vaikuttava merimuseo. Seuraa-
va päivä oli nimetty Puolustusvoimien 
päiväksi. Vieraat kuljetettiin tutustu-
maan läheiseen lentotukikohtaan, jos-
sa saimme nähdä ja erityisesti kuulla 
JAS Gripenin lentoonlähdön. Joiden-
kin tietojen mukaan lähtö ei ollut de-
monstraatio vieraita varten, vaan hä-
lytys todelliseen tehtävään. Oli niin tai 
näin, koneen nousu oli joka tapaukses-

sa näyttävä. Valitettavasti kehno sää 
esti luvatun näytöksen. Pienenä lohtu-
na saimme tutustua ilmavoimien heli-
kopterikalustoon kentän hallissa. Sa-
mana päivänä meillä oli mahdollisuus 
tutustua sukeltajakoulutukseen. Meil-
le näytettiin yli 20m syvä kaivo, jos-
sa koulutus käytännössä tapahtui, sa-
moin painekammio, jossa oppilaat tu-
tustutettiin olosuhteisiin meren alla. 
Päivä päättyi varuskunnan komenta-
jan vastaanottoon. Kolmannen päivän 
teemana oli Maailmanperintö. Kilta-
laiset kuljetettiin kaupungin edustal-
la olevaan Kungsholmenin linnakesaa-
reen, jossa vietettiin koko aamupäivä. 
Saimme perusteellista tietoa linnak-
keen historiasta ja ohjelmaan kuului 
myös kodinturvajoukkojen taistelu-
esitys. Meille osoitettiin niin kar tal-
ta kuin mereltäkin paikka, johon ve-
näläinen sukellusvene karaht i karil-

Pohjanlahden Laivastokillan aktiivijäsen 

Thor Guss saa jäsenansiomerkin Laivaston 

Killan puheenjohtajan Olavi Niskasen 

kädestä. 

le 1980-luvulla; whisky on the rock. 
(alus oli Naton luokituksessa whisky-
luokan sukellusvene). Ennen kiltapäi-
vät päättävää juhlaillallista oli vielä 
Blekingen läänin maaherran vastaan-
otto. Onnistuneessa loppujuhlassa vaa-
salainen kiltaveteraani Anders Walka-
ma "toi pisteet kotiin" sykähdyttävil-
lä muistelmilla sotalapsikaudestaan. 

Isännät olivat panostaneet päiviin 
paljon, ja sen huomasi. Meistä pidet-
tiin hyvää huolta. Mukana kulki lä-
hes koko ajan yhteysupseeri, joka pu-
hui kohtuullista suomea. Näin kaikki 
kerrotut asiat tulivat ymmärretyiksi, 
vaikka ruotsin kieltä ei taitaisikaan. 
Laivastokiltojen kannalta päivät oli-
vat myös muussa suhteessa onnistu-
neet. Pohjoismaisten laivastokiltojen 
puheenjohtajien neuvotteluissa päätet-
tiin jatkaa myös yhteisiä Laivastokilta-
päiviä. Seuraavat yhteispohjoismaiset 
Laivastokiltapäivät ovatkin ensi kesä-
nä Tammisaaressa. 

Myös kotimaisilla kiltapäivillä 

Vaasalaisia kiltaveljiä osallistui myös 
Turun Laivastokillan järjestämille val-
takunnallisille kiltapäiville Naantalis-
sa ja Turussa 25.-26.7. Helteisenä lau-
antaina matkaan oli lähtenyt kuusi kil-
taveljeä ja yksi kiltasisar. Turkulaisten 
järjestämään kiinnostavaan ohjelmaan 
sisältyi myös tutustuminen Tall Ships' 
Races - t apah tumaan Aurajoen varres-
sa. Se on ainutlaatuinen tapahtuma, jo-
ta Suomessa saa seurata vain harvoin. 

Teksti ja kuvat: Teuvo Roden 
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Järjestöt 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 

"Kunnon vuosi" - projekti etenee 
Uusia urheiluvälineitä joukko-osastoille 

Aiemmassa Rannikon Puolusta-
jan numerossa kerroimme Ran-

nikkosotilaskotiyhdistyksen "kun-
non vuosi" - teemasta ja siihen liitty-
vistä tavoitteistamme. Teema on otet-
tu hyvin vastaan ja yhteistyö joukko-
osastojen yhteysupseereiden ja liikun-
takasvatusupseereiden kanssa on ollut 
antoisaa. 

Lähestyimme joukko-osastoja 
tiedotteella ja pyysimme vinkkejä sii-
tä mitä urheiluvälineitä voisimme va-
rusmiesten vapaa-ajan iloksi ja kunnon 
kohottamiseksi hankkia. Saimme kii-
tettävän määrän ideoita ja toiveita ja 
niinpä olemme jo tässä vaiheessa vuot-
ta kyenneet hankkimaan mittavan jou-
kon välineitä. 

Merisotakoululla opiskeleville 
hankittiin pingismailoja ja -pa l lo ja , 
useita eri painoisia kahvakuulia (tun-
tuu olevan varsinainen muotivempele!), 
gymstik keppejä ja frisbeegolf-kassi. 

Isosaaren linnakkeen varusmiehet toi-
voivat ja saivat mm. salibandy -maali-
vahdin varusteita, nyrkkeilyhanskoja, 
nyrkkeilysäkin tykötarpeineen ja pis-
tehanskoja. 

Miinalauttojen, Pyhärannan ja 
Porkkalan, poikia ei unohdettu vaan 
molemmille aluksille ostettiin hienot 
kuntopyörät. Saaristomeren meripuo-
lustusalueelle Turkuun matkasi puo-
lestaan katusählymaaleja, soutulaite, 
useita kahvakuulia ja pistehanskoja. 

Näiden lisäksi olemme hankki-
neet 20 kpl sykemittareita jaettavak-
si mm. kotiutustilaisuuksissa. Tarkoi-
tus on palkita niitä varusmiehiä, jot-
ka ovat eniten parantaneet kuntoaan 
lähtötasosta. 

Viimeisessä hallituksen kokouk-
sessamme päätimme hankkia Kotkan 
Rannikkoalueelle heidän toivomiaan 
urheilutietokoneita 5 kpl. 

Haluan esittää lämpimät kiitok-

set Urlus-säätiölle, jonka arvokas tuki 
on mahdollistanut välineiden hankin-
nan näin nopeasti. Tarkoitus on vielä 
tämän vuoden puolella tehdä toinen 
kyselykierros joukko-osastoille ja täy-
dentää urheiluvälinekokoelmaa heidän 
toivomillaan välineillä. 

Sotilaskotien vitriinitarjonnassa 
olevat "Kunnon vuosi" - tuot teet ovat 
saaneet suuren suosion ja valikoimaa 
tullaan uudistamaan heti alkusyksys-
tä. Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
vapaaehtoiset vihreät sisaret ja hen-
kilökunta kokoontuvat Upinniemeen 
viettämään omaa kuntotapahtumaan-
sa "Meritytön kaamospäivää" lauan-
taina 10.10.2009. Tarjolla on "Hikeä, 
hömppää ja hemmottelua"... siitä lisää 
seuraavalla kerralla. 

Syyskesän terveisin 

Eija Paananen 
puheenjohtaja 

Helsingin Laivastokilta ry 

30 vuotta W 
Juhlakokous 

Lauantaina 17.10.2009. Merisotakoululla, Helsingissä 

Klo 15.00-16.00 vastaanottoja tervehdykset 

Klo 16.00 Juhlakokous 

Juhlaesitelmän pitää merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Veii-Jukka Pennala 

Klo 18.00 Veljesilta päällystökerholla 

Lisätietoa syksyn Ankkurinappi lehdessä 

1 0 8 



Muut lehdet 

Maanpuolustajan näkemys selonteosta 

Aleksis Kivi kirjoitti aikanaan 
"Niin maailma muuttuu Es-
koseni". Lause kuvaa erin-

omaisesti nykyistä tilannetta turval-
lisuutemme ja maanpuolustuksemme 
osalta. Toimintaympäristö, yhteiskun-
ta, tulevat haasteet ja tehtävät ovat tä-
nään aivan erilaiset kuin ennen. Siksi ta-
pahtuu väistämättömiä muutoksia ja uu-
distuksia. Tätä kuvaa hyvin kesäkuussa 
eduskunnassa hyväksytty turvallisuus-
ja puolustuspoliittinen selonteko. Ydin 
on, ei katsota peruutuspeiliin, vaan etu-
lasista eteenpäin. 

Mistä maanpuolustuslehdissä 
on kirjoitettu 

Minulle oli aikamoinen yllätys, että lu-
kemissani maanpuolustuslehdissä huo-
mio selonteosta kiinnitetään lähes yk-
sioikoisesti reservin kokoon ja sen pie-
nentymiseen, varuskuntien lukumää-
rään, aselakiin ja kriisinhallintaan. Olin 
odottanut kannanottoa siitä, mitä me 
voimme uudistuneessa tilanteessa tehdä 
reservissä maanpuolustuksen hyväksi. 

Olin odottanut analyysejä selonte-
on vaikutuksista reserviläistoiminnalle. 
Mitä se merkitsee meidän kenttätasolle, 
tai miten voisimme tehokkaasti tukea uu-
distuvaa turvallisuutta. Keskeisiä asioi-
tahan tällöin olisivat läheinen yhteistyö 
puolustusvoimien kanssa niiden päätösten 
toteuttamisessa, joita parlamenttimme te-
kee. Tällöin maanpuolustustahto, sen yl-
läpitoja kasvattaminen nousevat ykkösti-
lalle, sekä sen lisäksi kertausharjoitukset 

eri tehtävissä, myös uusissa siviilihallin-
toon liittyvissä. Ne tulevat lisääntymään. 
Näin, koska koko ajan pitää muistaa sana 
kokonaismaanpuolustus. Tätähän todis-
tavat kaikki rauhanturvaoperaatiotkin, 
joissa Suomi on mukana. 

Mitä toivoisin 

Toivon selkeitä kannanottoja - en "me 
vaadimme"-ohjelmia - reserviläisil-
le keskeisistä asioista. Näitä mielestäni 
ovat kertausharjoitukset ja mahdollisuu-
det päästä niihin, siirtyminen vaativam-
piin tehtäviin, reservin käyttö kotimai-
sessa kriisihallinnassa, sen uudet tehtä-
vät, YETT eli yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaaminen, sekä va-
paaehtoisen maanpuolustuksen rooli yli-
päätään. Näitä ei voida tehdä yksittäis-
taistelijoina, vaan yhdessä. 

Näistä olen kaivannut kommentteja 
reserviläisjärjestöiltä, jotta osaisin vas-
tata oikein niille lukuisille reserviläisil-
le, jotka ovat sitä kysyneet. Valitettavas-
ti en ole löytänyt mediasta tai järjestöjen 
nettisivuilta kommenttien kommenttia. 
Olen vakuuttunut, että en ole ihmetyk-
sissäni yksin. 

Minusta selonteko antaisi selkeäs-
ti uusia ajatuksia reserviläistoiminnal-
le. Näin erityisesti sijoitettaville reservin 
upseereille. Selonteon kantava ajatus on 
sana kokonaismaanpuolustus. Sen sisäl-
tä löytyy niin paljon merkittäviä reser-
viläistehtäviä, että ei vielä tiedetäkään. 
Tähän tulisi tart tua - ja pikaisesti. Oli-
si järkevää toimia siten, että saatu joh-

tamiskoulutus ei jäisi vain Reserviupsee-
rikouluun, vaan sitä voitaisiin käyttää 
kaikissa rauhanajan tehtävissä ja erilai-
sissa kokonaismaanpuolustukseen liitty-
vissä toiminnoissa. 

Yllätys 

Selonteossa ei mainita sanallakaan re-
serviläisjärjestöjä lukuun ot tamat ta 
M P K t a . Sen roolin korostamisen ym-
märrän, koska sen tehtävä on merkittä-
vä, ja sen toimintaa pitää tukea. Selon-
teko tulee vahvistamaan MPK:n asemaa 
ja tämä tosiasia tulee tiedostaa. Huoleni 
on kuitenkin siinä, miksi reserviläisjär-
jestöjä ei erikseen mainita sanallakaan. 
Luonnikasta se olisi ollut niissä kohdis-
sa, joissa puhutaan maanpuolustustah-
dosta, maanpuolustushengestä ja kriisi-
ajan valmiuksista. 

Selonteko puhuu vain kansalais-
järjestöistä. On hyvä, jos kaikki kan-
salaisjärjestöt ajattelevat turvallisuut-
ta - oikealla tavalla; sehän olisi hieno 
asia. Mutta kuitenkin - reserviläisjärjes-
töt ovat tehneet osaltaan mittavan työn 
Suomen puolesta. Nyt ei selonteossa sa-
nan sanaakaan. Nuorison sanoja laina-
takseni kysyn "mistä mättää"'. 

Toivon, että jokainen reserviläinen 
lukisi selonteon ajatuksella. Ja samalla 
miettien, mikä reserviläistoiminnassa on 
tärkeintä. Miettimisen jälkeen tekee sit-
ten sen Suomen hyväksi. • 

Risto Piekka 
Res. majuri vuodesta 1995 

Helsingin Reservin Sanomat 612009 
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Merivaruskuntalainen 

Maanpuolustuksellinen elämyspuisto 
- mallia merivoimat 

Sitten kirmasimme merivoimien 
temppuradan eli mer i5-ot te luradan 
kautta naapurivaruskunnan eli Drags-
vikin panssariajoneuvojen eli Pasien 
kyytiin. Se oli niin mukavaa, että mei-
dän muksujen piti mennä muutaman ker-
ran uudestaan sightseeing-kierrokselle. 
Varuskunnan paloautoa ja sotilasambu-
lanssia kalustoineen käytiin myös ihaste-
lemassa useaan eri otteeseen. 

Merivoimien herkkupalat jätimme 
viimeiseksi, kun L-laiturilla odotti osa 
merivoimien merellisempää kalustoa: 
ohjusvene Pori, öljyntorjunta-alus Hyl-
je sekä hyvää kyytiä antaneet Uisko-luo-
kan veneet. Upinniemen edustalla saari-
en kapeikossa, tukka hulmusi ja kalliot 
vain viuhahtivat molemmin puolin, he-
räsi pieni pelko - toivottavasti tuo "kus-
ki" tietää mitä on tekemässä. Pienellä 
merireissullamme totesin taas kerran 
miksi meri vetää puoleensa. Merellä on 
kaunista, siinä on joku tenho. Varmaan 

"Ei niin pientä, tai isoa poikaa, etteikö tykit kiinnostaisi' 

Nykyinen kotiseutumme täyt-
ti elokuun lopulla 50 vuot-
ta. Juhlimme sitä "perhepii-

rissä" entisten ja nykyisten varuskunta-
laisten kanssa, kun Suomenlahden Meri-
puolustusalue järjesti lauantaina maan-
puolustuksellisen elämyspuiston, kun 
Upinniemen varuskunta vietti 50-vuo-
tisjuhliaan. 

"Ihanaa, merivoimat, ihanaa" oli 
päivän fiilis. Meripuolustusalueen ko-
mentaja, kommodori Timo Junttila ava-
si tapahtuman. Päivän sai aloittaa sot-
kun munkkikahveilla ja sotilasmusiikil-
la, vaikkei mieheni heltynytkään tanssi-
maan kanssani marssimusiikin tahdissa. 
Valakentältä siirryimme rantaan katso-
maan taistelusukeltajien toimintanäytös-
tä. Lasten joukosta kuului muutama va-
rovainen kommentti: "Aikooko ne am-

pua meidät?" Ja ponteva vastaus: "Ei ne 
oo meidän vihollisia." Sukeltajat kaivoivat 
varusteistaan kummallisia minisingon nä-
köisiä putkia, joista jokaisesta ilmaantui 
merivoimien salainen ase: punainen ruu-
su!! Voi, kyllä ne merimiehet on eri miehiä! 

"Joko se ajelu loppui? Otetaanko vielä kierros?!" 
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"Sightseeingmallia merivoimat" 

jotain samaa kuin merivoimien univor-
mussakin. Siinäkin on joku tenho... 

Niin monta ihanaa tuntia hurahti 
ohi hetkessä, emmekä silti ehtineet tu-
tustua kaikkeen kalustoon, kuten tne-
ritorjuntaohjuslavetti in tai rannikko-
tutkaan. Hämmennystä aiheutti myös 
se, kun sotilasvalasta ei näkynytkään. 
Upinniemen koululaiset olivat olleet 
edellisenä päivänä katsomassa sotilasva-
laa ja perheemme 4-vuotias kyseli, että 
oliko se pullea? No, mikä? No, se sotilas-
valas! Näkymättömästä sotilasvalaasta 
huolimatta - ihanaa, merivoimat, iha-
naa! Kyllä kotiseutumme on kaunis ja jos 
maanpuolustustahto jossain kasvaa, niin 
näissä pienissä varuskuntalaisissa, joita 
aivopestään tällaisina toimintapäivinä. 

Myöhemmin samana päivänä kirk-
konummelaiset pääsivät myös bussein 

kotiseutukierroksel le Upinniemeen. 
Heille ei ihan kaikkia herkkupaloja suo-
tu, mutta varmaan pääsivät kiertämään 
myös "sotatoimialueella" eli näkemään 
Upinniemessä purettavia taloja. Kirk-
konummen kunta on elänyt useamman 
vuoden rakennusbuumia, joten nyt oli 
tarjol la vähän toisenlaista silmänruo-
kaa. Meille entisille ja nykyisille kylä-
läisille purkutyön eteneminen aiheuttaa 
haikeutta ja paljon ihmettelyä. Lisäksi 
se on surullista katsottavaa, kun vanha 
koti puretaan. 

Millainen kotiseutumme on viiden-
kymmenen vuoden kuluttua? Kelluvatko 
sotasatamassa uudet merivoimien ylpey-
det, pulleat sotilasvalaat, telakalta tul-
leet sukellusveneet? Ehkäpä me rollaat-
toreiden kanssa niukin naukin pääsem-
me niitä ihailemaan... 

Kiitos ihanasta päivästä SLME-
PAlle ja järjestelyihin osallistuneille! 
Olemme ylpeitä upinniemeläisiä! 

Teksti ja kuvat: Johanna Lahtinen 
merivaruskuntalainen 

ps. Yleensä Merikappelissa näkyy erilaisia 
sotilaallisia arvomerkkejä, mutta elokuun 
viimeisenä sunnuntaina oli varuskunnan 
juhlajumalanpalveluksessa aivan erityisen 
paljon annomerkkejä eli ristejä hihansuis-
sa ja kauluslaatoissa, kun joukko nykyi-
siä ja entisiä sotilaspappeja oli saapunut 
paikalle. Kenttäpiispa siunasi sotilasseu-
rakunnan ja varuskunnan pastorin Henri 
Kivijärven virkaansa. Kirkkokahvit tar-
josi taas kerran sotilaskoti ja erityiskiitos 
suussasulavasta täytekakusta. Upinnie-
mi ei olisi Upinniemi ilman kotikirkkoa, 
kaunista merellistä Merikappelia. • 
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Tekniikkaa, Takti ikkaa, Teknologiaa 

Aker Arctic Technology Inc 
- the Full Service Ice Technology Partner 

Meriupseeriyhdistys vieraili elokuun lopulla tutustumassa Vuosaaren satamaan ja samalla sen alueella toimivaan Aker 

Arcticin mallikoelaitokseen ja sen toimintaan. Alla lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta ja kuvissa makupaloja suoma-

laisesta arktisen merenkulun osaamisesta. Kyllä tekniikka on ihmeellistä. Ja vaikuttavaa! Kiitos hienosta vierailusta. 

Esittelyteksti ja materiaali ovat yhtiön toimittamaa. (KM) 

Aker Arctic Technology OY 
(Aker Arctic tai AARC) on 
perustettu 30. joulukuuta 

2004 ja toimii jäänmurtajien ja muiden 
arktisten alueiden laivojen suunnitteluun 
ja tekniseen konsultointiin erikoistu-
neena yhtiönä. AARC jatkaa toiminto-
ja jotka ovat tulleet tunnetuiksi laivan-
rakennusalalla Wärtsilä Ice Model Ba-

sin (WIMB, 1969), Wärtsilä Arctic Re-
search Centre (WARC, 1983) and Kvaer-
ner Masa-Yards Arctic Technology Cent-
re (MARC, 1989) toimesta. 

Aker Arctic Technologyn osak-
keenomistajina ovat STX Europe, ABB, 
Aker Solutions and FLC West. Yhtiö 
työllistää noin 30 henkeä ja liikevaihto 
on noin 5 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2006 yhtiön uusi laivojen 
mallikoelaitos vihittiin käyttöön Helsin-
gin Vuosaaressa. Täällä voidaan testata 
jääpeitteisille vesialueille tarkoitettuja 
jäänmurtajia, rahtilaivoja sekä mereen 
asennettavia rakenteita. Laitosta voi-
daan käyttää myös monenlaisiin tutki-
mus- ja kehityshankkeisiin. 

Mallikokeiden lisäksi yhtiö palvelee 

Neste ShippingOy:n operoima "Tempera"Suomenlahdenjäissä.AhtsonDAS (DoubleActingShip)- tyyppiäja ajaa raskaissa jääoloissa "perä edellä 

Tämä suunnitteluratkaisu mahdollistaa siten myös hyvän avovesikeulan. 
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Alus on DAS ((DoubleActing Ship) - tyyppiä, eli raskaissa jääoloissa se etenee sähköisen ruoripotkuri avulla "perä edellä", ilman jäänmurtaja- avustusta. 

Ensimmäinen sarjan viidestä alusesta valmistui v. 2006, rakentajana Helsingin telakka, perussuunnitteluni teki Aker Arctic. 

asiakkaitaan konsultoimalla, suunnitte-
lemalla laivoja, tekemällä tutkimus- ja 
mittausmatkoja sekä tarjoamalla koulu-
tusta jäätyvillä merialueilla tapahtuviin 
toimintoihin. 

Yhtiön asiakaskuntaa ovat laivan-
varustamot, öljy-ja kaasuyhtiöt, telakat 
ja laivojen suunnittelijat. 

Aker Arctikin suunnittelun refe-
rensseinä on yli 60 rakennettua jään-
murtajaa ja useita kymmeniä rakennet-
tuja jäätämurtavia rahtialuksia. Lisäk-
si AARC on toteuttanut lukuisia malli-
kokeita sekä kehitys-ja konsultointi toi-
meksiantoja asiakkailleen. • 

Vuonna 2006AkerArcticin uusi laivojen mallikoelaitos vihittiin käyttöön Helsingin Vuosaaressa. 

Täällä voidaan testata jääpeitteisille vesialueille tarkoitettuja jäänmurtajia, rahtilaivoja sekä mereen 

asennettavia rakenteita. Laitosta voidaan käyttää myös monenlaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. 



Yhteinen 
julkaisumme 

Rannikkoupseeriyhdistys 
Puheenjohta ja Henr ik Nysten 
GSM 0400 887 849 
e-mail: henrik.nysten@mil .f i 

Rannikkotykistösäätiö 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600 
Halli tuksen puheenjohtaja 
Timo Junt t i la , GSM 040 750 2348 
e-mail: t imo.junt l i la@mil . f i  
Asiamies Jukka Leikos 
Pääesikunta 
PL 919.00131 Helsinki 
02 9 9 8 0 0 
e-mail: asiamies.rtsaatio@elisanet.fi 

Merivoimat 
Tiedotuspääl l ikkö Annele Apajakar i 
Merivoimien Esikunta 
PL 58,20811 Turku 
e-mail: annele .apajakar i@mil . f i 

Meriupseeriyhdistys 
Puheenjohta ja Markus Aarnio 
Brontie 2 As 10 
02400 Ki rkkonummi 
Puh 02 998 00, GSM 040-513 0999 
e-mail: markus .aarn io@mil . f i 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 
Puheenjohta ja Tatu Vartiainen 
Ojahaant ie 11 B 2 5 
01600 VANTAA 
Puh 02 998 00 
GSM 0400-959370 
e-mail: ta tu .var t ia inen@mil . f i 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Puheenjohta ja Eija Paananen 
Tehtaankatu 8 C 54,00140 Helsinki 
GSM 050 300 9819 
e-mail: eija.paananen@taloverkot.fi 

RT-kerho johtorengas 
Puheenjohta ja Kare Vartiainen 
Jupperinmetsä 5 ,02730 Espoo 
GSM 0400 694 538 
e-mail: ka re.vartiainen@blickle.fi 

Sininen Reservi ry 
Puheenjohtaja Arno Hakkara inen 
Helenankuja 4 ,01400 Vantaa 
GSM 050 383 5486 
e-mail: a rno .hakkara inen@tie tur i . f i 

Sinisen Reservin Säätiö 
Asiamies Pekka Takki 
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo 
GSM 040 554 5443 
e-mail: pekka. takki@srs . i i 

Rannikkojääkärikilta 
Puheenjohta ja Aarne Krogerus 
Ukonhauentie 2 D 36,02170 Espoo 
GSM 040 545 1426 
e-m: aarne.krogerus@edu.nurmijarvi . f i 

Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys 
Puheenjohta ja Ilja Hakanpää 
Nissintie 23 ,02780 Espoo 
GSM 040 728 8272 
e-mail: i l ja .hakanpaa@mil . f i 

Rannikon Puolustajain kilta 
Puheenjohta ja Esa Terviö 
Kotilotie 6 ,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . tervio@luukku.com 

Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain kilta 
Puheenjohta ja Esa Terviö 
Kotilotie 6,48310 Kotka 
GSM 0440 837 846 
e-mail: esa . tervio@luukku.com 

Selkämeren Rannikkokilta 
Puheenjohta ja Tauno Setälä 
Savenvalajanvahe 4 C 25,26100 Rauma 
GSM 040 510 5547 
e-mail: tauno.setala@kolumbus.f i 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Hans-Peter Rekola 
Laurint ie 6 ,02180 Espoo 
GSM 0400 426 951 
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi 

Turun Rannikkotykistökilta 
Puheenjohta ja Heikki Aras to 
Sant t ionranta 5 ,23960 Santt io 
GSM 041 472 0602 
e-mail heikki@arasto . f i 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 
Puheenjohta ja Ove Enqist 
Hevoshaantie 9 D 6 ,01200 Vantaa 
GSM 040 552 4136 
e-mail: enqvist@oktanet . f i 

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys 
Puheenjohta ja Veikko-Olavi Eronen 
Narv ik inka tu 20 ,10900 Hanko 
GSM 040 824 8679, Puh (019) 248 1163 
e-mail: veikkoe@hotmai l .com 

Laivaston kilta 
Puheenjohta ja Olavi Niskanen 
P läkk ikaupunginka tu 36 ,20320 Turku 
GSM 050 465 9309 
e-mail: olavi.niskanen@pp.inet .f i 

Kymen Laivastokilta 
Puheenjohta ja Tapio Riikonen 
Vesikatu 10 ,49400 Hamina 
GSM 050 540 5417 
e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net 

Helsingin Laivastokilta 
Puheenjohta ja Lars Eklund 
Anianpellontie 10 B 17,00700 Helsinki 
GSM 050 552 2756 
e-mail: larseklund@kolumbus.f i 

Turun Laivastokilta 
Puheenjohta ja Reino Varinowski 
Talinkorventie 3 B 37,20320 Turku 
GSM 0400 559 828 
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net 

Pohjanlahden Laivastokilta 
Puheenjohta ja Teuvo Roden 
Pie tarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa 
GSM 0500 665 413 
teuvo.roden@netikka.f i 

Helsingin Reservimeriupseerit 
www.hrmu.fi 
Puheenjohta ja Sami Linnermo 
Pal jekuja 2 ,03300 Otalampi 
GSM 050 512 3364 
sami. l innermo@welho.com 

Helsingin Miinanraivaajakilta 
Puheenjohta ja Erik Erwes 
Mannerheimintie 57 A 7 ,00250 Helsinki 
GSM 0400 503 099 
e-mail: erwes@erwes.com 

Laivaston Sukeltajakilta 
Puheenjohta ja Keijo Kar imäki 
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki 
GSM 0500207815 
e-mail: kei jokar@saunalaht i . f i 

Turun Reservimeriupseerit 
Puheenjohta ja Heikki Laiho 
L innanka tu 11 a 3 ,20100 Turku 
GSM 0400 520 620 
e-mail: heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi 
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Tapahtumakalenteri 2009 
17.10. Hels ingin La ivas tok i l l an 

30-vuot i s juh lakokous 
Mer iso takoulussa (sivu 108) 

22.10. Meriupseer iyhdis tyksen 
vuosipäivä Mer i so takou lu l l a 
(sivu 89) 

24.10. Mer ipuolus tuspäivä 
Turussa ( s ivu 97) 

27.10. T u r u n Laivas toki l lan syyskokous 
Heikki lässä ( s ivu 93) 

27.-28.10. Bare t t imarss i ( s ivu 104) 

12.11. MY:n j a RUY:n kuukaus ikokous 
Suomenl inna Upseer ikerhol la 
(sivu 89) 

14.11. Tu run R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
syysjuhla Suomalaisel la Poh ja l l a 
( R P 2 /09 sivu 82) 

26.11. R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n 
syyskokous Helsingissä (sivu 102) 

06.12. Tu run R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
m a t k a Ta l l i nnaan 
( R P 2 / 0 9 sivu 82) 

17.12. Suomen l innan 
Rann ikko tyk i s t ök i l l an 
g lögi t i la i suus Mer i so takou lu l l a 
(sivu 100) 

05-06.2010 Suomenl inna 
Rann ikko tyk i s t ök i l l an 
loppia is re tk i Isosaareen (sivu 100) 

Rannikon Puolustaja 2009 

4 / 2 0 0 9 Teemana P i n n a n al la 
- mi ina t ja m i i n a n t o r j u n t a 
- sukel ta ja t ra ivaamassa 

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa. 

www.rannikonpuolustaja.fi 

C2 mobiilit ja taktiset viestintäratkaisut 
Tehtäväkriittinen yhteentoimivuus 

Analogiset ja digitaaliset radioverkot 
Päätelaitteet ja varusteet 

Hakakatu 2, 15520 Lahti 
puh. (03) 733 0700 • fax (03) 733 0547 
www.bandercom.fi • info@bander.com 

• Paloautot 
• Pelastusajoneuvot 
• Erikoisajoneuvot 
• Komponentit 
• Pelastuskalusto 

Sammutin Oy 
Saunatie 4 

40900 Säynätsalo 
Puh. 010 6161400 
Fax 0106161 411 
www.saurus.fi 
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SUORITUSKYKYÄ 
TAISTELU N JOHTO JÄRJ ESTELM11N 

9LV-taistelunj ohtojärjestelmän ainutlaatuinen 

menestys australialaisen ANZAC-fregatti- ja 

ruotsalaisen Visby-korvettiohjelman puitteissa 

on ollut seurausta huolellisesta toiminallisesta 

määrittelystä sekä monikäyttöisen ohjelmisto-

arkkitehtuurin tarkasta muotoilu- ja kehittämis-

työstä. Arkkitehtuuri on mahdollistanut monien 

erilaisten sensorien ja aseiden liittämisen aluksen 

taistelujärjestelmään. Kustannukset ovat olleet 

hyvin pieniä ja vaikutukset operaatioon vähäisiä. 

Teknologian osalta 9LV:ssä on siirrytty COTS-

käyttöjärjestelmään ja uuteen avoimeen 

arkkitehtuuriin. Osoitetun toimintakyvyn ja 

tuotteen elinaikaisen huollon ansiosta 9LV on 

valittu järjestelmäksi uuteen australialaiseen 

amfibioalukseen, ANZAC-luokan päivitykseen 

NIMI RAUMA-LUOKAN OHJUSVENE 

ASEISTUS ERILAISIA ASEJÄRJESTELMIÄ 

TARKOITUS MID-LIFE UPGRADE (MLU)-OHJELMA 

ja erään ensimmäisen tason fregattien toiseen 

päivitykseen. 

Saab 9LV taistelunj ohtoj ärj estelmän moni-

käyttöisyys ja useiden eri ase- ja sensorijärjestel-

mien integrointi tekee siitä ihanteellisen monille 

alustyypeille, aina sukellusveneistä ja isoista 

taistelualuksista kevyisiin vartioaluksiin ja puoli-

sotilaallisiin aluksiin. Järjestelmä päivityksineen 

ovat asiakkaiden käytössä ympär i maailmaa. 
• • • 
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