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Kellä saaret 
Kolmas kerta 

Suomessa on kolme kertaa jou-
dut tu toden teholla selvittä-
mään mer ipuolus tuksemme 

tarvitseminen saarten hal l in taa . En-
nen ensimmäisen maailmansodan sytty-
mistä Venäjä aloitti Suomenlahden ran-
nikoiden linnoittamisen, ja saaria yri-
tet t i in ostaa ja vuokrata suomalaisil-
ta. Saarten omistajat kuitenkin erehtyi-
vät pyytämään alueistaan niin korkeita 
hintoja, että venäläisten oli pakko siir-
tyä käyttämään alueiden pakkolunastus-
ta viimeistään maailmansodan sytyttyä. 
Sodan takia alueiden tarve kasvoi huo-
mattavasti, eikä enää ollut aikaa ryhtyä 
hieromaan kauppoja saarista satojen 
omistajien kanssa. 

Jo sodan aikana todettiin, että vasta 
1898 säädetty pakkolunastuslaki ei kai-
kilta osin sopinut sodan aikana syntynei-
siin pikatilanteisiin. Ennen sotaa ja sodan 
viimeisinä vuosina toki pyrittiin sovelta-
maan pakkolunastuslakia aluehallintaan 
liittyviä kysymyksiä selvitettäessä, mutta 
sodan takia sekaisin menneiden saarten 
omistuskysymysten selvittäminen jäi pa-
hasti kesken. Vuoden 1918 keväällä voi-
tiinkin todeta, että monen saaren tuleva 
hallinta oli epäselvä. Tilannetta hanka-
loitti suuresti se, ettei itsenäistyneen uu-
den tasavaltamme meripuolustuksen ko-
koonpanoa ja aluetarpeita pystytty mää-
rittelemään kuin vasta 1920-luvun lop-
pupuolella. Pakkolunastuslaki ei myös-
kään tuntenut tapausta, jossa alueita pa-
lautettaisiin edelliselle omistajalle sodan 
tai muun tarpeen päätyttyä. 
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Pääkirjoitus 3/2010 

ja selät on hallussaan... 
toden sanoo? 

Maailmasodan jälkeen vallitsi, ja 
osaksi jäi edelleen vallalle, käsitys siitä, et-
tä kaikki saaret olisi pakkolunastettu ran-
nikkopuolustuksen tarpeisiin Venäjän val-
lan aikana. Näin ei kuitenkaan ollut, ja lin-
nakkeiden hallintakysymykset olivat yksi 
vaikeimpia ongelmia Neuvosto-Venäjän ja 
Suomen välisissä Tarton rauhanneuvotte-
luissa kesällä 1920. Kun neuvotteluissa lo-
pulta päästiin siihen, että varuskunnat ja 
linnakkeet tykkeineen saivat jäädä Suo-
men hallintaan, jopa ilman muuta kor-
vausta kuin että suomalaisten Neuvosto-
Venäjälle jäänyt omaisuus vastaavasti sai 
jäädä Neuvosto-Venäjälle, Suomessa suuri 
voittaja oli valtio ja puolustusvoimat. Yk-
sityishenkilöt taas hävisivät, jos heiltä oli 
jäänyt omaisuutta entisen Venäjän alueelle. 

Suomeen jääneiden ns. sotasaalis-
alueiden jaosta päätettiin valtioneuvos-
tossa komiteamietinnön perusteella Tar-
ton rauhansopimuksen jälkeen. Suurim-
man osan alueista sai puolustusvoimat. Tä-
ten mentiin ns. jalat edellä puuhun, koska 
mm. meripuolustuksen tarpeet selvisivät 
vasta paljon myöhemmin eri puolustusko-
miteoiden mietintöjen perusteella. Vasta 
aluejaon jälkeen selvisi myös, ketä vastaan 
puolustauduttaisiin, ja millä järjestelmillä 
maan tulevat viholliset torjuttaisiin. Näis-
tä syistä Tarton rauhan jälkeen saatuja alu-
eitajouduttiin myöhemmin täydentämään. 

Talvi- ja jatkosodassa ja niiden jäl-
keen aluehallinnan ongelmat tulivat toi-
sen kerran esille. Alueita voitiin kriisi-
tilanteessa nopeasti ottaa käyttöön mm. 
rannikkopuolustukselle ns. sotatilalain 

perusteella. Lain henki oli kuitenkin se, 
että pysyvästi käyttöön jäävät alueet oli 
pakkolunastettava. Pakkolunastuksiin ei 
taas sodan melskeessä pystytty yrityksis-
tä huolimatta. Jatkosodan jälkeen oltiin 
jälleen tilanteessa, jossa käytössä oli suu-
ri määrä saaria, joista vain osa oli tar-
peen rauhan ajan meripuolustukselle. 
Taas joudutt i in menemään jalat edellä 
puuhun, kun vuonna 1950 pakkolunas-
tuksella päätettiin, mitkä alueet jäisivät 
rauhan aikana käyttöön. Ongelmanahan 
oli se, että ensimmäinen vakavasti otetta-
va sodanjälkeinen rannikkotykistön ryh-
mityssuunnitelma valmistui vasta vuon-
na 1954. Taas jouduttiin pakkolunastuk-
sia myöhemmin täydentämään. 

Jo 1970-luvulla harkittiin luopumis-
ta kaikkein vanhimmista rannikkolinnak-
keista. Todettiin kuitenkin, että saariston 
linnakeverkko itse asiassa sopi varsin hyvin 
Suomessa vasta käyttöön otettuun alueelli-
seen puolustusjärjestelmään, ja myös van-
himpia pattereita ryhdyttiin käyttämään 
harjoituksissa. Saarten kolmas suuri hal-
linto-ja hallinta-uudistus alkoi kuitenkin 
1990-luvulla, kun rannikkolinnakkeista 
ryhdyttiin luopumaan. Enää ei ajatus nii-
den roolista alueellisessa puolustusjärjes-
telmässä näyttänyt painavan mitään, kun 
vaa'an toisessa kupissa olivat taloudelli-
set tekijät. Pelin sekoitti vielä 2000-luvun 
alussa toteutettu aluehallintouudistus, 
jossa alueet siirrettiin metsähallitukselle 
ja Senaatti-kiinteistölle. 

En osaa nykyisessä asemassani ot-
taa kantaa käytössä olevien saarten tar-

peeseen ja luovutettavien alueiden par-
haaseen uusiokäyttötapaan. "Loppupe-
leissä" on mukana suuri määrä pelaa-
jia. On metsähallitus ja Senaatti-kiin-
teistöt, on joukko entisiä alueomistajia, 
jotka haluaisivat saada alueensa takasin, 
on kunnat ja erilaisia lähinnä aatteelli-
sia yhteisöjä, joiden mielestä juuri heidän 
olisi saatava saaret käyttöönsä, käytän-
nössä ilmaiseksi, ja on suuri määrä kan-
salaisia, joiden mielestä heidän olisi saa-
tava saarista mökkitontteja. 

Pelistä tuntuu valitettavasti tuoma-
ri olevan välillä kateissa. Joudummeko 
kolmannen kerran menemään jalat edel-
lä puuhun? Pitäisikö meidän tätä(kin) 
peliä ratkaistaessa käyttää vanhaa (hy-
väksi havaittua?) sotilasjohtamismene-
telmää - " turpa kiinni ja ojennus" - vai 
soveltaa tänä päivänä niin suosittua sy-
väjohtamistapaa? Meri-ja rannikkopuo-
lustuksen tavoite on kuitenkin edelleen -
jos olen ymmärtänyt oikein -seuraava: 

"Kellä saaret ja selät on hallussaan, 

kenen haaksien soutu on vapaa, 

hällä aina on avaimet mannermaan, eikä 

vertaistaan voimassa tapaa." • 

Ove Enqvist, ST,ye-komentaja 
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Tulevat upseerit 45 vuotta sitten KL Matti Kurjen upseerimessissä, aluksen päällikön, komentaja Bo Klenbergin toivomuksesta: "toivon, että herrat 
kokelaat viihtyisivät iltaisin upseerimessissä". Ja herrat viihtyivät. Oikealla aluksen 2. merenkulku-upseeri, sittemmin päätoimittaja. Kuva:Ilkka 
Suojasalmi (vas) 

eservin upseerit ovat asevelvollisuusarmeijam-
H ^ T me selkäranka" (lippueamiraali Veli-Jukka 

I m Pennala ru-kurssi 157:n päättäjäisissä Meri-
sotakoulussa 28.7.2010). 

Talvisodan sankarivainajista suhteellisesti suurimman 
uhrin antoivat reservin upseerit. Mannerheimin puhuessa re-
servin upseereille vuonna 1940 kävi ilmi, että Marsalkka ha-
lusi jo rauhan aikana vahvistaa aktiivi-ja reserviupseerien yh-
teyksiä ja luoda yhtenäisen upseerikunnan, "jotta he - jos on-
nettomuus vielä kerran kohtaa maata - muodostaisivat suuren 
asevelijoukon, renkaan, jonka jokainen osa tuntee vieressä ole-
van osan sisäisen lujuuden ja luottaa siihen. Molemminpuoli-
sen luottamuksen on oltava tämän renkaan vahvuutena ylim-
mästä päällystöstä alokkaittein riveihin saakka". Marsalkan 
päätöksellä myös reservin upseerin "tinanapeista" luovuttiin 
ja siirryttiin yhtenäisiin arvomerkkeihin. 

Miten tämä Marskin viisas toive ja näkemys on sitten to-
teutunut ja kehittynyt nykyisessä syvässä rauhantilassa. Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula otti haastattelus-
saan keväällä Suomen Sotilas-lehdessä esille ajatuksen reser-

vin upseerien osaamisen hyödyntämisestä nykyistä paremmin 
nykyisissä kansanarmeijaan perustuvissa puolustusvoimissam-
me. Vähän amerikkalaisen mallin mukaan. Mallin, jota ken-
raali Gustav Hägglund on kuulemani mukaan joskus esittänyt 
toimiessaan puolustusvoimien komentajana. 

Onhan meillä muutamat erikoisupseerilajit, ja nuoria vän-
rikkejä ja aliluutnantteja väliaikaisina kouluttajina. Eikä YK-
ja muita kansainvälisiä tehtäviä edes pystyttäisi toteuttamaan 
ilman reservin upseereita ja muita reserviläisiä. Mutta reser-
vin upseerien ja reserviläisten siviiliosaamisen laajamittaisem-
pi hyödyntäminen puolustuslaitoksen viroissa ja tehtävissä on 
vähäistä, mutta niukkaa. Ja toisin päin: palvelu reservin up-
seerina kaaderien r innalla, tasavertaisena työtoverina, tuot-
taisi mm. sa-tarpeisiin hyvin koulutettua henkilöstöä. Ame-
rikkalaistyyppinen järjestelmä toisi myös siviiliyhteiskunnan 
aatteita ja asenteita kohtuullisen sulkeutuneeseen sotilasmaa-
ilmaan, ja taas päinvastoin. Yhteiskunnallinen kosketuspinta 
olisi varmaan laajempi ja tasa-arvoisempi kuin mitä vastaan-
otot, juhlatilaisuudet, ta t toot ja maatalousnäyttelyt tuotta-
vat. Reserviupseerikoulutuksen vaatiminen nykyistä useam-
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Päätoimittaja 

Aseveljeyttä ja nollatoleranssia 
missä puolustuslaitoksen siviilitehtävissä tehtävään valinnan 
edellytyksenä vähentäisi myös niitä ilmenneitä töppäyksiä *, 
jotka johtuvat viranhaltijalta puuttuvasta sotilaskoulutuksesta 
ja vajaasta maanpuolustusymmärryksestä. Ja lisäksi: sotilasar-
vossa palvelevaa voi tarvittaessa käskeä, ja hän usein jopa ym-
märtää, mitä se tarkoittaa! 

Miksei tätä sitten kehitetä? No, kukapa kaaderi haluai-
si ressun siihen viisastelemaan, kilpailemaan tai viemään työ-
paikkoja. Ja onhan Colin Powell, entinen USA:n puolustus-
voimien aselajineuvoston puheenjohtaja (= pvkom) ja ulkomi-
nisteri, reservin upseeri. Ilman kadettikoulua! Huolestuttava 
esimerkki. 

Mutta tällä(kin) kertaa, vakavasti puhuen: minusta täs-
sä olisi kehittämisen paikka. Marskin ajatusta nykypäivään ja 
tulevaisuuteen soveltaen. 

Aluksi voisi aloittaa vaikka tuosta nollatoleranssista. Sil-
loin tällöin joillakin kaadereilla on ylittämätön kynnys keskus-
tella ns. työasioista ressun kanssa yleensäkään, saati samalta 
silmätasolta. Oire tuppaa lisääntymään sotilasarvon myötä, 
vaikka nuorempiakin "high flyereitä" on tavattu. Kyllä ressu on 
parempi pitää vähintään käsivarren päässä ja mieluiten alaviis-
toon. Tai pistää alaiset asialle. Voiko se auktoriteetti tai oma 
arvo olla niin heikossa, että normaali ihmisten välinen kom-
munikaatio sitä uhkaa. Vai miksi herneet otetaan joskus niin 

herkästi nenään. Ja osoitetaan sitten perinteisesti: "Mä en lei-
ki sun kaa"! Ja kaveri miettii ymmällänsä, että mitähän pahaa 
mä olen tehnyt? Esimerkiksi puhelin on toimiva väline. Ja mo-
nesti paljon parempi kuin sähköposti. Myös siviilimaailmassa! 

Minusta oli kerran "nuoruudessa" paljon mukavampaa 
saada ns. rakentavaa palautetta suoraan joukko-osaston ko-
mentajalta. Ja myös kuuntelua. Asiat tulivat selviksi. Arvostin 
ja arvostan sitä suuresti. Siinä tunsin" vieressä olevan osan lu-
juuden". Ja todellisen lämpimän aseveljeyden ja luottamuksen, 
josta tuli hyvän ja lämpimän ystävyyden alku! Kiitos, kommo-
dori Heikki Salmela! 

Sinänsä väärinkäsitysten välttämiseksi; kyllä minua on 
hyvin kohdeltu. Yleensä. 

Kai Masalin, komkapt res 

PS. Sinänsä ihmisten arvostukset ovat hassuja. Suomen Kuva-
lehden julkaisemassa tutkimuksessa ammattien arvostuksesta, 
hammaslääkäri on sijalla yhdeksän (9), kenraali sijalla 92 ja 
eversti sijalla 118. Yliluutnantti ja ministeri sijalla 185, kan-
sanedustaja 320 ja ovelta ovelle-myyjä 380 (viimeinen). Kaune-
us on katsojan silmässä! Mutta kyllä ehdottomasti kaadereita 
arvostan. Isäni oli eversti. | 

Kai Masalin, hammaslääkäri res 

*töppuys = ammattistandardin alitus 

AT-Marine Oy 
Täyden palvelun talo 

merenkulkijoille ja 
telakoille 

Navigointilaitteet 
Konehuonelaitteet 

Radioasemat 
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Reservin kapteeniluutnatti, hy-
vä ystävämme, Mikko Kähkö-
nen poistui yllättäen keskuu-

destamme 12.7.2010, 48-vuoden iässä. 
Koko työuransa Mikko toimi yrit täjä-
nä kiinteistöalalla, rakennuttamisen ja 
ki inteis tökehityshankkeiden parissa. 
Hänelle rakkaita harrastuksia vapaaeh-
toisen maanpuolustustyön lisäksi olivat 
veneily, urheilusukellus, ammunta, met-
sästys ja ruuanla i t to . 

Aktiiviseen merelliseen reservi-
läis toimintaan Mikko liittyi mukaan 
1980-luvun lopussa, ensimmäisen ker-
tausharjoituksen kautta. Kotiyhdistyk-
sessään, Helsingin Reservimeriupseerit 
ry:ssä, hän toimi hallituksen jäsenenä ja 

Korjaus 

Rannikon Puolustaja nro 
2/ 2010 sivun 77 kuva-
tekstiin on tullut vir-

heellinen sotilasarvo. Petteri Ai-
ranne on toki kapteeniluutnantti 
eikä yliluutnantti, mikä kuvasta-
kin hyvin näkyy. Kiitos lukijalle 
palautteesta. 

In Memoriam 

Mikko 
Kähkönen 

rahastonhoitajana sekä osallistui aktii-
visesti yhdistyksen ampuma- ja kilpai-
lutoimintaan. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen alettua Mikko toimi aktiivisen 
kehittäjän ja kouluttajan roolissa maan-
puolustuskoulutuksen merellisessä haa-
rassa. Nykyaikaisten viestijärjestelmi-
en lisäksi Mikko tunsi ja osasi hyödyn-
tää myös perinteisempiä muotoja, kuten 
vi lkku-ja lippuviestitystä. Mikon on to-
dettu kiistatta kuuluneen suomalaisten 
merivoimien viestiosaajien ehdottomaan 
kärkeen. Hän sovelsi näitä taitoja reser-
viläisten merikilpailuissa sekä koti-, et-
tä pohjoismaisella tasolla. 

Reservin kapteeniluutnantti Mikko 
Kähkönen toimi niin kertaus- kuin va-
paaehtoisissakin harjoituksissa vaativis-
sa merivoimien tehtävissä. Intohimoinen 
viestialan osaaja kehitti jatkuvasti itse-
ään ja koulutti myös muita. Kähkönen 
oli myös milloin tahansa valmis haasta-
maan keskustelukumppaninsa, esimer-
kiksi sotahistoriassa. 

Ystävinä muistamme Mikon aina 
iloisena ja kujeilevana kaverina. Hän 
oli aina valmis aut tamaan ystäviä niin 
neuvojen kuin tekemisen muodossa. Oli 
suuri ilo tuntea Mikko ja viettää hänen 
kanssaan aikaa niin harjoituksissa kuin 
vapaa-aikana. 

Mikkoa jäivät kaipaamaan puoliso, 
lapset sekä omaiset ja ystävät. • 

reseniläisystävät 
kupli res Antti Jäntti 

jultn res Mika Kuutti 

Teikarin Taistelijoiden puheen-
johtaja ja kunniarannikkojää-
käri Paavo Teikari on poissa. 

Paavo Teikari kuoli kotonaan Hel-
singissä 11.5.2010. Hänet siunattiin Hie-
taniemen uudessa kappelissa Puolustus-
voimain l ippujuhlapäivänä 4.6.2010. 
Siunaustilaisuuteen osallistui omais-
ten lisäksi runsaasti eri maanpuolus-
tusjärjestöjen edustajia. Vaasan Ran-
nikkojääkäripatal joonan edustajat las-
kivat arkulle Uudenmaan Pr ikaa t in ja 
VAARANNJP:n kukkalaitteen. 

Paavo Teikari syntyi silloiseen Säkki-
järven kuntaan kuuluneella Teikarin saa-
rella 5.7.1924. Hänen isänsä oli Tuppuran 
linnakkeella teknisen puolen vääpeli, jo-
ka kaatui talvisodassa Viipurinlahdella 
2.3.1940. Paavo Teikari oli siis sotaorpo. 

Lukiolainen Paavo Teikari osallis-
tui talvi-ja jatkosotaan vapaaehtoisena, 
varusmiehellä ja reserviläisenä rintama-
joukoissa. Merisotakoulun reserviupsee-
rikurssin nro 15 tykistölinjan hän suo-
rit t i 4.1. - 18.6.1944. Kurssin jälkeen 
hänet määrät t i in tuoreena vänr ikkinä 
suoraan kotisaarelleen Teikariin, jos-
sa heinäkuun alkupäivinä käytiin jat-
kosodan kiivaimmat rannikkotaistelut. 
Paavo Teikari haavoittui näissä taiste-
luissa, johtaen 35 % sotainvaliditeettiin. 

Sotien jälkeen Paavo Teikari ha-
keutui merille teikarsaarelaisten perin-
neammattiin, aluksi kansioppilaaksi lo-
viisalaiseen Nordströmin varustamoon. 
Ura kansioppilaasta nousi kauppalaivan 
kapteeniksi. 
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In Memoriam 

Paavo Teikari 
5.7.1924 -11.5.2010 

Vuonna 1971 Nordströmin laivasto 
omistajavaihdosten takia siirtyi Finnli-
nesin lipun alle. Finnlinesin palvelukses-
sa laivanpäällikkyys vei Paavo Teikarin 
linjaliikenteessä Keski-Euroopan, Väli-
meren ja Amerikan satamiin. Eläkkeelle 
hän siirtyi vuonna 1982. 

Luutnantiksi Paavo Teikari ylen-
nettiin vuonna 1970. Hänelle myönnet-
tiin sodan ja rauhan ajan ansioista usei-
ta kunniamerkkejä, mm. VR4 mk, VR4 
tlk, VM 1 ja VM 2 ja Rannikkojääkäri-
killan kultainen rannikkojääkärimitali . 
Rannikkojääkärikil lan kunniajäseneksi 
ja kunniarannikkojääkäriksi Paavo Tei-
kari kutsuttiin vuonna 2004 hänen täyt-
täessään 80 vuotta. Mainittakoon, että 
kunniarannikkojääkäreiksi on kutsut-
tu killan lähes puolivuosisataisen histo-
rian aikana ainoastaan kuusi henkilöä. 

Paavo Teikari osallistui aktiivises-
ti vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-

hön, ennen muuta Rannikkojääkärikil-
lan toimintaan. Hän ehti olla parikym-
mentä vuotta Rannikkojääkär ik i l taan 
kuuluvien Teikarin Taistelijoiden pu-
heenjohtaja. Hän oli vakio-osallistuja 
killan tapahtumissa. Hän oli aina val-
mis tuomaan veteraanin näkökulman 
moninaisiin killan aktiviteetteihin sekä 
kertomaan varusmiehille rintamakoke-
muksistaan. Hän toimi luonnollisesti ai-
na killan järjestämien Karjalan kannak-
selle ja Teikarin saarelle suuntautunei-
den kil tamatkojen asiantunti jaoppaa-
na. Hän oli myös asiantunti jana muu-
tama vuosi sitten valmistuneessa Viipu-
rinlahti kesällä 1944-dokumenttieloku-
vassa. Helsingin Sanomat käytti Paavo 
Teikaria myös omana asiantuntijanaan 
vuonna 2004 tehdessään art ikkelisar-
jaa Kannaksen taisteluista kesällä 1944. 

Henkilökohtaisesti opin tuntemaan 
Paavo Teikarin lähemmin viimeksi kulu-

neiden runsaan vuosikymmenen aikana 
toimiessani killan puheenjohtajana. Sain 
toimia hänen kanssaan tiiviissä yhteistyös-
sä killan tapahtumia suunniteltaessa. Yh-
teistyö toimi erinomaisesti. Koin erittäin 
lämpimänä hänen isällisen asenteensa mi-
nuun, nuorempaan sotaa kokemattomaan 
rannikkojääkäriin. Monet olivat ne kah-
denkeskiset jutustelut, joita kävimme ol-
lessani Paavo Teikarin huonetoverina 
killan matkoilla. Ne keskustelut avarsivat 
historiallista näkemystäni sekä antoivat 
uusia avauksia sotienjälkeisen historiam-
me pimeisiin ja salassa pidettyihin kohtiin. 

Rannikkojääkär ik i l ta jää kaipaa-
maan pidettyä ja arvostettua veteraa-
nia. Henkilökohtaisesti koen menettä-
neeni myös ystävän. 

Rann ikko jääkä r ik i l t a kunnioi t -
taa poismennyttä veteraania ja kilta-
aktiivia. • 

Aarne Krogerus 
Puheenjohtaja, Rannikkojääkärikilta r.y. 

Kuvat: Antti Rautiainen 
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Uutisia 

Reserviläispalkat korotettiin 

Ker taushar jo i tuks i in osallis-
tuvat reserviläiset ovat saa-
neet heinäkuun alusta lähtien 

hieman enemmän palkkaa sotilastaito-
jensa hiomisesta. Puolustusministeriön 

14.6.2010 annetulla asetuksella reservi-
läispalkkoja korotettiin 1.7.2010 alkaen. 

Reservi läispalkan määrä on nyt 
miehis töön kuuluval le 55,25 euroa 
vuorokaudessa (aikaisemmin 54,05 eu-

roa), aliupseerille 57,75 euroa (aikai-
semmin 56,50 euroa) ja upseerille/eri-
koisupseerille 60,50 euroa (aikaisem-
min 59,20 euroa). 

Merivoimien materiaalilaitoksesta 
puolustusvoimien ensimmäinen 
savuton työpaikka 

työsuojelutoimikunta. Asiasta on sovittu 
yhdessä laitoksen johdon, työhyvinvoin-
ti toimikunnan, yhteistoimintaelimen ja 
luottamusmiesorganisaation kanssa. 

Syksyllä 2009 käynnistynyt savuton 
työpaikka -projekti on valmistellut hen-
kilökuntaa savuttomuuteen tiedottamal-
la muutoksista infotilaisuuksissa. Henki-
löstöä pyritään tukemaan tupakoinnin 
vähentämisessä ja lopettamisessa. 

Niille henkilöille, jo tka eivät pys-
ty lopettamaan tupakointia, osoitetaan 
tupakkapaikat, jotka eivät ole näkyvällä 
paikalla eikä savu pääse kulkeutumaan 
sisätiloihin. 

Sisäänkäynneillä on merkinnät sa-
vuttomuudesta ja työnhakuilmoituksis-
sa kerrotaan työpaikan olevan savuton. 

"Savuttomuus on otettu hyvin vas-
taan henkilöstön keskuudessa. Tupakoin-
ti on vähentynyt ja muutamat ovat jo har-
kinneet lopettavansa tupakoinnin koko-
naan" kertoo Merivoimien Materiaalilai-
toksen työsuojelupäällikkö yliluutnantti 
Rami Koskelainen." Toivottavasti olem-
me hyvänä esimerkkinä myös muil le puo-
lustusvoimien joukko-osastoille". • 

Tiedotussihteeri Vipu Honkasalo 

Merivoimien Mate r i aa l i -
laitos julistautui savutto-
maksi työpaikaksi 1.7.2010 

alkaen. Laitoksessa noudatetaan Sosiaa-
li-ja terveysministeriön valtakunnallisia 
savuttoman työpaikan sääntöjä. 

Savuttomuus tarkoi t taa sitä, että 
tupakointi on kielletty työaikana kai-
kissa laitoksen toimipisteissä. 

Tehty päätös on ensimmäinen puo-
lustusvoimissa ja koskee Merivoimien Ma-

teriaalilaitoksen 208:aa henkilökuntaan 
kuuluvaa ja laitoksella asioivia henkilöitä. 

Materiaalilaitos toimii neljässä eri 
toimipisteessä, Turussa ja Kemiön saa-
rella. 

Päätöksen taustalla on henkilöstön 
kannustaminen hyviin elämäntapoihin. 
Tupakoinnin lopet taminen pa ran taa 
merkittävästi työviihtyvyyttä ja jaksa-
mista työssä. Aloitteen savuttomuudes-
ta teki Merivoimien Materiaalilaitoksen 
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Tunnistatko ansioituneen 
tykistökouluttajan aseen? 

Kuvassa oleva tarkkuuskivääri on 
toiminut vuosina 1985 - 1998 
Rannikkotykistökoulun kier-

topalkintona nimikkeellä "ansioituneen 
tykistökouluttajan ase". Palkinto on luo-
vutettu kerran vuodessa, koulun vuosipäi-

vänä marraskuun ensimmäisenä päivänä. 
Keitä ovat ne henkilöt, jotka tämän 

kyseisen kiertopalkinnon ovat saaneet ja 
minä vuosina? 

Jos sinulla on tietoa (vaikka vähän 
epävarmempaakin) tai tiedät henkilön, 

joka saattaisi tietää tästä asiasta, niin 
lähettäisitkö ystävällisesti sähköpostia 
osoitteeseen hanna.warro@mil.fi (tai jä-
tä yhteydenottopyyntö tekstiviestillä nu-
meroon 0299 340 117). • 

Sukeltaja golffarit mittelivät taito-
jaan Mauno Kaivon kutsusta tä-
nä kesänä Hangon haasteellisella 

kentällä. Neljänä kesänä ovat laivaston su-
keltajakurssin käyneet tai sukeltajakillan 
jäsenet, jotka golfvavat, kilpailleet keski-

näisestä paremmuudestaan. Turussa asuva 
Toni Ahonkoski joutui Hangossa luopu-
maan kiertopalkinnosta, kun Eero Parkki-
la onnistui paremmin päättelemään lippu-
jen paikat, ja vei näyttävän palkinnon vuo-
deksi Lahteen. Ensi vuonna kilpailu muut-

tuu kaksipäiväiseksi, ja se pelataan elo-
kuussa Eero Suden kotikentällä Kotkassa. 

Kuvassa vasemmalta Joni Ahon-
koski, Eero Parkkila. Mauno Kaivo ja 
Eero Susi • 

Eero Parkkila 
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Juhani Ahlman 

Diplomi-insinööri Juhani Ahlman 
on laatinut Uudenmaan liiton 
toimeksiannosta selvityksen 
"Rannikkolinnakkeiden tulevaisuus" 

Rannikkolinnakkeilla on värikäs 
menneisyys - entä tulevaisuus? 

Suomenlahden rannikon tuhat-
vuotisen linnoittamisen näyttä-
vimmistä jäännöksistä vanhem-

mat, kuten Viapori ja Svartholma,ovat 
peräisin Ruotsin ja Venäjän 1700-luvun 
rajasodista. Niiden asema suorastaan 
maailmanperintönä on jo vakiintunut. 
Uudemmat ovat 1900-luvun alusta, Ve-
näjän ja Saksan kilpavarustelun sekä Ja-
panin sodan seurausta. Tämä laaja saari-
ja rannikkolinnakkeiden ketju, nykyiset 
rajatkin ylittävänä, näkyy juuri nyt jul-
kisuudessa. Se on nimenomaan ajan-
kohtainen Suomessa (parhaiten säilynyt 
osuus), jossa tämä "merilinna" on histo-
riallisen muutoksen (konversion) edes-
sä, avautumassa suljetusta sotilasalues-
tatuksestaan. Muutoksen laajuus ja seu-

raukset ovat vasta hahmottumassa. Jo-
ka tapauksessa ne koskevat sekä linnoi-
tuslaitteiden ja kiinteistöjen käyttöä et-
tä niiden hallintaa. Toisin kuin maini-
tut vanhemmat linnakkeet, niiden asema 
kansallisena perintönä on vielä määrit-
tämättä, mikä ilmenee konversioproses-
sin jälkeen - oikeastaan aikanakin - tar-
vittavien rahoitus- ja hallintorakentei-
den puuttumisena. 

Pitääkö kaikki ylipäänsä 
säilyttää, ja miten ja miksi?11 

Vaikka otsikko sisältää tärkeän kysy-
myksen yleisemminkin, se on erityisen 
osuva tähän yhteyteen. Ollaanhan nyt 
miettimässä tulevaisuutta sadoille sota-
ja rakennushistoriallisille kohteille, jot-

" Kuva Laajasalon Kaitalahden kalliolta (ns. Palkki-Aarnion alue), edessä huvimajan jäänteet-ei 

siis sotilaskohde, mutta sopii hyvin kysymyksenasetteluun 

k a j o nyt ovat osin käyttöä vailla ja kär-
sivät niin ollen - ymmärrettävästi - mil-
joonien eurojen korjausvelasta, jopa ete-
nevästä rappeutumisesta. Jos menneisyys 
olikin värikäs, nykytilanne, saatikka tu-
levaisuus näyttää harmaalta. 

Väittelyä suojelufilosofiasta vaivaa 
eri leirien ja intressien väliset muurit . 
Yhtäällä alan väki ja historian harrasta-
jat pitävät itsestään selvänä, että kaikki 
menneisyytemme todistuskappaleet on 
säilytettävä ja ylläpidettävä - se kun on 
kerta kaikkiaan kult tuurikansan tehtä-
vä (vaikkakin juuri tämä porukka par-
haiten ymmär tää , että tehtävä on ka-
tegorisesti sanottuna mahdoton). Toi-
saalla on päätöksentekijöitä, joille näil-
lä muistoilla on korkeintaan välinear-
vo. Ja jos ant ikvaarinen kohde sattuu 
"kehityksen" tielle, saa se väistyä. Suu-
rin ryhmä on kuitenkin välinpitämät-
tömät, joiden mielestä hoitakoot suojelu-
kysymykset sitä varten perustetut muse-
ot ja virastot ammattilaisineen. Tosiasi-
assa nykyiset toimijat resursseineen eivät 
kykene ot tamaan lisää vastuita, kun en-
tistenkin kohteiden ylläpito tuppaa hii-
pumaan. 

Tar joan kysymyksen käsittelyyn 
kahta erilaista näkökulmaa, eli: 
1. uudenlaisten rahoitus- ja hallinto-

mallien kehittäminen, ehkä koko-
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Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Jarmo Nieminen 

Miessaaren komendantintalo, hyvä esimerkki antikvaarisesti arvokkaasta kohteesta, joka ehkä olisi vielä pikaisin toimin (katto!) pelastettavissa. 

Rakennusta suunniteltiin (kirjoittaja oli tässä mukana) siirrettäväksi ampumasektorin tieltä Suomenlinnaan 1980-luvulla Helsingin seurakuntayhty 

män toimesta, mutta toimenpide peruuntui. Kuva: Ove Enkvist 2008. 

naan uuden toimijan perustaminen 
kantamaan vastuuta ko. kansallis-
varallisuudesta 

2. antikvaaristen kohteiden ja histori-
allisen tiedon säilömisen uudet, ta-
loudellisemmat keinot. 

Yhteenvetona: Nykyiset toimijat ei-
vät pysty kaikkea säilyttämään. Toisaal-
ta, kukaan ei pysty kaikkea pi tämään, 
a inakaan nykyisillä toimintatavoil la. 
Tämä koskee myös tarkasteltavina ole-
via rannikkolinnakkeita. 

Jos rajoitutaan Suomenlahden lin-
nakesaariin ja niiden kiinteistönhallin-
taan, nykyiset toimijat ovat Metsähal-
litus ja Senaatti-kiinteistöt. Käyttäjä-
nä on toki vielä puolustusvoimat ja yllä-
pitäjänä Puolustushallinnon rakennus-
laitos, mutta kuinka kauan? Metsähal-
litus ei nykytiedon mukaan ota vastuul-
leen rakennuksia, ja vastaavasti Senaat-
ti-kiinteistöt on riippuvainen vuokratu-
loista, jo tka loppuvat, kun merivoimat 
irtisanoutuu. Jo nyt kitsas ylläpidon ra-
hoitus loppuu samalla. Ja on pidettävä 

selvänä, etteivät alueen kunnat voi rat-
kaista ylläpito-ongelmaa, Museoviras-
tosta puhumattakaan. 

Tarvittavan toimijan puute vaikut-
taa siis itsestään selvältä, mutta kumma 
kyllä, näin ei taida olla. Tämä johtunee 
puolustusvoimien i r t i sanoutumispro-
sessin keskeneräisyydestä, vieläpä vai-
keaselkoisuudestakin. Tämä voi johtaa 
eräänlaiseen kuolleeseen vaiheeseen, 
välitilaan, jossa ainakin vähäkäyttöiset 
kohteet jäävät entistä huonommalle hoi-
dolle - tästä löytyy jo esimerkkejä pää-
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Teemana "Suljettujen saarten " konversio ja uusiokäyttö 

-v Voidaanko ja pitääkö esim. tämä säilyttää; kuva isovanhempieni kesänviettopaikalta Nikulasta Michiganista. Bad Legacy - tarkoittaa räjähtämättömiä 
ammuksia ja miinoja; mm Vallisaarta on väitetty siivousta kaipaavaksi (lähellä myös käsite Brownjield) 

kaupunginkin ympäristöstä. Joka tapa-
uksessa oikea kysymys ei tietenkään ole, 
tarvitaanko saarille tulevaisuudessakin 
haltija, vaan millainen. - Todettakoon, 
ettei toimijaongelma n i inkään koske 
Metsähallituksen tehtäviä, eli luontoar-
vojen vaalimista, vaan nimenomaan ra-
kennettua ympäristöä. 

Minkälaisen hal l innoits i jan siis 
tarvitsevat kansallisvarallisuudeksi kat-
sottavat kohteet, jotka ovat hyvin erilai-
sia, niin si jainnil taan, antikvaariselta 
arvoltaan kuin teknisiltä ominaisuuk-
siltaan? Kun peruslähtökohtana vielä 
on, ettei valtion suoraan budjettirahoi-
tukseen voida juur ikaan turvautua, on 
virastomallista luovuttava. Mutta ei ole 
myöskään nähtävissä t i lannet ta , jossa 
koko ketju voitaisiin realisoida yksityi-
seen - olkoonkin valvottuun - omistuk-
seen. Valtio ei myöskään ole halukas pe-
rustamaan lisää liikelaitoksia (Senaatti 
on sellainen, ja EU ahdistelee). Valtio-
enemmistöinen yhtiö saattaisi kyllä ol-
la mahdollinen. 

Varsinkin, jos valtio ei luovu varsi-

naisesta omistusoikeudestaan, näyttäisi 
säätiö, "Linnakesäätiö", o l e v a n s e l v i t t e -

lyn arvoinen malli. Se kun sopisi hyvin 
pitkäaikaiseksi vuokramieheksi valtiol-
le. Säätiö olisi joustava käyttämään eri-
laisia rahoitustapoja ja asiantuntijoita, 
myös nykyisten toimijoiden osaamista. 
Saarten tulevan käytön, kunnostuksen 
ja ylläpidon suunnittelu on vaativa teh-
tävä, joka olisi syytä käynnistää mahdol-
lisimman pian, kunhan vain yleiset toi-
mintaperiaatteet on saatu ensin sovittua. 

Virtuaal i ta l lennuksestako 

ratkaisu ? 

Jos kerran tämäkään mahdollisesti syn-
tyvä " Linnakesäätiö"-ei sekään kykene 
enää pelastamaan nykyisin keinoin syr-
jäisimpien saarten kaikkia , jo maatu-
massa olevia linnoitteita ja lahoavia ra-
kennuksia, niin mitä uusia menetelmiä 
sitten siihen olisi? Kun kerran kaikkia 
rakenteita ei kyettäne säilyttämään ki-
venä ja puuna, voitaisiin ne silti säilöä 
bitteinä 3 D -mallinnuksena. Tämä an-
taisi mahdollisuuden pitää tallessa myös 

erilaiset, tiedossa olevat rakennusvaiheet 
virtuaalisesti. Itsenäinen Suomihan on 
modifioinut osaa kohteista aseteknii-
kan kehittymisen myötä, eikä venäläi-
nen kerrostuma ole silloin enää näkyvis-
sä. Tiedosto olisi hyödyllinen myös oi-
keasti pidettävien kohteiden ylläpidossa. 
Nykyaikaisten tekniikoiden kehittämi-
senä tällainen työ olisi todennäköisesti 
rahoitettavissa erilaisista lähteistä, mah-
dollisesti myös Itämeren alueen kehittä-
misrahastoista, yhteistyössä mm. Baltian 
ja Saksan linnoituskaupunkien kanssa. 

Vielä kerran - miksi? 

Mutta alussa oli vielä kysymys miksi. 

Miksi historial l ista muistia ylläpide-
tään, on kysymyksenasetteluna tärkeä, 
mutta yksiselitteisen vastauksen anta-
minen ei tässä yhteydessä niinkään. Jo-
kaisella tulee olla oma vastauksensa ky-
symykseen, vieläpä erikseen erilaisia pe-
rintöjä koskien. Ja liittyyhän juuri soti-
laallisiin antikviteetteihin ja konversi-
oon myös ns. paha perintö2). Kuinka sen 
selvitämme? 
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RAIKON 

KONEPAJA OY 

• Tilaus- ja korjauskonepaja 
• Raskaskonekorjaamo 

Vuodesta 1949 

Vahdontie 91, 20320 TURKU 
Puh. 02 4389 100 

ISO 9001:2000D , AGAP 2120 

Sjöfar tsutb i ldn ing i Å b o 
sedan 1 8 1 3 

I 
- Sjökapten YH (Merikapteeni), ungdom och vuxen 
- Sjöingenjör YH (Merenkulkualan insinööri), vuxen 

- Vaktstyrman (Vahtiperämies), ungdom och vuxen 
- Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari), vuxen 

- Skeppare i inrikestrafik (Kotimaanliikenteen laivuri) 
- Maskinskötare (Koneenhoitaja) 
- Förare (Kuljettaja) 

Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt 
kursutbud! 

Vieraile kotisivuillamme j a tutustu 
kurssitarjontaamme! 

Aboa Mare 
Malmgatan 5 
20100 ÅBO 

maritime@aboamare.fi  

t fn: 02-432 3 1 2 1 / 0 2 9 0 0 1 7250 

http: / /www.aboamare. f i 

aloudellisuus 

i. . .k t à f l pp 

• Laaja huoltoverkosto 
• 24/7 huolto- ja varaosa-

palvelu 
• Koulutetut asentajat 
• Dieselmoottorit propul-

siokäyttöön 72-1610kW 
• 3 vuoden takuupaketti 

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

• Solas hyväksytyt moottorit 

k j * \ perävetolaitteilla tehdas-

Volvo Penta tarjoaa täydellisen valikoiman generaattori-
paketteja satama-, hätä-, sekä jatkuvaan käyttöön. 
Ne on varustettu juuri oikean kokoisella generaattorilla sekä 
äärettömän luotettavalla valvontajärjestelmällä. Generaattoripaketit 
sopivat kaikkeen käyttöön 62-1460 kWe tehoalueella. Voimanläh-
teenä tietenkin luotettavat Marine Commercial Volvo Pentan ja 
Mitsubishin tuoteperheet. 

Marine Alutech Oy Ab 
Service 
Telakkatie 21 
2 5 5 7 0 Teijo 
puh. 02 728 8 1 0 0 
in fo@mar inea lu tech .com 
www.mar inea lu tech .com 

VOLVO 
PENTA 

mailto:maritime@aboamare.fi
http://www.aboamare.fi
mailto:info@marinealutech.com
http://www.marinealutech.com
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Kuivasaari. Päällikön asunto. 

"Suljetut saaret" ja 
Puolustusministeriö 

Puolustusministeriön tehtävi-
nä valtioneuvoston osana ovat 
hallinnonalan ohjaus ja kehit-

täminen, puolustushallinnon edunval-
vonta, sidosryhmäyhteistyön kehittämi-
nen ja viranomaistehtävät. Tässä yhte-
ydessä haluan myös tuoda esille eräänä 
tehtävänä hallitusohjelman puitteissa ta-
pahtuvan hallituksen toiminnan ja kan-
salaisten toiveiden yhteensovittamisen. 

Puolustushallinnossa tila- ja alue-

hallinnan periaatteina pidetään seuraa-
via käsitteitä; tarkoituksenmukaisuus, 
taloudellisuus, ympäristön suojelu, kes-
tävä kehitys sekä elinkaari- ja ympäris-
tövastuullisuus. 

Puolustushallinnon toiminnan ke-
hittäminen perustuu tällä hetkellä halli-
tusohjelman ohella puolustus-ja turval-
lisuuspoliittisiin selontekoihin, joita on 
viime vuosina laadittu noin neljään vuo-
den välein. Erityisesti saaristolinnakkei-

den sotilaallisiin, poliittisiin, turvalli-
suuteen ja ympäristöllisiin asioihin liit-
tyviä mainintoja ei ole, mutta Itämeren 
alueen merkitystä pa inote taan ulko-
maankaupan turvallisuuden kannalta. 

Nykyiset rannikkolinnakkeet ovat 
osa historiallista ja maailmassa ainut-
laatuista Pie tar i Suuren Linnoitusket-
jua joka tuli Suomen valtiolle Venäjän 
keisarikunnalta / Neuvostoliitolta Tar-
ton rauhan sopimuksessa vuonna 1920. 
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Erityisasiantuntija Kai Heng 
Puolustusministeriö 

Resurssipoliittinen osasto, 
yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö 

kai.heng@defmin.fi il I 
Sopimuksen yhteydessä tehtiin sotasaa-
lisluettelot ja niiden mukaan tapahtui 
omaisuutta koskeva pakkolunastus. Val-
tio asetti myös selvitystoimikunnan, jon-
ka tehtävänä oli mm. jakaa saatu omai-
suus eri virastoille hallinnoitaviksi. 

Puolustushallinto kasvatti kiinteis-
töomaisuut taan vuosien varrella osta-
malla ja pakkolunastamalla. Reilut pa-
rikymmentä vuotta sitten, 1980-luvulla, 
aloitettiin varuskuntien (vast.) määrän 
vähentäminen ja näihin aikoihin aloitet-
tiin myös vähittäinen rannikkolinnak-
keista luopuminen. Rannikkol innak-
keista luopuminen liittyy kiinteän ran-
nikkotykistön käyttöiän päättymiseen ja 
aselajin nykyaikaistamiseen. 

Vuosina 2002 ja 2003 toteutettiin 
valtioneuvoston toimenpitein puolustus-
hallinnon kiinteistöuudistus, jossa ra-
kennettu kiinteistövarallisuus siirrettiin 
silloiselle Valtion kiinteistölaitokselle, 
josta myöhemmin tuli Senaatti-kiinteis-
töt, sekä harjoitusalueet Metsähallituk-
selle, työsuhdeasunnot Kruunuasunnot 
Oy:lle, lentokentät Finavian tytäryhtiöl-
le IP-kiinteistöt Oy:lle ja varalaskupaikat 
silloiselle Tiehallinnolle, jonka eräistä 
osista on muodostettu nykyinen Destia. 

Kiinteistöuudistuksen tarkoituk-
sena oli toteuttaa valtioneuvoston kiin-
teistöstrategiaa, joka perustuu ns. ti-
laaja- tuot ta ja-mal l i in . Puolustushal-
linto muuttui omaisuuden hallinnoijas-
ta ja käyttäjästä, joka sai tulonsa valtion 
tulo- ja menoarviosta, vuokralaiseksi. 
Vuokraa siis maksetaan edellä maini-
tuille kiinteistön hallinnoijille. 

Kuivasaari. 

Saaristolinnakkeiden osalta puo-
lustusministeriö pyysi vuonna 2009 Pää-
esikuntaa laatimaan ns. saaristoselvityk-
sen, jossa määritetään mistä linnakkeis-
ta ja missä ajassa voidaan luopua. Ennen 
vuotta 2009 on puolustusvoimat luopu-
nut jo suuresta määrästä saaria ja lin-
nakkeita. Näitä ovat mm. Lonna (Hel-
sinki), Harakka (Helsinki), Kytö (Espoo) 
Utö, Ormskär (Korppoo), Jussarö (In-
koo), Kuuskajaskari (Rauma), Lehtinen 
(Ruotsinpyhtää) ja Berghamn (Houts-
kär) sekä Pohjanlahden - Selkämeren -
Saaristomeren 152-pattereista (Norrs-
kär, Isokari, Katanpää, Krokö, Bolax, 
Kuuskajaskari, Alskär ja Jungfruskär). 

Pyydetyn mukaisesti Pääesikunta 
esitteli Saaristoa ja merialueita koskevat 
merivoimien käyt tötarpeet - selvityk-
sensä puolustusministerille 29.6.2009. 

Selvitys jaettiin neljään osaan; 
1. Pelkästään puolustusvoimien käyt-

töön jäävät alueet 
2. Saaret ja alueet, joissa yhteiskäyt-

tö mahdollista sotilaallisista lähtö-
kohdista 

3. Saaret ja alueet, jotka varataan vain 
poikkeusolojen toimintoja varten 

4. Saaret ja alueet, joista Merivoimat 
voi luopua. 

1. Selvityksen mukaisesti pelkästään 
puolustusvoimien käyttöön jäävät 
alueet ovat 

- Merivoimat 
- Haapasaari (rajattu alue) 

Kirkonmaa (rajattu alue) 
- Isosaari 
- Gyltö 
- Lempersö 
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Miessaari. 

- Maavoimat 
- Katajaluoto 

- Puolustusvoimat 
- Itä-Villinki 
- Meikki 
- Miessaari 
- Hästö-Busö 
- Järvö 
Näissä kohteissa ei tässä vaiheessa 

tehdä lisäselvittämistä. 

2. Saaret ja alueet, joissa yhteiskäyt-
tö mahdollista sotilaallisista lähtö-
kohdista ovat 

- Miessaari 
- Hästö-Busö 
- Mustamaa 
- Russarö 
- Örö 

Näissä kohteissa yhteiskäyttö voi-
daan aloittaa kun tarpeelliset toimen-
piteet on tehty (turvallisuus, irtaimisto, 
raivaus). Ulkopuolisen toiminnan tulee 
olla säädeltyä ja valvottua sekä, että toi-
menpiteiden suunnitteluja toteutus edel-
lyttää aikaa ja resursseja. 

3. Saaret ja alueet, jotka varataan vain 
poikkeusolojen toimintoja varten 

- Rankki 
- Rönnskär 
- Mäkiluoto 

Näissä kohteissa i r ta in omaisuus 
poistet tava, selvitetään pi laantuneet 
maat ja mahdolliset räjähteet, suunni-
teltava hallinnon vastuulla olevat puh-
distus- ja raivaustoimenpiteet, rasitteet 
sovittava ja suojattava sekä vuosittain ta-
pahtuvasta käytöstä on sovittava meri-
voimien kanssa. 

4. Saaret ja alueet, joista merivoimat 
voi luopua 

- Vanhankylänmaa 
- Orrengrund 
- Vaarlahti 
- Glosholm 

(irtisanottu 2008 loppuun) 
- Pir t t isaari 

(irtisanottu 2008 loppuun) 
- Vallisaari 
- Kuninkaansaari 
- Kuivasaari 

- Rysäkari 
- Bägaskär 
- Porsö 
- Tulliniemi 
- Högö 

Näissä kohteissa ennen lopullista 
luopumispäätöstä on tehtävä selvityk-
set tarvittavista puhdistus- ja raivaus-
toimenpiteistä, selvitettävä rasitteet ja 
niiden edellyttämät suojaustoimet, käy-
tävä neuvottelut alueiden ja rakennusten 
omistajien kanssa ehdoista, rasitteista ja 
ajankohdista. 

Selvityksen laatimisen ja esittelyn 
jälkeen alkaa käytännön työ. Merivoimat 
tekee selvityksen saaristoa ja merialueita 
koskevasta puolustusvoimien käyttötar-
peesta vuoden 2010 aikana sekä jatkaa 
luovutettaviksi suunniteltujen alueiden 
selvityksiä ja suunnitelmia. Näiden jäl-
keen merivoimat tekee esitykset luopumi-
sista Pääesikunnalle ja Pääesikunta taas 
laatii esitykset ministeriölle. 

Puolustusministeriön hyväksyttyä 
luopumisesitykset luovutetaan alueet ja 
rakennukset sovitulla tavalla omistaja/ 
haltijoille (Senaatti-kiinteistöt ja Metsä-
hallitus), jo tka vastaavat alueiden ja ra-
kennusten jatkokäytöstä. 

On kui tenkin huomioitava, että 
alueiden ja rakennusten puhdistamises-
ta vastaa aiheuttaja, eli tässä tapaukses-
sa puolustushallinto. Tästä johtuen luo-
puminen ei poista heti vastuuta ja vie 
oman osansa vuosittaisista resursseista. 
Periaate on, että luovutettaessa julki-
seen käyttöön saarten on oltava turval-
lisia. Luopumis-ja uudelleenkäyttöpro-
sessi vie siis aikaa. Senaatti-kiinteistöt 
ja Metsähallitus tarvitsevat myös aikaa 
omalla vastuullaan olevien toimenpitei-
den tekemiseen. On tärkeää, että omis-
tajat otetaan mukaan suunnitteluun ja 
kaavoitustyöhön mahdollisimman no-
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Miessaari. 

peasti päätösten jälkeen tai jopa mielel-
lään heti, kun luopumisajatukset ovat 
varmistuneet. 

Saarten ja linnakkeiden tulevaan 
käyttöön puolustushallinto ei virallises-
ti voi vaikuttaa. Jatkotoimintaa suunni-
tellessaan omistaja/haltijat tekevät sopi-
mukset lakien ja valtion kiinteistöstra-
tegian mukaisesti. Joka tapauksessa Se-
naatti-kiinteistöt ja Metsähallitus ovat 
sitoutuneet kestävän kehityksen periaat-
teisiin ja Museovirasto valvoo historial-
lisia rakenteita ja rakennuksia. Kaikilla 
on pyrkimys julkiseen, kansalaisten hy-
väksi olevaan käyttöön. 

Vaikka teoriassa kaikki tuntuisi 
olevan hyvin, jää minulle itselleni kui-
tenkin huoli. Huoli mm. luontoarvojen 
säilymisestä ja onko toimijoilla oikeasti 
resursseja huolehtia saarissa olevista ra-
kennuksista ja rakennelmista? 

Tulevaisuuteen on kuitenkin luotet-

tava ja mahdollisuuksien mukaan myös 
siihen itse vaikutettava. Puolustusmi-
nisteriö on yhdessä puolustushallinnon 
toimijoiden kanssa julkaissut Puolustus-
hallinnon kestävän kehityksen ohjelman 
2010, jossa päällimmäisinä periaatteina 
ja toimenpiteinä ovat; 
- Kestävän kehityksen tietoisuuden 

parantaminen, 
- Vaikutusten arvioinnin kehittämi-

nen puolustushallinnossa, 
- Kestävä kehitys varuskuntien (vast. 

sotilasalueiden) toiminnassa, 
- Hyvän työnantajan toimintamalli 

ja koulutettavien asevelvollisten hy-
vinvointi ja turvallisuus, 

- Kestävät hankinnat puolustushal-
linnossa, 

- Kestävän kehityksen edistäminen 
sotilaallisella kriisinhallinnalla, 

- Itämeren turvallisuuden ja suojelun 
edistäminen, 

- Maanpuolustuksen kannal ta 
tärkeä, 

- METO-yhteistyö: tilannekuva 
ja resurssien yhteiskäyttö, 

- Hallinnon turvallisuusverkko 
(TUVE) mahdollistaa yhteis-
toiminnan kehittämisen, 

- I lmasto- ja energiapoliittisten ta-
voitteiden edistäminen. 

Näitä periaatteita on helppo viedä 
eteenpäin toivoen, ettei yhteiskuntaam-
me kohtaa mitkään väkivaltaiset kriisit 
tai normaalia pahemmat luonnon kata-
strofit. Järkevällä suhtautumisella ja kes-
tävän kehityksen viitoittamalla pitkä-
kestoisella yhteistyöllä on meidän mah-
dollista säilyttää ainutlaatuista perintöä 
tuleville sukupolville. • 
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Aimo Jokela 

Komentaja Aimo 
Jokela toimii 
Merivoimien 
Esikunnan huolto-
osaston päällikkönä 

Suljettujen saarten tulevaisuus 
- onnistuuko konversio vai onko edessä hiljainen rappeutuminen 

Kasematit Katanpäässä-aika on pysähtynyt iinnakkesaariila ja tulevaisuus on epävarma 

Puolustusvoimien rakennemuu-
tos ja sen seurannaisvaikutukset 

Valtioneuvoston vuoden 1997 turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisesta selonte-
osta käynnistynyt puolustusvoimien ra-
kennemuutos ja sen toimeenpano ovat 
heijastuneet monilla eri tavoin merivoi-
mien toimintaan. Erään konkreettisis-
ta toimenpiteistä on menneiden vuosien 
kuluessa muodostanut puolustusvoimien 
käytössä olevista saarista luopuminen1. 

Laajimmillaan pääosin Venäjän val-
lan ajalta periytyvien rannikkopuolustuk-
sen käytössä olleiden saarien lukumäärä 
lähenteli viittäkymmentä. Paljon on kui-
tenkin viimeisen runsaan kymmenen vuo-
den aikana muuttunut. Rannikkotykistö 
ja laivastot yhdistettiin uusiksi merivoi-

miksi. Rannikkotykistöjoukko-osastot 
joko lakkautettiin tai muutettiin joukko-

Pietarin Suuren merilinnoitus v 1917 

yksiköiksi merivoimien uudelleenorgani-
soinnin yhteydessä vuonna 1998. Varus-
mieskoulutuksesta linnakkeilla luovut-
tiin 2000-luvun puoliväliin mennessä Iso-
saarta ja Kirkonmaata lukuun ottamatta. 

Lähes puolesta a ikanaan puolus-
tusvoimien käytössä olleista saarista on 
jo luovuttu. Luopumiset ovat tapahtu-
neet v 1998 jälkeen useassa eri otteessa 
jopa niin, että kattavan luettelon ylläpi-
to luovutetuista kohteista on muodostu-
nut eräänlaiseksi haasteeksi. 

Nykyisten merivoimien syntymisen 
jälkeen vuosien 1998 - 2002 aikana luo-
vuttiin valtaosasta niin sanottuja van-
hoja valmiuslinnakkeita. Tällaisia oli-

Vcnqa 
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Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Jarmo Nieminen 

Vallisaaren lehtipuukuja 

vat muun muassa Boistö, Lehtinen, Ky-
tö, Krokö, Bolax, Bokulla, Alskär, Jung-
fruskär, Berghamn. Norrskär, Isokari, 
Katanpää, Seuraavassa vaiheessa myös 
osa koulutuslinnakkeista sai mennä, ku-
ten Kuuskajaskari sekä Utö. Muualla-
kin linnakkeilla varusmieskoulutus lak-
kautettiin, mutta kyseiset saarialueet jäi-
vät edelleen merivoimien käyttöön kuten 
Örö, Russarö, Hästö-Busö, Mäkiluotoja 
Rankki. Erillisenä kohteina on pidettävä 
Helsingin edustalta luovutettuja Lonnan 
ja Harakan saaria. 

Luovutettujen saarten 
tulevaisuus 

Luovutettaville saarille on useimmiten 
yhteistä seuraavat kolme tekijää: 
- Huomattava määrä kulttuurihisto-

riallisesti tärkeitä kohteita 
- Huomattavat luontoarvot 
- Ympäristötekijät 

Seuraavassa tarkastelemme nii tä 
lähemmin. 

Kulttuurihistorialliset arvot 

Useimmat luovutettavista saarista omaa-
vat huomattavia kulttuurihistoriallisia 
arvoja ulottuen 1700 luvulta Ruotsin val-

lan ajalta Venäjän ajan yli aina koko itse-
näisyyden ajan kattavaksi ketjuksi. Täs-
sä suhteessa edustavinta otosta edusta-
vat Helsingin edustan saaret - erityisesti 
Kuninkaansaari ja Vallisaari1 Niillä on 
myös kiinteä sidos Suomenlinnan maail-
manperintökohteen historiaan. 

Huomat tava osa luovutettavista 
saarista omaa sota- ja kul t tuur ihis to-
riallista jäämistöä Venäjän tsaarivallan 
ajalta, jolloin pääosa saarista otettiin so-
tilaskäyttöön. Edustava kohde tästä on 
Örön linnakesaari, jossa venäläiset alku-

peräisrakennukset ja linnoitteet ovat säi-
lyneet toistaiseksi varsin hyvin. 

Kolmannen luokan luovutettavista 
saarista muodostavat itsenäisyyden ai-
kana käyttöön otetut saaret, kuten esi-
merkkeinä Jungfruskär, Berghamn, Als-
kär sekä Kuusjaskari. 

Ratkaistava kysymys onkin, mikä 
taho ryhtyy ylläpitämään ja vaalimaan 
näitä historiallisia arvoja, kun puolus-
tusvoimat luopuu suuresta osasta käyt-
tämiään saaria. Puolustusvoimien pää-
tehtävä se ei ole, moraalinen velvoite tu-
kea säilymistä useinkin kyllä. Museovi-
raston, jolle se päätehtävän suhteen luon-
tevasti kuuluisi, voimavarat ovat jo ny-
kyiselläänkin riittämättömät. Metsähal-
lituksen, jonka hallintaan pääosa saari-
en maa-alueista kuuluu, on huolehtinut 
lähinnä alueiden luontoarvojen säilymi-
sestä kansallispuistojen kautta. Lisäksi 
toimijoihin on luettava vielä Sotamuseo, 
jonka päätehtävänä on valtakunnallisten 
sotahistoriallisten arvojen vaaliminen. 

Yhteenvetona on todettava, että 
minkään yksittäisen tahon voimavarat 
eivät yksinään riitä luovutettavilla saa-
rilla olevien kulttuurihistoriallisten ar-
vojen säilyttämiseen. Tarvitaan hallinto-

• wmw U M h mi li 

Saaristomeren kansallispuisto 
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Vallisaaren raivaus. 

rajat ylittävää näkemystä ja yhteistyötä, 
tarvitaan myös kattava kartoitus siitä, mi-
tä kannattaa säilyttää ja mihin todella pa-
nostaa. Kaikkea ei tässäkään voida saada. 

Luontoarvot 

Puolustusvoimien hall innoimilla saa-
rilla on monissa kohteissa säilynyt joko 
koskemattomana tai juuri puolustusvoi-
mien toiminnan luonteen vuoksi sellaisia 
luontoarvoja, joita ei juur i enää tavata 
ainakaan eteläisessä Suomessa. Oival-
lisina esimerkkeinä tästä ovat Vallisaa-
ren rehevä, osittain täysin koskematon, 
luonto Helsingin edustalla, ja Örön sekä 
Jungfruskärin omalaatuinen saarimai-
sema auringonpaahtaminen perhoske-
toineen ja luonnonniittyineen2 . 

Luontoarvojen säilymisessä on oi-
vallettu käyttää puolustusvoimien saa-
rilta löytyviä luontoarvoja hyväksi, liit-
tämällä ne osin osaksi rannikoiden kan-
sallispuistoja. Näin on tehty muun muas-
sa Örön Jungfruskärin ja Alskärin osalta 
Saaristomerellä3. 

Merivoimien to iminta kansallis-
puistojen alueilla on kui tenkin edel-

leen ollut mahdollista. Puolustusvoimi-
en toiminnan suurin etu kansallispuis-
tojen kannal ta on se, että toiminta on 
varsin hyvin säänneltävissä niin paikal-
lisesti kuin ajallisestikin. Näin vältetään 
luonnon kannal ta haital l isimmat toi-
met, ja silti kyetään toteuttamaan puo-
lustusvalmiuden edellyttämää harjoitus-
toimintaa puolustusvoimien perinteisil-
lä harjoitusalueilla. 

Maa-alueen halti jana Metsähalli-
tuksella on keskeinen osuus luontoar-
vojen säilyttämisessä puolustusvoimilta 
luovutettavissa saarissa, jonka tehtävän 
se onkin tarmokkaast i o t tanut omak-
seen. Hyvänä esimerkkinä tästä on Val-
lisaari - Kuninkaansaari alueesta laa-
dittu hoitosuunnitelma4. 

Ympäristötekijät 

Saarilla on takanaan pitkä sotilashis-
toria, jonka aikana siellä on ollut mitä 
erilaisimpia ympäristövaikutuksia ai-
heuttaneita toimintoja asejärjestelmistä, 
ammus- ja akkulataamoiden, polttoai-
netäydennyspaikkojen kautta aina kaa-
topaikkoihin. Täten on erittäin toden-

näköistä, että kaikilla puolustusvoimien 
hallinnassa olevilla saarilla on pilaan-
tuneita maa-aineksia (PIMA). Tilanteen 
selvittelyä vaikeuttaa se, että valtaosasta 
toimintaa ei ole jäänyt useinkaan jäljelle 
selkeää dokumentointia. 

Puolustusvoimat on varautunut 
luovutettavien kohteiden pilaantuneiden 
maa-aineksien poistamiseen. Työ on kui-
tenkin erittäin kallista ja osin myös hi-
dasta. Erityisesti kohteet, joissa vaadi-
taan maastoon joutuneiden räjähteiden 
raivaamista, vaativat paljon aikaa ja kus-
tannuksia. Suuri osa raivaamisesta on 
edelleen tehtävä käsityönä. Vaativin kohde 
tässä suhteessa on Vallisaari, jossa vuonna 
1936 tapahtuneen ammuslataamon räjäh-
dyksen jäljiltä maastossa on vielä varsin 
runsaasti räjähtävää materiaalia. 

Tässäkin kohden on pohdittava si-
tä, mikä on kyllin hyvä tavoite, jot ta se 
voidaan hyväksyä käytännössä pysyväk-
si olotilaksi tulevaisuudessa. Tarvitseeko 
joka ainoa räjähdekappale raivata, jos 
alueella l i ikutaan vain tietyillä alueilla? 
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Päävaihtoehdot 
puolustusvoimien hallinnoimien 
saarien jatkokäytölle 

Puolustusvoimien hallinnoimille saaril-
le 011 nähtävissä tulevaisuudessa kolme 
päävaihtoehtoa: 
1. Puolustusvoimien hallussa 

säilyminen 
2. Yhteiskäyttö 
3. Luopuminen 

Puolustusvoimien hallintaan 
jäävät alueet 

Puolustusvoimat - tässä tapauksessa 
merivoimat - tarvitsevat puolustusval-
miuden ylläpitoon rannikon saaria seu-
raaviin toimintoihin: 
1. Koulutus ja harjoitustoiminta 
2. Johtaminen 
3. Valvonta 
4. Valmius 
5. Varastointi 
6. Koe- ja testaustoiminta 

Tällä hetkellä merivoimien käytös-
sä on edelleen noin kolmisenkymmentä 
saarialuetta. Tämän lisäksi tulee Koeam-
pumalaitoksen hallinnoima Katajaluoto 
Helsingin edustalla. Nykyinen tilahallin-
tasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa 
tulee tarkistuspisteeseensä vuonna 2012. 
Siinä vaiheessa tullaan luopumaan vielä 
noin puolesta nykyisiä kohteita. 

Merivoimien keskeiset harjoitus- ampuma-alueet. 

Yhteiskäyttöalueet 

Osaa puolustusvoimien käyttämistä saa-
rista on mahdollista käyttää yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa. Metsähallituk-
sen kansallispuistot ja puolustusvoimi-

Kuivasaaren tykit. 

en saarille järjestetyt, opastetut tutustu-
misretket joko Metsähallituksen tai yk-
sityisen yrittäjän kautta, ovat eräs mah-
dollinen vaihtoehto. Kokemusta tämän 
kaltaisesta onnistuneesta toiminnasta on 
erityisesti Örön osalta. Muita esimerk-
kejä ovat Russarö ja Kuivasaari. Saaris-
tomeren suunnan yhteiskäyttömahdolli-
suuksia on selvitelty Saaristotyöryhmän 
loppuraportissa vuodelta 20075. 

Ohjattu tutustuminen säästää saari-
en herkkää luontoa ja estää sen kaltaisten 
maastovaurioiden syntymisen, jota on ta-
pahtunut ylenmääräisen vierailijapaineen 
alla Suomenlinnan saarilla. Totta on se-
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Tuulivoimalat merimaisemassa. 

kin, että kaikilla puolustusvoimien saa-
rilla ei ole tämänkaltaista vetovoimaa. 

Luonnonsuojeluarvojen säilyttämi-
nen toteutuu useimmiten maanomistajan 
roolissa olevan Metsähallituksen kautta. 
Vaikeimmin järjestettävä osio on turva-
ta kulttuurihistoriallisten arvojen - en-
sisijassa rakennusten ja erilaisten raken-
teiden - säilyminen. 

Kult tuurihis tor ial l isen osan säi-

lymisessä on muistettava vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön ja harras tuk-
sen kautta tuleva panostus. Erinomaise-
na esimerkkinä tästä on Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan tekemän korvaa-
maton työ Kuivasaaressa6. 

Yhteiskäyttörintamalla on aivan 
viime aikoina herätty energiatuotan-
non - sähköä tuottavien tuulivoimaloi-
den - sijoittamismahdollisuuksiin puo-

lustusvoimien saarille. Tällä hetkellä on 
meneillään ilmavoimien johtama selvi-
tystyö tuulivoimaloiden aiheuttamista 
vaikutuksista puolustusvoimien toimin-
taan, erityisesti tu tka- ja valvontasenso-
reiden osalta. Selvitystyön valmistuttua 
ja tketaan tarkempaa kar toi tusta sopi-
vista tuulivoimaloiden sijoituspaikoista. 

Puolustusvoimien saarien yhteis-
käyttöön on olemassa jo todennettuja 
mahdollisuuksia. Yhtä kaikkialle sopi-
vaa perusmallia ei ole kuitenkaan mah-
dollista noudat taa , vaan kukin tapaus 
on ratkaistava paikallisten olosuhteiden 
asettamia reunaehtoja mukaillen. 

Luovutettavien alueiden käyttö 

Puolustusvoimien jo luovuttamien saari-
en osalta pätevät samat perusvaihtoehdot 
kuin yhteiskäytön osalta. Lisäksi vaih-
toehtoina voi tulla kysymykseen kohteen 
myyminen tai luovuttaminen joko julkis-
yhteisölle tai yksityiselle taholle. 

Luovutuksesta julkisyhteisölle on 
esimerkkinä Kuuskajaskarin linnake-
saari, jota Rauman kaupunki pyrkii ke-
h i t tämään virkistys- ja matkai lukoh-
teeksi8. Samoin Katanpään hyödyntämi-
nen matkailun ehdoilla on vuosien kulu-
essa kehittynyt myönteiseen suuntaan9. 

Yksityiseen käyt töön myymises-
tä on taas esimerkki puolustusvoimien 
käytössä olleet Utön pääsaaren alueet ja 
rakennukset. Sinne onkin syntynyt uu-
sia elinmahdollisuuksia kasarmiin pe-
rustetun hotellin ja Utö Hembygdsföre-
ningen ry:n lunastamien asuinrakennus-
ten myötä10. 

Aina on kuitenkin muistettava, että 
lähes jokaiselle luovutettavalle saarelle 
jää merivoimien käytännössä pienimuo-
toisia rasitteita lähinnä johtamis-ja val-
vontajärjestelmien laiteiden ja kaapelei-
den muodossa. Rasitteet eivät kuiten-
kaan sellaisenaan estä alueiden jatkoke-
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Katunpään kasarmikahvila. 

hitystä. Ne on vain huomioitava olemas-
sa olevina tekijöinä. 

Luovutettavien alueiden 
luovutuskuntoon saattaminen 

Luovutettavien saarikohteiden saattami-
nen luovutuskuntoon on osassa kohteis-
ta pitkällinen prosessi, joka vaatii aikaa 
ja huomattaviakin resursseja. Pilaantu-
neita maa-aineksia on jossain mitassa lä-
hes joka saaressa, koska yleensä niillä on 
vuosikymmenten kuluessa syntynyt ajo-
neuvojen tankkaus- ja huoltopaikkoja, 
ampumaratoja ja kaatopaikkoja. 

Vaikeimpia puhdistettavia ja rai-
vattavia kohteita ovat ne, joilla maas-
toon on joutunut räjähtävää materiaa-
lia. Näin on laita erityisesti Vallisaa-
ressa, jolla toisaalta on säilynyt ainut-

laatuisia kulttuurihistoriallisia ja luon-
nonsuojeluarvoja. Maastoon haudatuis-
ta tai upotetuista räjähtävästä materi-
aalista on varsin vähän kirjal l ista do-
kumentaat iota . Tämän takia tuleekin 
jokainen luovutettava kohde tarkis taa 
ennen luovutusta. 

Pääesikunta on varautunut pilaan-
tuneiden maa-ainesten puhdistamiseen ja 
raivaamiseen budjetissaan, mutta mää-
rärahat tässäkin ovat rajalliset. Mikäli 
luovutettavalla kohteella on tulevaisuu-
dessa nähtävissä laajalle ulottuvaa käyt-
töä, on koko alue tarkistettava ja tarpeen 
mukaan puhdistettava ja jopa raivattava. 
Kaikkea ei kuitenkaan voida nykyisillä 
voimavaroilla suorittaa. On syytä kysyä 
tässäkin, mikä on kyllin hyvää ottaen 
huomioon alueiden tuleva käyttö? 

Yhteenveto 

Puolustusvoimien käyttämillä saarilla 
on säilynyt korvaamaton osa Suomen 
kul t tuur ihis tor ia l l i s is ta ja luontoar-
voista, joita ei saa hukata nyt, kun suuri 
osa kyseisistä saarista on jo luovutettu, 
tai tullaan lähitulevaisuudessa luovutta-
maan muuhun käyttöön. 

Kaikkea ei voida nykyisillä ja näh-
tävissä olevilla resursseilla säilyttää. 
Puolustusvoimien hall innoimilla saa-
rilla tulee tehdä kattava selvitystyö säi-
lyttämisen arvoisista kulttuurihistorial-
lisista ja luontoarvoista sekä niihin liit-
tyvistä seurannaisvaikutuksista. Selvi-
tyksen perusteella kyetään realistiset jat-
kopäätökset tekemään. Osin on näin jo 
tehtykin, esimerkkeinä Vallisaari - Ku-
ninkaansaari alue. Liian monelta alueel-
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ta selvitys edelleen puuttuu. 
Maanomista ja on avainasemassa 

saarikohteiden tulevaisuudesta päätet-
täessä. Useimmiten maanomistajan rooli 
on Metsähallituksella. Puolustusvoimat 
toimii nykyisellään vain käyttäjän roo-
lissa - ei kiinteistövälittäjänä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että puolustusvoi-
mat laistaa moraalisista velvoitteistaan 
tässä asiassa - päätehtävä se ei kuiten-
kaan ole. 

Kokonaisuutena katsoen puolus-
tusvoimilta vapautuvien saarten osalla 
on kyettävä hallintorajat ylittävään yh-
teistoimintaan, jossa merkittävää roo-

lia näyttelevät myös yksityinen taho ja 
vapaaehtoinen maanpuolustusta tukeva 
toiminta. Millään yksittäisellä taholla ei 
ole riittävästi resursseja koko tehtävän 
hoitamiseen. 

Merkkejä siitä, että muual lakin 
kuin puolustusvoimissa ollaan herää-
mässä huoleen suljettujen saarten tule-
vaisuudesta, on jo ollut näkyvissä. Ke-
säkuussa 2010 valtionvarainministeri-
ön, puolustusministeriön, ympäris tö-
ministeriön, kult tuuri- ja opetusminis-
teriön sekä Helsingin kaupungin edus-
tajien Helsingin edustan puolustusvoi-
mien saarten ympärille keskittynyt tu-

tustumis-ja seminaaripäivä on rohkaise-
va merkki tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Edessä on kuitenkin pitkä proses-
si, jonka eteen on tehtävä paljon työtä yli 
hallintorajojen. Menneiden sukupolvien 
vaalimaa ja rakentamaa kansallisomai-
suutta ei saa nyt hukata. Se vaatii sekä 
julkiselta taholta, että yksityisiltä toimi-
joilta pitkäjänteistä panostusta. • 
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Kirjoittaja toimii Metsähallituksessa f \ 
n y . . „ i .a . . palvelupäällikkönä vastuullaan Metsähallitus osana mm 

kanssa. Reservin kapteeni J . 

maanpuolustusta " " r ^ -
- yhteistyössä puolustusvoimien kanssa 

Suomenlinna 

Kunlnkaansaah 
Vallisaari, 

Pukkisaori 

Metsähallituksen maiden (vihreä) ja vesialueiden (sininen) sijainti. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tienoilla olevat Metsähallituksen saaret. 

Metsähallitus on valtion lii-
kelaitos, joka hallinnoi n. 
12,5 milj. hehtaaria val-

tion omistamia maa- ja vesialueita. Alu-
eista n. 5 miljoonaa hehtaaria on talous-
käytössä (Metsähallituksen metsätalo-
uden hoidossa), n. 4 miljoonaa hehtaa-
ria eriasteisessa suojelu- tai virkistyskäy-
tössä (Metsähallituksen Luontopalvelui-
den hoidossa) sekä loput n. 3,5 miljoonaa 
hehtaaria vesialueita, näistä suurin osa 
merialueiden yleisiä vesialueita. Koko-
naisuudessaan Metsähallitus hallinnoi 

noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta. 
Yhteis työl lä puolus tusvoimien 

kanssa on pitkät perinteet. Metsähalli-
tuksen maita on ollut puolustusvoimien 
käytössä jo ainakin 1940-luvulta asti. 
Suurimpana näistä on yli 100 000 heh-
taar in Rovajärven alue Rovaniemen ja 
Kemijärven kaupunkien alueella. 

Yhteistyö syveni v. 2002, jolloin 
puolustusministeriöllä olleet n. 80000 
ha:n maa- ja vesialueet siirtyivät pää-
osin Metsähallitukselle. Näissä siirty-
neissä alueissa oli myös suuri määrä puo-

lustusvoimien käytössä olleita merialu-
een saaria. 

Alueet edelleen 
puolustusvoimien käytössä 

Näiden Metsähallitukselle siirrettyjen 
alueiden lisäksi puolustusvoimien yksi-
köt vuokrasivat suurimman osan heil-
lä jo aiemmin käyttöoikeudella olleista 
Metsähallituksen alueista. Vuonna 2010 
puolustusvoimien yksiköt ovat vuok-
ranneet noin 150 sopimuksella yhteensä 
265000 ha:n maa- ja vesialueet. Vuokra-
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Glosholmu, Merivoimat luopuivat kohteesta vuonna 2008. Jatkokäyttö luonnonsuojelu lukuunottamatta Rajavartiolaitokselle vuokrattua aluetta saaren 

pohjoispäässä. 

taso määriteltiin sellaiseksi, että se kat-

taa täysimääräisesti metsätalouden saa-

matta jääneet tulot. 

Tämän kahdeksan vuoden aikana 

osa alueista on jäänyt pois, ja jonkin ver-

ran on hankittu uutta. Kokonaismäärä 

on säilynyt suurin piirtein samana. Pois-

tuneissa alueissa on useita saarikohteita, 

esim. Jussarö ja Glosholma. 

Maanhankinta 

Tehdyn sopimuksen mukaan Metsähal-

litus ja siellä Laatumaa-tulosalue hoitaa 

puolustusvoimien tarvitsemat lisämaa-

nostot. Maat hankitaan osana Metsähal-

lituksen maainvestointeja, ja ne lisätään 

vuokrasopimuksiin. 

Viime vuosien a ikana on maata 

hanki t tu vuosittain keskimäärin n. 700 

ha arvoltaan n. 1,7 milj. euroa. Nämä 

h, .ikinnat ovat kohdistuneet pääasias-

sa valmiusyhtymiin sekä isoihin harjoi-

tusalueisiin. 

Yhteistyötahot 

Pääosa yhteistyöstä tehdään puolustus-

voimien joukko-osastojen ja Metsähalli-

tuksen metsätalouden ja luontopalvelui-

den kanssa kentällä. Tässä yhteistyössä on 

usein mukana myös Senaatti-kiinteistöt ja 

Puolustushallinnon Rakennuslaitos. 

Vuokrakohteet , kuten myös me-
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rivoimien käytössä olevat saaret ovat 
usein jakaantuneet niin, että maapoh-
ja on Metsähallituksella ja rakennukset 
ja rakenteet ovat Senaatti-kiinteistöillä. 
Puolustushallinnon rakennuslaitos tar-
joaa palveluita sekä Senaatti-kiinteis-
töille että puolustusvoimille. 

Uudenmallisen yhteistyön 
hyödyt 

Muutoksen tavoitteena oli pa ran taa 
maanpuolustuksen toimintaedellytyk-
siä, turvata puolustusvoimien toiminta 
ja tuottaa sille kilpailukykyiset kiinteis-
töpalvelut. Uusi hallintamalli ja sovittu 
yhteistyö ovat mahdollistaneet puolus-
tusvoimien vuokraamien alueiden tehok-
kaan ja taloudellisen monikäytön. Met-
sätalouden taloudellinen tulos, samoin 
kuin luonnonsuojelutietämys, on paran-
tunut siirtyneillä alueilla. Maanhankin-
nan siirto Metsähallitukselle on mahdol-
listanut joustavamman ja nopeamman 
uusien alueiden hankinnan sekä käyttö-
oikeuksien teon valmistelun. Vanhoista 
alueista luopuminen on myös helpompaa 
ja alueet tulevat nopeammin ja valtion 
kannalta taloudellisemmin uuteen käyt-
töön. Samalla puolustusvoimilla on ollut 
mahdollisuus keskittyä ydintehtäväänsä. 

Alueista luopumiset 
ja uusiokäyttö 

Puolustusvoimien rakennemuutos on 
jo aikaansaanut , ja aikaansaa, jatkos-
sakin mittavia luopumisia nyt vuokra-
tuista alueista. Määrällisesti suuri osa 
luopumisista kohdistunee merivoimien 
rannikolla oleviin, yleensä pienialaisiin 
kohteisiin. Suomenlahden rannikol la 
on kaikkiaan 27 kohdetta i tärajan Mus-
tamaasta aina Saaristomeren Gyltöön. 
Näistä kohteista on osin jo tehty päätök-
siä luopumisesta, esimerkiksi Vallisaa-
ri ja Kuninkaansaari ja osa kohteista on 

Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Jarmo Nieminen 

w i l r I M o 

G a d d f j ä r d e n 

O MefeaimKuK i '""*' 
6 Maar«ntfciu5tortDS liMML'10 

Jussurö, merivoimat luopui käytössään olleesta saaren itäpuolesta v. 2002. Saarella on vilkasta 

matkailuliiketoimintaa yksityisten yrittäjien toimesta. Saari tullaan liittämään osaksi Tammisaaren 

saariston kansallispuistoa. 

vielä jatkoselvittelyssä puolustusvoimien 
sisäisissä selvityksissä. 

Yleisesti, mikäl i puolustusvoimi-
en tarve johonkin alueeseen loppuu, 
käydään Metsähallituksen ja Senaatti-
kiinteistöjen välillä neuvottelut alueen 
ja sillä sijaitsevien rakennusten ja raken-
teiden jatkokäytöstä. Vaihtoehtoina ovat 
yleensä maapohjan tai rakennusten hal-
linnansiirrot siten, että kokonaisuus oli-
si yhdellä toimijalla. Joissain tapauksis-
sa voidaan rakennukset myydä Senaatin 
toimesta ja niiden maa-alue joko myydä 
tai vuokrata Metsähallituksen toimesta. 
Viimeisenä ja valtion kannalta huonoim-
pana vaihtoehtona on sitten rakennusten 
ja rakennelmien purku. 

Saarikohteet ovat tässä mielessä 
hieman poikkeuksellisia kohteita van-
hojen, kult tuurihistorial l isest i arvok-
kaiden rakennusten ja rakenteiden sekä 

hyvin säilyneen luonnon takia. Tämä te-
kee niistä erinomaisia kohteita suojeluun 
ja kansalaisten virkistyskäyttöön. Ne 
ovatkin Metsähallituksessa lähes poik-
keuksetta Luontopalveluiden hoidossa ja 
niiden jatkokäyttö tulee painottumaan 
edellä mainit tuihin asioihin. Alueita ei 
tulla juurikaan myymään ulkopuolisille 
tai kaavoittamaan mökkitonteiksi. 

Kun alueen vuokrasopimus lop-
puu, poistuu samalla myös puolustus-
voimien mahdollisuus pitää alue suljet-
tuna. Nämä käytöstä poistuvat kohteet 
on puolustusvoimat sitoutunut läpikäy-
mään ja poistamaan alueilta vanhat am-
mukset tai saastuneet maa-alueet ja var-
mistamaan muutenkin alueiden turval-
lisuuden. Merivoimien saarikohteissa on 
yleensä sovittu alueella olevien tykkien 
deaktivoimisesta paikalleen. • 
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saaret" ja Senaatti-kiinteistöt 

Ilpo Savolainen on johtava 
kiinteistöasiantuntija 
Senaatti-kiinteistössä. 

"Suljetut 

Puolustusvoimat ja Rajavartio-
laitos ovat luopumassa joukos-
ta saariaan. Lähes kaikki in 

saariin jää kuitenkin erilaista merenkul-
kua, ilmailua, säätietoja, puhelinliiken-
nettä, meripelastusta jne palvelevia ra-
kennuksia, rakennelmia ja laitteistoja. 
Nämä laitteistot vaativat keskeytymä-
töntä sähkön syöttöä. Merikaapeleille ja 
automaattisille varavoimakoneille rnak-
sutahoa on vaikeaa löytää, kun jokaisen 
meressä olevan kaapelin vaurio maksaa 
n. 0,5 milj. €:a. Varavoimakoneet vaati-
vat hoitokäynnit koekäyttöineen ja polt-
toaineen kuljetuksineen. Uusien koneiden 
vaihtokin saarissa maksaa yleensä yli 100 
000 €. Usein verkostot palvelevat saarten 
vakinaisia ja loma-ajan asukkaita. Vesi-
huoltoverkostojenkin maksaja häipyy 
puolustusvoimien kerätessä kimpsunsa. 

Saarien valtion omistuskin on useis-
sa tapauksessa jaettu niin, että Metsähal-
litus hallitsee maata ja Senaatti-kiinteis-
töt taloja, rakenteita ja verkostoja. 

Kohteiden myynti on kovin harvoin 
mahdollista erilaisten suojeluarvojen ja 
niistä tehtyjen päätösten vuoksi. Luon-
nonsuojelulliset asiat tosin pian osittain 
tuhoutuvat, kun vapaa liikkuminen saa-
rissa sallitaan. Useat säädöksillä suojel-
lut lajit ovat tulleet saarille esim. hevos-
ten väkirehussa, laivojen painolastissa 
tai ulkomailta tuotujen tavaroiden top-
pausoljissa. 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolai-
toksen kohteet on lainsäädännön mu-
kaan rakennettu pääsääntöisesti ilman 
kunnallista rakennuslupaa ja kaavoitus-
ta. Osassa kohteita on toki kaavoitusta 
muistuttavat maankäyttösuunnitelmat 
osana varuskuntasuunnitelmaa. Raken-
nustöitä on toki valvottu ja tarkastettu 
Puolustusministeriön toimesta aiemmin 
ja nykyisin Senaatti-kiinteistöjen tilauk-
sesta Puolustushallinnon Rakennuslai-
toksen suorittamana. 

Saarien uusiokäyttö edellyttää ai-
na kunnal l is ta kaavoitusta. Kaavojen 
valmistelu rakennushistorian selvityk-
sineen, luontoselvityksilleen ja käsitte-
lyilleen vie aikaa vähintään kolme vuot-
ta. Nykyisin osapuolia kaavoituksessa 
on runsaasti. Osassa saaria on puretta-
va asetuksella säädetty siviilien li ikku-
miskielto tai ammunnan suoja-alue en-
nen siviilikäyttöä. 

Pi tkän sotilashistorian vuoksi saa-
rien maaperään, lampiin ja rantaveteen 
on saatettu ajan käytännön mukaan hau-
data aseita tai ampumatarvikkeita. Työ-
lästä raivaustyötä osaa tehdä vain eri-
koiskoulutettu puolustusvoimien henki-
löstö. Edes alueiden tutkiminen ei näytä 
onnistuvan siviilikonsulteilta. Jo tutki-
muksien tekoon kuluu runsaasti aikaa. 

Kaatopaikoista, ampuma-alueista, 
telakoista, satamista ja säiliöiden alueil-
ta löytyy tutkimuksissa PIMAa (pilaan-

tunut ta maata). PIMA tutkimukset ja 
puhdistustyöt osataan Pääesikunnassa 
ja Puolustushallinnon Rakennuslaitok-
sessa hyvin, jopa niin hyvin, että heitä 
käytetään konsultteina siviilitehtävissä. 

Selvitykset 

Uudenmaan liitto on tehnyt selvityksen 
"Rannikkolinnakkeiden tulevaisuus". 

Metsähallitus on tehnyt Vallisaaren 
ja Kuninkaansaaren hoitosuunnitelman. 

Yksittäisistä saarista tai linnoit-
teista on tehty lukuisia opinnäytetöitä. 

Metsähall i tuksesta biologi Ant-
ti Bellow on tehnyt saarien luonnosta 
runsaasti selvitystyötä. 

Saariin merivoimien kanssa tehty-
jen kierrosten ja edellä mainittujen sel-
vitysten perusteella Metsähallitus ja Se-
naatti-kiinteistöt ovat selvittäneet kaa-
voitustyöhön ryhtymistä kaupunkien ja 
kuntien kanssa. 

Luovutettavat saaret 

Puolustusvoimat ja Rajavar t io la i tos 
ovat luopuneet tai luopumassa seuraa-
vista saarista: 

UTÖ 
Uusiokäyttönä varuskunta-alue hotelli 
ja loma-asuntoalueena. Saareen jäi eri-
laista viestitekniikkaa ja toimivia tykki-
asemia. Saareen tehtiin oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava. Saaren laitureiden, tei-

h Ife 
i i i 
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Vallisaari. A leksanterin patteri. 

den ja verkostojen toiminnan järjestämi-
nen oli erityisen hankala prosessi. 

RYSÄKARI (Ryssänkari) 
Saari on kokonaan vapautumassa. Rai-
vaus ja PIMA -puhdistus ovat valmistu-
massa. Suoja-aluetta asetuksista ja kar-
toista ei ole poistettu. 

PIRTTISAARI 
Saaresta on luovuttu lähes kokonaan. 
Saarelle jäi erilaista viestitekniikkaa. 
Rajavar t ioasema toimii toistaiseksi. 
Metsähallitus on myynyt maapohjan lä-
hes kokonaan ulkoilutarkoituksiin. Osa 
rakennuksista on purettu. 

PORSÖ 
Luopumistyöt ovat lopuillaan. Raken-
nukset ja rakenteet on tarkoitus luovut-
taa Metsähallitukselle. Ampuma-alu-
een suojavyöhykettä on muutettava si-
viilikäytön mahdollistavaksi. 

STORKUBB 
Vapautui Rajavartiolaitokselta. Siirre-
tään Ahvenanmaan maakuntahall i tuk-
selle. 

VALASSAARET 
Vapautui Rajavartiolaitokselta. Maa-
pojan omistaa jakokunta. Saarella me-
renkulun turvalaitteita ja sääasema. On-
gelmana sähkön tuottaminen laitteiden 
käyttäjätahon hyväksymään hintaan. 

Kohteeseen ei ole löytynyt uutta 
toimijaa. 

GLOSHOLMEN 
Kohde on toistaiseksi Rajavartiolaitok-
sen käytössä. 

KUIVASAARI 
Saari on toistaiseksi merivoimien vuok-
raama. Saaressa on Rannikkotykistö-
killan ylläpitämä ainutlaatuinen museo. 
Killan jäsenet perheineen ovat museon 

tykkien ja rakennelmien kunnostamises-
sa tehneet mittavan työsuoritteen. Osit-
tain saarta tarvitaan puolustusvoimien 
pysyvään toimintaan. Museona toimivien 
tykkiasemarakennelmien ja rakennusten 
lämmittäminen ja kuivureilla kuivana pi-
täminen vie runsaasti energiaa. Kohteen 
rahoitus hienon museon säilymisen kan-
nalta vaatii ideoita ja kulttuuritahtoa. 

VALLISAARI 
Ennen siviilikäyttöä saaressa on tehtävä 
runsastöinen raivaus. 

Saaressa on osa Suomenlinnan lin-
noitusta. Kohteen jatkokäyttöä ja operoi-
jaa haetaan valtiovarainministeriön joh-
dolla. Kirjoittajan mielestä luonnon hoi-
to tulisi pysyä maapohjan hallinnoijalla 
Metsähallituksella. Linnoitusrakenteiden 
ja rakennusten operoinnin tulisi olla Suo-
menlinnan hoitokunnalla, joka kunnos-
taisi kohteita vankityönä kuten Suomen-
linnassa. Puolustusvoimien tarvitsemat 
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osat voisivat säilyä Senaatti-kiinteistöillä. 
Saaren linnoitteista on tehty ide-

oivia opinnäytetöitä. Saaren runsaista 
luontoarvoista Metsähallitus on laatinut 
selvityksiä ja hoitosuunnitelman. 

KUNINKAANSAARI 
Kohde on toistaiseksi puolustusvoimi-
en vuokraama. Maapohjan omistajuut-
ta hoitaa Metsähallitus, rakennuksia ja 
rakenteita Senaatti-kiinteistöt. 

Saaren käyttöä ja operoijaa hae-
taan jatkossa Valtiovarainministeriön 
johdolla. Saaren rakennukset ovat vä-
häisiä. Saarta koskevat ratkaisut tehtä-
neen kuten Vallisaaressa. 

BÄGASKÄR 
Saari on meripelastuskäytössä ja viesti-
teknisessä käytössä. 

HÖGÖ 
Osan saaren rakennuksista on vuokrattu 
merikaapeleiden varastoksi. Kohteessa 
on myös viestiteknisiä tarpeita. 

MÄKILUOTO 
Saaren selvitystyötä moninaiskäyttöön 
aloitel laan. Naapur iva l t ion vuokra-
ajalta peräisin olevien betoniröykkiöi-
den ym paikkojen raivaaminen turval-
liseksi on toistaiseksi arvioimatta. Saa-

reen jää puolustusvoimien ja muiden ta-
hojen toimintoja. 

RUSSARÖ 
Saareen tutki taan matkailua yhteiskäy-
tössä puolustusvoimien kanssa. 

ÖRÖ 
Saaressa on rakennushistoriallisia kult-
tuuriarvoja ja runsaasti luontoarvoja. 
Saaren perhoskanta on erityinen alan 
tutkijoiden ja harrastajien mielenkiinnon 
kohde. Saarta on jo avattu päivämatkai-
lulle. Rakennusten yhteiskäyttöä on ide-
oitu, toimijaa ei ole toistaiseksi löytynyt. 

Ei yksityisomistukseen, mutta ide-
oita kaivataan. 

Ideat tervetulleita 

Kaikkien saarien osalta on nähtävissä, 
että erilaiset lainsäädännön pykälät ja 
päätökset estävät tehokkaasti maapoh-
jan siirtymisen yksityiseen omistukseen. 
Matkailu- ja retkeilykäytön toivoisi li-
sääntyvän. Vain uusi toimiva käyttötar-
koitus säilyttää parhaiten kulttuurihis-
torialliset kohteet. Vandalismi iskee alle 
aikayksikön käyttämättömänä olevaan. 
Kaikki ideat käytöstä poistuvien kohtei-
den käytöstä ja uusista omistajista ovat 

tervetulleita. • 
Kuvat: Jari Sipilä 

Näkymä Vallisaaresta Suomenlinnaan. 
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Nyt tarvitaan selkeitä 
• 1 1 1 A • • 1 • • • I paatoksia! Everstiluutnantti 

Jarmo Nieminen 
on helsinkiläinen 
kaupunginvaltuutettu. 

Kuivasaari. 

Alustus perus tuu Helsingin 
kaupung inha l l i tuksen pu-
heenjohtajan Risto Rautavan 

ja kaupunkisuunni t te lus ta vastaavan 
ylimmän viranomaisen, kaupunkisuun-
nitteluviraston pääl l ikön Tuomas Ra-
jajärven kanssa käymiini keskustelui-
hin sekä omiin havaintoihini työsken-
nellessäni valtuustokollegojen ja eri vi-

ranomaisten kanssa asiana olevaan saa-
ristoon liittyen ja myös saarilla opetus-, 
ympäristö- ja museoalan viranomaisten 
oppaana. 

Valtuustoretki 

Sotilassaaret ovat tuntematon paikka, 
aivan kuin niitä ei olisi olemassakaan. 
Sitä ne ovat olleet niin monelle - monel-

le kaupunginvaltuutetulle, ja sitä ne ovat 
olleet alueen käyttöä suunnitteleville vir-
kamiehille ja heidän esimiehilleen. 

Viime vuoden mielenkiintoisimpa-
na valtuuston vierailukohteena ja - t a -
pahtumana pidettiin tutustumista nyt 
käsiteltävinä oleviin saariin. Retken yh-
teydessä saaret saivat kasvot. Saarien ar-
vot, mahdollisuudet ja ongelmat konk-
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Kuivasaari. 

retisoituivat. Ja mikä on erityisen mer-
kittävää, rivivaltuutetulle selvisi, miksi 
Helsingin edustalla on sotilassaaria jat-
kossakin. Tiedän kokemuksestani, että 
sotilaat pitävät toimintaansa niin itses-
tään selvänä. Toisille se pitää kertoa. 

Helsingin strategia 

"Helsinki pääkaupunkina ja seudun kes-
kuksena on kehittyvä tieteen, taiteen, luo-
vuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien pal-
velujen voimaan perustuva maailmanluo-
kan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, 
jonka menestys koituu asukkaiden hyvin-
voinnin ja koko Suomen hyväksi. Metro-
polialuetta kehitetään yhtenäisesti toimi-
vana alueena, jossa on luonnonläheinen 
ympäristö ja hyvä asua, oppia, työsken-
nellä sekä yrittää". (Helsingin kaupungin 
strategiaohjelma 2009 - 2012) 

Kansainvälisesti kilpailukykyi-
nen Helsinki 

Helsingin kansainvälisen toiminnan ta-
voite on maailman mittakaavassa kilpai-
lukykyinen Helsinki. Tämän tavoitteen 
toteutumisen edellytyksenä on Suomen-
lahdenalueen kehittyminen menestyvänä 
ja toimivana talous-ja työssäkäyntialu-
eena. Toteutumiseen vaikuttaa mm.se, 
miten Helsinki kehittyy Itämeren logis-
tisena keskuksena 

Helsinki onkin ra jannut merialu-
eensa kahdella avomereltä mantereelle 
johtavalla suurväylällä. Niiden kehittä-
minen väistämättä vaikuttaa myös käsi-
teltävänä olevien saarien uusiokäyttöön. 
Nimittäin näitä sisääntuloväyliä yhdis-
tää rannikon suuntainen rannikkoväy-
lä Porkkalasta Harmajalle, sieltä Kuiva-
saaren taitse ja Vallisaaren-Kuninkaan-
saaren editse Vuosaareen sekä päinvas-
toin. Muun muassa koko tämän jäätal-
ven on osa Vuosaaren sataman sisääntu-
loliikenteestä ohjattu tätä mutkittelevaa 

väylää pitkin ulkosaariston, siis Kataja-
luodon-Kuivasaaren-Isosaareen-Ees-
tiluodon tasan pysäyttämien ahtojäiden 
takapuolelta satamaan. 

Tuulienergia 

Saarille on aiempina vuosikymmeninä 
esitetty muun muassa Helsingin ohitta-
vaa kehätietä, suursatamaa, ydinvoima-
laa, kaupunginosarakentamista ja tuu-
livoimala-alueita. Puolustusvoimatkin 
suunnitteli alueelle aikoinaan Helsin-
gin laivastoaseman perustamista. Näis-
tä esityksistä varteenotettavan pohdin-
nan alla on tuulivoiman hyödyntäminen. 

Helsinki etsii kiivaasti keinoja, mi-
ten toteuttaa valtuustopäätös vähentää 
20 prosenttia energiatuotantonsa hiili-
dioksidipäästöjä, miten tuottaa energi-
astaan 20 prosenttia uusiutuvilla luon-
nonvaroilla, ja miten tämä kaikki teh-
dään vuoteen 2020 mennessä. Mikäli ky-
seinen merellinen energiaresurssi otet-
taisiin käyttöön, se tarkoittaisi muun 
muassa Kuivasaaren-Katajaluodon ta-
san ja sen edustan rakentamista. 

Merelliset matkailupalvelut 

Yhtenä kaupungin strategian tavoittee-
na on vahvistaa merellisiä matkailupal-
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veluja ja Helsinkiä risteilymatkailun ko-
tisatamana. Matkailutavoite johtaakin 
ajatukset nyt käsiteltävien saarien tar-
joamiin mahdollisuuksiin. 

Vallisaari ja Kuninkaansaari 

Kruunuvuoren rakentaminen, Vasik-
kasaaren kehittäminen merellisenä lä~ 
hivirkistyskohteena, Unescon maail-
manperintökohteen vaikutus ja Kruu-
nuvuorenselän kansallisesti arvokkaat 
kul t tuuriympäris töt tar joavat todelli-
set mahdollisuudet merellisen matkai-
lun kehittämiselle. Kul t tuur ihis tor ian 
ja elämyksellisten luontokohteiden yh-
distelmä on suuri mahdollisuus, kuten 
myös saarien tavaton erilaisuus. Ku-
ninkaansaar i ja Vallisaari tulevat liit-
tymään automaattisesti Suomenlinnan 
ja Kruunuvuorenselän lähimatkailun ja 
virkistystoiminnan kehittämiseen, siten 
kuten se valtion viranomaisten toimen-
pitein tehdä mahdolliseksi. Vähintä mi-
tä pitää tehdä, on lähisaarien avaami-
nen kaupunkilaisten käyttöön. Alueen 
kehittäminen ei saa kui tenkaan johtaa 
siihen, että Helsingin mahdollisuus käyt-
tää ja parantaa merellisiä kaupunginosi-
aan heikkenee. 

Kuivasaari 

Kuivasaari on jo kaukainen kohde, mut-
ta rakenteiltaan kiehtova, jos sitä sellai-
sena kohteena matkailun käyttöön ke-
hitetään. Saari on satunnaiselle kulki-
jalle hyvin vaarallinen paikka. Liikku-
minen muutoin kuin merkityillä reiteil-
lä olisi arveluttavaa. Tarjoisiko saari tu-
kikohdan ammattikalastajille, miksi ei. 
Voisiko saari olla kaupungin omistuk-
sessa? Hyvinkin mahdollista. Edellyttä-
en kumminkin, että saaren omistaja tai 

puolustusvoimat vastaa pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisen kustannuksista. 

Rysäkari 

Entä Rysäkari? Saari voisi hyvinkin toi-
mia tulevaisuudessa huviveneilijöiden le-
vähdys- ja leiriytymispaikkana ja Hel-
singin läntisen saaristomatkailun kes-
kuksena. Saaren sijainti lähellä rannik-
koväylää, ulkomeren rannalla, maastol-
lisesti virkistyskäytön mahdollistavana 
saarena on hieno mahdollisuus kehittää 
saaristomatkailua. 

Kuka vastaaja muita 
kysymyksiä 

Kaikkien esillä olevien saarien uusio-
käytön ongelmana on saarien tavoitetta-
vuus. Miten saarille päästään. Kuka yh-
teydet maksaisi? Helsinki tulee kehittä-
mään merijoukkoliikennettä. Mutta on-
ko saarien vetovoima riittävä tarvittavan 
käyttäjämäärän takaamiseksi. Mahdol-
listavatko Metsähallituksen ja Museo-
viraston nootit satojen tai tuhansien ih-
misten päivittäiset vierailut? Entä saa-
ko Senaatti-kiinteistöt saaristaan liik-
kujalle turvalliset? Kuka poistaa ja kor-
vaa pilaantuneet maamassat ja varmistaa 
myös merenpohjan turvallisuuden? Ko-
rialla, Vaasassa ja Hangossa puhdistus-
työstä on vastannut valtio. Niin toimii 
kaupunkikin - korvaa aiheuttamansa va-
hingot. Vai ovatko saaret jäämässä mak-
sumiehen puutteessa ränsistymään? Toki 
ne tällöin tarjoaisivat silloinkin potenti-
aalia elämysmatkailulle. 

Tällä hetkellä Helsinki on suoma-
laisen itsenäisyytensä ajan suurimman 
rakentamisen kauden edessä. Kaupungin 
resurssit on sidottu näihin investointei-
hin. Kokoamani ymmärryksen mukaan 

Helsingin kaupunki kääntää katseensa 
viranomaisiin ja luottaa heidän kykyyn-
sä ratkaista edellä esitetyt ongelmat. Ni-
mittäin ilmeisesti kaikissa mahdollisis-
sa ratkaisumalleissa, mikäli puolustus-
voimat poistuvat saarilta, on helsinki-
läisillä oikeus nauttia saarien maastois-
ta. Toki toimintaa voidaan myös ohjata 
ja erilaisia osaratkaisujakin voidaan teh-
dä, mut ta valtion maksumieheksi kau-
punki ei ole ryhtymässä. Nyt kaikissa 
päätöksissä tarvi taan ratkaisuja saari-
en toiminnallisen käytön aloittamisek-
si, jot ta maailmalla voimakkaimmin ja 
meillä Suomessakin voimallisesti kasva-
valla kult tuuri- ja luontomatkailuelin-
keinolla olisi entistä paremmat mahdol-
lisuudet. Ehkä viranomaiset ovat viimei-
set vuodet liikaakin miettineet erilaisia 
saarien hallintomalleja. Vai onko niin, 
että käynnistävä voima tulee Virosta tai 
Venäjältä osoittamaan miten maailmal-
la legendaarisen Pietari Suuren merilin-
noituksen kulttuuri- ja luontomatkailu 
järjestetään. Hallintomallien pohtimi-
sen sijaan tarvitaan nyt selkeitä päätök-
siä toiminnan käynnistämisestä. 

Saarien käyt tö tulee prof i lo ida 
voimassa olevan saariston osayleiskaa-
van tarkistamisessa. Tämä ei saa johtaa 
Helsingin muiden toimintaedellytysten 
kaventamiseen ympäristössä. Unescon 
maailmanperintö on mahdollisuus, mut-
ta samalla se on myös selkeä uhka ym-
päristölleen. Asiat on sovittava sopimus-
teitse. Kuka vastaa, mistä vastaa? Kenen 
budjetista tehtävät ja toimenpiteet rahoi-
tetaan? Ja mitkä ovat heijastevaikutukset 
koko Kruunuvuoren alueen kokonaiske-
hittämiseen? • 

Teksti perustuu Jarmo Niemisen seminaarissa 
pitämään alustukseen/puheenvuoroon. Editointi 
ja lyhentely, päätoimittaja Kai Masalin 
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Johanna Pakola 

"Kirje" lännestä 

Mitä tapahtuu kun linnakkeen käytettävä 
ennen-päivämäärä menee umpeen? 

Rannikkoupseeriyhdistyksen ja 
Meriupseeriyhdistyksen semi-
naarissa 25.3.2010 käsiteltiin 

"Suljettujen saarien" tulevaisuutta. Nä-
kökulmia esittelivät eri sektorien asian-
tuntijat, ja näkökulmia oli useita. Tääl-
lä lännessä tuo käytettävä ennen-päivä-
määrä on monelta linnakkeelta jo men-
nyt umpeen, ja useita l innakkeita on 
siirtynyt uusien käyttötapojen ja uusi-
en omistajien piiri in. Näi tä kokemuk-
sia seuranneena seminaari oli kiinnos-
tava; Helsingin suunnalla ollaan tulossa 
samaan tilanteeseen, josta Turun suun-
ta on jo jatkanut eteenpäin. En toki väi-
tä läntisiä toimijoita edistyneemmiksi 
kuin i täisiä. . . 

Mikä linnakkeissa kiinnostaa kä-
vijöitä tai ylipäätään suljetuille saarille 
haluavia? Suurin kiinnostavuus veron-
maksajien kannal ta lienee se, että lin-
nakkeille ei ole aiemmin ollut asiaa kuin 
harvoilla ja valituilla. Kaikki kielletty 
ki innostaa, ja jos Suomen kaltaisessa 
lintukodossa on jotakin kiellettyä ja ra-
joitettua, varsinkin kun se on kustannet-
tu verorahoilla, niin sehän PITÄÄ saa-
da jokaisen kokea! Näin suurin osa ve-
ronmaksajista ajattelee. Linnakkeiden 
verhoa on rajoitetusti avattu, ja kysyn-
tää on enemmän kuin tar jontaa. Palve-
lut ovat vielä melko vaatimattomia, mut-
ta konsepti on ollut pidetty. Ompeluseu-
rojen kuningat tar ia ja petankkikerho-
jen kuninkaita ovat olleet ne, ketkä ovat 
iltapäiväteen lomassa päässeet mainit-

semaan, että kävinpä tuossa päivänä 
eräänä l innakkeella. . . Mystisyys myyjä 
kiinnostaa! 

Tässä seuraavassa kokemuksia jo-
kuselta l innakkeelta, toivottavasti ne 
antavat uusia vinkkejä tulevien muutos-
ten edessä. Se, mikä yhdistää kaikkia va-
pautuvia l innakkeita, on tietenkin nii-
den suurin valtti eli historia. Toinen yh-
distävä tekijä on se, että siirtyypä omis-
tus kenelle tahansa, likividiteettiä pitää 
olla aika lailla. Omistuksen myötä siir-
tyy myös iso kasa kulttuurihistoriaa, ja 
sen ylläpitäminen, säilyttäminen ja kun-
nostaminen nielee euron jos toisenkin. 
Toki erojakin löytyy: täällä lännessä ei 
saarten asuntorakentamiselle ole juu-
rikaan tarpeita, sen sijaan pääkaupun-
kiseudulla tämäkin keskustelu elää voi-
makkaana. Ja kyllähän täälläkin kesä-
mökkejä valitettavasti ollaan suunnitte-
lemassa milloin minnekin, myös alasajet-
tujen linnakkeiden alueelle. 

Utöstä Turkuun johtavaa väylää 
seilaavat ulkomaiset k ippar i t sanovat 
usein, että väylä on ainut paikka maail-
massa missä saa seilata keskellä metsää! 
Tämä kuvastaa sitä, että saaret sijaitse-
vat kaukana mantereesta, niin myös lin-
nakesaaret. Sijainti asettaa sekä omia 
haasteita että lisää kiehtovuutta saar-
ten uutta käyttöä mietittäessä. Toisaal-
la etäisyyttä mantereeseen on vain jo-
kunen kilometri, toisaalla taas etäisyys 
saattaa olla kymmeniä kilometrejä. Mat-
ka on joko suojainen tai avointa merta, 

sekin tuo oman lisänsä kohteen tavoitet-
tavuuteen. Sopivan luovat ja hullut, mie-
lellään kuitenkin hyvää makua osoitta-
vat ratkaisut olisivat tervetulleita linna-
kematkailua kehitettäessä, niillä toimija 
lunastaisi paikkansa suuressa massassa. 

Katanpää 

Syksyllä 1999 omistajaa vaihtoi Kus-
tavissa sijaitseva Katanpään linnake. 
Alue siirtyi rakennuksineen Metsähal-
litukselle. Kesällä 2000 saarella alkoi 
luontomatkailutoiminta. Kolme ensim-
mäistä kesää linnakkeella oli palvelui-
na vain opastus kaksi ker taa päivässä 
ja ne saaristossa aina niin kaivatut käy-
mälät. Allekirjoittanut asusteli uinuval-
la linnakkeella kolme kesää hoitaen niin 
opastukset kuin käymälätkin. En kerro 
kumpi oli mukavampaa . . . Kävijöiden 
määrä kasvoi joka vuosi, luku l i ikkui 
muutamassa tuhannessa (samaa tah-
tia lisääntyi käymälöiden tyhjennystar-
ve...). Enemmistö tuli omalla veneellä, 
ja sehän oli helppoa: saarella oli valmii-
na iso laituri, syvä satama ja sopiva väy-
lä. Nämähän löytyy lähes jokaiselta lin-
nakkeelta, laiturin kunto tosin vaihtelee 
paikoitellen hyvinkin paljon (ja veneis-
sä oli useimmiten oma vessa, kiitos sitä 
käyttäneille...). Vähemmistö, eli venei-
lemättömät, tulivat lähiseutujen yrittäji-
en tarjoamilla ryhmämatkoilla. Omatoi-
miset veneilijät hoitivat itse ruokailunsa, 
ryhmille palvelun toteutti yrittäjä. Haas-
teellinen jut tu saaren matkailun kehit-
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Katanpään linnakkeen maamerkki ja tunnus on kiistatta vanha vesitorni. 

tämisessä oli mm. juomaveden puute, eli 
saarelta ei löytynyt ollenkaan juomakel-
poista vettä. Saaren historia oli kävijöil-
le (myönnetään.. . alkuun oppaallekin) 
aika mysteeri. Mutta historia oli Katan-
päässä se juttu! Siitä haluttiin kuulla (ja 
opas halusi sen oppia . . . ) , jopa oman 
kunnan asukkaille linnakkeen historia 
oli suuri musta aukko! Linnakkeesta oli 
toki aina kunnassa puhuttu, mutta tosi-

asiat olivat hieman sekoittuneet fiktioon. 
Katanpäässä odotellaan edelleen, 

että jostakin löytyisi taikalamppu, jos-
ta ilmestyisi hyvä henki ja rahoittaisi 
kul t tuurihis tor ial l isest i merki t tävän, 
osin jopa ainutlaatuisen rakennuskan-
nan kunnostamisen (ja minä odotan että 
tuo henki on NIIN hyvä, että se kunnos-
taa koko Pietari Suuren Merilinnoituk-
sen nimellä tunnetun kokonaisuuden...). 

Suurin osa Katanpään rakennuksista on 
ollut yli kymmenen vuotta kylmillään ja 
tyhjillään. Sitähän eivät hirsirakennuk-
set kestä, vaan ne vaativat käyttöä. Hy-
vääkin on tapahtunut: Katanpää lunasti 
välittömästi paikkansa veneilevän kan-
san parissa, nykyisin kävi jämäärä on 
vakiintunut reiluun 10 000 kesäkauden 
kävijään. Saarella on ollut mm. erilaisia 
leirejä, kesäteatteria, näyttelyjä, kilpai-
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luja ja toteutettiinpa siellä männä vuo-
sina Suuri Seikkailu-ohjelmakin. Pal-
veluista huolehtii paikall inen yri t täjä. 
Opastus ei ole enää se ainut palvelu, ny-
kyään saarella on useita laitureita, poi-
juja, satamapalveluja, opastauluja ja ke-
säkahvila. Ja riittävän iso käymälä, jota 
yri t täjän ei tarvitse tyhjennellä. . . 

Jungfruskär 

Yksi Saaristomeren helmistä on Jung-
fruskär. Se siirtyi Metsähallitukselle sa-
maan aikaan Katanpään kanssa. Jung-
fruskärissä ei ole suojeltavia rakennuk-
sia ja linnoituslaitteetkin ovat ainakin 
toistaiseksi vailla suojelumääräyksiä, 
mutta helmen saaresta tekee sen luonto. 
Saaren maisemaa on hoidettu niin palk-
katyönä sotaväen toimesta kuin raivaa-

malla ja laiduntamalla. Opastusta on 
tar jol la vain satunnaisesti. Rakennus-
ten, pääasiassa vanhan kasarmi-ruoka-
lan kunnostuksesta puhutaan aina toisi-
naan, mutta ainakaan vielä kovin suurta 
kunnostusta ei ole aloitettu. Kunnostuk-
sen myötä rakennus mahdollistaisi ma-
joittumisen isommallekin ryhmälle. To-
sin viimeisin huhu kertoo, että koska ka-
sarmirakennus ei ole ainutlaatuinen eikä 
suojelukohde, niin sen annetaan mädän-
tyä. Palveluiksi laskettaneen vain käyn-
tisatama ja nuotiopaikka sekä merkitty 
luontopolku. Suuria massoja saarelle ei 
ilmeisesti kaivatakaan, mutta liikkumi-
nen on sallittua kaikkialla. Jungfruskä-
rissä on edelleen kolme 6:n tuuman tyk-
kiä. Turvallisuussyistä nämä kuten lähes 
kaikkien muidenkin alasajettujen linnak-

keiden tykit on de-aktivoitu. Kaksi saa-
ren tykeistä on luontopolun varrella, ja ne 
sekä yksi neuvostolentäjien hauta ovatkin 
merkittävin muisto saaren linnakehisto-
riasta. Muutoin pääpaino opastauluissa 
on luontoarvoilla. Suuria haasteita saa-
rella ei nykytilassa ole ainakaan kävijöi-
den suunnalle. Se on melko kävijäturval-
linen, kunhan muistaa saaristoluonnon 
vipeltäjät eli käärmeet ja alati lisäänty-
vät punkit . 

Kuuskajaskari 

Rauman lukoksikin maini t tu Kuuska-
jaskari on ollut myös kymmenisen vuot-
ta siviilikäytössä. Saaren omistaa Rau-
man kaupunki , j a toimintoja saarel-
la pyöri t tää muutama yri t täjä . Kysyn-
tää ri i t tää ja tar jontaakin on mukavas-
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ti. Saarelta löytyy kaksi hyvää laituria, 
majoitusta, ravintola, monenlaista akti-
viteettia ja luontopolku. Linnakehistori-
aakaan ei ole tuolla polulla unohdettu. 
Suurin haaste Jaskarissa on siellä oleva 
kasarmirakennus. Positiivista on mm. 
se, että kasarmin myötä saaren perus-
infra mahdollistaa monipuolisen ja ny-
kyaikaisen toiminnan ja palvelujen tar-
joamisen. (ja ah, siellä on sisävessat joi-
ta kenenkään ei tarvitse lusikoida tyh-
jiksi. ..). Jaskarin kasarmin ylläpitokus-
tannukset uhkaavat vuodesta toiseen ai-
heuttaa rakennuksen toisen puolikkaan 
purkamisen. Toistaiseksi koko kasarmi 
on tallella, mutta ajoittain suunnitelmis-
sa vilahtaa sen purkamisajatus. Toistai-
seksi onneksi vain ajoittain. 

Utö 

Utön linnake ajettiin alas 2000-luvun 
alkupuolella. Utö on linnakkeiden jou-
kossa ihan oma lukunsa, sillä linnake on 
sijainnut äärimmäisen kaukana mante-
reesta ja elävän, ympärivuotisesti toimi-
van kylän yhteydessä. Ulkomeren tuntu-
massa linnake ja kylä ovat tukeneet toi-
nen toisiaan; linnakkeen myötä kylälle 
tuli sähköt, vesi, viemäriverkosto, ka-

Utön laiturit ovat kesäisin kovassa käytössä 

tuvalot, sairaanhoitajan palvelut ym. ja 
tietenkin runsaasti ympärivuotisia asuk-
kaita. Utön kylällä jo 1800-luvulta toi-
minut koulu puolestaan tarjosi linnak-
keen henkilökunnalle mahdollisuuden 
ottaa koko perheen mukaan ulkosaaris-
toon. Ympärivuotisesti toimiva kauppa 

helpotti paljon arjen sujumista. 
Linnakkeen alasajo aikaansai kylä-

läisten keskuudessa aiheellisen pelon, eli 
että tulevaisuudessa Utö ei olekaan enää 
ympärivuotisesti asuttu saari! Kouluun 
jäi l innakkeen lakkauttamisen aikaan 
vain yksi oppilas, ja koulu päätettiinkin 
sulkea. Asunnot kylällä tyhjenivät, kun 
linnakkeen henkilöstö muutti saarelta 
pois. Aktiivisen kyläyhdistyksen toimes-
ta saarelle saatiin lisää asukkaita, jou-
kossa myös lapsia, ja näin opetus Utössä 
jatkui, ja jatkuu yhä tulevinakin vuosi-
na. Alkuun "uudisasukkaiden" asumis-
kysymys oli haasteellinen. Lopputule-
mana kotiseutuyhdistys muodosti yhdes-
sä kunnan kanssa kiinteistöyhdistyksen, 
joka osti kylällä olevat asunnot. Nyt ta-
lojen ikkunoissa tuikkii jälleen valo ym-
päri vuoden, ja saarella on ympärivuoti-
sesti asukkaita vauvasta vaariin. Asumi-
nen tapahtuu vuokrasuhteessa, näin este-
tään parhaiten rakennusten päätyminen Jaskarin sääasema on hiljentynyt 
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kesämökkikäyttöön. Kasarmialue puo-
lestaan meni myös myyntiin, sen osti tar-
jouskilpailun päätteeksi eräs turkulainen 
yrittäjä. Tuvista remontoitiin hotellihuo-
neita, rivitaloasunnoista apartomentos-
tyyppisiä asuntoja ja peltiparakkina tun-
nettu rakennus on lintubongarien suosi-
ossa edullisuutensa vuoksi. Ruokala on 
nykyään ravintola, ja sisälahden puolel-
le on tuotu ponttoonilaituri veneilijöitä 
varten. Utön linnakkeeseen voi tutustua 
joko omatoimisesti tai paikallisen op-
paan opastuksella. Kaunein osa linna-
ketta, eli Patterinmäki, on yhä siviileil-
tä suljettua aluetta, ja hyvä niin! Omana 
toivomuksenani, jos niitä tässä sallitaan 
(ja vaikkei sallittaisikaan niin kerron-
pa sen silti), on Patterinmäen museoin-
ti tykkeineen, mukulakiviteineen ja ka-

sematteineen ja liikkumista alueella voi-
si harrastaa vain rajoitetusti. Patterin-
mäki on yksi harvoja alueita, joissa nä-
kyy vielä melko hyvin sodanaikainen lin-
noitustyön kädenjälki; useimmilla muil-
la linnakkeilla kasemattirakenteet ovat 
muuttuneet huomattavasti Utötä enem-
män. Mikäli alueelle sallitaan vapaa ja 
rajoittamaton liikkuminen, tulee puolet 
alueesta aidata putoamisten ja loukkaan-
tumisten ehkäisemiseksi, ja aidat pilaa-
vat tuon helmen kokonaan! 

Örö 
Yhä sotilaskäytössä oleva Örö on mai-
nio esimerkki toimintojen yhteensovit-
tamisesta. Kesäaikana, kun saarella ei 
ole harjoitustoimintaa, saarelle tehdään 
ohjattuja matkoja. Niitä tehdään 15 päi-

vänä kesäkaudessa, toteuttajina on kak-
si paikallista yrit täjää. Lähes poikkeuk-
setta matkat ovat olleet loppuunmyyty-
jä. Tämä kertonee kiinnostuksesta! Tar-
jolla on opastet tuja ryhmässä toteutettu 
kierros, ja esiteltävänä on vain linnake 
"naturel", mukaan ei ole ympätty mitään 
erillistä ohjelmaa tai suuresti suosittua 
elämyksellisyyttä. Linnake itsessään an-
siollisella historialla kuorrute t tuna on 
se elämys! Moni kävijä on joko itse ollut 
alokkaana tai varusmiehenä Örössä, tai 
sitten samainen synkkä menneisyys löy-
tyy joltakulta sukulaiselta. 

Örössä nykyinen konsepti on todet-
tu hyväksi, ja se onkin ja tkunut jo vii-
tisen vuotta. Päivät sovitaan ennalta, ja 
sotilaspoliisit ovat paikalla valvomassa 
että asiat sujuvat niin kuin pitää, ja kä-
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vijät ovat niitä, joita pitääkin. Muuta-
massa tunnissa Oröstä saa hyvän pika-
katsauksen, ja merimatkoineen päivä an-
taa kävijälle niin tuhdin elämyksen, että 
sitä voi muistella vielä talvi-iltoinakin. 

Orössä tuo käytettävä-ennen päivä-
ys ei vielä ole tullut kohdalle, ja toivotta-
vasti ei milloinkaan tulekaan! Nykykäy-
tössä saari pääsee oikeuksiinsa. Se tar jo-
aa puolustusvoimille tarvittavan harjoi-
tusalueen ja harjoituskauden ulkopuolel-
la paikallisille yrittäjille käyntikohteen, 
Suomessa oleville noin 1530 perhoslajille 
mainion elinympäristön ja mm. kahdel-
le erit täin harvinaiselle kylmänkukka-
lajille melko turvatun kasvupaikan. Me-
rikotkat lentelevät saarella päivittäin, ja 
allekirjoittanut näkisi ihannetilanteessa 
myös puolustusvoimien henkilöstöä saa-
rella päivin ja öin, tämä takaisi saarel-
le parhaan mahdollisen tulevaisuuden. 
Mutta tämä on jo toinen juttu. 

U h k a k u v i a 

Seminaarissa puhutt i in myös uhkaku-
vista. Esiin nostettiin mm. kävijöiden 
turvallisuus ja toisaalta kohteisiin koh-
distuvat uhat. Nämä kumpikin tulee eh-
dottomasti huomioida tulevaa käyttöä 
suunniteltaessa. Puolustusvoimat on 
poikkeuksetta ollut hyvä ja vastuulli-
nen isäntä. Nyt kun useilla saarilla on 
uusi isäntä, ei tarpeettomaksi katsottu-
ja kohteita välttämättä enää pidetäkään 
kunnossa. Toistaiseksi kukaan ei ole te-
lonut itseään dramaattisesti yhdyskäy-
tävissä, kasemattien päällä tai merival-
vontatorneissa ym. Mutta kävijämäärien 

kasvaessa on melko todennäköistä, että 
näin tulee käymään. Pikku havereita on 
ollut jokunen, mutta ne ovat olleet nk. 
normaalia kompurointia (ja useimmiten 
ilman alkoholin vaikutusta). Mahdolli-
suuksia isoihin havereihin on jokusen 
kerran ollut, eli etenkin louhitut alueet, 
louhikot ja luolien suut, kaivannot ym. 
tulee paikoittain turvallisuuden nimissä 
aidata ja merkitä. 

Ohjat tua ja etenkin vastikkeellis-
ta matkailua koskee myös tuoteturvalli-
suuslaki. Sen tulkinta on vielä paikoitel-
len alkutekijöissään. Mutta pääpiirteis-
sään: kaiken rakennetun, olkoon se val-
vontatorni tai tykkipatteri, tulee kestää 
matkailun rasitteet. Jos valvontatornin 
rakenteiden takia joku loukkaa itsen-
sä, on vastuu periaatteessa rakentajal-
la tai kävijän sinne ohjanneella taholla. 
Jos kävijä liukastuu kalliolla, tulee har-
kittavaksi olisiko kallio pitänyt kuivata 
hiustenkuivaajalla vai voidaanko olet-
taa, että jokainen omatoiminenkin ryh-
mämatkaaja ymmärtää kallion aiheutta-
man vaaran (ja kyllä, olen oikeasti joku-
nen vuosi sitten käynyt tämän keskuste-
lun kuluttajaviraston lakimiehen kans-
sa. ..). Sairaskohtaukset ovat myös todel-
linen uhka. Niihin ei juur ikaan voi va-
rautua kuin ea-koulutuksen päivityksel-
lä ja varaamalla helikopterin laskeutu-
miseen vaadittavan avoimen tilan lähel-
le kävijöitä. Omana opasaikanani sattui 
vain yksi sydänkohtaus, elvytyksen ohel-
la minulle jäi avun ti laaminen ja poti-
laan saattaminen helikopteriin. Tuolloin 
konkretisoitui se, että kaikki on kiinni 

minuuteista ja avun on päästävä potilaan 
lähelle. Kaukainen hekokenttä ei lohdu-
ta, jos pelataan aikaa vastaan. Tässä ta-
pauksessa potilas selvisi. 

Yhdeksi uhaksi lasken myös sen, et-
tä linnakkeiden tuleva omistaja on kiin-
nostunut vain vaikkapa luontoarvojen 
turvaamisesta tai hyvästä tuloksesta, 
tai mikä pahinta , kaavoittamisesta ja 
mökkirannoista!!!. Tuolloin ensimmäi-
senä kärsijänä olisivat juur i rakennuk-
set ja rakenteet; ne mitkä tekevät linna-
kesaarista linnakesaaria! 

Maaperässä on paljon sellaista, mi-
tä sinne ei kuulu. Oma lukunsa linnake-
saari l la on luonnollisesti ammukset . 
Maaperä on melko todennäköisesti pi-
laantunut monin paikoin. Onko se ris-
ki hetkittäiselle kävijälle? Olen asunut 
ja ollut jonkin verran l innakesaaril la, 
ja normaalinahan minua ei ole tainnut 
pi tki in aikoihin pitää kukaan , mut ta 
olen entiselläni, eli en ole pitkälläkään 
aikavälillä tiettävästi kärsinyt muusta 
kuin liian raikkaasta ulkoilmasta, upe-
asta kulttuurihistoriasta ja ainutlaatui-
sista linnakemiljöistä. Ne ovat jättäneet 
lähtemättömän jäljen, toivottavasti sitä 
ei voi parantaa ja toivottavasti se olisi 
myös tarttuvaa! Mitä ikinä linnakkeille 
tulevaisuudessa tapahtuukaan, haastei-
ta tulee r i i t tämään! Mutta nehän ovat-
kin elämän suola! • 

Kuvat: Johanna Pakola 

Johanna Pakola on piintynyt rannikkotykistön 

saalien ja linnakkeiden harrastaja, historioit-

sija seka dokumentoija. Hän on kirjoittanut 

aiheesta useita kirjoja. Muun muassa erinomai-

sen Utön linnakkeen historian. 
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Eräs näkökulma: 

Alkuperäiset omistajaperheet haluavat 
puolustustarkoituksiin lunastetut saaret takaisin 

Isokarin patterialue majakasta nähtynä 2009. Kuva: O Enqvist. 

Pietari Suuren merilinnoitus-
ta varten pakkolunastet t i in 
Suomessa useita yksityisiä saa-

ria. Melkein kaikki saaret siirtyivät it-
senäisen Suomen rannikkopuolustuk-
sen käyttöön. Toisessa maailmansodas-
sa rannikkopuolustukselle otettiin käyt-
töön lisää saaria, joista suuri määrä pak-
kolunastettiin jatkosodan jälkeen. Ran-
nikkopuolustuksen kehittäminen jatkui, 
ja viimeiset pakkolunastukset tehtiin 
1970-luvun alussa. 1990-luvulla aloi-
tettiin kiinteän rannikkopuolustuksen 
alasajo, mikä johti siihen että puolustus-
ministeriö ryhtyi siirtämään alueensa ja 
kiinteistönsä valtion liikelaitoksille met-
sähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille. 

Houtskari, Berghamn 

Berghamnin l innake Kihdil lä raken-
nett i in toisen maai lmansodan aika-

na. Monta rakennusta pystytettiin. So-
dan jälkeen linnake oli lähinnä turisti-
nähtävyys, mutta vuonna 1958 puolus-
tusvoimien sodan aikana haltuun otta-

mat alueet (31,33 ha) pakkolunastettiin, 
ja linnake miehitettiin uudelleen. Berg-
hamnin linnake toimi vartiolinnakkee-
na vuoteen 1992 saakka ja työllisti kak-
si Berghamnin asukasta, ja muodosti sen 
takia tärkeän kiinnekohdan saaren va-
kituisille asukkaille. 

Kun linnakkeen miehityksestä ol-
tiin luopumassa, kolme Berghamnin 
maanomistajaa anoi puolustusministeri-
öltä vuonna 1993 oikeutta ostaa takaisin 
aikaisemmin omistamansa maa-alueet ja 
puolustustarkoituksiin pakkolunastetut 
rakennelmat. Puolustusministeriön vas-
taus oli kieltävä. Maanomistajat uusivat 
anomuksensa vuonna 1997, mutta tällä-
kin kertaa ilman tulosta. 

Berghamnin sijainti (Google Maps) 
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Isokarille jätetty tykki muistuttaa saaren historiasta. Kuva: O Enqvist. 

Kustavi, Isokari 

Puolustusministeriö pakkolunasti Iso-
karista noin 28 hehtaarin kokoisen alu-
een vuonna 1972. Maa-alue kuului Itä-
talon tilaan Kaurissalon kylässä. Pak-
kolunastus on halut tu yhdistää Neu-
vostoliiton Suomeen kohdistuneeseen 
painostukseen maan länsi ra jan ran-
nikkopuolus tuksen vahvistamiseksi. 
1990-luvun loppupuolella selvisi, et tä 
puolustusvoimat suunnittel i Isokaril-
la sijaitsevien maa-alueidensa luovutta-
mista metsähallitukselle. Vuoden 2001 
lopussa I tätalon tila lähestyi puolus-
tusministeriötä ja kyseenalaisti oike-
utta luovuttaa nimenomaan puolustus-
tarkoituksiin pakkolunastet tua maata 
toiselle valtion laitokselle. Puolustusmi-
nisteriön vastauksessa, joka saatiin vuo-

den 2002 alussa, todettiin että maa-alu-
eet oli Itätalon kyselyn jälkeen luovutet-
tu maa-ja metsätalousministeriölle edel-
leen luovutettavaksi metsähallitukselle. 

Alueella sijaitsevat rakennukset oli 
jo aikaisemmin myyty Elävä Saaristo-ni-
miselle yhdistykselle. 

Korppoo, Utö 

Utössä rannikkopuolustus ott i vuonna 
1918 haltuunsa venäläisten rakentamat 
puolustuslaitteet. Vuonna 1933 puolus-
tusvoimat pakkolunast i saaren länti-
sen niemen, jossa rannikkopat ter i t si-
jaitsivat. Tämä tapahtui ennen saares-
sa vuonna 1936 toimitet tua isojakoa. 
Toisen maailmansodan aikana rannik-
kopuolustus ott i haltuunsa suuria osia 
Hemlandet-saaresta sekä muutamia mui-

ta saaria, mm. Bokullan. Saariin pysty-
tettiin rakennuksia ja puolustuslaitteita. 

Sodan jälkeen alueet jäivät puolus-
tusvoimien käyt töön, ja vuonna 1958 
alueet pakkolunastettiin. Kylän yhteensä 
neljältä tilalta pakkolunastettiin noin 50 
hehtaaria maata puolustustarkoituksiin. 
Vuonna 1972 pakkolunastettiin puolus-
tustarkoituksiin Vestras ja Östgrannas-
nimisistä tiloista lisäksi Ormskärin saa-
ri (noin 38 hehtaaria). 

Sen jälkeen kun tiedot sotilaallisen 
toiminnan vähenemisestä Utön saarilla 
olivat levinneet julkisuuteen 2000-2001, 
Utöstä otettiin kirjeitse yhteyttä puolus-
tusministeriöön ja pyydettiin tietoja sii-
tä, voisivatko entiset maanomistajat saa-
da takaisin tai saada lunastaa takaisin 
Utön puolustustarkoituksiin pakkolu-
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Berghamnin tykkiasemasta oli hyvä ampuma-ala. Kuva: O Enqvist. 
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nastetut alueet. Samana vuonna puo-
lustusministeriö vastasi, ettei syytä neu-
votteluihin ollut, koska maa-alueet jäisi-
vät edelleen puolustusvoimien käyttöön, 
vaikka ne siirrettäisiin metsähallituksel-
le tai Senaatti-kiinteistöille. 

Kesällä 2006, kun Utön Enskärin 
niemen myynti oli ajankohtainen, kään-
nyttiin Utöstä taas Senaatti-kiinteistö-
jen puoleen ja ehdotettiin, että utöläiset 
voisivat ryhtyä neuvottelemaan niemen 
takaisinlunastuksesta. Senaatti-kiinteis-
töjen vastauskirjeessä todettiin, ettei ole 
olemassa velvollisuutta neuvotella entis-
ten maanomistajien kanssa, kun pakko-
lunastettuja maa-alueita myydään, vaan 
että alueet myytäisiin käypään hintaan 
avoimilla markkinoilla. 

Viitaten Turun saaristossa sijait-
seviin edellä maini t tuihin alueisiin se-
kä kuvattuihin olosuhteisiin ja aloittei-
siin, puolustustarkoituksiin Kustavin, 
Houtskarin ja Korppoon kunnan alu-

http://www.milcon.fi
mailto:info@milcon.fi


Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Jarmo Nieminen 

eella lunastet tujen ja vuoden 2001 jäl-

keen puolus tusminis ter iö l tä Senaat t i -

kiinteistöille ja metsähalli tukselle luo-

vute t tu jen yksityisalueiden hal t i joiden 

edustajat vaativat oikeutta lunastaa ta-

kaisin kyseiset maa-alueet. 

Sellaista t i lannet ta , että yksityiset 

maa-alueet, jo tka eri aikoina on pakko-

lunaste t tu n imenomaan puolus tus tar -

koitukseen, nyt, kuulematta alkuperäi-

siä maanomistaj ia , on siirretty valtiolli-

sille tai valtion omistamille laitoksille, 

joil la on aivan muut kuin maanpuolus-

tukseen li i t tyvät tehtävät, on pidettävä 

moraalisesti kestämät tömänä. 

Kun pakko lunas tukse t suor i te t -

t i in , niiden ka tso t t i in olevan ni in voi-

makkaas t i r ist ir i idassa Suomen kansa-

laisten perusoikeuteen omistaa kiinteä-

tä omaisuut ta , että laki pakkolunastuk-

sesta hyväksyttiin perustuslain hyväksy-

misjärjestyksessä. Se osoit taa, että pak-

kolunastus (puolustustarkoituksiin) kat-

sotti in poikkeusmenettelyksi, joka kri i -

sitilanteessa suor i te taan tiettyä tarkoi-

tusta varten - maan puolustamiseksi. 

Val t ion pakko lunas tuksen yhte-

ydessä a lkuperäis i l le maanomis ta j i l l e 

maa-alueista maksamat korvaukset oli-

vat useimmissa tapauksissa symbolisia, 

ja ne olisi t änä päivänä katsottava vuok-

raksi siitä ajasta, j ona maa-alueet ovat 

olleet maanpuolustuksen käytössä. Eri-

tyisen kyseenalaisena on pidettävä sitä, 

e t tä valtion nyt myy osan pakkolunas-

tetuista alueista avoimilla markkinoi l la 

yksityisille tahoil le, joiden to imin ta ei 

edistä yhteiskunnallisia etuja. 

Lain "oikeudesta luovuttaa valtion 

kiinteistövaral l isuutta 25.11.2002/973" 

m u k a a n ei ole estet tä luovut taa alueet 

alkuperäisille maanomistaji l le. Lain 4 § 

mukaan " valtion kiinteistövarallisuutta 

saadaan luovu t t aa , . . . . J o s luovuttamis-
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Senaatti 

Utön myynti-ilmoitus vene-lehdessä 

ta on pidettävä taloudellisesti tarkoituk-

senmukaisena tai luovuttamiseen on eri-

tyinen syy, eikä ole olemassa perusteltua 

syytä pi tää sitä valtion omistuksessa." 

Erityiset syyt on main i t tu edellä, 

ja tosiasia on, että valtio ei enää tarvitse 

alueita puolustustarkoituksi in. | 

Kirjoituksessa esitetyt mielipiteet ja väit-

tämät ovat Carl-Bertil Taulerin. Kuva-

tut pakkolunastukset on esitetty hieman 

lyhentäen, joten menettelytavoista saat-

taa tekstistä jäädä hieman epäselvä kuva. 

Lunastukset on tarkemmin esitetty alle-

kirjoittaneen väitöskirjassa "Kellä selät ja 

saaret on hallissaan ...", (MPKK2007), 

josta mm. selviää että lunastuksissa on 

noudatettu vallitsevaa lainsäädäntöä. 

Ove Enqvist 

Suomen Rannikkotykistö 
s- toimi tällä 

saarella vuosina 
1 9 3 9 - 1 9 9 7 

R a n r > i k k o t y k i s t ö s ö ä t i t > r s . 

Vuonna 2009pystytetty' muistolaatta Isokarille. Kuva: O Enqvist. 
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U 3503 Dokumentation 
Lennart Lindberg 

160 s., joista kuvasivuja 125. MarinUtteraturföreningen nr87. Försvarshögskolan, Box 27805,115 93Stocholm. Stockholm 2002 
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Ki r j a ker too U 3503:n lyhyestä 
ma tkas t a , joka alkoi 3.5.1945 
Kielistä, ja päät tyi ilmahyök-

käyksissä vahingoittuneen aluksen upot-
tamiseen 20 met r in syvyyteen oman 
miehistön toimesta Ruotsin aluevesillä 
Göteborgin edustalla 8.5., ja siitä mitä 

sitten seurasi. 
U 3503 edusti Saksan sukellusvene-

aseen uusinta luokka XXI . N ä m ä niin 
sanotut sähköveneet oli suunniteltu lo-
pulliseksi ratkaisuksi kaikki in , jo hävi-
tyn At lant in taistelun ongelmiin. Vih-
doinkin oli käytettävissä sukellusvene, 

jol la oli suuri vedenalainen nopeus ja 
kyky toimia pitkiä aikoja sukelluksissa. 

Danzigissa (nyk, Gdansk) rakennet-
tu vene oli kolmas tätä tyyppiä, ja lasket-
tiin vesille 27.heinäkuuta 1944. Alus luo-
vutet t i in merivoimille 9. syyskuuta sa-
mana vuonna. Aluksen päälliköksi mää-
rä t t i in 24-vuot ias y l i luutnant t i Hugo 
Deir ing, joka oli toiminut kolme vuot-
ta koulutusveneenä käytetyn vanhan U 
56:n pääl l ikkönä. Näin hän sai päällik-
kyyteensä sukellusvenelaivaston moder-
neimman aseen. Sinänsä asia ei ollut ko-
vin ihmeell inen. Saksan sukellusvene-
laivastossa palveli sodan a ikana noin 33 
000 miestä. Vain 3000 selvisi hengissä. 

Alusta ja sen miehistöä saatet t i in 
operat i iv iseen va lmiuteen seuraavat 
kuusi kuukau t ta ja U 3503 saapui Kie-
liin 1.4. 1945 lopullista varustamista ja 
varastojen täyt tämistä varten. Alukseen 
lastatt i in 20 torpedoa ja ruokaa kuuden 
kuukauden toimintaa varten. Sen sijaan 
po l t toa ine t t a ei enää ollut ta rv i t tavaa 
määrää . 

Bri t t i lä is ten joukko jen lähestyes-
sä jo Kieliä, sai U 3503 käskyn si ir tyä 
Nor jaan . Aluksi matka suuntautui Hel-
singöriin, jossa se kohtasi kolme muuta 
saksalaisvenettä ja tankkasi 140 tonnia 
dieselöljyä toisesta veneestä. Koska Hel-
singör oli aluksi antautumisalueen ulko-
puolella, olivat veneet vielä sotaa käyviä 
yksiköitä. Pyrkiessään N o r j a a n ne up-
posivat a je t tuaan mi inaan tai lentoko-
neiden toimesta. 

U35O3 
Dokumentation 
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U 3503:n nosto 

Jo muu tama päivä U 3503:n uppoami-
sen jälkeen Ruotsin merivoimien sukel-
tajat ryhtyivät nostamaan veneen torpe-
doita, salaista materiaal ia ja as iakir jo-
ja, joi ta saksalaiset olivat heittäneet me-
reen. Näistä dokumenteista ja käyt töoh-
jekir jois ta ruotsalaiset saivat merkit tä-
västi t ietoja uus immasta sukellusvene-
teknologiasta. 

Ruotsin merivoimien komentaja an-
toi 13.5. 1946 käskyn "nostohar joi tuk-
sesta". Sukeltajat pyrkivät h i tsaamaan 
ka ikki aukot ja venttiilit umpeen, ja ve-
nettä ryhdytti in nostamaan puhal tamal-
la sen sisään paineilmaa. Työ oli er i t täin 
vaativa ja vaaral l inen. Kuudes elokuu-
ta 1946 saat i in vene ensimmäisen ker-
ran p in taa , mut ta se upposi uudelleen. 
Elokuun 20. ja 23. alus kävi taas pinnal-
la, mut ta vasta 24. päivänä se saatiin py-
symään pinnal la . Vene hinat t i in Göte-

borgi in telakalle, jossa se vielä onnistui 
kaa tumaan kyljelleen. 28. elokuuta se oli 
vihdoin pystyssä. 

Ja loppu on historiaa. Ruotsin su-
kellusveneaseen kehitys harppas i jä t t i -
askeleen. Aluksi modernisoi t i in sodan 
edellä ja aikana rakennetut veneet. Vuon-
na 1956 käyttöön tulleessa Hajen-luokas-
sa oli jo sovellettu useimpia U 3503:sta 
opit tuja tekniikoita. 

Mitä veneelle sitten tapahtui? An-
taessaan luvan veneen nostoon l i i t toutu-
neet edellyttivät, että vene on tutkimus-
ten jälkeen romutettava. Ja niin tapah-
tui. Vene tu tk i t t i in , paloitel t i in, palat 
tu tki t t i in ja vene hävitettiin, jo kevääl-
lä vuonna 1947. Koko projekti pidett i in 
salaisena vuosikausia. 

(Kuvajki r ja U 3503:sta on kiehto-
vaa luettavaa. 220 kuvaa. Tekstit ruot-
siksi, englanniksi ja saksaksi. 

Itse ost in k i r j a n viime vuonna 

U3503 
Dokumentation 

osoitteesta Svensk Mili tärhistorisk Bok-
klubb, jonka jäseneksi olen liittynyt. 

Upeita opuksia ja mm kerhon kus-
t an t amia teoksia t a r joava k i r jakerho . 
On siellä ollut Ovenkin kir jo ja . • 

Kai Masalin 

LAIVASTOSSA 
Mikroaalloilla Laivastossa, 

nyt sitä jälleen saa! 

Mikroaalloilla Laivastossa - kirjasta on otettu uusi painos ja kirja 

on myynnissä Forum Marinumissa Turussa. Kirjan esittely oli RP:n 

edellisessä numerossa sivulla 32. 

Rannikon Puolustaja 3 | 2010 47 



Tapahtumia 

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Rannikko piti vuosipäivän puheen Merisotakoulun historiallisessa ympäristössä. Kuva: matruusi Särki. 

Merivoimien vuosipäivää 
vietettiin Suomenlinnassa 
Vuosipäivän juhlall isuudet alkoivat lipunnostolla ja kenttähartaudella Merisotakoulun Tykistöpihalla. Vuosipäiväjuhlaan 

osallistuivat kaikki Merivoimien joukko-osastot, mutta aiempaa pienemmin joukoin. 
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Auli Aho 

Merisotakoulun Wilhelm Carpelan edusti Wrede-luokan koulutusaluksia, joita Merisotakoululla on 
kaikkiaan kolme. Alusluokka on rakennettu nimenomaan saaristo- ja rannikkomerenkuhm koulu-
tukseen. Kuva: matruusi Särki. 

Puheessaan Merivoimien ko-
mentaja, vara-amiraal i Juha 
Rann ikko muistutt i , ku inka 

suuri rooli Suomenlinnalla ja sen perus-
tajalla Augustin Ehrensvärdillä on ollut 
Suomen meripuolustuksen historiassa. 
Ehrensvärdin aloitteesta Suomeen pe-
rustettiin saaristolaivasto vuonna 1756, 
ja hän käynnisti tällä saarella myös soti-
laiden koulutuksen. 

Kadeteille alettiin opet taa tykis-
töalaa vuonna 1748, jolloin myös Via-
porin linnoitustyöt aloitettiin. Samoi-
hin aikoihin aloitettiin merisotilaskou-
lutus, jonka tavoitteena oli koulut taa 
laivapoikia aliupseereiksi. "Ja jo ennen 
kuin valtio myönsi varoja Viaporin me-
risotakoulun käyntiin saattamista var-
ten", vara-amiraal i Rannikko kertoi , 
"Ehrensvärd perusti omalla kustannuk-
sellaan vuonna 1790 koulun nuorille me-
rikadeteille ja aliupseereille." 

Merivoimien tuleva vuosi 

Suomenlinna on edelleen merivoimille 
tärkeä tukikohta Helsingin edustalla, 
joskin toisessa merkityksessä: Meriso-
takoulu on puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluna keskeinen tekijä meri-
voimien henkilöstön osaamisen ja toi-
mintakyvyn kehittämisessä. 

Tulevana vuonna on moni Meriso-
takoulussa oppinsa saanut ja joukko-
osastoissa har jaantunut merisotilas uu-
sien haasteiden edessä. "Syyskuussa on 
edessämme suurin kansainvälinen har-
joitus, joka merialueillamme koskaan on 
järjestetty. Northern Coasts 2010- har-
joitukseen osallistuu yhteensä noin 50 
alusta 13 maasta", vara-amiraali Ran-
nikko totesi puheessaan, " ja samalla 

kun tuossa harjoituksessa harjoittelem-
me kotimaan puolustuksen tehtäviä var-
ten, on myös merellisten kriisinhallinta-
valmiuksien luominen tärkeä kansalli-
nen tavoitteemme." 

Vara-amiraali Rannikko kertoi li-
säksi, kuinka merivoimat on rekrytoinut 
henkilöstön ja aloit tanut komppanian 
vahvuisen jalkaväkiyksikön kouluttami-
sen osaksi Euroopan Unionin Pohjois-
maista taiteluosastoa Uudenmaan Pri-
kaatissa. Taisteluosasto aloittaa puolen 
vuoden mittaisen valmiusjaksonsa ensi 
vuoden alussa. 

Merivoimien tulevaan vuoteen si-
sältyy myös Miinalaiva Poh janmaan 

valmius osallistua YK:n ruoka-apukul-
jetuksia suojaavaan ATALANTA-ope-
raat ioon Somalian rannikolla vuoden 
2011 alusta, jos ylipäällikkö hallituk-
sen esityksestä niin päättää. (Ja näin on 
päättänyt, toim huom). 

Kenraali Väinö Valveen 
muistokivi 

Vuosipäivän ohjelmassa oli myös muisto-
kiven paljastus. Sotien aikaisen merivoi-
mien komentajan, jääkärikenraali Väinö 
Valveen muistoa kunnioitettiin paljasta-
malla muistokivi Valveen mukaan nime-
tyssä puistossa Helsingin Herttoniemessä. 

Merivoimat järjesti tilaisuuden yh-
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Tapahtumia 

Väinö Valveen muistokiven paljastamistilaisuudessa oli läsnä myös kenraalin tytär Mirja Valve. Muistokivi on lohkottu kalliosta Helsingin Isosaaresta. 

Kuva: matruusi Särki. 

teistyössä Jääkär ipata l joona 27:n pe- le kukkatervehdyksensä. 
rinneyhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa 
kuultiin puheenjohtaja Kari J. Talvitien 
tervehdyssanat ja kenraali Jaakko Val-
tasen p u h e j a perinneyhdistyksen lisäksi 
myös vara-amiraali Rannikko sekä Väi-
nö Valveen omaiset laskivat muistokivel-

Musiikkia ja alusesittelyjä 

Vuosipäivänä oli ohjelmaa myös muille 
kuin merivoimien omalle väelle. Yleisö 
pääsi tutustumaan miinalaiva Pohjan-
maahan, vartiolaiva Kurkeen ja Meri-

sotakoulun koulutusalukseen. Suomen-
linnan Kirkkopuistossa oli iltapäivällä 
Laivaston Soittokunnan konsertti, jota 
kuunneltiin aurinkoisessa säässä piknik-
eväistä nauttien. 

rass. 
K o f e l m s l n a n v t r a n o m a l a k A y f t t s ä A n 
• u u n n i t a l t u p y a a y t y a p e n o a 
I B k o l l l p n r l n h a u l i k k o o n . 

• k o i t u a p y a f e y t t U . 

© HAIKKA w w w . r a l k k a .11 

• • 
CONTAINERSHIPS 
www.containershipsgroup.com 
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I Hf/llllltttlllU 
Asko Kilpinen 

Prikaatikenraali 

Väinö Valveen puisto ja muistomerkki 
Helsingin Herttoniemeen 

Viimeinen jääkäri, jääkäriken-
raali Väinö Lahja Rikhard Val-
ve ja hänen vaimonsa, maisteri 

Aune Haahti-Valve asuivat Herttoniemen 
Oravatiellä yli kolmekymmentä vuot-
ta. Asuinrakennuksen Oravatien puolei-
seen päätyyn kiinnitettiin elokuussa 2007 
muistolaatta, jossa todetaan jääkäriken-
raali Valveen asuneen talossa vuosina vuo-
sina 1961-1995. Taloyhtiön aurinkoiseen 
puutarhaan katetun kahvitilaisuuden ai-
kana esitti As. Oy Näätäkallion edustaja, 
että talon taustalla oleva metsikkö nimet-
täisiin "Väinö Valveen" puistoksi. Läsnä 
ollut Herttoniemi Seuran edustaja kan-
natti ajatusta. Jääkärisäätiö ja JP 27:n 
Perinneyhdistys lähtivät viemään hanketta 
eteenpäin. Helsingin kaupungin aluesuun-
nittelija, arkkitehti Kaisu Ilonen katsas-

ti alueen. Samassa yhteydessä kaavailtiin 
mahdollisen muistomerkin paikkaa. Han-
ke eteni ongelmitta kaupungin byrokrati-
assa. Varhain keväällä 2010 sovittiin pai-
kan päällä muistopaaden paikka ja puis-
to-osaston vastuulle tulevat raivaustyöt se-
kä muistopaaden alustan vahvistaminen. 
Puiston nimeäminen ja muistopaaden pal-
jastus tuli tapahtua Merivoimien vuosipäi-
vänä. Kaupungin ja Merivoimien tuen tur-
vin voitiin noudattaa sovittua aikataulua. 
Helsingin kaupunginhallituksen puheen-
johtaja, komentaja Risto Rautava nime-
si puiston ja paljasti muistopaaden arvo-
valtaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa 
Merivoimien vuosipäivänä 9. heinäkuu-
ta 2010. Tilaisuutta seurasi Jääkärisääti-
ön isännöimä vastaanotto Santahaminan 
Jääkäritalossa. 

Kenraalimajuri Väinö Valve. 

Kuva: Puolustusvoimat. 

Tervehdyssanat 
Asko Kilpinen 

Herra Kenraali! Herra Ami-
raali! Kunnioitetut Veteraa-
nisukupolven edustajat! Ar-

voisat Naiset ja Miehet! 
Jääkär i sää t iön puheenjohta jana 

minulla on ilo toivottaa Teidät terve-
tulleeksi "viimeisen jääkärin", jääkäri-
kenraali Väinö Valveen puiston "viralli-
seen" nimeämistilaisuuteen sekä Isosaa-
ren linnakkeelta tuodun muistopaaden 
paljastushetkeen. 

Muistopaateen on kiinnitetty Ou-
tokummun Tornion tehtailla kromi-nik-
keliteräksestä - laiva- ja tykkiteräksestä 
- valmistettu laatta. Laattaan on kaiver- Mirja Valve kukkien laskun jälkeen. Kuvassa hänestä oikealla prikaatin kenraali Asko Kilpinen. 
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Tapahtumia 

Merivoimien seppeleen laskivat merivoimien komentaja, vara-amiraali Julia Rannikko ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja, 

komentaja Jussi Voutilainen. 

rettu kenraali Valveen syntymä-ja kuo-
lin vuosi sekä teksti "Merivoimien ko-
mentaja" ja vuosiluvut. Paaden taka-
sivulla oleva laatta nimeää hankkeeseen 
osallistuneet yhteisöt. Esitys puiston ni-
meksi sekä aloite puiston kunnostami-
sesta lähtivät Auneja Väinö Valveen ko-
titalon, Oravatie 49:n asukkailta. Hert-
toniemi Seura kannatti esitystä. Jääkä-
risäätiö sekä Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistys tulivat mukaan hankkee-
seen. Hanke eteni ripeästi Helsingin kau-
pungin koneistossa. 

Tämän päivän suomalaiset tunnus-
tavat jääkärien merkityksen itsenäisyys-
taisteluissamme niin talvella 1918 kuin 
viime sotiemme aikana. Ilman jääkärien 
rakentamia puolustusvoimia ja veteraa-
nien sitkeää taistelua olisi taistellen saa-
vutettu itsenäisyytemme menetetty. Tä-
nään nimettävä puisto on samalla kiitol-
lisuuden osoitus jääkärien elämäntyölle 
itsenäisyytemme hyväksi. 

Minulla on ilo ki i t tää hankkee-
seen osallistuneita yhteisöjä ja henkilöi-
tä. Helsingin kaupunkia sekä kaupungin 

rakennusvirastoa, merivoimia ja erityi-
sesti Suomenlinnan Rannikkorykment-
tiä, Kaart in Jääkärirykmenttiä ja soti-
lakotisisaria. Erityisen kiitoksen osoitan 
hankkeen aloitteentekijöille, Oravatie 49 
asukkaille sekä esitystä tukeneelle Hert-
toniemiseuralle. Sotavahinkosäätiö oli 
jälleen mukana tukemassa jääkäriperin-
netyötä. Kiitos Teille kaikille kahden-
toista tuuman saluuttien kera! • 

Kuvat: Pekka Leinonen 
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1 U//IIIII tutuu 

Puhe jääkärikenraali Väinö Valveen 
puiston avaamistilaisuudessa 
Herttoniemessä 9.7.2010. 

Jaakko Valtanen 

Jääkärikenraali Väinö Lahja Rik-
hard Valve oli yksi niistä lähes 
2000:sta tulevaisuudenuskoisesta 

nuoresta miehestä, jo tka uskalsivat en-
simmäisen maailmansodan aikana läh-
teä Saksaan saamaan sotilaskoulutusta 
siltä varalta, että sodan lopputulos mah-
dollistaisi isänmaan vapautumisen sata-
vuotisesta Venäjän vallasta. 

Jääkäristä 37-vuotiaana 
kenraaliksi 

Väinö Valve sai Saksassa tykistöaselajin 
koulutuksen. Palattuaan Suomeen muun 
jääkär i joukon mukana, hän osallistui 
tulenjohtajana Tampereen ja Viipurin 
valtaustaisteluihin. Niissä hän osoit-
ti johtajaominaisuuksiensa ja todennä-
köisesti myös lujan luonteensa parhaat 
puolet. Jo ennen sodan päättymistä tou-
kokuussa Valve oli määrätty tykistöpat-
terin päälliköksi sekä ylennetty 22-vuo-
tiaana kapteeniksi. Viipurin valtauksen 
jälkeen kapteeni Väinö Valve määrätti in 
patteriston komentajaksi ja vielä vuoden 
1918 lopussa hän sai komentoonsa vasta-
perustetun Raskaan Tykistörykmentin. 

Seuraavan vuoden kesällä hänet 
ylennettiin vain 23-vuotiaana majurik-
si. Hyvin toimineena rykmentin komen-
tajana hänet ylennettiin everstiluutnan-
tiksi vain 28-vuotiaana. Varsin pian sen 
jälkeen Väinö Valveen elämä muuttui pe-
rusteellisesti, kun hänet marraskuussa 
1924 määrät t i in hänelle vieraan asela-

Merivoimien komentaja kenraaliluutnantti Väinö Valve jatkosodan aikana. Kuva: Puolustusvoimat. 

jin, koko pitkän rannikkomme linnake-
saarilla toimivan kiinteän rannikkoty-
kistön komentajaksi. Seuraavana vuon-
na hänet siinä tehtävässä ylennettiin 
30-vuotiaana everstiksi. Valve oli yksi 
nopeimmin ural laan edenneistä jääkä-
riupseereista. 

Mutta Valveen sotilasuran vauhti 

ja tkui . Vuonna 1927 Valve määrät t i in 
rannikkotykistöstä ja laivastosta muo-
dostetun Rannikkopuolustuksen päälli-
köksi. Nuoren Suomen puolustusvoimi-
en rakentamistyössä Valve totesi muuta-
man vuoden kuluttua olevansa 37-vuo-
tiaana kenraalimajurina rannikkopuo-
lustusjoukoista muodostettujen Suomen 

Rannikon Puolustaja 3 | 2010 53 



Tapahtumia 

Kenraali Jaakko Valtanen. Kuva: Pekka Leinonen. 

merivoimien komentaja. Koko 1930-lu-
vun kenraalimajuri Valve johti merivoi-
mien komentajana rannikkojemme ja 
rannikkomeriemme puolustuksen ke-
hittämistä. Hänen työnsä oli hyvin tu-
loksellista. 

Talvi-ja jatkosota 

Talvisodan ensimmäisinä päivinä Han-
gon edustan Russarön linnake ja Saaris-
tomeren suulla oleva Utön linnake tor-
juivat neuvostolaivaston ja ilmavoimien 
hyökkäykset. Karjalan kannaksen länsi-
ja Laatokan puoleisella itärannikolla si-
jainneet linnakkeet tukivat tulellaan me-
nestyksellisesti Kannaksen maataistelul-
ta. Talvisodan jälkeen Valve ylennettiin 
kenraaliluutnantiksi. 

Jatkosodan aikana rannikkojoukot 
sekä laivasto ylläpitivät koko eteläranni-
kolla niin vahvaa merimiinoittein vah-
vistettua tykistöpuolustusta, ettei Neu-
vostoliitolla ollut mahdollisuuksia uhata 
pääkaupunkiamme ja maamme eteläistä 
ydinaluetta. Vihollisen yllätyshyökkäyk-
set onnistuttiin menestyksellisesti torju-
maan verisissä taisteluissa mm Bengts-
kärin pienellä majakkasaarella ja Some-
rin ulkolinnakkeella itäisellä Suomen-
lahdella. Laatokan ja Karjalan kannak-
sen rannikkopuolustukset suojasivat ko-
ko sodan ajan maavoimien joukkojen si-
vustat. Myös Äänisjärven rannikot pi-
dettiin hallussa ja suojattiin rannikko-
puolustusjoukoin. 

Kesä ja syksy 1944 olivat Väinö 
Valveelle erit täin raskaita. Laivasto ja 
rannikkopuolustusjoukot joutuivat an-
kariin taisteluihin Koiviston saarilla ja 
Viipurinlahdella. Valve joutui myös kat-
kaisemaan pitkän yhteistyön saksalais-
ten merivoimien kanssa ja vieläpä koke-
maan saksalaisten yllätyshyökkäyksen 
Suursaaren valtaamiseksi. Saar ta puo-
lustanut rannikkotykistörykmentti tor-
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jui kuitenkin saksalaisten hyökkäyksen. 
Sotiemme päätyttyä Väinö Valveen 

tehtäväksi tuli vielä organisoida ja joh-
taa Suomenlahteen laskettujen kymme-
nien tuhansien merimiinojen raivaami-
nen rannikkovesiltämme. Siihen tehtä-
vään tarvittiin siviilistä yli 150 sisävesi-
ja rannikkohinaajaa, jotka varustettiin 
miinanraivauskalustolla ja miehitettiin 
sotilailla. Merivoimien sota-aluksista ja 
hinaajaraivaajista muodostettiin meri-
voimien komentajan alainen Raivaaja-
laivasto. Viiden seuraavan vuoden aika-
na Suomen rannikkovedet ja väylät puh-
distettiin merimiinoista. 

Sotien jälkeinen aika 

Jo 1930- luvulla Väinö Valve oli saa-
vut tanut silloisen puolustusneuvoston 
puheenjohtajan, sotamarsalkka Man-
nerheimin luottamuksen. Mannerhei-
min kehotuksesta Valve otti sodan ai-
kana vastaan Sotainvalidien Veljeslii-
ton puheenjohtajuuden. Mannerheimin 
aloitteesta Väinö Valve toimi myös Va-
paudenristin Ri tar ikunnan kanslerina, 
samoin kuin Suomen Valkoisen Ruu-
sun ja Suomen Leijonan Ri ta r ikunnan 
halli tuksen jäsenenä, molemmissa yli 
40-vuoden ajan. Tasavallan President-
tinä Mannerheim nimitt i vuonna 1945 
Valveen puolustusministeriksi Paasiki-

ven II hallitukseen. Sen jälkeen Manner-
heim olisi halunnut Valveen puolustus-
voimain komentajan tehtävään. Valve oli 
kuitenkin joutunut ristirii taan Neuvos-
toliiton valvontakomission kanssa ja oli 
tehnyt päätöksen erota merivoimien ko-
mentajan tehtävästä ja siirtyä siviiliin. 
Eron saatuaan Valve toimi lähes kymme-
nen vuoden ajan ulkoisesti vaatimatto-
missa tehtävissä Kansallis-Osake-Pan-
kin konttorien johtajana Saarijärvellä ja 
Pitäjänmäellä. 

Väinö Valveen persoona 

Kenraali Väinö Lahja Rikhard Valve 
eli pi tkän ja vaikuttavan sotilaan elä-
män. Luonteeltaan Valve oli harkitse-
van pidättyväinen. Ehkä hiukan jäyhän 
oloisen ulkokuoren alla sykki kuitenkin 
lämmin ja hyvin huumorintajuinen ih-
minen. Mielipiteiltään Valve oli kan-
nanotoissaan pitäytyvä mies. Harki t -
tujen mielipiteidensä takana hän seisoi 
vakaasti. Niitä oli vaikea saada muute-
tuksi. Se ei kuitenkaan tarkoit tanut si-
tä, etteikö hän olisi kuunnellut ja hyväk-
synytkin muita mielipiteitä ja esityksiä. 
Hän halusi osallistua ja vaikuttaa kes-
kusteluihin, mutta halusi itse muodos-
taa päätöksiään varten oman perustel-
lun mielipiteensä. Valve oli hyvin pitkä 
ja hoikka mies elämänsä loppuun saak-

ka. Pidättyvyytensä ja ehkäpä pituuten-
sakin takia hänestä huokui arvovaltaa 
ja vahvaa johtajuutta. Mielenkiintoinen 
Väinö Valveen luonteen piirre oli, että 
hän piti mielellään opettavaisia ja pitkiä 
puheita. Joskus ne olivat niin pitkiä, et-
tä kuulijat aivan tuskastuivat. Mutta sel-
lainenkin piirre valottaa Valveen johta-
japersoonaa. 

Viimeinen jääkäri 

Viimeisenä elossa olevana jääkär inä Ta-
savallan Presidentti ylensi reservin jää-
kär ikenraal i luutnant t i Väinö Valveen 
vuonna 1994 täydeksi neljän leijonan 
kenraaliksi. Jääkärikenraali Väinö Val-
ve asui täällä Herttoniemessä läheisellä 
Oravatiellä vuosikymmeniä. Sen täh-
den voimme iloita siitä, että tämä mer-
kittävä sotilas, jääkäri , tykkimies, ran-
nikkopuolustuksen kehittäjä ja johtaja, 
merivoimiemme sodanaikainen komen-
taja , Suomen Marsalkka Mannerhei-
min luottokenraali , puolustusministe-
ri ja kansleri sekä sotainvalidiemme pu-
heenjohtaja, on saanut nimeään kanta-
van puiston. Kertokoon sekin tuleville 
sukupolville jääkärisukupolven merkit-
tävästä elämäntyöstä itsenäisen ja va-
paan isänmaamme rakentamisessa ja 
puolustamisessa. • 

(Väliotsikointi Kai Masalin) 
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Suuri Pohjan sota käytiin vuosi-
na 1700-1721. Sodan seurauk-
sena Ruotsi menetti asemansa 

pohjoiseurooppalaisena suurvaltana ja 
Suomi joutui kärsimään isovihana tun-
netusta miehityskaudesta. 

Heinäkuussa 1714 Venäjän saaris-
tolaivasto oli jäänyt saarroksiin Han-
koniemen itäpuolelle, ja tsaari Pietar i 
suunnitteli ensin kaleerien si ir tämistä 
maitse niemen kapeimman kohdan yli 
ja jatkamista sitten avomerilaivastonsa 
avustamana kohti Ruotsin rannikkoa. 
Tsaari luopui kui tenkin tästä suun-
nitelmasta. Sen sijaan 20 venäläisen ka-
leerin onnistui 26.7 kiertää ruotsalaiset 
laivat, jotka rasvatyynen sään takia ma-
kasivat paikallaan. 

Tie Turun ja Ahvenanmaan saa-
ristoon oli nyt auki Venäjän kaleerilai-
vastolle ja sen mukanaan kuljettamille 
jalkaväkijoukoille. Ensin oli kuitenkin 
lyötävä Hankoniemen länsipuolella ole-
va kontra-amiraali Nils Ehrenskiöldin 
(1674 - 1728) komentama ruotsalainen 
laivasto-osasto, johon kuului 18-tykki-
nen fregatti Elephant, kuusi kaleeria ja 
kolme saaristolaisvenettä. Heinäkuun 
27. päivänä käydyssä Riilahden (ruot-
siksi Rilax) taistelussa venäläiset onnis-
tuivatkin lyömään ruotsalaisosaston, ja 
Ehrenskiöld joutui vangiksi ja vietiin 
Venäjälle, josta hänet vapautettiin vas-
ta vuonna 1721. 

Ruotsin laivasto ei taistelun jäl-
keen pystynyt etenemään itään päin Ve-
näjää kohti. Sekä venäläiset, ruotsalai-
set että suomalaiset ovat kautta aikojen 
muistelleet Riilahden taistelua (venäjäk-
si Hankoniemen taistelu) omalla taval-

laan. Tämän Venäjän laivaston ensim-
mäisen merivoiton kunniaksi 27. heinä-
kuuta on ollut Venäjän ja Neuvostolii-
ton laivastojen juhlapäivä ja laivastoissa 
on ollut useita aluksia nimeltään Gan-
gut (ven. TaHryT). Riilahteen pystytet-
tiin vuonna 1870 ristin muotoinen kaa-
tuneiden venäläisten muistomerkki. 

Suomessa on haluttu kunnioi t taa 
Ehrenskiöldiä, ja Riilahteen pystytettiin 
sen takia Suomen itsenäistyttyä Nils Eh-
renskiöldin muistopatsas, joka paljastet-
tiin 27. heinäkuuta 1928. Muistopatsaan 
suunnitteli suomalainen kuvanveistäjä 
Bertel Axel Nilsson ( 1 8 8 7 - 1939). 

Kesällä 2010 Riilahden taistelun 
vuosipäivänä muistomerkeille laskettiin 
jälleen kukkia. Paikalla oli puolisen sa-
taa henkilöä. Hankolaisten maanpuolus-
tusjärjestöjen edustajat tulivat paikalle 
puolustusvoimien Uisko-veneellä. Venä-
läiset olivat jo aikaisemmin aamulla eh-
tineet kukit taa taistelun muistomerkit, 
eivätkä olleet paikalla. Maij-Britt Mai-
nien laski Riilahden muistomerkkiyhdis-
tyksen kukat . Hangon maanpuolustus-
yhdistysten kukat laskivat Aimo Forss 
ja Jouko Parviainen. • 

O. Enqvist ja V. K. Lange 
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Tapahtumia 

Pohjoismaiset merikadetit 
koolla Helsingissä 

Merisotilasottelu alkoi 2,5 kilometrin juoksulla - rynnäkkökivääri selässä. Kuva: Merivoimat. 

Helsingin katukuvassa suorastaan vilisi merivoimien univormuja elokuun ensimmäisellä viikolla, kun noin 400 Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan merisotakoulun kadettia ja henkilöstön edustajaa kokoontui viettämään Pohjoismaisia me-

rikadettipäiviä Eteläsatamaan. Merikadettipäivät on vuorovuosina eri Pohjoismaissa pidettävä merikadettien urheilu-, 

seminaari-ja laivastovierailutapahtuma. 

Kadetit, urheilukilpailut ja ta-
pahtumaan osallistuneet aluk-
set kiinnostivat suuresti suur-

ta yleisöä. Varsinkin norjalainen kolmi-
mastoparkki Statsraad Lehmkuhl kerä-
si laiturille pitkät jonot alusten avointen 
ovien päivinä. Myös miinalaiva Pohjan-

maa ja ruotsalaiset Altair-luokan koulu-
tusalukset houkuttelivat helsinkiläisiä ja 
matkailijoita kansilleen. 

Kaivopuistossa pidet tyä Naval 
Combat Course -merisotilasottelua oli 
seuraamassa runsaasti kotimaisia kan-
nustajia. Helteisessä säässä kisailt i in 

mm. ammunnassa, melonnassa ja "kä-
sikranaatin" heitossa. 

Urheilukilpailujen lisäksi Nordic 
Cadet Meeting (NOCA) -päiviin sisältyy 
akateeminen seminaari ja erilaisia ilta-
tilaisuuksia, joissa eri maiden kadetit ja 
merivoimien henkilöstö voivat tutustua 
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toisiinsa. Nykyisten ja tulevien meriup-
seerien tutustuminen ja verkostoitumi-
nen onkin kadettipäivien tärkein tehtävä. 

Norja voitti - Suomi kolmas 

Merikadett ipäivien voitto meni Nor-
jaan kaksinkertaisesti: maa voitti sekä 
joukkue- että yksilökisan. NOCA-päi-
vien parhaan urheilijan palkinto luovu-
tettiin kadetti Einar Fuhr Heggheimille 
Norjan Merisotakoulusta. 

Norja sai koko kilpailusta kaikki-
aan 25 pistettä, ja toiseksi tullut Tanska 
sai 22 pistettä. Suomi tuli kolmanneksi 
ja Ruotsi neljänneksi - juur i ja juuri , sil-
lä maiden välillä oli eroa lopulta vain yh-
den pisteen verran. Laj i- ja yksilökohtai-
set tulostiedot löytyvät tapahtuman vi-
rallisilta (englanninkielisiltä) kotisivuil-
ta osoitteesta www.mil.fi/noca2010. 

Suomessa kerran 
neljässä vuodessa 

Merikadettipäivät järjestetään vuorotel-
len eri Pohjoismaissa, ja vaikka Suomi 

Norjalainen kolmimastoparkki Statsraad Lehmkuhl saapui merikadettipäiville Helsingin 
Eteläsatamaan keskiviikkona 4. elokuuta. 

Merikadettipäivien avajais- japäätösseremoniatpidettiin näyttävästi Helsingin Kauppatorilla. 

Kuva: Merivoimat. 

on isännöinyt päiviä tätä ennen kymme-
nen kertaa, päivät pidettiin nyt ensim-
mäistä kertaa Helsingissä. Aivan pää-
kaupungin keskustassa jär jestet ty ta-
pahtuma sai kiitosta sekä osallistujilta 
että yleisöltä. 

Ensimmäiset mer ikadet t ipä ivä t 
järjestettiin Ruotsissa Lysekilissä vuon-
na 1948, ja Ruotsi isännöi päiviä myös 
vuonna 2011. I 

Auli Aho 
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Jari Koivisto siirtyy reserviin 
- Laivaston Soittokunta menettää mahtavan solistinsa 

Tapahtumia 

Laivaston Soittokunta konsertoimassa Forum Marinumin edustalla merivoimien vuosipäivänä2008. 

Kuvaaja Jukka Eskola. 

0 0 Laittakaas jätkät hei OIKEESTI 
turvavyöt kiinni!" Huutaa luut-
nant t i Koivisto. Bussi heiluu 

moottoritiellä puolelta toiselle ja kuski 
koettaa pitää ajoneuvon hallinnassaan 
laskemalla nopeuttamme reilusti. Lai-
vaston Soittokunta on palaamassa TAT-
TOO -kiertueelta Haminasta Turkuun ja 
saa Porvoon kohdalla tuntea luonnon-
voimien mahdin, kun vettä sataa niin, et-
tä tie lainehtii ja puut näyttävät jousipys-
syn kaaril ta eikä salamoinnissa ole pie-
nintäkään taukoa. "Hyvä Janne!" (Val-
tonen) koko autolastillinen hurraa. Auto 
pysyy tiellä ja matka jatkuu turvallisesti. 

Isällisesti muita soittajia kehotta-
nut luutnantti on Laivaston Soittokun-
nan saksofonisti ja laulusolisti Jari Koi-
visto, joka on laulanut ja keikkaillut jo 
pikkupojasta asti. Hän on kotoisin Alas-
tarolta ja tehnyt niin pitkän uran puo-
lustusvoimien palveluksessa, että on syk-
syllä 2011 siirtymässä reserviin. Jari läh-

tee tulevana syksynä vielä kerran laulu-
solistiksi pienimuotoiselle kiertueelle 
Laivaston Soittokunnan kanssa. 

Muistatko keikkamatkoilta vaaratilan-
teita yms. koska kilometrejä on kerty-
nyt varmasti aika paljon? 

Soit tokunnal la ei vaarati lantei ta 
ole juur ikaan ollut. Ainoastaan bussi 
on r ikkoutunut muutamia kertoja ja si-
tä on jopa työnnetty yleisön antaessa ab-
lodeja. Oman bändin keikkabussi on sen 
sijaan ollut muutaman kerran peurako-
larissa, mutta niistä on selvitty onneksi 
pelkillä mustelmilla. 

Mitä mahtaisit tehdä, ellet olisi alkanut 
sotilasmuusikoksi? 

Peruskoulun jälkeen yhteishaussa 
hain kokkikouluun ja olisin päässytkin. 
Lukio oli toinen vaihtoehto, mutta luke-
minen ei kiinnostanut niin paljoa kuin 
so.itäminen. Eli kokkailisin luultavasti 

Paul Bocusen kanssa hänen pariisilaises-
sa hienostoravintolassaan. 

Mistä olette saaneet idean konsertti-
kiertueeseen? 

Ehkä se on ollut pääll ikön ajatus 
järjestää pitkän päivätyön tehneelle lau-
lusolistille vielä tällainen keikkakiertue. 
Liittyy kiertueeseen vielä kommodo-
ri Tapio Maijalan lähtö Saaristomeren 
Meripuolustusalueelta uusiin tehtäviin. 

Minkälaista musiikkia saamme kuulla 
tulevalla kiertueella? 

"Lähdethän matkaan", joka on mi-
nun ja Laivaston Soittokunnan tekemän 
soololevyn tyylistä musiikkia. Eli me-
riaiheisia lauluja viihdekokoonpanolle 
sovitettuna. 

Oletko jo ehtinyt ajatella tulevia eläke-
päiviä ja niiden kuluttamista? 

Olen. Kuten jo aiemmin mainitsin, 
aion jatkaa muusikon ammattia erilai-
sissa kokoonpanoissa, joita en halua vie-
lä tässä vaiheessa paljastaa. Mökkeilyn 
osuus kasvaa pakollisten rutiinien jää-
dessä pois ja vanhan talon kunnossa-
pitoon jää enemmän aikaa. Olen juur i 
aloit tanut golfin harrastamisen, johon 
loppuaika meneekin mukavasti. 

Mitkä asiat tekevät muusikon ammatin 
mieleiseksi? 

Lavalla ollessa vuorovaikutus ylei-
sön kanssa ja jonkinlainen esiintymisviet-
ti. Myös erilaisten paikkojen näkeminen 
ja toisten muusikoiden kanssa ajatusten 
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Jari Koivisto työpaikallaan Laivaston Soittokunnassa. Kuvaaja Susanne Hiltunen. 

vaihto, koska muusikot ovat kuitenkin 
jollain tasolla samankaltaisia, siis hen-
kisesti, niin heidän kanssaan keskustelu. 

Onko mielessäsi käynyt joskus, että 
nyt tämä poika laittaa pillit pussiin ei-
kä soita enää koskaan? 

Ei vielä koskaan. Aion kyllä jatkaa 
soittamista ja laulamista vielä reserviin 
siirtymisen jälkeenkin. 

Armeijahan koulutti soittajansa ennen 
itse. Miten ja milloin sinusta tuli soit-
to-oppilas? 

Peruskoulun jälkeen vuonna 1979 
hakeuduin silloisen ammatinval innan 
ohjaajan kehotuksesta Helsingissä jär-
jestettyjen pääsykokeiden kautta soitto-
oppilaaksi Turun Varuskuntasoittokun-
taan. Soittokunnasta ilmoitettiin sitten, 
että minut oli hyväksytty opiskelemaan 
saksofonin soittoa. 

Sinulla on "siviilissä" ollut ja on nyky-
äänkin tanssiorkesteri. Kerro vähän 
suhteestasi tanssimusiikkiin ja keik-
kailuun sillä rintamalla? 

Tanssimusiikista urani on oikeas-
taan alkanutkin. Meillä oli Loimaalla 
poikabändi "Omat Pojat". Siinä soit-
ti 14-vuotiaita poikasia ja keikkoja oli 
alkuvuosina noin kerran viikossa. Myö-
hemmin niitä oli niin paljon kun pystyt-
tiin tekemään. Jäin pois jo melko suosi-
tusta orkesterista vuonna 1988. Jatkoin 
soittajana eri kokoonpanoissa ja syksyl-
lä 1990 perustimme "Kasmir" orkeste-

rin, jonka kanssa 1991 voitimme tans-
siorkestereiden suomenmestaruuden. 
Nykyisin keikkailen "Sikariporras" or-
kesterin kanssa. 

Oletko Mauno Koivistolle sukua? 
EN! 

Minkälaisena näet Laivaston Soitto-
kunnan tulevaisuuden? 

Laivasto Soi t tokunnal la on niin 
pitkät perinteet ja tietynlainen brändi, 
että ne vievät sitä eteenpäin omalla sa-
rallaan. Toivottavasti soit tokunta saisi 
lisää soittajia riveihinsä, jo t ta he pystyi-
sivät tuottamaan vielä monipuolisempaa 
musiikkia. 

Onkohan Laivaston Soittokuntaan jäl-
keesi kaavailtu tangon taitajaa? 

En tiedä, mutta ainahan Laivaston 
Soittokunnasta on noussut estradille taita-
via laulajia ja tavallaan laulaminen on ol-

lut yksi Soittokuntamme erityispiirre. (Jo-
ri Malmsten, Pertti Keihäs, Juha Ketola) 

Miten soittokunnan työtehtävät tai 
esiintymiset ovat muuttuneet vuosien 
varrella? 

Paljonkin ottaen huomioon, että 
Turussa olevat joukko-osastot ja -yksi-
köt ovat muuttuneet radikaalisti. Joukko-
ja on siirrettyjä lakkautettu, eikä enää ole 
useita pieniä osastoja kuten ulkolinnak-
keet, i lmatorjuntarykmentti yms. joissa 
käytiin aikanaan esiintymässä. Aänen-
toistotekniikka, valot ja isot estradit ovat 
muuttaneet työn kuvaa huomattavasti. 

Voittaako laulaminen soittamisen? 
Mielestäni ne kulkevat sopuisasti 

käsi kädessä. Useimmiten Soittokunnan 
esiintymisissä laulan muutaman kappa-
leen ja soitan lopuissa. 

Kiitos ja myötäisiä tuulia! • 
Teksti: Vesa Huhtasalo 
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Konekiväärimies rantautuu maihinnousuveneestä. Taustalla näkyy erotuomarien ja kouluttajien G-veneitä. Erotuomari-ja maalitoiminta oli järjestetty 
harjoituksessa erittäin ammattitaitoisesti. Kuva: Olli Rusanen. 

Rannikkojääkärit Ruotsin 
amfibiojoukkojen harjoituksessa 
Maihinnousuveneet etenevät hiljaa ja mahdoll isimman äänettömästi tiheän 

saariston suojassa. Pelottavan lähellä lähisaarten takana kohoaa hyökkäyksen 

tavoitteena oleva entinen rannikkotykistön linnake. Suomalaiset ovat veneis-

sään hyökkäysvalmiina. 

Ilmavoimat sekä ruotsalainen meri-
jalkaväkikomppania olivat valmis-
tautuneet tukemaan suomalaisten 

maihinnousua. Tulituki toteutetaan H-
hetkeen sitoen pommituksella, suora-

ammunnal la sekä kranaat inhei t in ten 
tulivalmistelulla maihinnousurantaan. 

Hetki lyö. Kuninkaall isten Ilma-
voimien hävit täjäpommittaja iskee jy-
risten ilmasta vihollisen kimppuun. He-

ti sen jälkeen ruotsalaiset merijalkaväen 
tulitukiosastot nousevat esiin suojistaan 
ja tulittavat lähisaaressa olevia kohtei-
ta tarkkuuskivääreil lä, konekivääreil-
lä ja kiväärikranaat in ampumalaitteil-
la. Kranaatinheitinten kranaatit ja savu-
ammukset räjähtelevät maihinnousuran-
nassa. Suomalaisten veneet lähtevät suo-
jastaan ja etenevät nopeasti kohti tulival-
mistelun varmuusetäisyyttä. Ranta lä-
hestyy uhkaavana. Näkyy vain harmaa-
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lapautiiiina 
Olli Rusanen 

Kirjoittaja kapteeni-
luutnantti Olli Ru-
sanen palvelee Meri-
sotakoulussa. 

Pohjoismaista yhteistyötä. Suomalainen tulenjohtopäällikköja ruotsalainen tulenjohtopartio 

hyökkäyksessä. Ruotsissa tulenjohtajat ovat erikoiskoulutettuja jalkaväkitaistelijoita. Ruotsalainen 

perustulenjohtopartio on varustettu konekiväärillä. Kuva: Olli Rusanen. 

ta savua, jonka sekaan joudutaan kohta 
hyökkäämään. Epäsuora tuli päättyy, ja 
veneet kiihdyttävät entisestään. Jokainen 
mahdollinen ase on miehitetty ja suun-
nattu kohti rantaa. Näin pieneen saareen 
ei pääse soluttautumaan huomaamatta. 
Savun seasta alkaa kuulua puolustajan 
aseiden hajanaisia laukauksia, joihin vas-
tataan veneiden ilmatorjuntakonekivää-
rien sarjoilla ja käsiaseilla. Rantautumi-
nen savuun. Veneet jättävät muutamas-
sa sekunnissa rannikkojääkäri t kyydis-
tään ja väistävät pois rannal ta . Savun 
seasta kuuluu yhä kiivaampaa ammun-
taa - hyökkäys on alkanut. 

Taustaa 

Uudenmaan pr ikaat in kansainvälinen 
rannikkojääkäriosasto ATU eli Amphi-
bious Task Unit osallistui Ruotsin jär-
jestämään merijalkaväen taisteluharjoi-
tukseen AMPHEX10:een touko-kesä-
kuun vaihteessa. Harjoi tus oli Ruotsin 
amfibiojoukkojen pääsotaharjoitus. Sii-
hen osallistui yli tuhat sotilasta eri puo-
lustushaaroista, pääpainon ollessa kui-
tenkin merijalkaväen joukoissa. 

Har jo i tus oli rakennet tu kriisin-
hal l in taskenaar ioon. Taustat i lanteen 
voisi karr ikoiden sanoa muistuttaneen 
saaristoon siirrettyä Afganistania. Pai-
kallista turvallisuustilannetta uhkasivat 
sissit ja rikolliset sekä puolisotilaalliset 
ryhmittymät. Merijalkaväestä koostu-
van kriisinhallintajoukon tuli estää näi-
den ryhmittymien toiminta toisiaan ja 
kriisinhallintajoukkoa vastaan tarvitta-
essa voimakeinoja käyttäen. Käytännös-
sä harjoiteltiin vahvennetun pataljoonan 
hyökkäystaistelua saaristossa. 

Suomen osallistuminen 

Suomi osallistui harjoitukseen pienellä 
kaksijoukkueisella rannikkojääkäriyksi-
köllä sekä muutamilla esikuntaupseereil-
la. Suomalaista yksikköä tuettiin alista-
malla siihen ruotsalaisia tulenjohtoparti-
oita, maastomönkijöitä kuljettajineen, se-
kä viestimiehiä omalla kalustollaan varus-
tettuina. Kaikessa huollossa tukeuduttiin 
ruotsalaiseen huoltokomppaniaan. 

Ruotsiin siirrytt i in omilla veneil-
lä sään johdosta puolisen vuorokaut-
ta myöhässä. Lyhyiden alkusanojen ja 
käskynannon jälkeen lähetettiin jouk-
ko ensimmäiseen tehtäväänsä. Tämän 
jälkeen yksikkö ei sitten nähnytkään yli 
viikkoon muuta kuin taistelua, siirtymi-
siä, lyhyitä lepoja ja hirvittävän määrän 
maihinnousurantoja. 

Harjoitus 

Pataljoona ei päässyt tilanteessa tavoit-
teisiinsa rauhanomaisin keinoin ja jou-
tuikin hyökkäämään yhteensä satoja ki-
lometrejä jahdatessaan erilaisia vihamie-
lisiä toimijoita ristiin rastiin Tukholman 
ja Kapellskärin saaristoalueita. Operaa-
tio kesti yli viikon. 

Harjoituksen rakenne oli suunniteltu 
hyvin. Esikunnat olivat aina yhden vuoro-
kauden edellä ja käskyttivät tilanteenmu-
kaisesti edellisenä päivänä seuraavan päi-
vän operaatiot. Hyökkäykset ja operaati-
ot toteutettiin vuorokauden ajasta riippu-
matta, eikä toiminta tahdittanut ruokai-
luaikojen tai VIP-vierailujen mukaan ku-
ten meillä usein käy. Ainoa syy pysähtyä 
ja joustaa tilanteenmukaisuudesta olivat 
ajoittaiset veneenkuljettajien lepoajat. 
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Taistelut ovat päättyneet ja aurinko laskee. Runnikkojääkärikomppunia aloittaa ansaitun huollon ja levon. Harvoinpa sotaharjoituksissa hyökätään 
rikkonaisen saariston läpi noin kymmenen vuorokautta ja satoja kilometrejä ilman taukoa! Kuva: Olli Rusanen. 

Periaatteessa joka päivä toteutet-
tiin yksi pataljoonatason operaatio, jon-
ka jälkeen levättiin, huollettiin ja valmis-
teltiin seuraavan vuorokauden toimin-
ta. Huollon toimivuus olikin se tekijä, 
joka mahdollisti tällaisen harjoitusryt-
min. Kun joukko oli tavoitteessa, lähet-
ti se huoltopalvelupyynnön (LOGREQ) 
ylempään johtoportaaseen, eikä aikaa-
kaan, kun huollon osat tulivat suoraan 
yksikön luo saariston syvyyteen. Tross-
bät-tyyppinen huoltoalus ajoi sovittuun 
pisteeseen ja täydensi yksikön polttoai-
neella, ruualla, vedellä ja muulla tilatul-
la materiaalilla minuuteissa! Toisaalta 
länsinaapurin rannikkojoukot näyttä-

vät ottavan muutenkin huollon vakavas-
ti, mikä näyttää olevan aidosti oleellinen 
osa operaatioita. Huollon osalta mitään 
ei kuvattu punaisella lipulla. Tästä voi-
simme itsekin ottaa oppia. 

Johto seurasi ja johti operaatioi-
ta komentoveneissään tai jalan. Kaikki 
havaitsemani henkilökuntaan kuuluvat 
toimivat johtajat olivat täydessä taiste-
luvarustuksessa ja ottivat tehtävänsä va-
kavasti. Oli vaikuttavaa nähdä eversti-
luutnantin ja majur in arvoisten herro-
jen ryynäävän naama vihreänä täydessä 
taisteluvarustuksessa ja kiväärillä aseis-
tettuina antamassa käskyjä hyökkääville 
joukoille. Kotimaan rannikkojoukkojen 

harjoituksissa kun on nähty T-paidassa 
ja komentosandaaleissa sisätiloissa istus-
kelevia toimivia johtajia. Kult tuuriero 
on melkoinen! 

Harjoi tuksessa oli erityisesti pa-
nostettu maali- ja erotuomari toimin-
taan. Myös maaliosastona toimineel-
le joukolle pyrit t i in luomaan mielekäs 
har joi tus omine taktisine ja koulutuk-
sellisille päämäärilleen. Se elävöitti har-
joitusta sekä loi aidosti vaativia tilantei-
ta joukoille. 

Vaikka suomalaisen yksikön vah-
vuus olikin liian pieni, käytetti in sitä 
kuin kokonaista rannikkojääkärikomp-
paniaa. Se toi mahtavan lisäelementin 
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harjoitukseen. Taistelijat joutuivat ve-
nymään ja sopeutumaan sekä harjoit te-
lemaan todella vaativissa olosuhteissa. 

Meille paljon opittavaa! 

Harjoitus oli kokonaisuutenaan erittäin 
hyödyllinen suomalaista rannikkojääkä-
ritoimintaa kehitettäessä. Varusmiehil-
le se antoi palautteen perusteella sinänsä 
hienon kokemuksen ja hyvän koulutus-ja 
oppimisympäristön, mutta henkilökun-
nalle harjoitus oli todennäköisesti vielä-
kin hyödyllisempi. Harjoitukseen osallis-
tuneet ammattisotilaat saivat olla muka-
na laajassa ja vaativassa harjoituksessa, 
joka avasi silmiä sen suhteen, miten ran-
nikkojoukkoja ja niiden harjoituksia oli-
si mahdollista kehittää. Erityisesti län-
sinaapurin merelle ja saaristoon aktii-
visesti työntyvän ja taktisesti tilanteen-
mukaisen huollon toiminnan tarkastelu 
antoi paljon ajateltavaa. Soisin Suomen-
kin kehittävän vastaavan kyvyn, sillä va-
litettavan usein omissa harjoituksissam-
me huolto vain pelataan tai perustetaan 
vajaana varuskunnallisiin olosuhteisiin. 
Tällaiseen liikkuvaan sodankäyntiin se 
ei ole ainakaan itse näkemissäni merivoi-
mien harjoituksissa vielä kyennyt. 

Ruotsalaiset halusivat selvästi tes-
ta ta kykyään toimia vahvennetun pa-
taljoonan tai taisteluosaston kokoisella 
joukolla saariston ja rannikon olosuh-
teissa eri t täin vaativassa kriisinhallin-
tatehtävässä. Tässä mielestäni onnistut-

tiin. Patal joona antoi melko vakuutta-
van näytön kyvystään taisteluun. Eri-
tyisesti huolto, johtaminen ja viestitoi-
minta oli järjestetty tehokkaasti. Tällä 
kertaa myös "diskuteeraava" johtami-
nen oli melko vähäistä, ja käskynannot 
olivat ytimekkäitä ja hyvin valmisteltu-
ja. Jatkossa lienee hyödyllistä tarkas-
tella tarkemminkin ruotsalaisten joh-
tamisjärjestelmää. Johtajat l i ikkuivat 
t i lannekuvan säilyttäen operaatioiden 
painopisteen lähialueilla eivätkä kyh-
jöttäneet bunkkereissa tai suojatiloissa. 
Lisäksi kalustoon tai koulutukseen liit-
tyvät viestiongelmat olivat vähäisiä. Toi-
saalta ruotsalaiset itse toivat esiin sen, 
että heillä ehkä luotetaan hiukan liikaa 
järjestelmiin ja varustukseen perustaito-
jen kustannuksella. 

Perustasolla suomalaisten ja ruot-
salaisten varustuksella oli vain vähäisiä 
eroja. Koska ATU:n rannikkojääkär i t 
on varustettu suomalaisit tain moder-
nilla kalustolla, oli suomalaisen sotilaan 
varustus mies- ja joukkuetasolla täysin 
vertailukelpoinen. Toisaalta aluskalus-
to ei ole maidemme välillä vertailukel-
poista. Siinä suhteessa Suomen rannik-
kojoukoilla voi suunta olla tästä ainoas-
taan ylöspäin. 

Suurin kulttuuriero yksittäisten so-
tilaiden toiminnassa oli se, että suoma-
lainen joukko liikkui taistelussa todella 
hiljaa ja otti herkemmin suojaa maan ta-
salta. Ruotsalaiset sotilaat taas liikkui-

vat enemmän pystyssä ja pyrkivät luot-
tamaan voimakkaaseen tulenkäyttöön. 
Toisaalta ruotsalaiset panostavatkin sel-
keästi henkilökohtaisten aseiden käsitte-
lyyn ja käsiaseiden tulen käyttöön todel-
la voimakkaasti. Lieneekö perua ruotsa-
laisten eräistä kovista tilanteista kriisin-
hall intaoperaatioissa? Hyökkäyksessä 
perusajattelutapa ja toimintamallit oli-
vat melko samanlaisia J a yhteistoiminta 
suomalaisten ja ruotsalaisten joukkuei-
den ja yksiköiden välillä oli pääosin su-
juvaa, vaikka ei vielä täysin saumatonta. 
Esimerkiksi omat omia vastaan tilanteet 
tulee opetella välttämään paremmin. 

Lopuksi 

Merivoimien kanna t ta i s i ehkä har-
ki ta myös muiden r ann ikko joukko-
jen kuin vain ATU:n osall istumista 
AMPHEX10:n kaltaisiin harjoituksiin 
ulkomailla. Varsinkin kantahenki lö-
kunnalle se olisi hyödyllistä. Se antai-
si kokemusta ja laajentaisi meripuolus-
tuksen toimijoiden näkemystä rannikol-
la ja saaristossa käytävistä taisteluista ja 
merijalkaväen toiminnasta yleensäkin. 
Suomen rannikkopuolustusjärjestelmä 
on murroksessa, ja siksi nyt olisi mieles-
täni oikea hetki alkaa laajentaa kaikkien 
rannikon puolustajien näkemyksiä tästä 
vaativasta taistelulajista. Emme varmas-
tikaan ole vielä täysinoppineita. • 
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Hannu Hillo 

Augustin Ehrensvärd 
- rannikkomme puolustaja nro 1 Osa 1/3 

Syyskuun 25. päivä tuli kulu-
neeksi 300 vuotta Augustin Eh-
rensvärdin syntymästä. Suurin 

osa suomalaisista tuntee Augustin Eh-
rensvärdin vain lähinnä Suomenlinnan 
rakentajana ja sen Kuninkaanpor t t i in 
hakatuista sanoista: Jälkimaailma, sei-
so tässä omalla kamarallasi, äläkä luo-
ta vieraan apuun. Ehrensvärdin persoo-
na on eri t täin perustellusti kui tenkin 
paremman tuntemisen arvoinen. Hän 

oli esimerkillinen valistusajan ihminen, 
erinomainen sotilas, monipuolinen lah-
jakkuus, mutta myös humanisti ja näke-
myksiltään laaja-alainen. 

Meille hän on tärkeä myös, kos-
ka Augustin Ehrensvärdistä tuli oike-
astaan Suomen merivoimien isä kautta 
historian - niin rannikkotykistön, lai-
vaston kuin merivoimien sotilaskoulu-
tuksenkin. 

Sotilassukua 

Suomenlinnan upseerikerhon juhlasa-
lissa voi todeta marsalkka Augustin Eh-
rensvärdin katselevan salin vastakkaisel-
la seinällä marsalkka Mannerheimiä. Si-
nänsä varsin sopivaa, sillä he olivat su-
kulaisia. Carl Gustaf Emil Mannerhei-
min isoisän isoisän sisar oli Anna Mar-
gareta Mannerheim. Tämä meni naimi-
siin Turussa syntyneen tykistöluutnantti 
Jacob Johan Schefferin kanssa Tukhol-
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massa joulunaikana 1709. Seuraavassa 
kuussa Scheffer sai kapteenin vakanssin 
kenttätykistöön Skäneen, missä asiassa 
oli puuhamiehenä morsiamen eno Carl 
Cronstedt. Yhdeksän kuukauden kulut-
tua häistä, 25.9.1710 syntyi perheen esi-
koinen, Augustin. 

Isän ollessa ehtimiseen sotaretkil-
lä äiti Anna sai tilapäisen kodin toisen 
enonsa, sittemmin valtakunnanneuvos ja 
kreivi Jakob Cronstedtin Fullerön karta-
nossa, Ruotsin Västmanlandissa, kaksi-
kerroksisessa talossa. Varakkaassa kodis-
sa harrastettiin taiteen, mitalien, rahojen 
ja kirjallisuuden sekä käsikirjoitusten ke-
räämistä. Tämäkään ei ollut jät tämättä 
jälkiään nuoreen Augustiniin. Kirjastos-
ta tuli aikanaan Upsalan yliopiston kir-
jaston perusta. Kartanon elämä oli myös 
eloisaa, kulturellia ja vilkasta poiketen 
siten karoliinisen ajan tyylistä. 

Augustin sai ajan mittaan kahdek-
san sisarusta, joista viisi saavutti aikui-
siän. Isä Jacob oli saavuttanut everstin 
arvon ja aateloitukin 1717 nimellä Eh-
rensvärd, mutta se ei vielä ollut taannut 
kovin suurta yltäkylläisyyttä perheelle, 
kun äiti Anna kuoli 1723. Kahden vuo-
den ja kuukauden kulu t tua isä avioi-
tui leskikreivitär Sofia Poluksen kans-
sa. Lapset ja äitipuoli tulivat hyvin toi-
meen keskenään ja uusi äiti avusti lapsi-
puoliaan vielä myöhempinäkin vuosina. 

Isä Jakob oli sot i lasammatt insa 
ohella monipuolisesti opiskellut mies, 
aihepiireinä latina, historia, filosofia, 
maantiede, kemia jne. kertoo professori 
Oscar Nikulan kokoama yli 500-sivui-
nen Augustin Ehrensvärd -elämänkerta. 

Anglistin Ehrensvärd. J.H. Scheffeiin öljy-

maalaus. Lähde: Oscar Nikula: Augustin 

Ehrensvärd. 

Augustinille isä opetti mm. osaamaan-
sa etsausta. Myös äidinpuoleiset suku-
laismiehet, tykistö- ja linnoituseksper-
tit opettivat nuorille mm. matematiik-
kaa ja mekaniikkaa. 

Kuusitoistavuotiaana Augustin il-
moit tautui vapaaehtoisena tykistöön. 
Kaksi vuotta myöhemmin hän sai Göte-
borgissa överfyrverkaren - lähinnä "yli-
tul i t tajan" arvon - ja samalla oikeuden 
täydellä palkalla opiskella kahden vuo-
den ajan Upsalan yliopistossa. Matema-
ti ikka kiehtoi nuor ta Augustinia niin, 
että hän jopa ajatteli tieteellistä uraa 
alan professorina. 

Taloudelliset seikat tulivat tuolloin 
esteeksi. Hänet nimitet t i in kui tenkin 
myöhemmin, 1740 - siis vasta 30-vuoti-
aana - Ruotsin tiedeakatemian jäsenek-
si ja sihteeriksi. 

Kun Augustin Ehrensvärd sai v. 
1731 tykis tö junkkar in-a l imman upsee-
rin - arvon, hänen kiinnostuksensa oli 

tuolloinkin tieteellispainotteinen. Suun-
taus oli tykistöön ja ballistiikkaan. Opis-
kelun ja sotilasuran puitteissa hän tapasi 
ruotsalaisia merkkimiehiä jasaattoi jopa 
laskea näitä ystävikseen, sellaisia kuten 
Anders Celsius, Christoffer Polhem, tu-
leva tykistön johtaja Per Siöblad ja Gab-
riel von Seth, myöhempi kreivi ja valta-
kunnannneuvos, joka oli jo 1730-luvulla 
sotakollegion johtava jäsen. 

Opintomatka Eurooppaan 

V. 1733 Augustin Ehrensvärd sai tykis-
töadjutantin ja seuraavana vuonna luut-
nantin arvon. Silloisen tykistökenraali-
luutnant in Cronstedtin suosituksesta 
Augustin Ehrensvärd sai valtakunnan-
neuvostolta kaksivuotisen matka-apura-
han muuhun Eurooppaan. Päämääränä 
oli tutustua tykkien valmistukseen sekä 
kivääritehtaaseen, mutta ennen kaikkea 
pitää huolellista matkapäiväkirjaa, jos-
ta lähetettäisiin kuukausittain raport t i 
kotiin. Näin lähti 26-vuotias nuori mies 
matkaan, joka opetti hänelle paljon, ei 
ainoastaan annetuissa tehtävissä, vaan 
myös taiteen alalta ja tutustut t i myös 
valistusfilosofi Alexander Popen ajatuk-
siin. Matkakohteina oli Tanska, Hanno-
ver, Hessen, Mainz, Köln ja Pariisi. Vii-
meksi mainitussa hän opiskeli La Feren 
tykistökoulussa, joka oli tykistöihmis-
ten pyhiinvaelluskohde. Siellä Ehrerns-
värd opiskeli alan johtavan teoreetikko-
gurun Bernard Forest de Belidorin joh-
dolla ja seurasi ammuntaharjoituksia. 

Kupar ip i i r ros tekni ikkaa puoles-
taan opetti kuusi viikkoa Nicolas de 
Larmessin. Taidosta oli hyötyä myös so-
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Augustin Ehrensvärdin 16-naidainen rikosetti-

mörssäri. G. Olivecreutzin piirros. 

Lähde:Abo Akademin kirjasto/Oscar Nikula: 

Augustin Ehrensvärd. 

tilaallisten piirrosten teossa. Lyonissa 
Ehrensvärd oppi, että tykin putki voi-
daan valaa täytenä tavarana, ja sitten 
vasta pora ta siihen reikä. Menetelmä 
oli ollut siihen saakka täysin salainen ja 
Ruotsissa tuntematon. 

Matka suuntautui edelleen Hollan-
tiin, Brysseliin, Antverpeniin ja Lontoo-
seen, missä viimeksi mainitussa kohtees-
sa oli kivääriseppä tutustumiskohteena 
ja jopa majoituksen tar joajana. Matko-
jen yhteydessä hänen merkittävään ystä-
väpiiriinsä liittyi myös Carl von Linné, 
josta Ehrensvärd teki jopa kuparikai-
verruksen. 

Matkojen jälkeen Ruotsin salaiselle 
valiokunnalle ehdotettiin tykistökoulun 
perustamista maahan. Niinpä Augustin 
Ehrensvärdistä tuli 1739 Ruotsin ensim-
mäisen kadettikoulun opettaja ja johtaja 
29-vuotiaana arvonimellä "kapten mat-
hematicus och mechanicus". Samoihin 
aikoihin hän avioitui morsiamensa Cat-
har ina Elisabeth Adlerheimin kanssa, 
jonka isä oli ennen aatelointia ollut ni-

meltään Arosell. Poika Carl August Eh-
rensvärd, tuleva amiraali, syntyi 1745 ja 
jäi pariskunnan ainoaksi lapseksi. 

Virka tykistökoulussa kesti vuo-
teen 1746. 

Ruotsin tykistön kehittäjä 

Ehrensvärd vei tykistön kehitystä laaja-
alaisesti eteenpäin: kirjoit t i ohjekirjoja, 
johti tutkimustyötä, mm. ruudin laadun 
osalta, suunnitteli tykistökalustoa ja lin-
noitustekniikkaa. 

Everstiluutnanttina hänet nimitet-
tiin 1749 tykistön päälliköksi ohi monen 
vanhemman ja kokeneemman - mutta ei 
niin pä tevän-ehdokkaan . Samoihin ai-
koihin hänet ylennettiin edelleen evers-
tiksi, nimitet tynä henki rakuunaryk-
mentin komentajaksi. 

Ehrensvärd oli poliittiselta kannal-
taan hattu. Hänellä oli siksi myös viha-
miehiä myssypuolelta. Sellainen oli mm. 
amiraali Falkengreen, joka vastusti Au-
gustin Ehrensvärdin tykkimalleja - lä-
hinnä siis poliittisista syistä. 

Suuressa Pohjan sodassa 1741 - 4 3 , 
joka päättyi Turun rauhaan, Ehrensvärd 
oli tykistöosaston komentajana, mm. ny-
kyisen Helsingin alueella Tuomarinky-
lässä. Silloinhan sodittiin lähinnä talvi-
kauden ulkopuolella, koska laivasto ei 
liikkunut jäissä, ja hevosia ei voitu syöt-
tää matkan varrella kasvavalla ruoholla. 

"Matka Suomessa 1747" 

Sodan siirrettyä Ruotsin i tärajaa län-
teen, lähetettiin Ehrensvärd 1747 tar-
kastelemaan uusia l innoituskohtei ta . 
Sellaisiksi hän totesi Svartholman ja Lo-
viisan rannan sen vieressä, missä on vie-
läkin rakentamisesta linnoitusrauniot. 
Toinen kohde oli Helsingin edustan Su-
sisaaret, johon ryhdyttiin pian rakenta-
maan Sveaborgia, kansan suussa Viapo-
riksi vääntynyttä, josta tuli itsenäisty-

misen jälkeen Suomenlinna. 
Matkas ta syntynyt aineisto, Eh-

rensvärdin päiväkirjamerkinnät, kar tat 
ja maisemamaalaukset ovat olleet Mat-
ka Suomessa 1747 -kir jan pohjana, jon-
ka suomenkielisen version Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura on kustantanut. 

Purjehdus toi aikoinaan Augustin 
Ehrensvärdin Flickan-purrellaan (toi-
nen jahti oli Lediga Stunder) Hauensuo-
leen Hangon edustalle. Siellä voi vielä ny-
kyäänkin lukea Ehrensvärdin kallioon 
hakkaamaa tekstiä, joka kertoo, mitä 
kukakin seurueesta teki. Itse hän mittasi 
vedenkorkeutta. Merkkiviiva on noussut 
maan kohoamisen mukana vajaan kah-
den ja puolen vuosisadan aikana. 

Muutamaa vuot ta myöhemmin, 
vuonna 1750 Ehrensvärd määrä t t i in 
Suomenlinnan linnoitustöiden johtoon. 
(Tästä enemmän kirjoitussarjan viimei-

sessä osassa). 

Miehistään huolehtiva päällikkö 

Fredrikin hall i tusaikana, joka oli yk-
sinvaltiuden aikaa, oli aika erikoinen 
tämän uuden tykistöpäällikkömme lau-
sunto Pommerissa, minne Ehrensvärd 
oli lähetetty pelastamaan Ruotsin käy-
mää sotaa Hän lausui:" Ei mikään ole up-

seerille helpompaa kuin voittaa sotilaansa 

luottamus ja ystävyys ja sitä kautta saada 

enemmän tottelemista kuin rangaistuksil-

la ja piiskalla. Tarvitsee vain kohdella hän-

tä oikeudenmukaisesti, ja osoittaa kiin-

nostusta hänen hyvinvointiinsa". 

Vuonna 1750 Ehrensvärd esitti ty-
kistörykmentin eläkekassan perustamis-
ta. Alaisten ja näiden perheiden huolen-
pito perustui mm. Augustin Ehrensvär-
din havaintoon, että 60 - 75 % värvätyi-
den sotilaiden lapsista kuoli puutteen tai 
laiminlyöntien takia. Se oli suuri ongel-
ma jopa valtakunnan ja sen talouselämän 
kannalta. Suomessa Ehrensvärd perusti 
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Ehrensvärdien aatelisvaakuna, jonka Augustin Ehrensvärdin isä sai vanhimman pojan ollessa 
10-vuotias. Augustin sai myöhemmin kaksi korotusta aateluuteensa. Ruotsin ritarihuoneella olevasta 
kilvestä otettu kuva Ehrensvärd-museossa. 

1753 erityisen lastenkodin tultuaan en-
sin 1749 Kulosaaren (Kulomaan) kar-
tanon ja siitä luovuttuaan 1752 Hertto-
niemen kar tanon omistajaksi. Lasten-
kodeissa annettiin myös kouluopetusta. 
Ne saivat pian seuraajia sekä Suomessa 
että Ruotsissa. Helsingissä olivat vapaa-
muurarit myös perustamassa lastenkotia, 
jonka piirustuksetkin hyväksyttiin 1763. 

Omaan lastenkotiinsa käytt i Eh-
rensvärd henkilökohtaisia tulojaan, jopa 
maksaen käteisellä omistamansa Kulo-
saaren tilan ryytimaan tuotteista. Mys-
sypuolueen edustaja Carl Johan Aminoff 

paheksui kuitenkin valtiopäivillä, että 
tällaisten "yksityisten yritysten" käyt-
töön oli haettu rahaa parin tilan tuo-
toista, eikä näitä rahoja annettu suoraan 
kruunulle. Lastenkoti lakkautettiin sen 
jälkeen. Ehrensvärdpä vetikin lahjoitta-
mansa tulot takaisin hallintaansa ja hoi-
ti kauan suojattejaan itse suoraan. 

Pommerin sota 

Pommerin sotaan Ehrensvärd lähetet-
tiin tykistön komentajana. Aluksi oli 
komentajana sotaretkellä jo 68-vuotias 
sotamarsalkka von Ungern-Sternberg, 

mutta hänet vaihdettiin pikaisesti toi-
seen vanhukseen, valtaneuvos, kreivi 
von Roseniin, mikä ei ollut onnellinen 
ratkaisu sekään Hänkin erosi jo ennen 
kuin Ruotsin joukot lähtivät liikkeelle. 
Von Rosenia seurasi kenraaliluutnantti 
Gustaf David Hamilton. Tämä oli edel-
lisiä parempi, mutta ongelmallinen hän-
kin. Hamilton sai ylimmältä sodanjoh-
dolta - v. Höpkeniltä - niin loukkaavan 
kirjeen Pommeriin, että erosi tehtäväs-
tään ja koko upseerinammatistaan. 

Hauskana s ivuhuomautuksena 
todettakoon, että Hamilton, von Höp-
ken ja Augustin Ehrensvärd nimitettiin 
kaikki Serafimer-ritareiksi samalla päi-
vämäärällä 28.4.1769. 

Hamiltonia puolestaan seurasi kol-
mesta vielä joukoissa mukana olleesta ken-
raalista Lantingshausen. Hänen tehtävän-
sä oli jo pitempiaikainen, mutta 1761 Eh-
rensvärdiä, joka oli kunnostautunut Porn-
merissa ja edellisenä vuonna myös haavoit-
tunut siellä rintaan, esitettiin helmikuus-
sa uudeksi ylipääll i kkököksi. Ehrensvärd 
vaati kuitenkin puolustusvaliokunnassa 
ensin sotaretken rahoitusta kuntoon, vaik-
ka valtion kassa oli tyhjä. Tämä toimenpi-
de osaltaan pelasti Pommerin sotaretken 
päättymästä yhtä murheellisesti kuin hat-
tujen sodan 1741-43. 

Ehrensvärdin ylipäällikkyys to-
teutui vasta kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Tällöin hän ehti tarkastaa Stralsundis-
sa vastavalmistuneen uuden Turunmaan, 
rakentuvan saaristolaivaston erään pe-
rustyypin, jonka Fredr ik af Chapman 
oli suunnitellut paljolti Ehrensvärdin 
kanssa uusia linjoja vedellen. (Saaris-

tolaivastosta luemme enemmän kirjoitus-

sarjan seuraavassa osassa) 

Pommerissa Augustin Ehrensvärd 
antoi lyöttää omalla kustannuksellaan 
kaksi mitalia, joita jakoi aluksi haavoit-
tuneille. Toisen tekstit olivat: Isänmaa / 
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Haavoittunut, mutta ei voitettu ja toisen: 
Isänmaan puolesta / Kunniallinen haa-
voittuminen. Porthanil le hän luovutti 
Turun Akatemian kokoelmiin kappaleet 
mitaleista. Vastaanottaja totesi mainit-
tujen mitalien olevan hyvin harvinais-
ten, koska hallituksen osoitettua asian 
johdosta tyytymättömyyttä, Ehrensvärd 
antoi sulattaa jäljellä olleet mitalit. Hän 
huolehti myös esimerkiksi uusien kevy-
empien sotilastelttojen hankkimisesta 
joukoilleen ja siitä, että sotilaat saisivat 
riittävästi ruokaa. 

Sotainvalidi Suomen 
ylipäällikkönä 

Vuonna 1764 Ehrensvärd oli ylennetty 
ratsuväen kenraaliksi ja korotet tu va-
paaherraksi yhdessä kahden veljensä 
kanssa. Seuraavana vuonna hän menetti 
silloisen virkansa. 

Ehrensvärdistä tehtiin 1769 kaikki-
en Suomen joukkojen ylipäällikkö. Mys-
syjen noustua valtaan nämä katsoivat, 
että moista järjestelyä ei edes tarvittaisi. 
Ehrensvärd saikin sitten toimia paljol-
ti omin päin tehtäviensä määrittelyssä. 

Hän matkusti laivallaan 1770 hel-
mikuun 20. päivänä keskellä talvea Tuk-
holmasta Mietoisiin Saaren virkataloon-
sa. Kärsittiin jääesteistä ja Augustin Eh-
rensvärdin terveys ei ollut oikein kohdal-
laan. Sitä oli parannel tu ii l imadoilla, 
seltterivedellä ja suoneniskennällä. Hän 
hankki perille päästyään jopa itselleen 
suoneniskentäraudan, mikä ei nykynä-
kemyksen mukaan varmaankaan ollut 
kovin suotuisaa. I lman suonenisken-
tääkin hänellä oli verenhukkaa huono-
jen keuhkojen ja verensyöksyjen vuok-
si. Haavoittumisesta Pommerin sodassa 
oli luoti jäänyt rintalastan taakse. Silti 
hän kävi Suomenlinnan rakennustöiden 
kimppuun. Kustaa III:n valtaistuimelle 
nousun juhliin hän ei kuitenkaan lähte-

nyt, vaikka tämä tapahtuma hänelle to-
ki mieluisa olikin. 

Heinäkuussa 1771 Augustin Ehrens-
värd vetäytyi linnoitustöiden ja armeijan 
laivaston johdosta terveydentilaansa ve-
doten. Ylipäällikkyyden ja henkivartio-
rykmentin johdon hän vielä piti hallus-
saan. Kruunajaisten yhteydessä Ehrens-
värd palki t t i in kreivin arvolla. Tämä 
kiitti kuningasta ja nöyränä pahoitteli, 
että ei pysty hallitsijaa sairaalloisuuten-
sa ja ikänsä vuoksi juuri hyödyttämään. 

Huhtikuussa 1772 Ehrensvärd pyy-
si virkavapautta, ja se myönnettiin hä-
nelle polemiikin jälkeen heinäkuussa. 
Kuningas olisi vielä halunnut pitää hä-
nellä armeijan ja laivaston päällikkyy-
den, mutta 9.7.1772 nimitett i in eversti 
ja kreivi Fredrik Posse tähän tehtävään. 
Päivälleen 18 vuotta myöhemmin koet-
tiin Ruotsinsalmen toisen taistelun voit-
to, joka on nykyäänkin Suomen laivas-
ton vuosipäivä. Ruotsinsalmen menestys 
perustui paljolti myös Ehrensvärdin ai-
kaansaannoksiin. 

Sotamarsalkka 

Kutakuinkin kuolinvuoteellaan olleen 
Ehrensvärdin Kustaa III ylensi sotamar-
salkaksi 14.9 1772. Ehrensvärd kuoli Saa-
ren virkatalossa 4.10. Kuningas, saatu-
aan kuulla asiasta, ilmoitti hautajaisten 
tapahtuvan valtion kustannuksella. Hau-
tapaikaksi hän määräsi Viaporin. Serafi-
mer-ritari olisi tullut haudatuksi Riddar-
holman kirkkoon, jos olisi kuollut Tuk-
holmassa, mutta nyt Ehrensvärd haudat-
tiin ensin Virmon pitäjän kirkkomaahan 
odottamaan Viaporin valmistumista. 

Kesäkuun 17. eversti Henr ik af 
Trolle, Ehrensvärdin luottomies, läh-
ti Turun satamasta Turunmaa-luokan 
Lodbrokilla ja kuljetti Ehrensvärdin ar-
kun Helsinkiin. Turussa pidetyissä näyt-
tävissä juhlallisuuksissa puhuivat Hen-

rik Gabriel Por than ja Turun Akatemi-
an rehtori Kalm. 

Hautamuistomerkki 

Kustaa III:n määräämän mausoleumin 
luonteesta ja paikasta ei heti saatu sel-
vyyttä, ja lopulta Kustaa luonnosteli sen 
itse Carl August Ehrensvärdin läsnä ol-
lessa tämän tuoman esityksen pohjal ta 
Ehrensvärd nuoremman puhtaaksi piir-
retty versio lähetettiin sitten korkeim-
man tahon lopullisen hyväksymisen jäl-
keen kuvanveistäjä Tobias Sergelille. Tä-
tä Carl August saatekirjelmässään luon-
nehti: "Koen onnenhetkiä, kun olen löy-
tänyt ystävän tekemään muistomerkkiä 
isälle, jonka suuri kuningas on määrän-
nyt tulemaan kuolemattomaksi." 

Sitä ennen, kylläkin jo lähes 11 
vuotta Ehrensvärdin kuolemasta, Kus-
taa III oli itse liittämässä lakikiveä hä-
nen hautaholviinsa hopeisella muuraus-
lastalla ja vasaralla Suomenlinnan har-
joituskentällä 5. heinäkuuta 1783. Monu-
mentti valmistui lopullisesti Ruotsinsal-
men voiton sotasaalistykkien pronssista 
valetuin koristein v. 1807. Silloin jo Kus-
taa IV Adolf oli Ruotsin kuningas, Carl 
August Ehrensvärdkin kuollut v. 1800, ja 
Suomi viimeisiä aikojaan osana Ruotsia. 

Augustin Ehrensvärd oli alaisilleen 
hyväntahtoinen ja myötätuntoinen, laina-
si, takasi ja antoi ennakkoa omalla riskil-
lään näiden ahdingossa, mutta oli poliitti-
sille vastustajilleen tiukka ja taipumaton, 
jopa ylemmilleen. Koska hän ei käyttä-
nyt epärehellisiä keinoja ja oli moitteeton 
patriootti , Ehrensvärdin vastustajatkin 
kunnioittivat häntä. Erottaessaankin hä-
net asemistaan nämä noudattivat kaikkia 
kohteliaisuusnormeja, joita - kuten olem-
me voineet havaita - ei aina muiden koh-
dalla pidetty tarpeellisina. 

Suuri suomalainen. 
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Historia 

Kunnia-Isänmaa 1939-1940 

Neuvostolentäjien hauta 
Kuorsalossa 

dottivat neuvostoliittolaisen SB-pommi-
koneen Kuorsalon lounaispuolelle Vies-
kerin loiston ja Raakinsaaren välille. 
Kuudensadan metrin korkeudella len-
tänyt kone ammuttiin pilveen siten, että 
Suomen ilmavoimien hävittäjät koukka-

Talvisoiiussu alasammuttu SB 2 (ei artikkelissa mainittu kone\'ksilö). Kuva: Puolustusvoimat. 

Talvisota kosketti Kuorsaloa he-
ti alusta lähtien. Jo sodan en-
simmäisenä päivänä 30.11.1939 

Ristniemen luotsiasema sai täysosuman 
palaen perustuksiaan myöten. Aseman 
aallonmurtaja vaurioitui pahasti ja Ou-
rinniemessä sijainnut luotsi Emil ja Al-
viina Siparin asuma rakennus turmeltui 
käyttökelvottomaksi. Henkilövahingoil-
ta kuitenkin säästyttiin. Sotapäiväkir-
jan mukaan koneet lensivät Mustamaan 
yli ensin 13:n ja vähän myöhemmin 42:n 
koneen muodostelmana kadoten Hami-
nan suuntaan. Vihollisen radio suuren-
teli rauhallisen saarikylän ahdistelemi-
sen lentokentän tuhoamiseksi. 

Seuraavan kerran sota vavahdutti 
Kuorsaloa vasta kaksi kuukaut ta myö-
hemmin, kun tammikuun 30. päivänä 
1940 klo 13.22 Suomen ilmavoimat pu-

sivat pilven alta ja saivat konekiväärisar-
joilla koneen tuleen. Ilmavoittotaulukon 
mukaan koneen pudottajiksi on merkit-
ty kolme Fokker-lentäjää; vapaaehtoi-
nen tanskalainen luutnantti E. Frijs se-
kä suomalaiset kapteeni E. Carlsson ja 
lentomestari Y. Turkka. 

Vain SB-koneen ukrainalaisen kap-
teenin Aleksander Rakogonin onnistui 
pelastua. Hän pääsi laskuvarjolla jäälle 
n. 300 metrin päähän hylystä ja pakeni 
läheisen Raakinsaaren pohjoiskärkeen, 
josta Tammion suunnasta tullut Mustan-
maan linnakkeen ErP 24:n hiihtopartio 
pidätti hänet. Vironvuorella toimineelta 
ilmavalvonta-asemalta havaittiin myös, 
että osuman saanut palava viholliskone 
alkoi menettää lentokorkeuttaan ja lä-
hestyä jää tä . Niinpä Kuorsalon Leer-
viikistä Yrjö Arvilommin talosta läh-
ti pieni sotilasosasto hi ihtämään kohti 
konetta, mutta Houtereen päässä joukko 

« f - - i rk l i , 
* « ' » » l i i Mr. M<l 

A nikkelissa mainittu kone on karttaan merkitty Raakinsaaren lentokone. 
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Neuvostolentäjien hauta Kuomlossa. Kuva: Tuomo Silenti. 

pysähtyi nähtyään Mustamaan part ion 
jo ennättäneen koneen hylyn luo. Muut 
koneessa olleet miehistön jäsenet meneh-
tyivät. Radisti, vääpeli Andrei Mitin ja 
vanhempi aliupseeri Aleksei Pashtshen-
ko putosivat pirstoutuneen ja pahoin pa-

laneen rungon mukana jäälle kuolleina. 
Ruhjoutunut ohjaaja, luutnantti Smir-
nov löytyi läheltä Rääsouria Adolf Kor-
juksen norssiverkkopaikalta. Luutnantti 
oli saanut luodin kaulansa läpi, eikä tä-
ten pystynyt avaamaan laskuvarjoaan. 

Lentokapteeni Rakogonin alusta-
vat kuulustelut käynnistettiin heti Kuor-
salossa Tallourissa Arvin Saskan talossa 
(aik. kapteeni Siparin talo), jossa Kuor-
saloon sijoitetut Virolahden alalohkon 
upseerit asuivat. Rakogon ilmoitti aluk-
si, ettei hänen kunniansa salli puhua so-
tilasasioista, mutta kertoi kui tenkin, 
että kyseessä oli ollut tiedustelumatka. 
Pommit koneessa olivat hänen mukaan-
sa vain sen vuoksi, että säännöt vaativat 
niiden mukaan ottamisen kaikilla len-
noilla. Rakogon kiisti, että neuvostoliit-
tolaiset pommittavat sairaaloita ja sivii-
liväestöä, mutta että harhaosumia saat-
toi tulla. Itsevarmasti käyttäytynyt len-
tokapteeni oli ymmällä, mikä oli aihe-
ut tanut hänen koneensa putoamisen ja 
syynä hän arveli olleen suomalaisen il-
mator junnan . Lentäjien papereista il-
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meni, että kaikki koneessa olleet olivat 
kommunisteja. Lentokapteeni Rakogon 
sanoi saaneensa sen käsityksen, että Suo-
messa on korkea kult tuuri ja hyvät olot. 
Lisäksi hän ihmetteli, miksei Suomi tee 
rauhaa ja suostu erit täin edullisiin eh-
toihin. Todettakoon kuitenkin, että täs-
sä vaiheessa Neuvostoliitto tunnusti vain 
Otto Wille Kuusisen johtaman Terijoen 
nukkehalli tuksen Suomen viralliseksi 
hallitukseksi eli minkäänlaisia virallisia 
rauhanneuvotteluja ei vielä käyty Rytin 
johtaman Suomen hallituksen kanssa. 

Lentokoneen kappaleita ja muuta 
tavaraa oli jäällä n. 30 x 100 metrin laa-
juisella alueella: erivärisiä konekiväärin-
ja valopistoolin panoksia, puoliksi pala-
neita turkissaappaita, rukkasia, päähi-
neitä, pakkasnaamareita, kart talaukku-
ja, kalosseja, kolme pikakivääriä, Nagan 
rullarevolveri, muutama pistooli, kart to-
ja, henkilöllisyyspapereita, kaksi lasku-
varjoa sekä sirpaleiden joukossa repeyty-
neen ja palaneen laskuvarjon riekaleita. 
Hylystä löytyi myös useita kaasupulloja. 
Yksi punaiseksi maalat tu puolimetriä 
pitkä säiliö sisälsi nestettä, joka ei ollut 
vielä jäätynyt seuraavaan päivään men-
nessä kahdessatoista pakkasasteessa. Säi-
liö haisi lievästi sinapille tuulen alapuo-
lella. Puolen kilometrin päässä tapahtu-
mapaikasta makasi kahdeksan sadan ki-
lon lentopommia sekä lentokoneen moot-

torit. Lisäksi koneesta löytyi lentolehti-
siä, joista yhdet oli otsikoitu seuraavasti: 
"pyöveli Mannerheimin ja alik. Frima-
nin kirje". Kuulustelujen jälkeen lento-
kapteeni Rakogon siirrettiin Virolahden 
alalohkon esikuntaan yövyttyään Kuor-
salossa ja passitettiin sen jälkeen vanki-
leirille. Surmansa saaneet neuvostoliitto-
laiset lentäjät haudattiin alas ampumis-
ta seuraavana päivänä Kuorsalon hauta-
usmaan ääreen. Jäiden sulaessa pommi-
koneen jäännökset vajosivat meren poh-
jaan. Kuorsalon hauta tarjosi viimeisen 
leposijan myöskin niille kahdelle neuvos-
tolentäjälle, jotka tuhoutuivat luutnant-
ti Kyösti Karhi lan pudotettua Messer-
schmittillä 19.7.1943 heidän syöksypom-
mittajansa Pe-2:n Pyötsaaren eteläpuo-
lelle Pukholman ja Viiholman väliin. 

Vaikka koneesta löytynyt tavara 
luovutettiin jokseenkin ta rkkaan Kot-
kan lohkon esikunnalle, jotakin silti jäi 
jäljelle. Kuorsalon nuoret keräsivät alu-
miiniosia ja tekivät niistä sormuksia. 
Tulkoon vielä lopuksi kerrotuksi yksi 
mielenkiintoinen lentokoneen alas am-
pumisesta johtunut tapahtuma. 

Valkoisesta laskuvarjosilkistä nä-
et valmistetti in eräälle kuorsalolais-
taustaiselle henkilölle anorakki , jo ta 
hän käytti 1950-luvun alun pulavuosi-
na retkellä Pallastunturilla. | 

Lähteet: 

Sota-arkisto: 

Virolahden alalohkon vuoden 1940 asiakirjat 

koskien 30.1.1940 alas ammuttua vihollisko-

netta. 

Virolahden alalohkon esikunnan sotapäiväkirja 

(3234) 2.10.1939-13.3.1940. 

Kirjallisuus: 

Keskinen, Kalevi & Stenman, Kari: Ilmavoimat 

talvisodassa. Espoo, Tietoteos. 1989. 

Raussi, Lauri A.: Klamikin ilmavartio talviso-

dassa (moniste). Klamila, 1971. 

Haastattelut: 

Unto Korjus, AlpoArvilommi, Marjatta 

Kähkönen. 

Tuomo Silenti 

Talvisodassa sotasaaliiksi saatu, ensimmäinen lentokuntoon saatettu Tupolev SB -kone tunnuksella 

VP-10 Varikolla Tampereella huhtikuussa 1940. Lähde: Suomen ilmavoimien historia 9, Kalevi 

Keskinen ja Kari Stenman: Venäläiset pommittajat. 2006. 
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Ermei Kanninen 

Kenraaliluutnantti 

Eräs 70-vuotismuistelma 

Talvisodan eri vaiheiden 70-vuo-
tismuistotilaisuudet on pidetty, 
ja monet kunniakkaat tapahtu-

mat on palautettu mieliin. Seuraava muis-
telmavaihe liittyy välirauhan aikaan, jo-
ta tämän päivän nuori polvi ei varmaan-
kaan kovin paljon tunne. Se on sinänsä 
vahinko, sillä tapahtumien ketju jatkui 
kiinteästi Talvisodasta, jota ilman ei olisi 
ollut ei välirauhaa eikä Jatkosotaa. 

Tätä kirjoittaessani ja aikakirjoja 
tutkiessani totean tänään olevan 6.7.2010, 
siis tasan 70 vuotta siitä, kun valmistuin 
alikersanttina Ahvenanmaan Puolustus-
joukkojen reservin aliupseerikurssilta, 
joka nimettiin myös Merivoimien rannik-
kotykistöosaston Ahvenanmaan 1. kurs-
siksi. Olen siis saanut kunnian käydä de-

militarisoidun saariryhmän 1. suomalai-
sen sotakoulun ja vielä olosuhteissa, jot-
ka olivat kohtalokkaita koko Suomelle. 
Uskon tämän lehden lukijoiden tuntevan 
vuosien 1940-41 tapahtumat, joten ker-
ron vain omakohtaisia havaintoja Ahve-
nanmaan rannikkotykistön ja nuoren va-
paaehtoissoturin näkökulmasta. 

Helsingin nuorena merisuojelus-
kuntalaisena palvelin Talvisodan al-
kupuolen lco. suojeluskunnan yhdessä 
rannikkotykistösuojeluskuntien kanssa 
muodostamassa ilmasuojelu- (paikal-
lis-) komppaniassa lähinnä vartiotehtä-
vissä. Sieltä anoimme joukolla puolus-
tusvoimiin varusmiespalvelukseen toi-
voen pääsevämme Kannakselle tai Vii-
purinlahdelle. Juna Helsingistä läht i 

kuitenkin länteen, ja hämmästyksemme 
oli suuri kun muutaman merellä, maal-
la ja jääulapalla vietetyn matkapäivän 
jälkeen olimme jakaantuneet Ahvenan-
maan puolustuksen (AP) eri linnakkeil-
le. Minä merisuojeluskuntalaisryhmän 
kanssa Signilskärille. 

Vihollisesta ei näkynyt hiustup-
suakaan. Tuli 13.3. rauha ja 9.4. Saksan 
hyökkäys Tanskaan ja Norjaan. Silloin 
tietenkin selvisi, miksi Päämaja suures-
sa viisaudessaan oli "vahventanut" Ah-
venanmaan puolustusta meidän yli-in-
nokkaalla joukollamme. Ruotsin puo-
lella ri i t t i vilskettä, mutta heidän lin-
noitusosastonsa saapui myös saariryh-
määmme kan ta l inno i t t amaan . Meis-
tä monet olivat jo pitkälle koulutettu-
ja merenkulku-, laivapalvelu-, merival-
vonta- ja viestitysasioissa, joten opiske-
lu (koulutus) keskittyi 6 tuuman Canet-
tykkien käyttöön ja tulenjohtoon. Neljä 
meistä siirtyi Märketin majakalle maa-
valvonta-ja ilmavalvontatehtäviin. Vas-
tako nyt, saattaa joku kysyä. Suomen lai-
vaston merkittävä osa saapui myös meitä 
tukemaan panssarilaivojen jäädessä kui-
tenkin Maarianhaminaan. 

Toukokuun puolivälissä saapui lai-
va noutamaan meidät kaikki Maarianha-
minaan, jossa 14.5. alkoi alussa mainit-
semani reservin aliupseerikurssin toinen 
osasto. Kuka jäi hoitelemaan Signilskä-
rin tykkejä tai Märketin merivalvontaa, 
jäi minulle epäselväksi. l /AP linnakkeen 
pääll ikkönä toiminut vänr ikki Eugen 
Enroth (1914-1956) komennettiin myös 
kouluttajaksi aliupseerikurssille. 
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Historia 

R / W I O K U f i S S i 

H i o . 

HAARiANHAMIHA 3 - 7 l o . 

RadioluokkalAUK 1940. Kirjoittaja korpraalina edessä oikealla. 

Kurssin johto ja kouluttajat olivat 

päteviä. Heitä oli 14 päällystöön kuulu-

vaa ja 22 aliupseeria. Kurssi oli kaksi-

kielinen ja niin myös kouluttajat. 

Johtajana toimi majuri C. von Behr 

ja apulaisena luutn H. Becker. Kurssin I 

osasto toimi Hammaruddan linnakkeel-

la ja siihen kuului kolme luokkaa, ruot-

sinkieliset tykki- ja mittausluokat se-

kä suomenkielinen tykkiluokka. Koko-

naisvahvuus 72 oppilasta. II osasto toi-

mi Maarianhaminan Merikoululla kä-

sittäen kuusi luokkaa, ruotsinkieliset 

puhelin-ja konekivääriluokat sekä suo-

menkieliset merivalvonta-, mittaus-, ra-

d io- ja kk-luokat yhteensä 76 oppilasta. 

Ruotsinkielisiä oli 69 eli lähes puolet 148 

oppilaasta ja mikä erikoisinta, heistä oli 

arvioni mukaan 32 Ålands Hemvärnin 

vapaaehtoisia. AH oli talvisodan aikana 

eräänlainen Ahvenanmaan suojeluskun-

ta, joka jatkosodassa perustettiin uudel-

leen 19.7.1941 annetulla PM:n käskyllä 

ja käytti Ålands Skyddskår -nimitystä. 

Merikoulun rakennus sopi kurssi-

käyttöön hyvin ja Hammaruddassa asut-

tiin kasarmeiksi rakennetuissa parakeis-

sa. Maarianhaminassa ruokailut oli jär-

jestetty kirkon lähellä sijaitsevaan seu-

rakuntasali in. Sinne marssittiin kolme 

kertaa päivässä marssilauluja laulaen. 

Se antoi osaltaan rauhaa rakastavalle 

kaupungille sotaisan leiman, jota täy-

densi länsisatamaan sijoitetut molem-

mat panssarilaivat. Kaduilla, kahvilois-

sa ja jopa ravintoloissa vilisi merimiehiä 

ja tykkimiehiä sekä alueelle suunnatun 

jääkäripatal joonan henkilöstöä. Mars-

silaulut eivät olleet silloin vielä saksalai-

sia, vasta kesällä -41. 

Sotaista tunnelmaa eivät suinkaan 

lieventäneet Euroopan hälyuutiset. Tais-

telut olivat päättyneet niin Norjassa 

kuin Ranskassakin, Neuvostoliitto oli 

miehittänyt Baltian maat (Viron 18.6.) ja 

27.6. määrännyt Ahvenanmaan jälleen— 

keskellä toista maailmansotaa - demili-

tarisoitavaksi ja meidän sekä ruotsalais-

ten rakentamat linnoitteet hävitettävik-

si. Myös AH oli lakkautettava. 

Ehkä nuo tapahtumat innostivat 

meitä opiskelemaan entistäkin tarmok-

kaammin, mutta a inakin kurssi päät-

tyi mielestäni odotet tua nopeammin. 

6.7.1940 jaettiin juhlalliset todistukset 

ja mm. minut ylennettiin alikersantin ar-

voon. Se tuntui ja tuntuu vieläkin niin 
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Ruotsalaiset linnoittajat töissä. 

mahtavalta, että muut ylennykset jäävät 
kyllä varjoon. Alikersanttina takaisin 
koulun penkille, se oli jotain se! 

Kurssitodistus on komea asiakir-
ja , a l lekir jo i t ta j ina AP:n komentaja , 
eversti L. W. Hannelius ja majuri C. von 
Behr. Arvosanoja jaett i in jv-koulutuk-
sessa, liikuntakasvatuksessa, kss-koulu-
tuksessa, ohjesäännöissä ja sotaan liit-
tyvissä laeissa, rt-taistelutoiminnassa, 
aseopissa, meri-iv-palveluksessa, puhe-
lin ja radiopalvelussa sekä radioteknii-
kassa, yhteensä ns. yleisarvosanojen kera 
12 arvosanaa, keskiarvoni ollessa 8.45. 

Kurssimme siis päättyi 6.7. ja silloin 
olivat jo käynnissä puolustusvoimien yk-
siköiden ja kaluston evakuointikuljetuk-
set. Suomi ei ollut tietenkään suostunut 
Molotovin toiseen vaihtoehtoon eli alu-
een linnoittamiseen yhdessä Neuvosto-
liiton kanssa. Riitti, että Hanko joudut-
tiin luovuttamaan! Meistä entisistä op-
pilaista osalle löytyi tehtäviä mm. puhe-
linkuuntelun alalla, mutta sehän edellyt-
ti täydellistä ruotsinkielen taitoa, joka 
mm. minulta puuttui. Seurasi siis muuta-
man päivän vapaa olotila kauniissa Maa-
rianhaminassa, kunnes tuli ilmoitus kul-
jetuksesta Turkuun 20.7. ja samalla tie-
to koulujen alkamisesta elokuun alussa. 
Siihen liittyi meille koululaisille myön-
netty lykkäys varusmiespalveluksesta, 
joka jäi osaltani vajaan vuoden mittai-
seksi. Jatkosodan taistelin jalkaväessä 
eri rintamasuunnilla. 

Muistikuvat ja tunnelmat Maarian-
haminan 1. aliupseerikurssista ovat jää-
neet mieleeni er i t täin myönteisinä. Se 
lienee johtunut olosuhteista Talvisodan 
jälkeen, mutta myös käytännössä vapaa-
ehtoisista kootun joukon erinomaisesta 
hengestä, hyvästä ku r i s t a j a halusta op-
pia mahdollisimman paljon. Oma mer-
kityksensä oli tietenkin asevelvollisuu-

desta vapautettujen ahvenanmaalaisten 
osallistumisella kurssille. Yhteishenki 
oli erinomainen ja se ilmeni erityisesti 
kurssijulkaisusta, jollaisen aikaansaim-
me kurssin lyhyydestä huolimatta. Siinä 
on ajan tunnelmia kuvaavia kirjoituksia 
sekä Ahvenanmaan kuuluisissa juhan-
nusjuhlissa pidettyjä puheita. Merkittä-
vä asiakirja. Sotaisesta hengestä huoli-
matta vain kaksi oppilasta hakeutui ak-
tiiviupseerin uralle, edesmennyt evl Ar-
mas Salin ja allekirjoittanut. 

Me silloiset oppilaat emme ole ker-
taakaan pitäneet tavanomaisia kurssiko-
kouksia olosuhteista ja myös puutteelli-
sista yhteystiedoista johtuen. Yritin pa-
ri kertaa yllyttää kurssiveljeä, maaher-
ra Mart in Isakssonia kutsumaan koolle 
koko kurssin, mutta hän piti asiaa liian 
"sotaisana". Isakssonin luona kyllä vie-
railin pari kertaa, joista toinen oli Hel-
singin Meri-ja Rt-suojeluskunnasta läh-
töisin olevien kurssiveljien matka Ahve-
nanmaalle 1988. Vierailimme sekä Ham-
maruddassa että Lotsbergetissä (Meri-
koulu), mutta myös Isakssonin johdolla 
Bomarsundissa. 

Tätä ta r inaa kir joi t taessani olen 

jälleen kerran selaillut sotiemme histori-
aan liittyviä Ahvenanmaata koskevia sel-
vityksiä. Kokonaispuitteille antaa erin-
omaisen pohjan Arvo Komulaisen 2004 
kir joi t tama "Taistelu Ahvenanmaasta", 
joka käsittelee voittopuolisesti alueen it-
senäistymispyrkimyksiä ja Itämeren val-
tioiden suhtautumista asiaan. Sen sijaan 
useatkin tutkimukset ja julkaisut anta-
vat joko ristiriitaisia tai puutteellisia tie-
toja nimenomaan demilitarisoidun alu-
een sotien aikaisesta puolustuksesta ja 
elämästä yleensä. 

Avoimia kysymyksiä jää paljon ja 
syynä on ainakin osaksi huonosti pide-
tyt sotapäiväkirjat. Myös Ahvenanmaan 
omista asevoimista eli kodinturvasta ja 
suojeluskunnasta on vaikea saada koko-
naiskuvaa. Alueen väestön asenne maa-
kunnan ulkopuolelta tulleisiin puolusta-
jiin tai joskus miehittäjiin kaipaisi lisä-
selvityksiä. Kuvaavaa alueen keskeiselle 
roolille on se, että siellä on ollut sotilaita 
Manner-Suomesta, Ruotsista, Venäjältä, 
Saksasta, Ranskasta ja Englannista! Lie-
kö demilitarisoinnin ennätys? Tätä ainut-
laatuisuutta ei kannata pelästyä, parasta 
olisi keskittyä tapahtumiin 1939-45. • 
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Alfa Laval-huoltopalvelut 
maailmanlaajuisesti 

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

www.alfalaval.f i  
spares.aloyfi@alfalaval.com 

Separaattorit 
Lämmönvaihtimet 
Makeanveden-
kehittimet 
Booster-
koneikot 
Suodattimet 
CIP/Alpacon-
nesteet 
IMO-pumput 

MERIVAIHTEET 
-u 

g£f>eee[ 

2-nopeuksiset ZF-vaihteistot 

tehoalueelle 300 - 7 500 hv 
M a a h a n t u o j a : 

• - Q Ruukintie 7-9, 0 2 3 3 0 Espoo 

" i O H Puh. (09) 6 8 2 7 l , Faksi (09) 6 8 2 7 3 0 5 

MERENKULUN TÄYDENNYSKOULUTUKSET • syksy 2010 
UUTTA: Kaikki lyhytkurssimme (1-5 pv) sisältävät lounaat ja kahvitukset! 

LOKAKUU 
Lääkintähuollon kertauskoulutus päälliköille 

ja terveydenhuollosta vastaaville 4.-8.10. 

Crowd and Crisis Management 6.-8.10. 

GOC - täydennyskoulutus 8.10. 

BTTP - Säiliöalustoimintojen perusteet 11.-12.10. 

Työturvallisuuskortti (satamien henkilöstöt) 12.10. 

OTTP - Öljysäiliöalusten turvallisuus 13.-15.10. 

ISPS -Turvapäällikkökoulutus 18.-20.10. 

Kotimaanliikenteen laivurikurssi 

18.10.-10.12. 455-2203,20e 

540e 

540e 

240e 

360e 

160e 

51 Oe 

520e 

MARRASKUU 

JOULUKUU 
ISPS - Turvavastaavakoulutus 

ISPS - Turvapäällikkökoulutus 

GOC - täydennyskoulutus 

BTTP - Säiliöalustoimintojen perusteet 

IMDG - Vaaralliset aineet 

yksikköliikenteessä 

Ice Operations Training - ICETRAIN 

OTTP - Öljysäiliöalusten turvallisuus 

7.12. 

8.-10.12. 

10.12. 

13.-14.12. 

240e 

520e 

240e 

360e 

14.-16.12. 520e 

14.-16.12. 1850e 

15.-17.12. 51 Oe 

Lääkintähuollon kertauskoulutus päälliköille 

ja terveydenhuollosta vastaaville 8.-12.11. 540e 

CTTP - Kemikaalisäiliöalusten turvallisuus 10.-12.11. 51 Oe 

Ice Operations Tra in ing- ICETRAIN 16.-18.11. 1850e 

GTTP - Kaasusäiliöalusten turvallisuus 17.-19.11. 51 Oe 

Meripäällystön yleinen ensiapu 

ja terveydenhuoltokoulutus 25.-26.11. 360e 

Lääkintähuollon kertauskoulutus päälliköille 

ja terveydenhuollosta vastaaville 29.11.-3.12. 540e 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, www.ekami.fi 
opintosihteeri Tuula Tiihonen 

p. 010 395 9119, tuula.tiihonen@ekami.fi 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, www.kyamk.fi 
kurssisihteeri Tarja Ukkola 

p. 044 702 8974, tarja.ukkola@kyamk.fi 

•JR 
ETElfl-KYME NL AflKSON 

AMMATTIOPISTO 
^

Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

University of App l ied Sciences 

Katso myös www.mar i t imekotka. f i ja www.icetrain.f i 

http://www.alfalaval.fi
mailto:spares.aloyfi@alfalaval.com
http://www.ekami.fi
mailto:tuula.tiihonen@ekami.fi
http://www.kyamk.fi
mailto:tarja.ukkola@kyamk.fi
http://www.maritimekotka.fi
http://www.icetrain.fi


Helsinki-luokan hankintaprosessi 
merivoimien esikunnassa 

Laivaston historiaa 

t . 
Kuva 1. Amiraali Jorma Haapkyläpitää puhetta allekirjoitettuaan vartiovene 80:n hankintasopimuk-

sen . Toimittajan edustajat vasemmalta: WärtsiUin Hietalahden telakan johtaja Arttu Suomlainen 

sekä Wärtsilän johtaja Sven Stolpe. Kuva WHT 

Helsinki-luokan alusten pois-
tu t tua , on niiden historiaa 
kohtaan tunnet tu ki innos-

tusta. Rannikon Puolustajan numerossa 
1/2008 julkaisti inkin komentaja Matti 
Villasen mielenkiintoinen ja elävä kuva-
us Helsinki-luokan ohjusveneistä ja eten-
kin prototyypin, vartiovene 80:n, raken-
tamisesta ja testaamisesta vaativissa me-
riolosuhteissa. Laivaston Historia 1969 
- 2003 teoksen eri luvuissa on selvitetty 
tämän alusluokan hankintasuunnitelmi-
en kehittymistä sekä laivanrakennuksen 
ohella pääaseistuksen valintaan liittyviä 
seikkoja. Nyt tarkoitukseni on yksityis-
kohtaisemmin ja yhteenvetona kuvata, 
millä perusteilla alusluokan varustus ja 
ominaisuudet määräytyivät, ja kuinka 
aseistuksen valinnat Merivoimien esi-

kunnassa tehtiin. Tekstissä maini taan 
useita projektin ja oman työni kannalta 
keskeisiä henkilöitä, mutta monet muut-
kin esikunnassa ja joukko-osastoissa 
palvelevat antoivat tärkeän panoksensa 
tämän merivoimien myöhemmän kehi-
tyksen kannalta tärkeän hankkeen läpi-
vientiin. Päätökset syntyivät monitahoi-
sen yhteistyön tuloksena. Näitä merivoi-
mien tekemiä valintoja ei muutettu ylem-
millä tasoilla, vaikka suuret hankinta-
päätökset hyväksyttiinkin muodollises-
ti Pääesikunnan, Puolustusministeriön 
tai Puolustusneuvoston tasalla. Kirjoi-
tuksen asiasisältö pohjautuu ja rajoittuu 
suurelta osin omiin kokemuksiini, joi-
den oikeellisuutta olen pyrkinyt verifi-
oimaan entisiltä palvelustovereiltani ja 
julkisista lähteistä. 

Helsinki-luokan projekti in pää-
sin osallistumaan läheisesti toimiessa-
ni hankintojen kannal ta ratkaisevalla 
ajanjaksolla Merivoimien Esikunnassa 
taisteluvälineosaston (TvälOs) päällik-
könä 1977- 1980 ja Yleisesikuntaosas-
ton (YeOs) päällikkönä 1980-1984. En-
sin mainitun osaston toimialaan kuului-
vat taistelunjohtolaitteistot, asejärjestel-
mät ja erilliset aseet, ja niiden hankin-
taan käytettiin valtaosa Helsinki-luok-
kaan myönnetyistä varoista. Yksin oh-
jusjärjestelmä vei lähes puolet laivue-
hankinnan 540 miljoonan markan kuu-
delle vuodelle jaetusta tilausvaltuudes-
ta. YeOs puolestaan määritteli hankit-
tavan ohjuslaivueen tehtävät ja suoritus-
vaatimukset sekä ylläpiti varojen käytön 
suunnittelua. 

Merivoimien esikunnassa ka ikki 
suurehkot ratkaisut käsiteltiin esikun-
tapääl l ikön johtamassa osastopäällik-
kökokouksessa ennen päätösten hake-
mista ylempää, mikä osaltaan edesaut-
toi eri alojen näkökohtien huomioon ot-
tamista. Käsiteltävästä toimialasta vas-
tuussa oleva osastopäällikkö esitteli ko-
kouksessa osastonsa valmisteleman han-
kinnan tai muun ratkaisua vaativan asi-
an. Sama tai laajennettu ryhmä oli myös 
paikalla, kun asia esiteltiin merivoimien 
komentajalle. Helsinki- luokan asejär-
jestelmien hankinnassa oli luonnollises-
ti otettava huomioon mm. koulutuksen, 
huollon ja laivanrakennuksen aloihin 
liittyvät näkökohdat. Suurten ratkaisu-
jen ohella pieninä esimerkkeinä esikun-
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Historia 

Kuva 2. Kompensoidakseen 76mm ammukseen verrattuna heikompaa tehoa, Bofors kehitti 

57mm:n erityisen merimaalikranaatin. Kuvassa vaikutuksen arviointia simuloituun alusmaaliin 

Karlskogassa. 

nan monipuolisesta yhteistyöstä jo varti-
ovene 80:n hankintavaiheessa mainitta-
koon, että aseiden, antennien ja muiden 
laitteiden sijoitus ohjailun, taistelunjoh-
don, viestiyhteyksien ja muun toiminnan 
kannalta aiheutti laajoja keskusteluja eri 
toimialojen välillä. Magneettisuojalait-
teiden määrit telyn teki pääasiassa DI 
Markku Lehto teknillisessä suunnitte-
lutoimistossa ja TvälOs:lla maisteri Soini 
Siitonen laati ampumatarvikkeiden va-
rastointi- ja käsittelyvaatimukset aluk-
sille siihen asti puuttuneen pysyväismää-
räyksen muodossa. 

Tykkiveneestä ohjusveneeksi 

Vuoden 1974 tienoilla kävi ilmeiseksi, 
että kahta uutta Turunmaa- luokan tyk-
kivenettä ei pystytä enää hankkimaan, ja 
muutenkin vuoden 1968 laivastosuunni-
telmaa joudutaan muuttamaan. Tykki-
vene alkoi suunnitelmissa keventyä ensin 
noin 450 tonniin, ja siihen alettiin hah-
motella myös sekä meritorjunta- että il-
matorjuntaohjuksia. 120 mm:n kaliipe-
ria oli t i la-ja kantavuussyistä pienennet-

tävä, jolloin länsimaissa yleinen 76mm:n 
kaliiperi tuli suunnittelupohjaksi. Ami-
raali Pirhonen, muistaakseni viimeisenä 
palveluspäivänään, antoi nyrkillä pöy-
tään iskien pont ta mielipiteelleen, että 
maini t tu kaliiperi on vält tämätön mi-
nimi. Vuonna 1976 laaditussa "ohjel-
ma 80" ja vuoden 1977 perushankinto-
jen 15-vuotissuunnitelmassa puhutaan n. 
400 tonnin "uustykkiveneestä", ja saman 
vuoden kehittämisen puitesuunnitelmas-
sa käytetään nimitystä "ohjustykkivene". 
Kun Helsinki-luokan prototyypin alus-
hankin taan myönnettiin varat vuoden 
1978 ensimmäisessä lisäbudjetissa, niin 
nyt "vartiovene 80"-nimikkeellä kulke-
va alus oli jo tyypiltään ohjusvene. Tämä 
alus vielä ilman aseistusta tilattiin 17.0 
1978. (Kuva 1) 

Päätykki 

76 mm:n tykki oli säilynyt suunnittelu-
perusteena, mutta koska aluksen koko 
ja taloudelliset puitteet asettivat omat 
rajansa, niin aseelle haetti in myös vaih-
toehtoja. Kun vaatimuksena oli edel-

leen säilynyt meri-, i lma- ja rajoitetusti 
maamaalien ammuntakyky, niin pääty-
kin valintamahdollisuudet jäivät lopul-
ta kahteen, eli italialaisen OTO-Mela-
ran 76 mmm ja Boforsin 57 mm:n asei-
siin. Molemmilla oli esikunnassa kan-
nat tajansa, mut ta valinnassa pyri t t i in 
objektiiviseen ra tkaisuun. Molempiin 
aseisiin tu tus tu t t i in valmis ta jamaas-
sa. (Kuva 2) Teholaskelmia suoritett i in 
sekä esikunnassa, että Turun Yliopis-
ton sovelletun matemati ikan laitoksel-
la. Laitos oli jo 1960-luvun lopulta al-
kaen professori Hellmanin johdolla ja 
komentaja Pekka Peltosen ohjaamana 
tehnyt merivoimille erityisesti i lmator-
junnan tehovertailuja sen aikaisiksi no-
peilla keskustietokoneillaan. Myöhem-
min yhteistyötä yliopiston kanssa hoi-
ti Merivoimien Esikunnan teknillinen 
suunnittelutoimisto, ja 1970 luvun puo-
lessa välissä laitoksella kehitelti in jo 
useiden alusten ja asejärjestelmien laa-
juista merisotapeliä. Esimerkiksi tyk-
kivene Kar j a l an pääl l ikkönä toimies-
sani järjest imme merellä kaksintaiste-
lutilanteita saattajien kanssa. Havain-
toetäisyydet , seu rannan k i i n n i o t t o -
hetket, tulenjohtojärjestelmän valmius 
sekä tulenavauskomennot ja ammutut 
laukaukset rekisteröitiin ja tiedot toi-
mitetti in yliopistolle. Asejärjestelmien 
hajonnat , ammusten t eho ja muut omi-
naisuudet huomioon ottaen yliopistol-
la simuloitiin, kuinka kyseisessä tilan-
teessa keskimäärin olisi käynyt. 

Tätä laskentaa käytett i in hyväksi 
myös Helsinki-luokan tapauksessa Kun 
meriammunnassa oletetut maalit olivat 
pienehköjä ja nopeita aluksia, niin teho-
kas ampumaetäisyys jäi n. 12 kilometriin 
molemmilla aseilla. Lähtökohtana oli, 
että tällaisen maalin tietty tuhoamisto-
dennäköisyys tuli saavuttaa tykillä vä-
littömästi käytettävissä olevan ammus-
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Kuva 3. Amiraali Klenberg allekirjoitti RBS Meritojuntaohjuksen hankintaopimuksen helmikuussa 
1983. Kuvassa allekirjoitusta odottavia SAA B-Boforsin edustajia sekä merivoimien valintapäätöksen 
avainhenkilöitä vasemmalta lukien: TvälOs:n päällikkö, kom Matti Jyrämä, vartiovene 80:n koe-
ajojen johtaja, komkapt Pekka Laakso, YeOs:n päällikkö, kom Osmo Tuomi,yli-insinööri, inkomdri 
Esko Huhta-koivistoja ohjustoimiston päällikkö, kaptl Eero Väänänen. Kuva SA-kuva. 

määrän puitteissa. 76 mm:n suurempaa 
kantamaa olisi voinut hyödyntää vain 
suuria ja hitaita maaleja vastaan. Ilma-
ammunnassa 57 mm:n teho osoittautui 
selvästi paremmaksi. Tämä muodostui-
kin ratkaisevimmaksi valintakriteeriksi, 
kun varat eivät riittäneet toiveena ollee-
seen ilmatorjuntaohjukseen. Huolto- ja 
varaosanäkökohdat olivat myös erittäin 
tärkeitä, koska hyvin toimiva Boforsin 
tykkikaluston ylläpitojärjestelmä oli 
olemassa jo 120 mmm ja 40 mm:n aseita 
varten. Muita vaikuttavia tekijöitä oli-
vat mm. hinta etenkin ampumatarvik-
keiden osalta, sekä paino- ja t i lanäkö-
kohdat. Esittelin valinnan perustelut ke-
väällä 1979 normaalin hankintaruti inin 
mukaisesti ensin osastopäällikkökoko-
ukselle ja sitten merivoimin komentajal-
le, amiraali Jorma Haapkylälle. Perus-
telumuistio lienee vielä silloisen taiste-
luvälineosaton arkistossa. Tykit laivu-
etta varten tilattiin pian tämän jälkeen. 
Koulutus valmistajan tehtaalla Ruotsis-
sa järjestettiin loppuvuonna 1980, asen-
nus alukselle tapahtui talvella ja koeam-
munnat alkuvuonna 1981. 

Ammunnanhallinta 

Miinalaiva Pohjanmaalle oli hanki t tu 
ruotsalaisen PEAB:n valmistama am-
munnanhallintalaite 9 LV 220. Sen vas-
taanot toon kuuluvia merikokeita olin 
kesällä 1979 esikunnan puolesta valvo-
massa tällä komentajakapteeni Jorma 
Mart ikaisen päällikkyydessä purjeh-
tivalla aluksella. Kokeista saatiin hy-
viä perusteita ohjusveneiden laitteiden 
lopullista määrittelyä varten. Hankit-
tavalla järjestelmällä pyrit t i in kasvat-
tamaan ilmamaalien maalinosoitus- ja 
seurantasetäisyyttä sekä reaaliaikaisen 
t i lannekuvan luomista ja väli t tämis-
tä. Järjestelmän tuli soveltua meritor-
juntaohjusten maalien ja ampuma-ase-

man määrittämiseen. Konsolien ja lait-
teistojen määrät vaihtelivat tar jot tujen 
vaihtoehtojen kesken ja myös ohjusjär-
jestelmästä ri ippuen. Lopulliset han-
kintaneuvottelut käytiin taisteluväline-
osaston johdolla PAEB:in kanssa. Paitsi 
kulloinkin tarvittavaa merivoimin tek-
nillistä henkilökuntaa mm. Viestiosas-
tolta (VOs) sekä huolto- ja kaupallis-
ta puolta kom Aarni Lehden johdolla, 
neuvotteluihin osallistui elektroniikan 
asiantuntijana Pääesikunnan sähkötek-
nillisen osasto (PE SähkötOs) johtajan-
sa, insinöörieversti (insev) Pentti Nie-
melän ja DI Mart t i Karjalaisen voimin. 
Jälkimmäisestä tul ikin sitten 10 vuot-
ta myöhemmin peruste tun MerivE:n 
SähkötOs:n johtaja. Tärkeinä perustei-
na ratkaisussa olivat joustavuus eri oh-
justen käyttöön, mahdollisuus datasiir-
toon ja yhteensopivuus Pohjanmaan jär-
jestelmän kanssa. Mainittakoon koulu-
tukseen liittyvänä kuriositeettina, että 
edellä mainituissa vastaanottokokeis-
sa todettujen pienten puutteiden ja vii-
västysten korvaukseksi huoltopäällik-
kö kom Lehti neuvotteli sakkojen sijaan 
taistelunjohtojärjestelmän simulaatto-

rin. Neljän laitteiston hankintasopimus 
allekirjoitett i in MerivE:ssa 17.10.1979, 
josta tilaisuudesta on kuva Suomen Lai-
vasto 3 teoksessa. 

Ohjukset ja laivuehankinta 

Uusi merivoimien komentaja, amiraali 
Jan Klenberg asetti vuonna 1980 työryh-
män selvittämään saatavilla olevien oh-
jusjärjestelmien tehoa ja soveltuvuutta 
ohjusveneille. Toimin ryhmän puheen-
johtajana, ja muina jäseninä olivat aina-
kin osan ajasta ohjustoimiston päällik-
kö, kaptl Heikki Salmela, Rt:n edustaji-
na evl Heikki Rinne ja, maj Risto Sink-
konen, Pääesikunnan (PE) ohjustoimis-
ton edustaja, insev Fritz Biese sekä sihte-
rinä operatiivisen toimiston päällikkö, 
komkapt Esko Iiii. Alustavia vaatimuk-
sia olivat mm. 40- 80 km:n kantama, 
valmiiksi kehitetty ohjus, rannikkoty-
kistöversion mahdollisuus ja vähintään 
4 kpl sopiminen alukselle. Työn kulues-
sa taktisia ja ohjusiskun tehovaatimuk-
sia tarkennetti in. Lopulta tutkit tavina 
olivat: Exocet, OTOMAT(Matran ver-
sio), Harpoon , Penquin, RBS 15, Sea 
Killer ja Gabriel. Eräistä muista, kuten 
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OTOMAT:in italialaisesta versiosta ei 
saatu maastavientilupaa, vaikka siihen 
tutustuttiinkin. Neuvostoliiton ohjukset 
jätetti in sivuun melko alussa painon ja 
ajoaineen takia, mikä aiheutti kyselyjä. 
Loppuraport t i , jota odoteltiin jo minis-
teriössäkin kansliapääll ikköä myöten, 
luovutettiin merivoimien komentajalle 
27.1.1981. Raportissa esitettiin tulokset 
eri vaihtoehtojen vertailusta sekä suosi-
teltiin tarjouspyynnön lähettämistä kol-
melle valmistajalle, jotka olivat Aeros-
patiale, Matra ja SAAB-Bofors (SBMC). 
Siinä vaiheessa Matran ohjus täytti par-
haiten vaatimukset valmiista tuotteesta, 
pitkästä kantamasta ja saaristosta am-
pumismahdollisuudesta. Exocet oli val-
mis mutta kallis. 

RBS-15 oli mielenkiintoinen ja mo-
derni mutta vasta kehitteillä oleva vaih-
toehto. Sen keskeneräistä valmiutta ope-
ratiiviseen käyttöön kuvaa tilanne Ruot-
sissa. Siellä materiaalilaitos FMV oli ke-
sällä 1978 tehnyt esityksen Harpoon- oh-
justen tilaamisesta Ruotsin merivoimil-
le. Kotimaisen teollisuuden intressit vai-
kuttivat kuitenkin siten, että puolustus-
ministeri ei hyväksynyt esitystä, vaan 
hankintaa siirrettiin. Myöhemmin jul-
kaistujen tietojen mukaan neuvotteluja 
RBS-15:n mukaanotosta käytiin myös 
kahden kesken SAAB:in hallituksen pu-
heenjohtajan Marcus Wallenbergin ja 
merivoimien komentajan, amiraali Per 
Rudbergin välillä. Uusi tarjouspyyntö 
julkaisti inkin ja se kohdistui ohjuksiin 
Exocet, Harpoon ja RBS-15. Viimeksi 
mainit tu valittiin, ja hankintasopimus 
solmittiin heinäkuussa 1979. Toimitus 
aluksille tapahtuisi 1980 luvun puolivä-
lissä. Sopimukseen kuului kehityksen ar-
viointiportaita, ja jos niihin liittyviä tes-
tejä ei läpäistäisi, palattaisiin Harpoon-
vaihtoehtoon. 

Si i r ryt tyäni YE-osaston pääll i-
köksi vuonna 1980 TvälOs:n päällikök-
si tuli kom Jyrämä, jonka johdolla pro-
jektiryhmä suoritti hankinnan teknistä 
valmistelua. Tähän työhön osallistui-
vat mm. ohjustoimiston uusi päällikkö, 
kaptl Eero Väänänen, DI Reijo Ekman 
ja TurLas:n ohjushuoltolan henkilöstöä 
inskaptl Stig Landenin johdolla. Myös 
inskomdri Esko Huhta-Koivisto oli tii-
viisti mukana. Exocet vääntyikin leikil-
lisesti hänen etunimensä mukaan Esko-
setiksi ja OTOMATista tuli Jyrämän mu-
kaisesti OtoMatti. Työhön osallistui li-
säksi monia eri alojen asiantuntijoita. 
Tärkeää palautet ta saatiin prototyyp-
pialuksen kokeilua johtavalta komkapt 
Pekka Laaksolta. 

Yleisesikuntaosasto antoi kevääl-
lä 1982 hankittavalle laivueelle asetet-
tavat, merivoimien komentajan hyväk-
symät operatiiviset ja taktiset vaatimuk-
set eri tilanteita varten. Vaatimusten laa-
dintatyöhön osallistuivat etenkin ko-
mentajakapteenit Bo Österlund ja Mat-
ti Mäkinen. Laivueen tehtävinä olivat 
alueellisen koskemattomuuden turvaa-
minen ja hyökkäyksen tor junta . Ensin 
mainittu tehtävä määrit t i aluksen yhtä-
jaksoisen toiminnan keston ja suto-ky-
vyn, jälkimmäisessä annettiin tehovaa-
timus maihinnousuosastoon. Maihin-
nousun tor junnassa maalien kuvauk-
seen ja kohteiden tärkeysjärjestykseen 
saimme mahdollisimman haasteellisen 
esimerkin Varsovan Liiton 1981 Itäme-
rellä toimeenpanemasta Zapad- harjoi-
tuksesta. Siihen osallistuivat mm. lento-
tukialus, yli 50 erikokoista maihinnou-
sualusta ja joukkoina mekanisoitu divi-
sioona, merijalkaväkiprikaati sekä ryn-
näkköprikaati. Vaikutus tällaiseen osas-
toon pyrittiin aikaansaamaan hajaute-
tun sijoituksen ja keskitetyn tulenkäytön 

avulla. Tilannekuva ja maalinosoitukset 
tuli välittää reaaliaikaisesti datasiirron 
avulla, ja elektronisen tiedustelun suun-
timatarkkuuden tuli ri i t tää ammunnan 
varamenetelmäksi. Taktiset vaatimuk-
set ohjasivat edellä maini tun teknisen 
ryhmän suorittamaa hakupään ominai-
suuksien, lentoprofiilin, huollon suori-
tusvaatimusten, koulutus-ja testilaittei-
den sekä ammunnan hall innan käyttö-
liittymän määrittelyä. 

Ohjusjärjestelmän hankintaneuvot-
teluja käytiin pitkin vuotta 1982 nor-
maalia laajemmissa puitteissa. Merivoi-
mien komentaja seurasi tarkkaan projek-
tin edistymistä sekä Ruotsissa että meil-
lä. Ohjusjärjestelmäratkaisu oli jo enna-
koitavissa merivoimien komentajan va-
linnan perusteella, kun kolme alusta ti-
lattiin vuoden lopussa. Puolustusneuvos-
to sinetöi ohjushankinnan pari kuukaut-
ta myöhemmin helmikuussa 1983. (Ku-
va 3) Jälkikäteen voi sanoa, että rohkea 
päätös oli onnistunut ja kauaskantoinen. 
Laivaston Historiassa mainittujen omi-
naisuuksiensa perusteella valituksi tuli 
ruotsalainen ohjus. Lisäksi se oli ainoa 
järjestelmä, johon budjetin puitteissa oli 
varaa hankkia riittävä määrä ohjuksia ja 
saada kolmannen tason huolto ja testa-
us Suomeen. Huollon järjestelyt ja ohjus-
järjestelmään liittyvä tekniikka työllisti-
vät merivoimien materiaalipuolta vielä 
vuosia myöhemminkin. YE-osasto jat-
koi ohjusveneiden suorituskyvyn tutki-
mista ja määritti hankintasuunnitelmiin 
sisältyvän seuraavan laivueen operatiivi-
set vaatimukset helmikuussa 1983. Kos-
ka valvontaan ja alueellisen koskematto-
muuden turvaamistehtäviin oli Helsinki-
luokka tulossa, voitiin nyt uuden Rau-
ma- luokan osalta keskittyä puhtaisiin 
ohjusveneisiin. | 

Osmo Tuomi 
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Järjestöt 

Sininen Reservi 

Merivoimien vuosipäivä 9.7.2010 

Reserviläisosasto järjestäytyy lipunnostoon 

Merivoimien vuosipäivää juh-
littiin tänä vuonna perinteik-

käissä maisemissa, Merisotakoululla 
350-vuotisjuhliaan viettävässä Suo-
menlinnassa. Juhlal l isuudet olivat 
pienimuotoisemmat kuin mihin aiem-
min on totuttu, mutta se ei tunnelmaa 
ja juhlamieltä latistanut, päinvastoin. 
Aurinkoinen kesäsää seurasi koko päi-
vän tuoden omalta osaltaan kesäisen 
juhlan tuntua. 

Aamu alkoi juhlallisella lipun-
nostolla Merisotakoulun pihalla, me-
rivoimien komentajan puheella sekä 
muutamalla palkitsemisella. Komen-
tajan puheessa erityinen ilonaihe oli kommodorit, piiripäällikkö Matti Mäkinen (vas) ja SMMEPA.n komentaja Tapio Maijala 
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Kommodori Timo Junttila luovutti kapteeniluutnantti res Antti Jäntille SI.MEPA :n ankkuriristin 

osuus, jossa hän antoi tunnustuksen 
ja kiitokset meripuolustuksen piiris-
sä toimiville reserviläisille ja vapaa-
ehtoisille. 

I l tajuhlaa vietettiin Suomenlin-
nan Upseerikerholla, jonne oli ko-
koontunut salin täysi, liki 100 hen-
keä, juhlistamaan merivoimien vuosi-
päivää. Juhlamieli oli korkealla, ter-
vetulosanojen ja merivoimille kohote-
tun maljan jälkeen iloinen puheenso-
rina täytti salin. Juhlamieltä ei lannis-
tanut edes sisällä vallinnut liki t roop-
pisen ilmasto. Antoihan se hyvän syyn 
ripustaa takin tuolin selkämykselle ja 
löysätä kravattia! Alkuil taa rytmit t i Eija Hakkarainen ja Merisotakoulun johtaja, kommodori Henrik Nysten 
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Järjestöt 

Tanssin pyörteissä. 

noutopöytään katettu kesäinen ateria. 
Ruoan jälkeen alkoi tanssi. Varusmies-
soittokunnan tanssikokoonpanon tah-
dittamilla tanssisävelillä olikin help-

po sulatella kerhot maittavat tar joi -
lut pois. 

Lämmin kiitos Teille kaikille, jot-
ka Sininen Reservi ry:n puolesta osal-

Varusmiessoittokunnan tanssikokoonpanopiti huolen musiikista 

Meripuolustuspäivä 30.10.2010 

Perinteinen kutsuvierasseminaari Meripuolustuspäivä pidetään meri-
sotakoululla la 30.10.2010. Aamupäivän järjestöseminaarin aihee-

na on "Meripuolustuksen kenttä 2015", iltapäivän kutsuvierasseminaa-
rin aiheena on "Merellinen viranomaisyhteistyö". 

Lisätiedot pj Arno Hakkarainen 050 3835486 

listuitte tavalla tai toisella vuosipäivän 
ja iltajuhlan järjestelyihin, onnistuim-
me taas erinomaisesti. Erityisen kii-
toksen osoitan Merisotakoululle, jon-
ka iltajuhlaan antama tuki ylitti odo-
tukset moninkertaisesti, kiitos! 

Ensi vuonna kokoonnumme Tur-
kuun juhlimaan merivoimien vuosipäi-
vää. Nähdään viimeistään siellä! 

Teksti:Arno Hakkarainen 
Kuvat: Tuuli Kuutti 

Korjaus 
Rannikon Puolustaja nro 2/2010 
esiteltiin Sinisen Reservin halli-
tuksen jäsenet. 

Timo Lehto oli erheellises-
ti merkitty Laivastokillan edus-
tajaksi, vaikka todellisuudessa 
hän edustaa Pohjanlahden Me-
rivartiokilta ry:tä. 
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Meriupseeriyhdistys 
• 

Tapahtumia 

Lokakuun kuukausikokous tiistaina 
26.10.2010 Merisotakoululla alkaen 
kello 18.00. 
Yhdistyksen 87. toimintavuoden "Vuo-
sipäivän kokous" järjestetään perintei-
sin menoin Merisotakoululla. Sauno-
mismahdollisuus alkaen kello 16.00. 
Seppeleenlasku sankar i taulul la kello 
18.00. Esitelmän aiheena on "Itämeren 
tulevaisuus". Esitelmän p i tää Baltic 

Sea Action Groupin asiantuntija. Esi-
telmän jälkeen ruokailu Merisotakou-
lulla. Lautat Kauppakauppatori l ta kel-
lo 15.20,16.00,16.40,17.20. Ilmoittau-
tumiset sihteerille 15.10.2010 mennessä. 

Marraskuun kuukausikokous torstai-
na 18.11.2010 Suomenlinnan Yläker-
holla alkaen kello 18.00. 
Marra skuun kokous j ä r j e s t e tään yh-
teisenä Rannikkoupseer iyhdis tyksen 

kanssa. Esi telmän pi tä jä tulee Ra ja -
vart iolai toksesta . Kokous a lkaa kel-
lo 18.00. Esi te lmän jä lkeen ruoka i -
lu. Lau t t a Kauppa to r i l t a lähtee kel-
lo 17.20. I lmoit tautumiset yhdistysten 
sihteereille 4.11.2010 mennessä. 

Sihteerin yhteystiedot 
(pyydetään käyttämään ensisijaisesti 

sähköpostia): 
Marko Varama 

Laivastokatu I h, 00160 Helsinki 
sähköposti: varama@upseeriliitto.ji  

puhelin: (09) 66894016 

NEWPR/NT 

D ASIA US 
Saat Nevvprintistä kaikki painotyöt ja palveluketjun 
- aina asiantunt i jo idemme konsul taat io ta myöten. 

Tuijussuontie 1 
21280 Raisio 
Puh. 02 437 4500 
Fax 02438 9994 

Kartanomäenkatu 4 
32200 Loimaa 
Puh. 050 3175 928 
Fax 027031560 

PL 29 
01621 Vantaa 
Puh. 0400 239 569 
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Järjestöt 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Järvö 25 vuotta 

Suomenlahden Meripuolustusalueen tervehdyksen esitti joukko-osaston komentaja, kommodori 

Timo Junttila painottaen reservin ja vapaaehtoisten toimijoiden suurta merkitystä maanpuolus-

tuksen kannalta. 

Yleisöretket Kuivasaaren linnak-
keelle ovat tähän asti sujuneet hy-

vin. Tätä kirjoitettaessa kesän viimei-
nen retkiviikonloppu on vielä edessä. 
Kuten viime vuonnakin, sekä lauantai-
na että sunnuntaina on ollut vain kak-
si lähtöä, mutta saaressa on oltu noin 
kaksi ja puoli tuntia. Meidän killallam-
me on ollut päävastuu retkien järjeste-
lyistä. Yhteistyökumppaneita ovat ai-
empien vuosien tapaan olleet Rannik-
kosotilaskotiyhdistys, Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti ja IHA-Lines Oy. 

Killan Ahven-alus oli mukana 9.7. 
merivoimien vuosipäivän vietossa Suo-
menlinnassa. 

Lastenleiri Järvössä 

21 reipasta lasta saapui Uisko-kulje-
tuksella Porkkalan kaupalta Järvö-
hön juhannuksen jälkeisenä maanan-
taina. Kesä näytti leiriläisille parhaat 
puolensa, aurinko porotti , ilma ja vesi 
lämpenivät lämpenemistään. 

Lapset jaettiin kolmeen ryhmään, 
ja puolijoukkuetelttojen pystytys sujui 
hienosti, vaikka osa lapsista ei ollut 
koskaan yöpynyt telttamajoituksessa. 

Tänä vuonna leirillä oli uutena 
ohjelmana köysilaskeutumista mereen. 
Muita aktiviteetteja olivat mm. puukko-
työt, ensiaputaitojen opetteluja ilmaki-
vääriammunta. Iltanuotiolla lauloimme 

tuttuja lauluja kitaran säestyksellä sekä 
leikimme erilaisia leikkejä. Keskiviik-
kona tutustuimme Upinniemeen varus-
kuntaan ja sotilaskotiin. Sotilaskodin 
henkilökunnalle erityiskiitos; kesken 
inventaarin he ehtivät avaamaan soti-
laskodin ja palvelemaan meitä. 

Torstaina lippu laskettiin alas vii-
meisen kerran leirin päättymisen mer-
kiksi. Kysyttäessä ensi vuoden leiris-
tä, jokainen käsi nousi ylös osallistu-
misen merkiksi. 

Toteutus sai kiitosta sekä osallis-
tujilta että Suomenlahden Meripuolus-
tusalueen komentajalta. Kiitos hienos-
ti järjestetystä tapahtumasta ja Uisko-
kuljetuksista. 

Järvö 25-vuotisjuhlat 

Järvön harjoitusalueella Porkka lan 
edustan saarella on kiltalaisilla käy-
tössään hirsihuvila ja tänä kesänä pe-
ruskorjattu sauna laitureineen. Alueen 
palveluita pääsevät killan jäsenten li-
säksi käyttämään myös muut Suomen-
lahden Meripuolustusalueen vastuu-
alueella olevien Sininen Reservi ry:n 
jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Käyt-
tö edellyttää kertaluonteisen maksun 
tai vuotuisen venemaksun maksamista. 

Järvön 25-vuotisjuhlat vietettiin 
lauantaina 4.9. juhlavasti ja rennosti. 
Uusi sauna koekäytett i in ja hyväksi 
havaittiin. Ja muutenkin oli mukavaa. 

Kajanus 

Robert Kajanuksen saunaa Upinnie-
messä ovat tervetulleita käyt tämään 
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Killan kunniajäsen, eversti Torsti Lahti, vastaanotti Järviin kiveen kiinnitetyn muistoplaketin. 
Vasemmalla killan puheenjohtaja, komentaja evp Hans-Peter Rekola, oikealla Järvön isäntä ja 
puuhamies, Matti Hiltunen 

killan jäsenten lisäksi myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tarvitsijat. 
Kiltalaisten perhesaunamaksu on 70 
euroa. Ei-kiltalaisten perheille, puo-
lustusvoimien yksiköille ja muille si-
dosryhmille hinta on 120 euroa. Yri-
tyksille, yhdistyksille ja muille yhtei-
söille hinta on 500 euroa. Hinnat ovat 
ker tamaksuja . Kajanuksen saunan 
hoitaja on Mauri Harju, gsm 0400 
443 749, jolta saa lisätietoja mm. vara-
ustilanteesta ja kulkulupamenettelystä. 

Ahven-vene 

Killalla on oma Ahven-vene, jonka ko-
tisatama on Helsingin Pohjoisrannas-
sa. Veneen operointi in tarvi taan li-
sää väkeä. Ota yhteys, vaikka et aikai-
semmin olisikaan ollut mukana killan 
toiminnassa. Kuljetustarpeita on kah-
denlaisia: killan omat "arkikuljetuk-
set" (useimmiten viikonloppuisin) esi-
merkiksi Kuivasaareen sekä Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen koulutuk-
sen tukeminen. Kiinnostuneita pyyde-
tään ot tamaan yhteys Timo Liusvaa-
raan, ahven.viisi@gmail.com. 

Vanhoja kuvia etsitään 

Vuonna 2012 Suomenl innan Ran-
nikkotykistökilta ry täyttää 50 vuot-
ta. Juhlavuonna ju lkais taan ki l lan 
50-vuotishistoriikki. 

Histori ikin kuvitusta varten et-
sitään valokuvia killan a lkuajan toi-
minnasta ja erityisesti killan suurista 
hankkeista, kuten Kajanuksen saunan 
kunnostuksesta ja Järvön kil tamajan 
rakentamisesta. Killan hallussa ollut 
vanhojen kuvien kokoelma on valitet-
tavasti jäänyt jonkun yksityishenkilön 
arkistoon! 

Kaivelkaa siis arkistojanne ja ot-
takaa yhteyttä Ove Enqvistiin (s-pos-
ti enqvist@oktanet.fi, puh 040 552 
4136). Kuvat kopioidaan ja palaute-
taan mahdollisimman pian. 

Kilta myy kirjallisuutta ja Viipu-
rinlahti DVD:tä 

Tiedot yhdistyksen nettisivulla 
www.rt-kilta.net tai Kristiina Slotte, 
gsm 050 525 0022, kristiina_slotte@ 
yahoo.com Jo l l e tilaukset osoitetaan. 
Yhteystiedot: www.rt-kilta.net 

Timo Elolähde 
Kuvat: Nea Orpana 

Ki l lan glögitilaisuus jäse-
nille ja yhteistyökumppa-

neille 16.12. klo 18.00 Merisota-
koululla. 

Laut ta Kauppator i l ta klo 
17.20. Paluu Suomenlinnasta 
klo 20.00 tai 21.00 

Tervetuloa 
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Järjestöt 

Turun Rannikkotykistökilta 

Kesäretki Gotlantiin 

Retkeläiset Visbyn Almedalenissa, Ruotsin politiikan viikon "taistelutantereilla". 

Turun Rannikkotykistökil ta kä-
vi kesäkuun alussa tutustumas-

sa Gotlantiin. Koko matkan ajan käy-
tössämme oli suomalainen turistibus-
si, jo ta kuljetti rauhallisesti ja taidok-
kaasti Risto Tuominen. 

Turusta matkasimme iltalaivalla 
Tukholmaan, mistä jatkoimme välit-
tömästi Nynäshamniin. Ennen Got-
lannin lautan lähtöä oli aikaa tutus-
tua kirkkoon ja jaloitella pikkukau-
pungin pääkadulla , sen kahviloihin 
poiketen. Monet kävivät myös aptee-
kissa ostamassa maailman parhaaksi 
testattua jalkavoidetta. Se on kuulem-
ma Ruotsissa puolta halvempaa kuin 
kotimaassa. 

Matka Nynäshamnista Visbyhyn 
tapahtui nopealla lautalla runsaassa 

kolmessa tunnissa eikä aallokkoa ol-
lut nimeksikään. Ohjelma alkoi välit-
tömästi bussin ja retkeläisten ehdittyä 
ulos lautalta. Vastassa oli suomenkieli-
nen oppaamme Siiri Lithberg, joka joh-
datti ryhmän kiertoajelulle ja-kävelylle 
Visbyhyn - muurin ympäröimään van-
haan kaupunkiin ei ollut asiaa bussilla. 

Kävelimme halki Almedalenin 
puiston, missä Ruotsin poliittiset puo-
lueet viettävät kesäpäiviään. Katselim-
me kapean Strandgatanin keskiaikai-
sia porraspäätyisiä taloja ja kurkistim-
me vielä kapeammalle Fiskargrändille, 
jota taidemaalarit erityisesti suosivat 
kuvauskohteenaan Visbyssä. 

Kävelyn lopuksi tutustuimme hie-
noon DBW:n kasvitieteelliseen puutar-
haan, jonka 150-vuotinen historia al-

koi erikoisella tavalla. Siihen aikaan 
harvinaista meressä uimista harras-
taneet herrasmiehet perustivat yhdis-
tyksen "De Badande Wännerna", jon-
ka toiminta ei ollut pelkästään uimis-
ta, vaan yhdistys ryhtyi harrastamaan 
hyväntekeväisyyttä ja kansanvalistus-
ta. Siihen liittyen perustettiin aluksi 
hyötykasvipuutarha, josta myöhem-
min kehittyi monipuolinen runsaasti 
eksoottisia puita, pensaita ja ruoho-
kasveja sisältävä kokoelma. 

P u u t a r h a n por t i l t a nousimme 
jälleen bussiin ja kiersimme kaupun-
ginmuur in ulkopuolisia alueita käy-
den mm. korkealla Galgbergetillä, jo-
ka 011 muinaisina aikoina toiminut ri-
kollisten teloituspaikkana. Mäeltä oli 
hyvä näköala yli kaupungin. Sieltä jat-
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Högklintillä nähtiin Gotlannin kallioperän vaakasuorat koraalikalkkikerrokset. 

koimme kaupunginmuurin ulkopuo-

lella kulkevaa tietä etelään oppaam-

me kertoessa muurista ja sen torneista. 

Seuraava kohde oli Peppi Pitkä-

tossun Suvikumpu, jonne emme pyr-

kineetkään sisään, vaan ainoastaan 

käänsimme bussin Suvikummun ym-

päri l le kasvaneen laajan huvipuis-

ton pysäköintipaikalla. Matka ja tkui 

Visbyn eteläpuoleiselle maaseudulle, 

missä jaloit tel imme Högkl int nimi-

sellä 25 metriä merenpinnan yläpuo-

lelle kohoavalla pystysuoraan mereen 

putoavalla jyrkänteellä. Ajoimme vie-

lä Gnisvärdin hiekkarannalle, mistä 

näkyivät Stora ja Lilla Karlson lintu-

saarien suorakulmaiset profiilit. Jat-

koimme maalauksellisen kalamajaky-

län rait t ia ja ajoimme halki Gotlan-

nin panssarirykmentin entisen harjoi-

tusalueen. Entisen siksi, että rykmentti 

lakkautettiin vuosituhannen vaihtees-

sa. Tien varressa näimme esihistoriaa-

kin, ison kivipaasista kootun pronssi-

kautisen laivahaudan. 

Illaksi palasimme Visbyhyn, mis-

sä majoituimme kotoisaan hotelli Sol-

hemiin. Siellä söimme maittavan illal-

lisen jonka jälkeen jo tku t jaksoivat 

vielä lähteä omatoimiselle iltakävelyl-

le vanhankaupungin kujille. 

Toinen matkapäivä valkeni kirk-

kaana ja lämpimänä. Oli mitä parhain 

retkisää koko päivän kierrokselle Poh-

jois-Gotlantiin ja sen välittömänä jat-

keena olevalle Fårön saarelle. Aluksi 

ajoimme rantat ietä Visbystä pohjoi-

seen. Katselimme kivikko- ja hiek-

karantoja sekä rannan rakennuskan-

taa - vanhempia huviloita ja uudem-

pia rivi- ja kerrostaloja. Sitten nou-

simme rantatasanteelta saaren ylälaa-

kiolle ja suuntasimme kohti Lumme-

lundan luolaa. Virtaava vesi on uurta-

nut luolaston jääkauden jälkeisinä tu-

hansina vuosina Gotlannin noin 400 

miljoonaa vuotta vanhaan kerrokselli-

seen kalkkikiveen. Paikkakunnan po-

jat löysivät luolat 1950-luvulla, ja geo-

logien tutki t tua ne sinne avattiin pa-

r in sadan metrin pituinen osuus ylei-

sön katseltavaksi. Paikallinen opas kertoo ja Siiri Lithberg suomentaa Lummehmdan luolassa. 
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Järjestöt 

Bungen museon kuvukiviä. 

Toisen maailmansodan alla vuo-
desta 1939 alkaen varustettiin Färön 
salmen idän puoleinen suu modernilla 
Boforsin kalustolla ja varustelua jat-
kettiin kylmän sodan aikaan niin, et-
tä lopulta Gotlannin saaren puoleisella 
rannalla Bungenäsissä oli kuusi 6 tuu-
man kaksoistykkitornia sekä yhdek-
sän 3 tuuman tornia. Viimeksi mainit-
tuja rakennettiin lisäksi Färön saaren 
Ryssnäsin 3 kappaletta. Färösundin 
linnoitus oli osa Ruotsin rannikkoty-
kistörykmenttiä nro 3 (KA3) eli Got-
lannin rykmenttiä. Se, niin kuin kaikki 
muutkin sotaväen osastot Gotlannissa, 
ajettiin alas vuosituhannen vaihteessa. 
Gotlannin rannikkotykistörykmentin 
lakkautus sinetöitiin 30.10.2000. 

Färösundissa pelät t i in työt tö-
myyden räjähdysmäistä kasvua ja ko-
ko yhdyskunnan kuihtumista. Tyhjil-
leen jääneisiin varastohalleihin tuli 

Lummelundas ta matka j a t k u i 
saaren pohjoiskärkeen, Bungen ky-
lään. Matkalla näimme sisäsaaren vil-
jelymaisemia, Tingstedin järven, josta 
Visby saa talousvetensä sekä suoalueen, 
jolta vedet virtaavat maanalaisena jo-
kena Lummelundan luolastoon kaut-
ta mereen. 

Bungessa nautimme kahvit valtai-
san voileivän kera. Kahvila oli sijoitet-
tu vanhan maalaistalon suojiin ja mei-
dän pöytämme olivat toiselta sivultaan 
avonaisessa "karjakatoksessa". Maan-
tien toisella puolen oli laaja museoalue, 
jonne oli siirretty eri vuosisadoilta ole-
via asumuskokonaisuuksia. Museoon 
emme ehtineet tutustua, mitä nyt por-
tilta ihmettelimme kuvakiviä, gotlan-
tilaisia vastineita Manner-Ruotsin rii-
mukiville. 

Bungen kylän kylkeen Färösun-
din rannalle on historian saatossa kas-
vanut suuri varuskunta-alue. Färön 
salmi on vuosisatoja ta r jonnut suo-
jaisan tukeutumispaikan laivastoille, 
mutta salmen rantojen linnoittaminen 
sai alkunsa vasta Kr imin sotaan liit-

tyneistä tapahtumista. Englantilais-
ranskalaisen laivasto operoi Itäme-
rellä ja käytti häikäilemättömästi tu-
keutumispaikkanaan Färön salmea, 
vaikka Ruotsi oli julistautunut sodas-
sa puolueettomaksi. Tällainen vieraan 
vallan alueloukkaus käynnisti linnoi-
tussuunnitelmat mutta vasta 1885 aloi-
tettiin kolmen raskaan tykistöpatterin 
rakentaminen Bungenäsiin Färönsal-
men Gotlannin puoleiselle rannalle. 

Bungenäsin 6 tuuman kaksoistykki. 
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Raukkeja Langhammarshammarissa. 

kuitenkin uutta toimintaa, kuten fil-
mistudio. Alueella toimii myös rannik-
kotykistömuseo ja Ruotsin hallitus on 
päättänyt, että varuskunnan alue len-
tokentt ineen säi lytetään kul t tuur i -
muistomerkkinä. Yhdyskunnan väki-
luku ei ole laskenut ja työttömyyskin 
on Ruotsin keskitasoa. 

Matkamme ja tku i maantielau-
talla meripeninkulman levyisen sal-
men yli. Seuraava kohteemme oli Fä-
rön kirkko ja erityisesti k i rkkomaan 
äärimmäisessä nurkassa sijainnut saa-
ren tunnetuimman asukkaan vaatima-
ton hauta. Hän oli vuonna 2007 kuol-
lut elokuvaohjaaja Ingmar Bergman, 
joka tuli Färöhön ensimmäisen kerran 
vuonna 1960 etsimään filmauspaikkaa 
elokuvalleen "Ku in kuvastimessa". 
Bergman muutti kesäasukkaaksi saa-

reen ensi kertaa 1967. Sittemmin se va-
kiintui hänen tukikohdakseen. Hän ra-
kennutti saarelle ison talon ja remontoi 
navetasta elokuvateatterin. 

Färön kirkol ta ajoimme ka run 
kauniiden maisemien halki saaren 
pohjois impaan niemeen, Langham-
marshammari in , missä sijaitsee Got-
lannin ehkä näyttävin raukki ran ta . 
Raukit ovat ympäristöään kovemmas-
ta kalkkikivestä muotoutuneita "pat-
saita", joiden ympäriltä vesi on kulut-
tanut pois pehmeämmän kiviaineksen. 

Jokaiseen tur is t imatkaan kuu-
luu myös pysähdys matkamuistomyy-
mälään. Meidän kohdallamme pyydys 
oli viritetty Färön Sudersandin mai-
nion hiekkarannan tuntumaan. Myy-
mälä oli nimeltään Ebbes ja sen pinta-
alasta suurin osa oli varattu lampaan ja 

muidenkin turkiseläinten, kuten kanin 
nahoista, valmistetuille tuotteille. Toki 
löytyi muitakin houkutuksia kuten hil-
lopurkkeja. Monen matkalaisen kassis-
sa lähtikin kotiin tuomisiksi Gotlannin 
erikoisuutta, sinivadelmahilloa. 

Palasimme Färös tä Got lannin 
puolelle ja ajoimme Lärbron kirkolle. 
Sieltä poikkesimme pikkuteille näh-
däksemme Gannsin aut iokirkon ja 
Hängerin lähteen. Got lannin saarel-
la on 94 keskiaikaista kirkkoa, mutta 
jotkut niistä ovat raunioituneita kuten 
useimmat Visbyn kirkot. Gannsin kirk-
ko rakennettiin 1200-luvulla ja se au-
tioitui 1500-luvun loppupuolella. Ti-
lapäisesti siellä järjestett i in kesäisin 
jumalanpalveluksia vielä 1600-luvul-
lakin. Juhannuksena 1692 Gotlannin 
piispa Israel Kolmodin tuli saarnaa-
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Järjestöt 

Lahdevesitarjoiluu Hångerissa. 

Veden nuorentava vaikutus oli ilmeinen. 

man kirkolle. Hän saapui paikalle liian 

aikaisin ja istui lepäämään Hängerin 

lähteen äärelle. Lähteen rehevä ympä-

ristö inspiroi hänet sepittämään suvi-

virren, jota kevätjuhlissa lauletaan niin 

Ruotsin kuin Suomenkin kouluissa. 

Uskalsimme maistaa lähteen nuoren-

tavaksi sanottua vettä. Lauloimme su-

vivirren ja jatkoimme matkaa Sliteen. 

Slite on teoll isuusyhdyskunta 

Gotlannin itärannalla. Siellä sijaitsee 

Pohjoismaiden suurin sementtitehdas. 

Näimme valtavan louhoksen ja meren 

rannal la sijaitsevat teollisuuslaitok-

set. Sliten satama on harvoja paikko-

ja Gotlannin rannikolla, minne johtaa 

syväväylä avomereltä. Siksi se on hyvä 

paikka raskaalle teollisuudelle, jonka 

kuljetukset sekä kotimaahan että vien-

tiin tapahtuvat meritse. Siksi toisaalta 

lahden suu oli kylmän sodan aikaan va-

rustettu sekä suurin tykein että torpe-

donlaukaisulaittein. Mielenkiintoinen 

käyntihetkemme nähtävyys Sliten sa-

tamassa oli Nord Stream kaasuputken 

osien lastaus kuljetusalukseen. Putken 

lasku Itämereen alkoi huhtikuussa juu-

ri Sliten sataman ulkopuolella. 

Pi tkä ja antoisa päiväretkemme 

Pohjois-Gotlant i in päät tyi ajamalla 

saaren poikki i tärannal ta länsiran-

nalle Visbyhyn. Hotellissa odott i jäl-

leen kelpo illallinen, joka jälkeen ret-

keläiset hajaantuivat omille teilleen -

useimmat ilmeisesti suoraan omaan 

Sc.nkyyn. Innokkaimmat kävivät vielä 

katsomassa auringonlaskua Itämereen 

Tuomiokirkon viereiseltä penkereeltä. 

Kolmas päivä matkallamme oli jo 

kotimatka voittoinen. Aamiaisen jäl-

keen oli vielä mahdollisuus käydä mat-

kamuisto-ostoksilla ja jä t tää hyvästit 

Visbyn idyllisille kaduille ja kujille. 

Hotellihuoneet luovutettiin aamupäi-

vän lopuksi ja siirtyminen satamater-

minaaliin alkoi puolen päivän aikaan. 

Matkaan mannermaalle liittyi pieni 

jännitysmomentti . Heti Visbystä läh-

dön jälkeen lautan koneisto reistaili ja 

alusta ruvettiin peruut tamaan takai-

sin satamaan. Oli kyseenalaista, ehti-

misemmekö Turun lautalle. Onneksi 

koneisto saatiin kuntoon ja saavuim-

me Nynäshamniin jokseenkin aikatau-

lun mukaisesti. 

Tukholmassa ehdimme vielä en-

nen Viking Amorellan lähtöä jaloitel-

la tunnin verran Vahassakaupungis-

sa. Näimme kruununprinsessa Vikto-

rian häävalmistelujen olevan täydessä 

käynnissä. Linnan lähistölle pystytet-

tiin suuria telttakatoksia ja katuvarsille 

oli sijoitettu näyttäviä kukkaistutuksia. 

Laivalla nautimme buffet-illalli-

sen ja muistelimme onnistuneen mat-

kamme vaiheita. Kiitokset onnistu-

neesta matkasta kuuluvat killan mat-

kailuvastaavalle, Veijo Sillanpäälle, 

Risto Tuomisen Turix matkatoimis-

tolle ja mainiolle oppaallemme Siiri 

Lithbergille. 
Teksti ja muut kuvat: Jaakko Saviranta 

Tykin kuva: 

http:limm.transit.se/~carlerk/KA.html 
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Turun Rannikkotykistökilta 

Tapahtumia 

Heikki Arasto. 

Vuosikokous 13.2.2010 

Vuosikokous pidettiin Turun Up-
seer ikerhol la luku i san jäse-

nen voimin. Ennen kokouksen alkua 
kuult i in kommodori Tapio Maijalan 
(SMMEPA) esitelmä merivoimien ja 
SMMEPA:n ajankohtaisista asioista. 
Esitelmän jälkeen oli vuorossa koko-
uskahvit ja vuosikokous. 

Kommodori Tapio Maijala. 

Killan puheenjohtajaksi valittiin 
uudelleen Heikki Arasto. 

Hallituksen jäseninä jatkavat uu-
delleen valitut erovuorossa olleet Simo 
Hangelin ja Veijo Sillanpää. Uusina jä-
seninä hallitukseen erovuorossa ollei-
den Monica Molinin ja Risto Siivosen 
tilalle valittiin Heikki Pohjanvirta ja 
Matti Puhakka. 

Loppuvuoden toimintaa (Katso 
Turun Sanomien Treffi-liitteen Killat-
palstaa, www.menovinkit.ts.fija www. 
kiltapiiri.fi 

Marraskuu 
- Killan syysjuhla Svenska Klubbe-

nilla 13.11. klo 19. 

Joulukuu 
- 6. Itsenäisyyspäivän seppeleenlas-

ku Itsenäisyydenkivellä 
- 18. Ostosmatka Tallinnaan. 
- 24. Jouluaaton kunn iavar t io t 

Sankarir is t i l lä ja Vapaussodan 
muistomerkillä Unikankareella. 

Tammikuu 2011 
- Marsalkka Mannerheimin muis-

totilaisuus Sankariristillä 28.1. 
- M P K L ry:n Turvallisuuspolitii-

kan seminaari Santahaminassa 
Tiedottaja Mikael Kas kelo Vuosikokous. 
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Järjestöt 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys 

12. perinnepäivä 1 
Russarön linnakkeella 

Dragsvikin Perinnesoittokunta esiintyi kapellimestari Helge Dahlin johdolla. 

Kuva: Kaarle Lange 

Hangon Rannikkopatteriston Pe-
rinneyhdistys vietti 1.8. kahdet-

tatoista perinnepäiväänsä Hangossa ja 
Russarössä aurinkoisen sään vallitessa, 
edellisen päivän sadepilvet olivat pois-
pyyhityt! Päivä alkoi perinteisesti sep-
peleenlaskulla, Suomenlahden Meri-
puolustusalueen ja maanpuolustusyh-
distysten yhteinen seppele laskettiin ve-
teraanikivelle Hangon kirkon alapuo-
lella. Seppeleen laskivat sotaveteraani-
en edustajana, Sotainvalidien Veljeslii-
ton Hangon osastosta Holger Tötter-
man, Porkkalan Rannikkopata l joo-
nan komentaja, komentaja Sami Iso-
Lauri ja Perinneyhdistyksen puheen-
johtaja, majuri evp Veikko-Olavi Ero-
nen. Hartauden piti kenttärovasti evp 
Hannu Kivijärvi. Tilaisuutta juhlisti 
Dragsvikin Perinnesoittokunta kapel-
limestari Helge Dahlin johdolla ja han-
kolaisten maanpuolustusjärjestöjen lip-
pulinna johtajanaan komentaja evp Jar-
mo Valtimo. 

Seppeleenlaskun jälkeen tilaisuus 
jatkui Hangon kirkossa, jossa saarnasi 
rovasti Heikki Rantala, avustajanaan 
Hannu Kivijärvi. 

Juhlaväki vietiin Russarön lin-

nakkeelle yhteysalus Vänöllä. Lin-
nakkeella perinnepäivään osallistujat 
toivottivat tervetulleiksi komentaja Sa-
mi Iso-Lauri ja puheenjohtaja Veikko-
Olavi Eronen. Tilaisuutta juhlisti kan-
sanedustaja Matti Saarinen puolisoi-
neen. Matti Saarinen aikoinaan toimi 
ponnekkaasti Hangon Rannikkopatte-
riston säilyttämisen puolesta. 

Päivän ohjelmaan kuului lounaal-
la sotaväen hernekeitto pannareineen. 
Lounaan jälkeen Perinnesoittokunta pi-
ti taas hienon puistokonsertin kasarmin 
edustalla. Konsertin aluksi jaettiin pe-
rinnekolikot 2009 jäseniksi liittyneille. 
Linnakkeen auditoriossa nähtiin video-
filmi "Kansainvälinen Hanko" ja yläker-
ran luokassa videofilmit Bengtskärin ja 
Russarön majakoista. Päivän aikana oli 

Juhlaväkeä Vänön kannella matkalla Russaröön, vasemmalta Hannu Oksanen, kapteeniluut-

nantti evp Pertti Tissarija komentaja evp Jarmo Valtimo. Kuva: Kaarle Lange 
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Seppeleenlaskevat veteraanikivellä, vasemmalta Sotainvalidien Veljesliiton Hangon osastosta Holger Tötterman, komentaja Sami Iso-Lauri, majuri 

evp Veikko-Olavi Eronen. Kunniavartiossa kivellä reserviläiset Ari Hyttinen ja Teemu Vaahtera. Kuva Pertti Kavén I Hangon Lehti 

Kasarmin edustalla maisteri Pekka Silvast (vas), komentaja Sami Iso-Lauri ja everstiluutnantti 
evp Rauno Laakso (linnakkeen päällikkö 1968-70) Kuva: Kaarle Lange 

yleisöllä mahdollisuus käydä majakalla 
ja tutustua vanhaan järeään 234 mm:n 
tykkiin ja uudempaan 130 TK:hon. Soti-
laskoti oli auki koko päivän ajan, jolloin 
juhlaväellä oli tilaisuus käydä siellä naut-
timassa mm "sotkun" munkkikahvit. 

Perinnepäivän viettoon osallistui 
n. 150 hengen joukko. 

Lämpimät kiitokset Suomenlah-
den Meripuolustusalueen ja Porkka-
lan Rannikkopata l j oonan henkilös-
tölle, Rannikkosoti laskodin Hangon 
paikallisosastolle, Dragsvikin Perin-
nesoittokunnalle, hankolaisille maan-
puolustusjärjestöille ja kaikille teille, 
jo tka olitte järjestämässä perinnepäi-
vää. Kiitoksia kaikille mukana olleille! 

Veikko-Olavi Eronen 
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Järjestöt 

Pohjanlahden Laivastokilta 

Oulun osaston toimintaa 2009-2010 

Teimme retken Hailuodon Luontokeskukseen. Kuvassa tutkitaan ahteen infotaulua. 

Perinteiset "Jäänsärkijäiset"ovat tammikuulla. Silloin syömme hyvin ja vietämme yhteistä aikaa 

puolisoiden kanssa. Kuvassa juhlivaa porukkaamme viime tammikuussa. 

Toimitamme viimeisen vuo-
den aikana on ollut normaa-
lin vilkasta. Olemme tehneet 

pieniä retkiä ja vierailuja sekä viras-
toihin että laitoksiin, osallistuneet 
kil takilpailuun ja kokoontuneet joka 
kuukauden ensimmäinen torstai Ou-
lun kaupungin yhdistyksilleen t a r jo -
amassa tilassa Aleksinkulmassa.. Se 
on tyylikäs vanha puurakennus sisäl-
täen monia kokoustiloja useamman-
kin yhdistyksen kokoontumiselle sa-
manaikaisesti. Siellä meitä on yleensä 
15 -25 kiltaveljeä koolla. Aiheenamme 
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Heinäkuun kokoontuminen kauppatorilla. Olemme juuri saaneet käsiimme uusimman RP-vuosikirjan. 

on yleensä jokin alustus mielenkiintoi-
sesta aiheesta sekä ajankohtaisaiheista 
keskustelua. Ampumaharrastuksemme 
on lähinnä ilma-aseammuntaa. Noin 
kerran vuodessa ammumme paloase-
man yhteydessä olevalla ampumara-
dalla. Perinteinen toukosauna sauno-
taan Virpiniemen merivartioasemal-
la. Kesäisin pidämme kokoukset ker-
ran kuussa kauppatorilla rantakahvi-
lassa. Kesään liittyy yleensä perheretki 
johonkin mielenkiintoiseen lähiseudun 
kohteeseen. 

Kuvat ja teksti Esko Pekama Vierailimme Oulu-laivalla. 
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Järjestöt 

Turun Laivastokilta 

Kesäretki Örön saarelle 

Retkeläiset kuuntelemassa kaptl Kaii Kiiskilän esittelyä. 

Turun Laivastokilta järjesti Örön 
matkan 19.8.2010. Matkalle osal-

listui omia jäseniämme sekä veljeskil-
tojen jäseniä Turun Rannikkotykis-
tökillasta ja Laivaston Veteraaneista, 
kaikkiaan 61 henkilöä. Lähdimme Tu-
run linja-autoasemalta kohti Kasnäsiä, 
matka jatkui miinalautalla Örön saa-
reen. Kaunis loppukesän sää helli mei-
tä matkalaisia, aurinko paistoi ja aal-
lokko oli olematonta. Kapteeniluut-
nantti Kari Kiiskilän kipparoima alus 
vei meidät turvallisesti perille. 

Örössä saimme yleisesittelyn saa-
resta. Tutustuimme saaren kauniiseen 
luontoon, tykkipatteri in ja kasarmi-
alueen vanhaan rakennuskan taan . 
Kiinteistöt olivat hyväkuntoisia ja so-
pivat kauniisti jylhään saaristomaise-
maan. Ympäröivä maisema oli kaunis-
ta ja silmää hivelevää. 

Iloinen puheensorina matkalais-
ten joukossa vahvisti käsitystä, että 
tällaisia yhteismatkoja kiltarajojen yli 
olisi jatkettava tulevaisuudessakin. 

Matkan mahdollisti Saaristomeren 
Meripuolustusalueen vahva tuki liittyen 

merikuljetuksiin ja yleishuoltoon. Saim-
me kiitettävää huolenpitoa matkan aika-
na. Suuret kiitokset kommodori Tapio 
Maijalalle ja hänen joukoilleen. 

Kalervo Ylistö 

Miinalautta Pansion kannella. 
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Helsingin Miinanraivaajaleilta 

Raivaajaveteraanit palkittiin 
ankkuri-ristillä 

Suomenlahden Mer ipuolus tus -
alueen komentajan, kommodo-

ri Timo Juntt i lan sijaisena toiminut 
SLMEPA:n esikuntapäällikkö, komen-
taja Mika Martikainen jakoi 20.8.2010 
ankkurir is t in kolmelle ansioituneelle 
miinanraivausveteraanille 5. Miinalai-
vueen perinnepäivän yhteydessä. 

Ennen miinalai tur i l la järjestet-
tyä palkitsemistilaisuutta veteraanit 
osallistuivat juhlalounaalle merivoi-
mien lippulaivalla, miinalaiva Poh-
janmaalla, sekä tutustuivat miinalai-
vaan sen päällikön, komentajakaptee-
ni Jon von Weissenbergin opastuksella. 

Suomenlahden meripuolustusalu-
een ankkuriristin saivat Helsingin Mii-
nanraivauskillan jäsenet Erik Erwes, 
Harry Fransman ja Kauko Tukiainen 
osoituksena pitkäaikaisesta perinne-
työstä ja miinanraivausmuistomerkin 
pystyttämisestä Katajanokalle. 

Muistomerkki paljastettiin vuon-
na 2004, ja ilman Erweksen ja Frans-
manin viranomaiskontakteja ja rahan-

Komentaja Mika Martikainen ojentaa ankkuri-ristin Erik Emekselle, vasemmalla Harry 
Fransman ja oikealla Kauko Tukiainen, 5. Miinalaivueen komentaja Janne Muurinen valmiina 
ojentamaan kunniakirjat 

keräystä sekä Tukiaisen rakennuskus-
tannusten valvontaa, muistomerkin 
pystytys tuskin olisi toteutunut. Muis-
tomerkki sai tänä kesänä uuden muis-
tolaatan, jossa lukee viidellä eri kielel-
lä seuraavasti: 

Omistettu merimiinojen raivaajil-

le 1944-1952. Suomen merialueilla oli 
yli 60.000 miinaa. 

Raivaukseen osallistui 2000 mies-
tä ja 200 alusta. Raivauksessa kaatui 
28 ja vammautui 35 miestä. 

Teksti ja kuva: Max Johansson 

NIKLASHIPPING OY LTD 
Itätuulentie 1, 02100 ESPOO 

Puh. 09-478 29 300 
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Järjestöt 

Rannikko]ääkärikilta 

Teikarin päivä 5.7.2010 

VAARA NNJP:n lippu saapuuparaatikatselmukseen. 

% 

Juhlatilaisuus Upinniemen ruokalassa. Puhujana, Rannikkojääkärimitailin veljeskunnan suur-

mestari, kommodori Karl-Gustav Storgårds. Oikealla VAARA NNJP:n komentaja Karl-Magnus 

Wasenius. 

Perinteistä VAARANNJP:n perin-

nepäivää vietettiin tänä vuonna 

maanantaina 5.7.2010 pitkästä aikaa 

Upinniemessä. Syy poikkeukselliseen 

juhlapaikkaan oli se, että samalla vie-

tett i in aiemman itsenäisen Rannik-

kojääkär ipa ta l joonan perustamisen 

50-vuotisjuhlaa. 

Puolustusvoimain komentaja teki 

päätöksen Rannikkojääkäripatal joo-

nan perustamisesta 28.4.1960. Perus-

teluissa todettiin, että pataljoonan ko-

koonpano soveltuu uudentyyppisen so-

danajan rannikkopataljoonien reservi-

läistarpeen kouluttamiseen. Upinnie-

mestä muodostui alusta alkaen tärkeä 

merivoimien tukikohta . Rann ikko-

jääkär ipata l joona oli kuitenkin itse-

näinen jalkaväen joukko-osasto. Ran-

nikkojääkär ipata l joonan kokoonpa-

no tuli voimaan 2.6.1960. Siirtyminen 

Upinniemeen, Porkkalan varuskun-

taan , toteutett i in puolustusvoimain 

komentajan käskyllä, joka edellytti 

siirron toimeenpanoa 1.6.-30.8.1960. 

Ensimmäiset varusmiehet saapuivat 

Upinniemeen useassa eri erässä ke-

sän 1960 aikana. Rannikkojääkärei-

den koulutus jatkui Upinniemessä ai-

Rannikkojäakurimitalin veljeskunnan suur-

mestari, kommodori Karl-Gustav Storgårds 

kiinnittää rannikkojääkärimitalia killan 

pitkäaikaisen kirjanpitäjän Sonja Lindroosin 

rintaan. 

na vuoteen 1989, jonka jälkeen "ran-

nareita" on koulutettu Dragsvikissä. 

Perinteet kuitenkin jatkuvat. 

Teikarin päivän viettäminen tä-

nä kesänä Upinniemessä oli perintei-

tä kunnioittavaa. Paikalla oli jälleen 

100 



Teikarin kiri Upiniemen varuskunnassa kunniavartioituna. Vartiossa MPKL:n puheenjohtaja, 

maj res Erkko Kajander ja kiilan varapuheenjohtaja, maj res Viljo Lehtonen. 

Paraatikatselmus Upinnimessä 5.7.2010. 

Lippulinna. 

Teikarin taistelujen veteraaneja, tällä 

kertaa neljä. Ilahduttavaa oli, että hei-

tä kaikesta kesän kuumuudesta huoli-

matta jaksoi saapua paikalle niinkin 

moni. Aika kuitenkin harventaa rivejä. 

Paraatikatselmukseen, joka pi-

dettiin Upinniemen varuskunnan Tei-

kar in kivellä, joukot olivat saapu-

neet Dragsvikista. Hartaushetken ja 

patal joonan komentajan puheen jäl-

keen Teikarin kivelle laskettiin lukui-

sia kukkalai t tei ta . Virallisen katsel-

muksen jälkeen esillä oli kalustonäyt-

tely sekä tutustuminen Jurmoihin ja G-

veneisiin. Kaikki halukkaat pääsivät 

myös tutustumaan vauhdin hurmaan. 

Iltapäivällä oli Upinniemen ruo-

kalassa kutsuvierastilaisuus, jossa juh-

lapuhujana oli UUDPR:n komentaja, 

kommodor i Anders Gardberg . Lu-

kuisten Rannikkojääkäripatal joonan 

historiaan liittyvien puheenvuorojen 

ohella tilaisuudessa luovutti Rannik-

VAARANNJP.n komentaja Karl-Magnus Waseniuslaskee kukkalaitteen Upinniemen Teikarin 

kivelle. 

kojääkär imi ta l in veljeskunnan uusi 

suurmestari , kommodori Karl-Gus-

tav Storgårds pronssisen Rannikko-

jääkär imi ta l in Rannikkojääkär ik i l -

lan kirjanpitäjälle, Sonja Lindroosil-

le, kiitoksena monivuotisesta ja uhrau-

tuvasta maanpuolustustyöstä. 

Kiitokset tilaisuuden kaikille jär-

jestäjille. Uusiin tapaamisiin Dragsvi-

kissä kesällä 2011. 
Teksti: Aarne Krogerus 

Kuvat: Antti Rautiainen 

Rannikon Puolustaja 3 | 2010 101 



Järjestöt 

Rannikkojääkärikilta 

Rannikkojääkärikillan hallitus Killan tulevia 
killan majalla 20.5.2010 tapahtumia 

Syksyinen VAARANNJP:n Barett i-
marssi on 26.-27.10. (mahdollisesti 
27.-28.10.) ja Rannikkojääkär ik i l lan 
jäsenet ovat tervetulleita marssille, jo-
ko itse osallistumaan marssiin tai jär-
jestelytehtäviin. Osallistujat kutsutaan 
marssille VEH-kutsulla ja varustetaan 
PV:n toimesta. Ilmoittautumiset Ant-
ti Rautiaiselle antti@rautiainen.fi tai 
050-556 1825 viimeistään ma 11.10. 

Kilta jatkaa jo perinteeksi käynyt-
tä Beväringskvällen'iä syksyllä 2010. 
Tarkoituksena on kutsua Dragsviki in 
joku vanha rann ikkojääkär i kerto-
maan jostakin elämäänsä liittyvästä 
erikoisesta asiasta (aikaisemmin "Re-
serviläinen Afganistanissa" ja "Liiken-
nelentäjänä Finnairilla"). Tällä kertaa 
kiltalaiset ovat myös tervetulleita. Tar-
kempi aihe, ajankohta sekä ohjeet tule-
vat killan nettisivuille sekä sähköpos-
tilla niille jäsenille, joiden sähköposti-
osoite on killalla tiedossa. 

Samoin perinteisesti menemme 
kertomaan varusmiesrannikkojääkä-
reille killasta ja sen toiminnasta, näil-
lä näkymin marraskuun lopulla. Tar-
koituksena on myös pelata jälleen säh-
lyturnaus, johon voisimme osallistua 
tällä kertaa myös killan omalla jouk-
kueella. Ilmoita halukkuudestasi osal-
listua Antti Rautiaiselle. 

Suunnitelmissa uusintana vie-
railu Sukelluskouluun sekä vierai-
lu Ruotsin rannikkojääkär ikouluun 
AMFLen , molemmat keväällä 2011. 
Seuraavassa lehdessä lisää. 

Upinniemen merikirkko nähtynä killan majalta 

Killan hallitus piti toukokuisen 
kokouksensa upeassa säässä kil-

lan majalla Upinniemessä. Maja on 
tarjolla jäsenille kiltavelihintaan, kts. 
tarkemmin killan nettisivuilta (www. 
mpkl.fi ja sieltä Rannikkojääkärikilta). 

Teksti ja kuvat A.Rautiainen 

Killan jäsensihteeri Andreas Nyman ja 

sihteeri Henrik Nisén 

Rann ikko jääkä r ik i l t a ja tkoi jo 
vaki intunut ta käytäntöä t a r jo -

ta rannikkojääkärivarusmiehil le jo-
tain poikkeavaa. Viime vuonna aloi-
tetut Beväringskvällent saivat jatkoa 
toukokuussa, kun Antt i Rautiainen 
kävi kertomassa liikennelentäjän am-
matista. 

Syksyllä illat jatkuvat, ja tarkoi-
tuksena on ta r jo ta jatkossa tilaisuus 
myös asiasta kiinnostuneille killan jä-
senille. 

Teksti ja kuva A.Rautiainen 
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Killan esittely 21.6.2010 

Ra n n i k k o j ä ä k ä r i k i l t a on käy-
nyt esittelemässä toimintaansa 

Dragsvikin rannikkojääkär i -varus-
miehille ja samalla järjestänyt erilaisia 
urheilutapahtumia kiltalaisten ja va-
rusmiesten kesken. Tällä kertaa pelat-
tiin sählyturnaus, jonka finaalijouk-
kueiden pelaajat kuvassa ovat. 

Voittajille kil ta luovutti muovi-
set kääntökuksat, joissa on killan logo. 

Toisessa kuvassa varusmies-ran-
nikkojääkär i t kuuntelevat t a rkkaan 
killan Markus Markelinia. 

Teksti ja kuvat A.Rautiainen 

Kotiutustilaisuus 
pe 9.7.2010 

Killan sihteeri Henrik Nisén oli 
mukana jakamassa huomion-

osoituksia rannikkojääkäre i l l e ko-
tiuttamisti laisuudessa Drgasvikissa 
9.7.2010. Huomionosoitukset saivat: 

Rannikkojääkärikillan plaketti 
Kok PEHKONEN Lauri Matias 
AMFSKLojo 

Teikariristi 
Alil CARLSSON Carl Pat r ik 
KUSTJKEsbo 
Alik LAINE Mattias Kristian 
GRKK Hangö 

Rannikkojääkäriplaketti diplomin 
kanssa 
Jäälc LUNDELL Kristian Mikael 
KUSTJK Kyrkslätt 

KOKOUSKUTSU 
Rannikkojääkäriki l ta r.y:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maa-
nantaina 29.11.2010 kello 18.00 Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n audi-
toriossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ennen virallista kokousta UUDPR:n komentaja, kommodori 

Anders Gardberg pitää esitelmän rannikkojääkäreiden pohjoismaisesta 
yhteistyöstä. 

Jäsenille lähetetään erillinen kutsu. 
Tervetuloa! 

Rannikkojääkärikilta r.y:n hallitus 
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Järjestöt 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 

Kesäretki melkein ulkomaille 

Yksi Rannikkotykistön Opistoup-
seerien vankimmista perinteistä 

on kesäretken järjestäminen loppuke-
sästä. Tapahtuma on samalla toiminut 
eräänlaisena kesäkauden päättäjäisti-
laisuutena, koska tavallisesti säät ovat 
retken jälkeen muuttuneet syksyisiksi. 
Näin tapahtui myös tänä vuonna, sil-
lä retkeiltyämme Ahvenanmaalle elo-
kuun viimeisenä viikonloppuna, sää 
viileni ja sateet alkoivat heti palattu-
amme Manner-Suomeen. 

Suuri matkustajalaiva 
kurvailee kauko-ohjauksella 

Kukapa meistä ei olisi matkustanut 
Suomesta Ruotsiin ja Viroon kulkevil-
la autolautoilla. Sitä vastoin harvempi 
on päässyt tutustumaan laivan komen-
tosiltaan - tuohon paikkaan korkealla 
merenpinnan yläpuolella, jossa ei ruo-
ria tätä nykyä enää löydy. 

Viking Linen M/S Amorel lan 
pääll ikön johdolla pääsimme ihaile-
maan aurinkoista saaristomerta to-
dellisesta maisemakonttoris ta . Ava-
ralla komentosillalla saimme selvityk-
sen aluksen ohjailuun liittyvistä yksi-
tyiskohdista sekä aluksen rutiineista 
sen kuljettaessa päivittäin matkusta-
jia Turusta Maar ianhaminan kaut ta 
Turkuun ja takaisin. 

Alus kulki "valvonnassamme" lä-
pi saariston käytännössä käsin koske-
matta. Tästä piti huolen kauko-ohjaus, 
jonka toimintaa tosin kaksi merivah-
dissa ollutta päällystön jäsentä vahti-
vat silmä kovina. Aluksen pääl l ikkö 

Suunta lienee oikea MISAmorellan sillalla. 

kertoi itse hoitavansa käsiohjauksella 
laiturista lähdöt ja kiinnitykset takai-
sin laituriin, muusta pitää nykyaikai-
nen tekniikka huolen. 

Merivalvontaa 
ahvenanmaalaisittain 

Heti Maar ianhaminaan saavuttuam-
me hyppäsimme bussiin ja huristimme 
Maarianhaminan merivartioasemalle, 
joka demilitarisoidulla vyöhykkeellä 
hoitaa merivalvonnan tehtävät siinä, 
missä merivoimat mantereella, jossa 
tosin sielläkin yhteistoiminta eri viran-
omaisten välillä on tiivistä ja toimivaa. 

Maarianhaminan merivartioase-
maa voidaan leikkisästi kuvata alueensa 
korkeatasoisimmaksi työpaikaksi, sil-
lä aseman torni nousee puiden latvojen 
yläpuolelle kaupungissa, jossa ei juuri 
yli kolmikerroksisia rakennuksia muu-
ten löydy. Ryhmäämme kuuluneet meri-
valvonnan ammattilaiset totesivat meri-
vartioston olevan tilanteen tasalla, jo-

ten pääsimme rauhallisin mielin jatka-
maan kierrostamme saarivaltakuntaan. 

Saari täynnä historiaa 

Ryhmässämme oli - kirjoittaja mukaan 
lukien - paljon sellaisia, jotka eivät ol-
leet Ahvenanmaalla aikaisemmin käy-
neet. Siksi olikin paikallaan tutustua 
saareen oppaan johdolla. Olimme etu-
käteen pyytäneet kierrosta, joka suun-
tautuisi Maarianhaminan ulkopuolelle 
saaren historiallisiin kohteisiin. Tällai-
sen kokemuksen myös saimme. 

Ens immäinen kohteemme oli 
Kastelholman linna, jonka vanhimmat 
osat ovat peräisin 1400-luvulta. Kovia 
kokenut keskiaikainen linna on ollut 
restaurointityön kohteena jo kolmisen-
kymmentä vuotta. Tukholman puolus-
tuskehään kuuluneen l innan histori-
aan mahtuu monenlaista. Se on toimi-
nut mm. valtaistuimelta syöstyn kunin-
gas Eerik XIV:n ja hänen puolisonsa 
Kaarinan Maununtyttären vankilana. 
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6 
Kastelholman linnan vieressä on 

Helsingin Seurasaareen tai Tukhol-
man Skanseniin verrattavissa oleva 
ulkoilmamuseo Jan Karlsgärden, jon-
ne verrokkimuseoiden tapaan on siir-
retty eri tarkoituksia varten rakennet-
tua talonpoikaisrakennuksia. Pihapii-
ristä löytyi myös aito ahvenanmaalai-
nen juhannussalko, joita edelleen van-
han perinteen mukaisesti pystytetään 
ympäri Ahvenanmaata lähes jokaises-
sa kylässä. Löytyipä sieltä myös aidon 
näköinen puusta valmistettu hevonen, 
jonka selässä "Vaasan yksinäinen rat-
sastaja" Tapio Pii t tar i oli valmis san-
karitekoihin - vaikkapa taisteluun alu-
eella olevia tuulimyllyä vastaan. 

Bomarsundin linnoitus, josta on 
enää rauniot jäljellä, oli puolestaan Ve-
näjän keisarikunnan läntisin puolus-
tuslinnake. Eivätpä pärjänneet taka-
vuosien rannikkotykkimiehet ylivoi-
maista vihollista vastaan vuoden 1854 
taisteluissa. Kuuluisana Öölannin so-
tana tunnettu Krimin sotaan liittynyt 
meritaistelu ranskalaisia ja englanti-
laisia vastaan, päätyi puolustajan an-

Tapio Piittari ja llwa! 

tautumiseen. Ahvenanmaan demilita-
risointi on peräisin sotaa seuranneesta 
Pariisin rauhasta vuodelta 1856. 

Bomarsundin vieressä pääsimme 
nauttimaan myös paikallisesta herkus-
ta, Alandin pannukakusta, joka eroaa 
suomalaisesta versiosta lähinnä siinä 
käytetyn kaardemumma-mausteen pe-
rusteella. Hyvää se oli. 

Täytyy todeta, että Ahvenanmaa 
- vaikkakin on osa Suomea - on silti 
niin omaleimainen alueensa, että pa-
rin päivän perusteella saaresta ei vie-

Bomarsund. 

lä pääse täysin perille. Sinne onkin ai-
heellista palata ajan kanssa uudestaan. 

Syksyn ja talven kautta kohti 
juhlavuotta 

Tätä kirjoitettaessa on sateisen harmaa-
ta, eikä ennätyksellisen lämpimästä ke-
sästä ole juuri merkkejä enää havaittavis-
sa. Täytyy taas koettaa selvitä syksystä ja 
talvesta mm. hyvien muistojen voimalla. 

Kevät tulee aikanaan, jolloin yh-
distyksemme perustamisesta tulee ku-
luneeksi 25 vuotta. Juhlavuosi tulee 
näkymään monin tavoin toiminnas-
samme. Saat taa olla, että ensi vuon-
na yhdistämme kesäretken ja 25-vuo-
tisjuhlallisuudet alkukesän tapahtu-
maksi. Sitä ennen sinnitellään talven 
yli, jonka aikana pidämme kaksi sään-
tömääräistä kokoustamme. 

Hyvää maanpuolustushenkis tä 
syyskautta kaikille r ann ikkon puo-
lustajille! 

Teksti ja kuvat: Tatu Vartiainen 
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Järjestöt 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 

Rannikkotykistön perinteiden 
vaaliminen jatkuu 

Perinnelaatan kiinnitys Norrskäriin. 

Rannikkotykistön perinteistä ker-
tova laat ta paljastetti in Norrs-

kär in linnakkeella 19.8.2010 Vaasan 
Rannikkopa t te r i s ton perinneyhdis-
tyksen järjestämässä onnistuneessa ti-
laisuudessa. Rannikkotykistön perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja Ove En-
qvist ja hallituksen jäsen Johanna Pa-
kola saivat kunnian paljastaa laatan. 
Paljastuksen jälkeen kuult i in tietoja 
saaren historiasta ja nautittiin paljas-
tuskahvit avec. 

Koska Ahvenanmaan linnoittami-
nen oli talvisodan jälkeen Neuvostolii-
ton vaatimuksesta lopetettava ja linnoit- Norrskärinperinnelaatta paljastettiin saaren nähtävyyksien läheisyyteen. 
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Norrskärin entinen linnake koko komeudessaan. 

teet hävitettävä, Pohjanlahden satamat 
muuttuivat entistä alttiimmiksi viholli-
sen toiminnalle ja alueen merkitys yh-
teytenä lähteen kasvoi. Pohjanlahden 
rannikolle ryhdyttiin rakentamaan 152 
millimetrin patteria myös Norrskäriin 
Vaasan edustalle merivoimien esikun-
nan 15.4.1940 antamalla käskyllä. Sillä 
ammuttiin harjoitusammunta merimaa-
liin ainakin jo kesäkuussa 1941. 

Kun jatkosota oli alkanut ja Ah-
venanmaata jälleen ryhdytty linnoit-
tamaan, ei odotettu vihollisen pääse-
vän Pohjanlahden rannikolle, ja siksi 
sieltä siirrettiin kalustoa ja henkilös-

töä muualle. Norrskärin tykit siirret-
tiin Suomenlahdelle ja tykkiasemat ka-
tettiin ja metalliosat rasvattiin. 

Ja tkosodan jä lkeen N o r r s k ä r 
lunastet t i in puolustus tarkoi tuksi in 
vuonna 1950. Koska saari oli jo val-
tion, kyseessä oli hal l innon siirto ei-
kä varsinainen pakkolunastus. Vuon-
na 1971 sinne asennettiin nelitykkinen 
105 mm:n Obuhov-patteri, joka vuon-
na 1985 korvattiin 152 mm:n Tampel-
la-patteri . Vuonna 1987 pat ter i siir-
ret t i in Vaasan Rannikkopat ter is ton 
vastuulle, ja sillä ammuttiin ja sitä ke-
hitettiin vielä 1980-luvulla. 

Vuoden 1997 jälkeen selvitettiin 
sotilasläänin komentajan kontra-ami-
raali Juhani Kaskealan johdolla, mistä 
rannikonpuolustuksen käytössä olevis-
ta alueista voitaisiin luopua. Yksi luo-
vutettava linnake oli Norrskär. Saari 
siirrettiin metsähallituksen hallintaan 
maaliskuussa 2000 ja saman vuoden 
kesällä Norrskärin tykeistä luovuttiin 
lopullisesti. Suojakuvut ja ovet hitsat-
tiin kiinni ja putket poistettiin. 

Ove Enqvist 
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Järjestöt 

Laivaston Kilta 

Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät 
Raaseporissa 20.-22.6.2010 

Kiltojen puheenjohtajat koolla: vasemmalta 

Tore Madsen Norjasta, Johan Forslund 

Ruotsista, Kurt Flatau Tanskasta ja Olavi 

Niskanen Suomesta 

Lipunnosto Uudenmaan Prikaatissa 

Laivaston Kilta ry oli tänä vuonna 
Pohjoismaisten laivastokiltapäi-

vien järjestelyvastuussa. 
Kiltapäivät jär jes te tään vuoro-

tellen neljässä pohjoismaassa joka toi-
nen vuosi. 

Kiltapäivien paikkakunnaksi va-
littiin Raasepori ja siellä sijainniksi Uu-
denmaan Prikaati. Merivoimien arvok-
kaalla tuella päivät saatiin järjestettyä 
sujuvasti, ja pohjoismaiset osallistujat 

Veljesilta Upseerikerholla 

Uudenmaan Prikaatissa 

pääsivät nauttimaan aurinkoisesta sääs-
tä monipuolisen ohjelman lomassa. 

Kiltapäiväivien aloitus oli sun-
nuntaina 20.6. aamupäivällä, jolloin 
norjalaiset ja ruotsalaiset osallistu-
ja t saapuivat päivien majapaikkaan, 
AXXELL: in Knipnäsin opiskelija-
asuntolaan, joka sijaitsee aivan Uu-
denmaan Pr ikaat in kyljessä. Asuntola 
osoittautuikin mainioksi tukikohdak-
si, tar joten osallistujille siistit ja hyvät 
yöpymis- ja seurustelutilat. 

Tanskalaiset vieraat noudett i in 
Helsinki-Vantaan lentokentäl tä , ja 
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Mannerheimin muistomerkki Hangossa. 

Kiltasisaret Helena Korpi ja Ulpu Honkasalo 
Suomesta ja Laila Stokke Norjasta. 

näin olivat kiltapäivien osallistujat, 
lähes 60 kiltalaista, valmiina päivien 
avaukseen. Ohjelmassa oli opastettu 
kävelykierros idyllisessä Raaseporin 
vanhassa kaupungissa. I l tapäiväkah-
vit mansikkaleivoksineen naut i t t i in 
kahvila-ravintola Gamla Stanissa. 

Päivä jatkui Uudenmaan Prikaa-
tin upseerikerholla, jossa yliluutnantti 
Mikael Isberg kertoi varuskunnan his-
toriasta. Ilta huipentui mukavaan velje-
sillanviettoon upseerikerholla. Iloisesta 
puheensorinasta päätellen olivat osal-
listujat löytäneet yhteisen kielen, ja ko-
kemuksia ja tarinoita vaihdettiin mait-
tavan ruoan ja maljapuheiden lomassa. 

Maananta ipä ivä aloi tet t i in li-
punnostol la Uudenmaan Pr ikaat i s -
sa ja seppeleen laskulla Perinnekivel-

Kiltaveljet Jurmon kyydissä. 

lä Uudenmaan Pr ikaat in kentällä. Tä-
män jälkeen siirrytt i in jälleen upsee-
rikerholle, jossa Uudenmaan Pr ikaa-
t in es ikuntapääl l ikkö, kommodor i 
Juha Vauhkonen esitteli merivoimien 
ja Uudenmaan Pr ikaa t in toimintaa. 
Esittelyn ja lounaan jälkeen siirryttii-
in bussikuljetuksella Syndaleniin ja tu-
tustutti in Jurmoihin. Esittelyn kruu-
nasi vauhdikas merimatka Hankoon. 
Usealle vieraalle venematka oli mie-
leenpainuva kokemus. 

Raaseporin kaupunki oli ystäväl-
lisesti kutsunut pohjoismaiset vieraat 
vastaanotolle kaupungintalolle. Iloi-
nen puheensorina täytti kaupunginta-
lon , ja tuoreet mansikat ja kuohuviini 
maistuivat osallistujille. Ilta jatkui Up-
seerikerholla loistavalla illallisella, jon-

ka varusmieskokit olivat valmistaneet. 
Tiistaipäivän ohjelmassa oli tu-

tustuminen Hangon Rintamamuse-
oon ja Mannerheimin muistomerk-
kiin. Stig Häggström ja Pekka Silvast 
toimivat oppaina ja kertoivat yksityis-
kohtaisesti sota-ajan tapahtumista. 

Iltapäivän lounas- ja päättäjäis-
tilaisuuden jälkeen oli kot i inlähdön 
aika. Vieraat olivat tyytyväisiä näke-
määnsä ja järjestelyihin. 

Seuraavat pohjoismaiset ki l ta-
päivät järjestetään kahden vuoden ku-
luttua Tanskassa, jonne Tanskan kil-
lan puheenjohtaja Kurt Flatau toivot-
ti kaikki tervetulleiksi. 

Kiltasisar Ulpu Honkasalo 
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Järjestöt 

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys 

Muistolaatta Borstöhön 

Lauri Pohjanvirta näkee syntymätalonsa ensi kertaa sitten syksyn 1941. 

Lounais-Suomen saaristossa on ol-
lut enimmillään lähemmäs kaksi-

kymmentä l innaket ta . Nykyään lin-
nakkeena toimii enää oikeastaan Gyl-
tö, Utö ja Orö, tosin hiljaisiahan ne-
kin rannikkotykistön "kulta-aikaan" 
verrattuna ovat ja vailla varusmiehiä. 
Rannikkotykis tösäät iö rs:n ja Ran-
nikkotykis tön perinneyhdistys ry:n 
hall innoima entisten toimipaikkojen 
muis tolaat tahanke eteneekin tääl lä 
lännessä vähän kuin juna, muistolaat-
tapaikkoja ri i t tää vuodesta toiseen. 

Tälle vuodelle laatan kiinnityspai-
kaksrraj i t t i in Länsi-Turunmaan etelä-
osassa sijaitseva Borstö. Saari linnoi-
tettiin välirauhan aikana. Jo kesäkuus-
sa 1940 saarelle suunniteltiin asennet-

tavaksi kevyttä it-kalustoa, sillä venä-
läisten salainen väylä kulki saaren län-
sipuolelta. Borstön linnoittamisella ky-
ettäisiin estämään vihollisen pääsy sisä-
saaristoon. Linnoittamisen toteutus kui-
tenkin siirtyi. Ahvenanmaan demilita-
risoinnin seurauksena Borstön merkitys 
korostui, ja tammikuussa 1941 merivoi-
mien komentajan käskyllä saarelle teh-
tiin asematiedustelu kahdelle 120 mm 
tykille. Tiedustelun mukaan Borstö oli 
kallioinen, metsänpeittämä kumpare, 
jonka eteläosissa oli pieniä viljelyalueita 
ja siviiliasutusta. Alkuun linnoittamis-
suunnitelmissa oli mm. luolastoja, mut-
ta lopulta päädyttiin tekemään avolou-
hos. Tykit Borstöhön tuotiin jatkosodan 
kynnyksellä 19.6.1941. 

Borstössä oli linnakkeen käytös-
sä vajaa kymmenen rakennusta. Suurin 
osa oli nk. parakkityyppisiä rakennuk-
sia. Miehistö ja lotat tukeutuivat osit-
tain kylällä oleviin siviilien asuntoi-
hin. Kesällä 1944 linnakkeen 120 mm 
tykit siirrettiin muualle, tilalle tuotiin 
kevyemmät it-tykit. Lopullisesti Bors-
töstä poistettiin tykit vasta 1950-lu-
vulla, rannikkotykis tö oli poistunut 
jo aiemmin. Viimeinen parakki pois-
tui saaren maisemasta 1960-luvulla, 
juur i ennen pois siirtämistä siinä pi-
dettiin vielä saaristolaistanssit! 

Vihollinen tuotiin itse saareen 

Merkittäviä sotatoimia ei Borstöhön 
kohdistunut, mutta lokakuussa 1941 
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Borstön laattaa paljastamassa Turun Rannikkopataljoonan komentaja, komentaja Janne H uusko 
(oik.) ja pataljoonaupseeri, komentajakapteeni Tom Lund. 

vihollinen tuotiin saarelle oman väen 
toimesta. Borstöstä oli havaittu lähei-
sen saaren rannassa venäläisten moot-
toritorpedovene. Linnakkeelta lähti 
par t io tapahtumapaikalle, ja miehet 
ottivat veneen tuntumasta kiinni vii-
si venäläistä matruusia. Viluiset ja lie-
västi loukkaantuneet vangit vietiin lin-
nakkeelle, ja kuulusteluissa ilmeni, et-
tä he olivat alkujaan lähteneet matkaan 
Kronstadista kahden muun moottori-
torpedoveneen kanssa. Kaksi muuta 
alusta oli kadonnut matkalla, ja Bors-
töhön päätyneiden miesten alus oli ka-
rilleajon seurauksena menettänyt pot-
kurinsa ja ajelehtinut merellä viikon 
verran. Suomalaiset olivat tulittaneet 
alusta useita kertoja, ja se olikin täynnä 
luodinreikiä. Tulituksissa kaksi miestä 
oli saanut surmansa, ja aluksen pääl-
likkö oli riistänyt hengen itse itseltään. 
Aluksessa oli myös neljäs ruumis, hän 
oli saanut surmansa miehistön toimes-
ta vastustaessaan antautumista. Kaksi 
viikkoa myöhemmin lähisaarelta löytyi 
elossa vielä yksi venäläissotilas. Osoit-
tautui, että hänkin oli peräisin samas-
ta veneestä. Vainajat lepäävät Borstön 
maaperässä yhä tänä päivänä. 

Saareen syntymään 

Usein saaristosta lähdetään synnyttä-
mään mantereelle, mutta aina ei käy 
kuten suunnitellaan. Linnakkeen pääl-
likön Yrjö Pohjanvir ran puoliso tuli 
Borstöseen miehensä luo syksyllä 1941 
ja rouvan laskettu a ikakin lähestyi, 
mutta hän oletti ehtivänsä vielä pois 

hyvissä ajoin ennen synnytystä. Toisin 
kuitenkin kävi. Lauri-poika päätti tul-
la maailmaan linnakkeella. Hän syntyi 
saarella olevan tilan tuvassa, synnytyk-
sessä avusti, kukas muukaan kuin tule-
va isä eli linnakkeen päällikkö. Painoa 
paljasjalkaisella borstöläisellä oli reilu 
kaksi kiloa. Kätilökin saarelle oli tilat-

tu, hän ennätti saareen viisi tuntia syn-
nytyksen jälkeen. Saarelaiset huomaut-
tivatkin pilke silmäkulmassa rouvalle 
synnytyksen jälkeen, että yleensä tääl-
tä lähdetään muualle synnyttämään, ei 
varta vasten tulla saareen. 

Teksti ja kuvat: Johanna Pakola 

ty 

TURKU REPAIR YARD LTD 
W W W . T U R K U R E P A I R Y A R D . C O M 

Rannikon Puolustaja 3 | 2010 111 

http://WWW.TURKUREPAIRYARD.COM


Järjestöt 

Rannikko sotilaskotiyhdisty s 

Anna-Liisa Revvellin säätiö mukana 
Upinniemen varusmiesten liikuntapäivässä 

Elokuun liikuntapäivän nyrkkeilyä Amin Asikaisen opastuksella. Kuva: Anja Räisänen. 

Anna-Liisa Revvellin säätiö myön-
si tukea Upinniemen varusmies-

ten 31.8 toteutettuun liikuntapäivään. 
Säätiön hallituksen jäsenet olivat saa-
neet kutsun tulla seuraamaan mihin 
myönnetty tuki oli käytetty ja paikal-
la olivatkin säätiön rahastonhoi ta ja 
Raija Heikkinen ja sihteeri Anja Räi-
sänen sekä "kul je t ta jana" Pert t i Räi-
sänen. Varuskunnan puolesta vastassa 
olivat esikuntapäällikkö Mika Martis-
kainen ja liikuntakasvatusupseeri Vil-
le Kima, joka tutustutti vieraat päivän 
sisältöön. Varusmiehille oli tar jol la 
kaikkiaan 17 eri lajia, joista jokainen 
sai valita kokeiltavakseen kolme. Osal-
listuvia varusmiehiä oli 700. Lajivali-
koimaa oli aina zumbasta nyrkkeilyyn 
ja esteratoihin. Hauskaa näytti olevan, 
mutta myös rankkaa, varsinkin nyrk-
keilyryhmässä, jossa Amin Asikainen 
höykytti poikia. Mahtoivat olla lihak-
set kipeinä seuraavana päivänä. 

Vastaava talviliikuntapäivä hel-

mikuussa sai myös säätiön tukea. Sää-
tiö on kustantanut myös pieniä palkin-
toja Merisotilastoimikunnan järjestä-
miin kilpailuihin. Erityisesti liikunnan 
tukeminen sai alkunsa vuonna 2009, jo-
ka oli Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
taholta nimetty Kunnon vuodeksi. Sää-
tiön hallitus teki päätöksen saman tee-
man toteuttamisesta kuitenkaan sulke-
matta pois muita kohteita, joihin tukea 

anotti in. Mieluisimpia myönnettäviä 
ovat kuitenkin olleet suoraan varus-
miesten hyväksi menneet varat, erityi-
sesti näiden liikuntapäivien tukeminen. 

Anna-Liisa Rewellin säätiö perus-
tettiin 65 vuotta sitten. Nimensä sää-
tiö sai Anna-Liisa Rewellin mukaan, 
joka oli yksi perustajajäsenistä. An-
na-Liisa Rewell toimi Rannikkosoti-
laiden Huoltoyhdistyksen, sittemmin 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen pu-
heenjohtajana vuosina 1929-1962, siis 
yli 30 vuotta . Perustamisasiakir jan 
toisessa pykälässä määri tel lään sää-
tiön tarkoitus seuraavasti: "Säät iön 
tarkoituksena on säätiön hallituksen 
harkinnan mukaan varata mahdolli-
suuksia levon ja virkistyksen saami-
seen Rannikkosot i la iden Huoltoyh-
distys r.y:n työssä olleille naisille sekä, 
mikäli varoja siihen r i i t tää, myöskin 
sotilaitten virkistyshuoltoon ja valis-
tustoimintaan". Alkuperäinen pääasi-
allisen tuen kohde olivat siis nykyisen 

Talviliikuntapämn mäenlaskua. Kuva: PV Henri Huittinen. 
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/buuts-JLusa, RtMtuut sdMie 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen pal-
veluksessa olleet pa lka tu t työnteki-
jät, sillä säätiön perustamisen aikaan 
olivat palkat varsin vaatimattomia ja 
eläkkeet vielä pienempiä mikäli niitä 
lainkaan oli. Moni joutuikin puuttee-
seen työstä pois jäätyään ja säätiön tu-
ki tuli tarpeeseen. Nykyiset olot ovat 
aivan toisenlaiset, joten pykälä kak-
si onkin muutettu kuulumaan: "Sää-
tiön tarkoituksena on osoittaa ja lah-

joittaa varoja merivoimissa palvelevien 
sotilaiden virkistys-ja valistustoimin-
taan sekä tarveharkintaisesti Rannik-
kosotilaskotiyhdistys ry:n työssä ollei-
den tukemiseen". Enää kahdelle van-
halle työntekijälle lähetetään vuosit-
tain pienet joulumuistamiset. 

Säätiön varat perustuvat erilaisiin 
sijoituksiin, joten niistä saatavat tuotot 
vaihtelevat suuresti maan taloudellis-
ta tilanteesta riippuen. Tukianomuk-

set lähetetään kirjallisina säätiön pu-
heenjohtajalle ja hallitus tekee päätök-
set jakaen varoja parhaansa mukaan ta-
sapuolisesti eri anomusten kesken. Ai-
nakin vielä tämän vuoden asetamme 
liikuntaan ja muuhun kunnon kohen-
tamiseen tähtäävät kohteet etusijalle. 

Anja Räisänen 
Anna-Liisa Rewellin säätiön sihteeri 

Puheenjohtaja Marjatta Väisänen 
Karhusuontie22-24 B 7 

00720 Helsinki 

Vapaaehtoisena vaikutat 

Vuosi 2011 on Soti laskoti l i i ton 
90-vuotisjuhlavuosi. Kuin tila-

uksesta vuosi 2011 on nimetty myös 
EU:n vapaaehtoistoiminnan vuodeksi! 

Teemavuodella on yhteinen Eu-
roopan-laajuinen slogan "Volunteer! 
Malce a difference." Komissio on vah-
vistanut sloganin käännökset eri EU-
kielille ja teemavuoden slogan on suo-
meksi "Vapaaehtoisena vaikutat" se-
kä ruotsiksi "Gör skillnad - engagera 
dig". Logo on myös viittä vaille valmis. 

Teemavuoden ja sen aktiviteettien 
myötä tar joutuu erinomainen tilaisuus 
tuoda esiin vapaaehtois-ja järjestötoi-
minnan merkitystä, lisätä sen arvostus-
ta ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan. Lisäksi teemavuonna ha-
lutaan kiittää vapaaehtoisia heidän te-
kemästään työstä. 

Yhdistysten toimintasuunnitel-
mat ensi vuodelle lienevät piakkoin 

työn alla. EU:n teemavuoden aineis-
tosta saattaa löytyä mukavaa evästys-
tä vuoden 2011 tavoitteita asetettaessa. 
Kannat taa miettiä, onko vapaaehtoi-
suus teemana mukana vuoden paino-
pisteissä ja toimissa? Miten teema voi-
si näkyä yhdistyksen viestinnässä ja ta-
pahtumissa? 

Teemavuoden valmistelun aika-
taulu syksyn osalta näyttää tässä vai-
heessa seuraavalta: 
- Syyskuu: Suomen tavoitteet ja 

to imin ta suunn i t e lma vuodel-
le valmistuvat. Komissio on lu-
vannut lisätietoja Euroopan-laa-
juisesta viestintäkampanjasta ja 
muista toimistaan kuun lopussa. 

- Loka-marraskuu: Tavoitteiden 
pohjal ta laaditaan vapaaehtois-
toiminnan merkitykseen ja edel-
lytyksiin liittyvät viestit, joita jär-
jestö-ja vapaaehtoiskentän toimi-

jat voivat hyödyntää toimintaan-
sa sopivalla tavalla omissa toi-
missaan ja viestinnässään. Näin 
saamme väli tet tyä yhtenäistä 
viestiä vapaaehtoistoiminnasta 
eri kanavia pitkin. 

- Marraskuu: Teemavuoden kan-
salliset internetsivut aukeavat. 

Suomessa teemavuoden kansal-
linen koordinaat iopis te on Kansa-
laisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu-
kunta KANE. Teemavuosi toteutetaan 
yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö 
- Allianssin kanssa. 

EU:n vapaaehtoistoiminta 2011 
-teemavuodesta ja sen suunnitelmista 
ja ajankohtaisista asioista tulee lisätie-
toa syksyn kuluessa. 

Eija Paananen 
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Järjestöt 

Selkämeren Rannikkokilta 

Selkämeren Rannikkokilta 
15 vuotta 

Tervetuloa 15-vuotisjuhlaan. 

Selkämeren Rannikkoki l ta ry on 
aselaji- ja joukko-osastokilta, jo-

ka on perustettu Raumalla 17.3.1992 
Turun Rannikko tyk i s tök i l l an ala-
osastona. Kilta itsenäistyi 24.8.1995, 
ja sen perinne joukko-osasto on Turun 
Rannikkotykistörykmentt i ja sittem-
min Turun Rannikkopat ter is to . Kil-
lan kotipaikka on Rauma. 

Killan itsenäistymisestä tuli siis 
kuluvana kesänä kuluneeksi 15 vuot-
ta. Vaikka kysymyksessä oli ns. väli-
juhlavuosi, päätt i killan hallitus kui-
tenkin juhlistaa tätäkin merkkivuot-
ta pitämällä jäsenistölle pienimuotoi-
sen 15-vuotisjuhlan, jossa olisi tilaisuus 

palkita kiltatyössä ansioituneita jäseniä 
hieman juhlavammissa puitteissa, kuin 
mitä se muutoin olisi tapahtunut. Juh-
lapaikaksi valittiin luonnollisesti Kuus-
kajaskarin perinnelinnake, joka on kil-
lalle nykyisen toimintamme oiva konk-
reettinen kohde. Onhan nykyisin mat-
kailukäytössä olevalla saarella killan 
hoidossa neljä raskasta tykkiä, joista 
yksi on ampumakuntoinen, sekä oman 
kiltamme että Saaristomeren Merivar-
tioston killan jäsenistön käyttöön tal-
kootyönä kunnostama kiltamaja. Var-
sinainen juhlatilaisuus pidettiin linnak-
keen entisessä ruokasalissa, jossa nau-
tittiin maittava juhla-ateria. Juhlatilai-

suudessa palkittiin MPKL:n ansiomita-
leilla kapt evp Risto Sipponen, sotmest 
evp Antero Elomäki ja sotmest res Iiro 
Hyrsky. Hopeisen kiltaristin saivat ylil 
res Ravo Sarmet, ylil res Markku Kos-
kimäki, tkm Veikko Laaksonen ja yrit-
täjä Jouko Keinänen. Pronssinen ansio-
risti luovutettiin sairaanhoitaja Marja 
Himaselle. Varsinaisen juhlatilaisuuden 
lopuksi nautittiin maittavat, naistoimi-
joittemme loihtimat kakkukahvit kil-
tamajalla vapaan seurustelun merkeis-
sä. Haluan vielä tässä yhteydessä lausua 
parhaat kiitokset kaikille palkituille ja 
juhliin osallistuneille. 

Tauno Setälä, Puheenjohtaja 

Kilta-ansiomitalin saaneet, vasemmalta, kapt evp Risto Sipponen, Hopeisen kiltaristin vastaanottaneet vasemmalta ylil res Ravo Sarmet,, ylil 

sotmest evp Antero Elomäki ja sotmest res Iiro Hyrsky res Markku Koskimäki, tkm Veijo Laaksonen ja yrittäjä Jouko Keinänen 
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Lentokone suorittamassa kuvauksia Rönnskäreninyllä. 

Uusi menetelmä tuo turbotehoa Itämeren 
vedenalaisen luonnon tutkimuksiin 
Metsähall ituksen vetämässä hankkeessa on kehitetty menetelmä, joka voi mullistaa Itämeren vedenalaisen luonnon 

kartoituksen. Tulokset ovat ainutlaatuisia koko maailmassa. Keskeisintä menetelmässä on sen nopeus. Jos menetelmä 

saadaan otettua käyttöön laajemmin, siitä on merkittävää hyötyä muun muassa kaavoitusta, ruoppaus-, s i l ta- ja tuul i -

voimahankkeita, meriaineksen ottoa ja suojelualueita koskevassa päätöksenteossa. 

Me t säha l l i t uksen l u o n t o -
palvelujen vetämässä Ult-
r a -hankkeessa h a l u t t i i n 

selvittää, voiko LiDAR-lasersäteeseen 
perustuvaa lentokartoi tusta käyt tää sy-
vyysmittausten lisäksi vedenalaisen la-
jiston ja elinympäristöjen kartoi tuksi in . 

Vedenalaisen luonnon kartoi tuksella on 
kiire, sillä merialueisiin kohdistuu pal-
jon käyt töpainei ta . LiDAR-sädet tä on 
käytet ty a iemmin muualla maai lmassa 
merenpohjan syvyyden mi t t auks i in ja 
Suomessa etupäässä maa luonnon kar-
toituksiin. 

Kar to i tuks ia tehtiin lentokoneesta 
käsin syyskuussa 2009 sekä Suomessa et-
tä Ruotsissa. Etenkin Suomen osalta tut-
kimustulokset yllättivät. LiDAR-teknii-
kalla saatiin odotetusti aiempaa tarkem-
paa syvyystietoa matalikoilta. Syvyystie-
tojen lisäksi lasermittauksista pystyttiin 
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kuitenkin saamaan tietoa myös meren-
pohjan kasvillisuudesta, mikä on ai-
nutlaatuista koko maailmassa. Tulok-
set yllättivät tutkijat myös luotettavuu-
dellaan, joka oli noin 80-90 prosenttia 
verrattuna varmistustietoon. Jo kar ta t , 
jotka tuotettiin hankkeessa menetelmän 
luotettavuustestauksia varten, olisivat 
sellaisinaan hyödynnettävissä kaavoi-
tuksessa ja merialueiden suunnittelussa. 

LiDAR:in suurin hyöty on sen no-
peus: perinteisesti käytetyillä kartoitus-
menetelmillä tutkimusti imi on kesäse-
sonkina voinut kartoi t taa noin 10 neliö-
kilometriä vedenalaista luontoa. Lento-
koneesta käsin tehdyllä laser-kartoituk-
sella voidaan kartoi t taa noin 30 neliöki-
lometriä päivässä. 

Huonosti tunnettu Itämeri 

Itämeren lajien ja elinympäristöjen le-
vinneisyyttä ja t i laa ei tunneta juu-
ri lainkaan. Nykyisillä menetelmillä ja 
kartoituksen resursseilla ei ajoissa saada 
riittäviä perustietoja merialueiden hyö-
dyntämistä ja suojelua koskevaan pää-
töksentekoon ja vaikutusten arviointiin. 

Ongelmat kär j is tyvät erityisesti 
matalikoilla: monet perinteiset kartoi-
tusmenetelmät eivät anna luotettavaa 
tietoa matalikoiden lajistosta ja elinym-
päristöstä, vaikka juuri sinne käyttöpai-
neet kohdistuvat. Matalikoilla on myös 
huomattavia luontoarvoja. 

"Merkittäviä meriluonnon hyödyn-
tämishankkeita on vireillä koko ajan. 
Suomen kannalta on tärkeää, että pys-

tymme nopeasti ja luotettavasti osoitta-
maan niille sopivat alueet. Tällä hetkellä 
kuitenkin vain reilusti alle prosentti Suo-
men merialueiden luonnosta on kartoi-
tettu. Tämä todetaan muun muassa edus-
kunnan ympäristövaliokunnan lausun-
nossa valtioneuvoston Itämeri-selonteos-
ta. Vedenalaisen luonnon kartoituksen 
tehokkuus ja tulokset ovat suoraan riip-
puvaisia käytetyistä menetelmistä ja re-
sursseista.", Ultra-hankkeen vetäjä, eri-
koissuunnittelija Michael Haldin Metsä-
hallituksen luontopalveluista sanoo. 

Vaikka tu tkimustulokset olivat 
erinomaisia, LiDAR-menetelmän kehit-
täminen vaatii vielä työtä ennen kuin si-
tä voidaan hyödyntää laajamittaisesti. 

"Menetelmä on standardisoitava, 

Faktaa LiDAR-lentokartoitusmenetelmästä 

- LiDAR on lasersäteellä, lentokoneesta tai helikopte-
rista käsin tapahtuva merenpohjan kartoi t taminen. 
LiDAR tulee sanoista Light Detection and Ranging. 

- LiDAR-menetelmä perustuu lasersäteen heijastami-
seen merenpohjasta. Tutkimusoletuksena oli, että hei-
jastuva valo sisältää tietoa syvyyden lisäksi merenpoh-
jasta ja alueen kasvillisuudesta, sillä ne vaikuttavat va-
lopulssin ominaisuuksiin. 

- Menetelmän hyvät puolet ovat nopeus ja tarkkuus: 
tietoa voidaan kerätä 30 km2 päivässä kahden met-
rin mittauspistevälein. Huono puoli on, että menetel-
mä toimii enimmillään vain noin 10 metrin syvyyteen. 

- Uusi menetelmä testattiin kahdella alueella, Rönnskä-
renin saaristo (Suomi) ja Sävarfjärden (Ruotsi). Sävar-
fjärden sijaitsee Rönnskärenistä noin 100 km pohjoi-
seen ja edustaa vähäsuolaista Perämerta, kun taas Me-
renkurkun eteläpuolella sijaitseva Rönnskären edus-
taa suolaisemman Selkämeren aluetta. Suolapitoisuu-
della on huomattava vaikutus alueiden lajistoon. Alu-
eilla käytetti in myös testausmielessä eri menetelmiä 
vertailutietojen keräämiseen: Sävarfjärdenillä meren-

pohja kuvattiin videokameralla, kun taas Rönnskäre-
nillä käytettiin sukeltajia ja vedenalaisia skoottereita. 
Tulosten analysoinnissa yhdistettiin LiDAR-signaa-
lin tieto perinteisin menetelmin saatuun varmistustie-
toon. Analysointi tehtiin Ruotsin puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksessa FOI:ssa. 
Ultra-hankkeessa pyrittiin myös arvioimaan LiDAR-
kartoi tuksen tulosten ja sovellusmahdollisuuksien 
merkitys keskeisille viranomaisille. 
Metsähallituksen kumppani ULTRA-hankkeessa oli 
Ruotsin Västerbottenin lääninhall i tus. Hankkeessa 
oli mukana myös muun muassa Meritaito Oy, Poh-
janmaan maakuntal i i t to , Ruotsin puolustusvoimi-
en tutkimusosasto FOI, Uumajan kaupunki, Riistä-
jä kalatalouden tutkimuskeskus, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus ja AquaBio-
ta Ruotsista. Yhteiskunnallisen ja alueellisen merki-
tyksensä vuoksi projekti sai rahoituksena Botnia-At-
lantica-alueen Interreg IVA-ohjelmasta sekä Pohjan-
maan maakuntaliitolta ja Ruotsin Västerbottenin lää-
ninhallitukselta. 
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mikä edellyttää Metsähallituksen, Väs-
terbottenin lääninhalli tuksen ja Ruot-
sin puolustusvoimien tutkimusosaston 
yhteistyötä. Ultra 2-hankkeen valmiste-
lut käynnistetään heti nyt kesällä", Hal-
din toteaa. 

Projektissa testattu Hawkeye II-Li-
DAR on käytössä vain kahdessa lento-
koneessa maailmassa. Alun perin sukel-
lusveneiden ja miinojen havaitsemiseen 
kehitetty laitteisto on kaupallisessa käy-
tössä merimittausvälineenä. Ultra-pro-
jektin tulosten myötä sen käyttö laaje-
nee mahdollisesti luonnonarvojen mit-
tausvälineeksi. 

"Vaikka menetelmäkehitystä on 
jatkettava, nyt saadut tutkimustulokset 
ovat eri t täin merkittäviä. Menetelmän 
laajamittaiselle käytölle on suurta tar-
vetta, jo t ta merialueiden hyödyntämi-
nen voidaan tehdä, ilman että haavoit-
tuva Itämeren luonto kärsii vielä nykyis-
tä enemmän", Haldin sanoo. 

Tutkimustuloksia esiteltiin kansain-
välisessä seminaarissa Vaasassa 4.6. • 

Lisätietoja: 

Metsähallitus, luontopalvelut, erikoissuunnit-
telija Michael Haldin,puh. 0405058580 (voit 
laittaa myös soittopyynnön tekstiviestinä); 
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, puh. 0400 
425666 

Havainnekuva lasersäteen heijastumisesta 
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Tero Tuominen 

Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjä Helsingissä 

US Navyn luottopakki 
Kylmän sodan tuote 

Alusluokan ikä näkyy komentosillan järjestelmissä. 

U S S Laboon saapui laivasto-
vierailulle Suomeen 3.tou-
kokuuta. Se kiinnitt i aidoil-

la eristettyyn lai tur i in Helsingin Jät-
käsaaren uloimmassa kärjessä, kauka-
na yleisön katseilta. Sotilaspoliisit varti-
oivat portteja. Nopea Uisko-luokan alus 
varmisti meren puolta. 

Taustalla varotoimiin oli luonnol-
lisesti pelko, joka on jäänyt kytemään 
US Navyyn kohdistuneen itsemurhais-
kun jälkeen. Terroristit ajoivat vuonna 
2000 veneellä Laboonin sisaralus USS 
Colen kylkeen Jemenissä ja räjäyttivät it-
sensä. 17 miehistön jäsentä sai surmansa, 
mutta alus pysyi pinnalla. 

Yhdysvaltain merivoimien laivas-
tovierailut ovatkin harvinaisia ja toteu-
tuessaankin varsin salamyhkäisiä. Suu-
ri yleisö ei nytkään päässyt vierailulle. 

Hävittäjäluokan pääaseita ovat VLS-siiloista laukaistavat ohjukset. Takakannen näkymässä myös 
Harpoon-ohjusten kanisterit, torpedoputket (vasemmalla), partaan konekivääri sekä ylemmällä 
kannella Phalanx-lähitorjuntajärjestelmä. Kuva Tero Tuominen. 

Kuva Tero Tuominen. 

Reserviläisellä oli kuitenkin tilaisuus tu-
tustua alukseen. 

USS Laboon (DDG 58) on Arleigh Bur-
ke -luokan ohjushävittäjä. Sitä voi pi-
tää tällä hetkellä merkittävimpänä so-
ta-alusluokkana maailmassa (kun ote-
taan huomioon niin lukumäärä kuin 
aseistus). Burkeja on palveluksessa pe-
räti 57 kappaletta ja lisää on rakenteilla. 

Uuden hävittäjäluokan suunnitte-
lu käynnistyi 80-luvun alussa, jolloin 
US Navyn pahin uhkakuva oli Neuvos-
toliiton massiivinen hyökkäys Atlantin 
merireittejä suojaavia tukialuksia vas-
taan. Kuvaus tällaisesta hyökkäyksestä 
on Tom Clancyn romaanissa Red Storm 
Rising (1986, suom. Myrsky nousee). 

Burke-luokka oli alunperin tarkoi-
tettu suojaamaan Yhdysvaltain lentotu-
kialuksia ilma- ja pintauhkia vastaan. 

118 



Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa 

USS Lahoon saapui Jätkäsaaren laituriin US Navyn tyyliin kahden hinaajan avustamana. Stealth-ominaisuudet huomioiden muotoiltu alus on kokonaan 
teräsrakenteinen, vain korkea masto on alumiinia. Tärkeiden tilojen lisäsuojana on runsaasti kevlaria.Aegis-järjestelmän tutka-antennit näkyvät komen-
tosillan alapuolella. Kuva Tero Tuominen. 

Nykyisin tällaisia ryhmit tymiä (Carrier 
Strike Group) on yksitoista. 

Niihin kuuluu edelleen vajaat kym-
menen suojaavaa alusta (risteilijöitä, hä-
vittäjiä ja sukellusveneitä), j o tka sotati-
lanteessa levittäytyvät laajalle alueelle 
tukia luksen ympäri l le . Kylmän sodan 
pääty t tyä Burke- luokan tehtäväkent tä 
on laajentunut myös terrorismin vastai-
sen sodan operaat ioihin. 

Edelleen tuotannossa 

Luokan ensimmäinen alus USS Arleigh 
Burke lasketti in vesille 1989. Uusin on 

otettu käyttöön viime lokakuussa ja tuo-
tan to ja tkuu edelleen. Aluksia on raken-
nettu kolmessa versiossa: F l ight I, II ja 
IIA. Suurin ulkoinen muutos on II A-ver-
sioiden hangaar i kahdelle helikopterille. 
Myös a lkupään aluksia on alettu päivit-
t ämään samalle tasolle. 

Burket ovat vuodesta 2005 alkaen 
olleet US Navyn ainoa hävit täjäluokka. 
Suunnitellun seuraajan, futurist isen Zu-
mwalt- luokan ( D D G 1000) kehi t tämi-
sessä on ollut paljon ongelmia. 

Nykytyyl i in myös k u s t a n n u k s e t 
ovat karanneet käsistä. Tämä onkin nos-

Ar le igh Burke - l uokka 

- Voimanlähde: 4 x GE 
LM2500 -suihkuturbi ini , 
yht. 100,000 hv, 
kaksi po tkur i a 

- Nopeus: 3 0 + solmua 
- Pituus: 155 m 
- Leveys: 18 m 
- Uppouma: 8,362- 9 ,6481 

(riippuen versiosta) 
- Syväys 9,3 m 
- Miehistö noin 340 
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tamassa Burke-luokan jatkorakentami-
sen kokonaisedullisimmaksi ratkaisuksi 
merivoimien tulevaisuuden alustarpeen 
tyydyttämiseksi. 

Aegis, Zeuksen kilpi 

Hävittäjän aseistuksen ytimenä on tieto-
koneistettu Aegis-taistelunjohtojärjestel-
mä. Se otettiin ensimmäisenä käyttöön 
Ticonderoga-luokan risteilijöissä vuon-
na 1983; nimenomaan tukialusryhmän 
ilmapuolustuksen ytimenä. Aegis on käy-
tössä mm. Norjan merivoimissa. 

Järjestelmän sensorina ei ole tut tua 
pyörivää antennia. AN/SPY-lD-tutkas-

sa on neljä kiinteää vaiheistettua anten-
nia, jotka on asennettu komentosiltara-
kenteisiin. Niillä voidaan tietokoneoh-
jatusti keilata 360 astetta ja seurata sa-
toja maaleja. 

Aegis-pääase on Standard SM-2MR 
-ilmatorjuntaohjus. Burke-luokassa ne on 
sijoitettu pystysuoran laukaisun mahdol-
listaviin Mk41 VLS -siiloihin, joita aluk-
sen keula-ja peräkansilla on yhteensä 90. 
Niistä voidaan laukaista myös ballististen 
ohjusten torjuntaan soveltuva SM-3-versio. 

Aegis antaa maalit myös kahdelle 
Phalanx C M S - lähi tor juntajär jes te l -
mälle. Ne on tarkoitettu kaukopuolus-

tuksen läpäisseiden merimaaliohjusten 
viime linjan torjuntaan. 

Ase toimii itsenäisesti arvioiden 
maalien uhkatasoa. Uusimmissa versi-
oissa on myös lämpökamera, joka mah-
dollistaa pintamaalien tulittamisen. 

Phalanxissa on suomalaisista Hor-
neteista tuttu kuusiputkinen 20 mm M61 
Vulcan -tykki. Sen tutka seuraa maalia 
sekä 3000-4500 Is/min nopeudella läh-
tevää ammusvirtaa. 

Tavoitteena on luonnollisesti saat-
taa ne samaan pisteeseen. Volframista 
tai köyhdytetystä uraanis ta valmiste-
tut nuoliammukset auttavat tuhoamaan 
myös panssaroituja ohjusmaaleja. 

Joka paikan höylä 

Vaikka ilmapuolustus oli alunperin Bur-
ke-luokan päätehtävä, ne pystyvät toimi-
maan myös pintamaaleja ja vedenalaisia 
kohteita vastaan. Vihollisalusten varal-
ta alus voi kuljettaa kahdeksan RGM-84 
Harpoon-merimaaliohjusta neljän lau-
kaisuputken ryhmissä. 

Keulakannen 127 mm Mk 45 -tyk-
ki kykenee myös maamaalien tulittami-
seen. Erilaisia terroris t iuhkia vastaan 
Burket on aseistettu joka puolelle aluk-
sen parrasta sijoitetuilla konekivääreil-
lä ja pikatykeillä. 

Sukellusveneiden torjunta kuului jo 
alusluokan kylmän sodan tehtäviin. Bur-
keissa on sekä runkoon asennettu että sy-
vyytettävä kaikumittain. 

Suto-aseena on VLS-siilosta lau-
kaistava RUM-139 Asroc -ohjus. Sen 
asekuormana on maal i in hakeutuva 
Mk46-torpedo, joka lennon jälkeen su-
keltaa maalin mitatussa sijaintipaikassa 
veteen laskuvarjon hidastamana. Lisäk-
si laivan peräkannella on kuusi torpedo-
putkea lähempänä olevien sukellusvene-
maalien torjuntaan. 
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Irak, Afganistan, 
Kosovo, Bosnia... 

Burke-luokan nykyisiin tehtäviin liittyy 
Yhdysvaltain käymä terrorismin vastai-
nen sota. Siihen kuuluu vaikuttaminen 
erilaisiin maalla sijaitseviin kohteisiin. 

Alusten VLS-siiloista voidaan lau-
kaista BGM-109 Tomahawk -risteilyoh-
juksia. Niiden kantomatka on versiosta 
riippuen 1250-2500 km. 

Risteilyohjukset muistetaan 1980-
luvun mielenosoituksista, jolloin niiden 
tuontia Eurooppaan vastustettiin an-
karasti . Silloin ohjuksissa oli ydinkär-
jet. Nykyisin TLAM-ristei lyohjuksia 
(Tomahawk Land Attack Missile) käy-
tetään tavanomaisella taistelukärjellä 
varustettuna linnoittamattomien piste-
maalien tuhoamiseen. 

Risteilyohjus lentää nimensä mu-
kaisesti matalalla maan muotoa seura-
ten. Se paikantaa itsensä sekä digitaali-
sen kar t tapohjan että GPS-järjestelmän 
avulla. Nopeus on noin 880 km/h. To-
mahawk voidaan edelleen varustaa myös 
ydinkärjellä. 

Vuoden 1991 Persianlahden sodas-
sa US Navy ampui irakilaisiin maaleihin 
288 Tomahawkia. Kosovon sodassa 1999 
käytettiin yli 160 risteilyohjusta. Myös 
USS Lahoon on laukaissut Persianlah-
della Tomahawkeja vuonna 1996. 

Jo Burke-luokan alkupään alusten 
peräkannella on laskeutumisalusta heli-
kopterille. Se ei kuitenkaan mahdollista 
pitkäaikaista tukeutumista. 

Uusissa Burkeissa on konesuoja 
kahdelle Seahawk LAMPS III -helikop-

Phalanxin kuusiputkisen Gutling-tykin ylä-
puolella on tutkasuojus sekä lämpökamera. 
Laitteen lempinimi on Tähtien sodan robotin 
mukaan R2-D2. Kuva Tero Tuominen. 

terille. Toinen niistä on erikoistunut su-
kellusveneiden torjuntaan, toinen pinta-
maalien vastaiseen toimintaan. 

Vanhassa vara parempi 

USS Laboonin vierailu Helsingissä tar-
josi mielenkiintoisen näkökulman maa-
ilman ainoan sotilaallisen suurvallan 
merellisen voimankäytön välineisiin. 
Arleigh Burket muodostavat tulevai-
suudessakin USA:n pinta-alusten kovan 
ytimen. Niissä on kylmän sodan ilmator-
junnasta siirrytty nykyajan maakohtei-
siin vaikuttamiseen. 

Ticonderoga-risteilijöiden romut-
taminen on alkanut ja Zumwalt-luokka 
osoittautunee liian kalliiksi rakentaa 
ainakin suurina sarjoina. Kylmän so-
danjälkeisessä maailmassa jo 30 vuotta 
tuotannossa olleet Burket näyttävät ole-
van kompromissi suorituskyvyn ja hin-
nan välillä. • 

Artikkeli on julkaistu aiemmin 

Reserviläinen-lehdessä. 

Arleigh Burke -luokanyläkannella on australialainen Mk-53 Nulka -järjestelmä. Se laukaisee 
suunnattavan rakettimoottorin varassa leijuvan aktiivisen harhamaalinjoka toimii huomattavasti 
tuulen mukana leviävää silppua tehokkaammin. Raketti pystyy luomaan realistisen aluskohteen 
lähestyvälle merimaaliohjukselle. Kuva Tero Tuominen. 

Rannikon Puolustaja 3 | 2010 121 



Rannikon Puolustaja 

Yhteinen 
julkaisumme 

Rannikkoupseeriyhdistys 
P u h e e n j o h t a j a H e n r i k Nysten 
G S M 0 4 0 0 887 849 
e -mai l : hen r ik .nys t en@mi l . f i 

Rannikkotykistösäätiö 
V a l t u u s k u n n a n p u h e e n j o h t a j a 
Kei jo Tap iovaa ra , G S M 0 4 0 0 412 6 0 0 
Ha l l i tuksen p u h e e n j o h t a j a 
T i m o Jun t t i l a , G S M 040 750 2348 
e-mai l : t imo . jun t t i l a@mi I . f i  
Asiamies J u k k a Le ikos 
P ä ä e s i k u n t a , P L 919 ,00131 Hels ink i 
P u h 0 2 9 9 8 0 0 
e-mail : a s i amies . r t saa t io@el i sane t . f i 

Merivoimat 

T i e d o t u s p ä ä l l i k k ö Annele A p a j a k a r i 
Mer ivo imien E s i k u n t a , P L 58 ,20811 T u r k u 
e-mail : a n n e l e . a p a j a k a r i @ m i l . f i 

Meriupseeriyhdistys 

P u h e e n j o h t a j a M a r k u s A a r n i o 
Bron t i e 2 As 1 0 , 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i 
P u h 0299 510 532, G S M 040-513 0 9 9 9 
e-mai l : m a r k u s . a a r n i o @ m i l . f i 

Rannikkotykistön Opistoupseerit 

P u h e e n j o h t a j a Ta tu Var t i a inen 
O j a h a a n t i e 11 B 2 5 , 0 1 6 0 0 VANTAA 
P u h 02 998 00, G S M 0400 -959370 
e-mai l : t a t u . v a r t i a i n e n @ m i l . f i 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 

P u h e e n j o h t a j a A n n e K ä r k i 
U u d e n m a a n k a t u 62 B 3 6 , 0 5 8 3 0 H y v i n k ä ä 
G S M 041-4679290 
email: anne .m .ka rk i@luukku . com 

RT-kerhojohtorengas 

P u h e e n j o h t a j a K a r e Var t i a inen 
Juppe r inme t sä 5 , 0 2 7 3 0 E s p o o 
G S M 0 4 0 0 694 538 
e-mai l : ka re .va r t i a inen@bl ick le . f i 

Sininen Reservi ry 

P u h e e n j o h t a j a A r n o H a k k a r a i n e n 
H e l e n a n k u j a 4 , 0 1 4 0 0 V a n t a a 
G S M 050 383 5486 
e-mai l : a r n o . h a k k a r a i n e n @ g m a i l . c o m 

Sinisen Reservin Säätiö 

Asiamies P e k k a T a k k i 
Nuuks ion t i e 4 4 B, 0 2 8 2 0 E s p o o 
G S M 040 554 5443 
e-mai l : p e k k a . t a k k i @ s r s . f i 

Rannikkojääkärikilta 

P u h e e n j o h t a j a A a r n e K r o g e r u s 
U k k o h a u e n t i e 2 D 3 6 , 0 2 1 7 0 E s p o o 
G S M 040 545 1426 
e-m: a a r n e . k r o g e r u s @ g m a i l . c o m 

Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys 

P u h e e n j o h t a j a I l ja H a k a n p ä ä 
Nissint ie 2 3 , 0 2 7 8 0 E s p o o 
G S M 0 4 0 728 8272 
e-mai l : i l j a . h a k a n p a a @ m i l . f i 

Rannikon Puolustajain kilta 

P u h e e n j o h t a j a Esa Terviö 
Kot i lo t i e 6 , 4 8 3 1 0 K o t k a 
G S M 0 4 4 0 837 846 
e-mai l : e s a . t e r v i o @ l u u k k u . c o m 

Kymenlaakson 
Rannikonpuolustajain kilta 

P u h e e n j o h t a j a Esa Terviö 
Kot i lo t i e 6 , 4 8 3 1 0 K o t k a 
G S M 0 4 4 0 837 846 
e-mail : e s a . t e r v i o @ l u u k k u . c o m 

Selkämeren Rannikkokilta 

P u h e e n j o h t a j a T a u n o Setä lä 
Savenvala janvahe 4 C 2 5 , 2 6 1 0 0 R a u m a 
G S M 0 4 0 510 5547 
e-mai l : t a u n o . s e t a l a @ k o l u m b u s . f i 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta 

P u h e e n j o h t a j a Hans -Pe t e r Rekola 
L a u r i n t i e 6 , 0 2 1 8 0 Espoo 
G S M 0 4 0 0 426 951 
e-mai l : hasse . rekola@el i sane t . f i 

Turun Rannikkotykistökilta 
P u h e e n j o h t a j a H e i k k i A r a s t o 
S a n t t i o n r a n t a 5 , 2 3 9 6 0 San t t i o 
G S M 041 472 0 6 0 2 
e-mai l h e i k k i @ a r a s t o . f i 

Rannikkotykistön perinneyhdistys 

P u h e e n j o h t a j a Ove Enqis t 
Hevoshaant ie 9 D 6 , 0 1 2 0 0 V a n t a a 
G S M 040 5 5 2 4 1 3 6 
e-mai l : e n q v i s t @ o k t a n e t . f i 

Turun Rannikkotykistörykmentin 
Perinneyhdistys ry 
P u h e e n j o h t a j a J u k k a R a n t a 
S M M E P A , P L 5 , 2 0 2 4 1 T u r k u 
P u h 02 998 0 0 
e-mai l : j u k k a . r a n t a @ m i l . f i  
w w w . t u r r t r . n e t 

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys 

P u h e e n j o h t a j a Veikko-Olavi Eronen 
N a r v i k i n k a t u 2 0 , 1 0 9 0 0 H a n k o 
G S M 040 824 8679, P u h 019 248 1163 
e-mai l : v e i k k o e @ h o t m a i l . c o m 

Laivaston kilta 

P u h e e n j o h t a j a Olavi Niskanen 
P l ä k k i k a u p u n g i n k a t u 3 6 , 2 0 3 2 0 Turku 
G S M 050 465 9 3 0 9 
e -mai l : o l av i .n i skanen@pp. ine t . f i 

Kymen Laivastokilta 

P u h e e n j o h t a j a Tap io R i ikonen 
Vesikatu 1 0 , 4 9 4 0 0 H a m i n a 
G S M 050 540 5417 
e-mail: t ap io . r i ikonen@haminet t i .ne t 

Helsingin Laivastokilta 

P u h e e n j o h t a j a La r s E k l u n d 
Anianpe l lon t i e 10 B 17 ,00700 Hels ink i 
G S M 050 552 2756 
e-mai l : l a r s e k l u n d @ k o l u m b u s . f i 

Turun Laivastokilta 

P u h e e n j o h t a j a Re ino Var inowsk i 
Ta l inkorven t i e 3 B 3 7 , 2 0 3 2 0 T u r k u 
G S M 0 4 4 2 8 2 2145 
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastoki l ta .net 

Pohjanlahden Laivastokilta 

P u h e e n j o h t a j a Teuvo Roden 
P i e t a r s a a r e n k a t u 2 A 3,65350 Vaasa 
G S M 0500 665 413 
t e u v o . r o d e n @ n e t i k k a . f i 

Helsingin Reservimeriupseerit 
P u h e e n j o h t a j a Sami L i n n e r m o 
P a l j e k u j a 2 , 0 3 3 0 0 O t a l a m p i 
G S M 050 512 3364 
s a m i . l i n n e r n i o @ l v i - l i n n e r m o . c o m 

Helsingin Miinanraivaajakilta 

P u h e e n j o h t a j a E r i k E r w e s 
M a n n e r h e i m i n t i e 57 A 7 , 0 0 2 5 0 Hels inki 
G S M 0 4 0 0 503 0 9 9 
e-mai l : e rwes@erwes . com 

Laivaston Sukeltajakilta 

P u h e e n j o h t a j a Kei jo K a r i m ä k i 
Keula t ie 39 B, 0 0 9 8 0 Hels ink i 
G S M 0500207815 
e-mai l : k e i j o k a r @ s a u n a l a h t i . f i 

Turun Reservimeriupseerit 

P u h e e n j o h t a j a H e i k k i L a i h o 
L i n n a n k a t u 11 a 3 , 2 0 1 0 0 T u r k u 
G S M 0 4 0 0 520 620 
e-mail: heikki . laiho@turunreservimeriupseeri t . f i 
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mailto:asiamies.rtsaatio@elisanet.fi
mailto:annele.apajakari@mil.fi
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Tapahtumakalenteri 2010 

26.-27.10. Ba re t t imar s s i sivu (102) 

30.10. Mer ipuo lus tuspä ivä 
Mer i so takou lussa (sivu 84) 

13.11. T u r u n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
syysjuhla (sivu 93) 

29.11. R a n n i k k o j ä ä k ä r i k i l l a n 
syyskokous . Hels ink i (sivu 103) 

06.12 T u r u n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
seppeleenlasku 
I tsenäisyyden kivellä (sivu 93) 

18.12. T u r u n R a n n i k k o t y k i s t ö k i l l a n 
o s t o s m a t k a T a l l i n n a a n (sivu 93) 

Rannikon Puolustajan teemat 2010 

4/2010 Suomi ja kansa invä l i se t 
mer ivo imat 

Helsingin Miinanraivaajakillan 
kokous joka kuukauden toinen tiistai 
klo 13.00 ravintola White Ladyssa. 

www.rannikonpuolustaja.fi 

PYSY PINNALLA! 

Mer i t u r van yks ikö t ta r joavat korkeataso is ta 
t u r va l l i suuskou lu tus ta a inu t l aa tu i s i ssa pu i t te issa 
ammat t i t a i t o i s t en kou lu t t a j i en j ohdo l l a . 
L isä t ie to ja Mer i t u r van ta r j onnas ta löydä t 
k o t i s i v u i l t a m m e oso i t tees ta www. rner i tu rva . f i . 
E - m a i l : i n f o @ m e r i t u r v a . f i Puh. 0 1 9 - 2 8 7 6 6 0 0 

A . X MERITURVA 
M e r e n k u l u n t u r v a l l i s u u s k o u l u t u s k e s k u s 

Oy SontBip Ab PO Bo* 1766 FIN-70421 Kuopio, *3SS 17 2881188. Fax +35817 465 1767. W W W . s e a n t a r p . f L w w w . s c a n m H . f i 
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http://www.rannikonpuolustaja.fi
http://www.rneriturva.fi
mailto:info@meriturva.fi
http://WWW.seantarp.fLwww.scanmH.fi


Patria 
w w w . p a t r i a , fi 

Oyj, Kaivokatu 4 A, 00100 Helsinki, Puh. 020 4691. Fax 020 469 2022. info@patria.fi 

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

mailto:info@patria.fi
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