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K uluneen talven ja kevään ai-
kana turvallisuuspolitiikkaa 
ja maanpuolustusta koskeva 

arvokeskustelu on käynyt vilkkaana. 
Eduskuntavaalien ansiosta kansalaiset 
ovat saaneet pohtia perimmäisten kysy-
mysten valintojaan ja osoittaneet tahto-
tilansa maamme lähitulevaisuuden joh-
tamiseksi.

Alkuvuonna ilmestyi myös useita 
kiintoisia kannanottoja, jotka käsitte-
levät puolustusvoimiemme tulevaisuut-
ta. Keskustelua välittävät aina tietoon, 
tunteeseen sekä haluun ja tahtoon perus-
tuvat argumentaatiot. Kadettikunnan, 
Reserviupseeriliiton ja Poliisiammatti-
korkeakoulun viimesyksyisen seminaa-
rin esityksistä koottu julkaisu Nuoret, 
arvot ja maanpuolustus julkaistiin sy-
däntalvella. Oman käsityksensä maam-
me turvallisuuspolitiikan tulevaisuu-
desta esitti eversti evp. Erkki Nordberg 
teoksessaan Arvio ja ennuste Suomen 
puolustuskyvyn kehittymisestä vuoteen 
2039 mennessä. Näiden kahden teok-
sen arvioinnit ovat tuonnempana leh-
dessämme. 

Pääesikunnan päällikkö kenraali-
luutnantti Markku Koli kiteyttää Hel-
singin Sanomien pääkirjoitussivulla 
9.5.2011 julkishallinnon ja puolustusvoi-
mien lakisääteisien tehtävien täyttämis-
velvollisuudet käsitteeseen arvonluonti. 
Siinä julkisten toimintojen arvonluon-
ti jaetaan kolmeen kategoriaan, jotka 
ovat poliittisten tavoitteiden edistämi-

Jäykän torju       vasta arvoa luovaan
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nen, kansalaisnäkökulma ja sisäinen te-
hokkuus.

Arvonmuodostuksen kolmas osa, 
sisäinen tehokkuus, tarkoittaa Kolin 
mukaan tasapainoista kustannusraken-
netta, toimintojen kustannustehokkuut-
ta, taloudellista toimintakulttuuria, yh-
teistoimintakykyä ja kansallisiin vah-
vuuksiin perustuvaa osaamista. Näissä 
kysymyksissä Merivoimienkin sidosryh-
mäyhteydet, kumppanuudet ja huollon 
järjestelyt ovat keskeinen osa sisäistä te-
hokkuutta.

Jokainen turvallisuuspolitiikan 
keskustelunavaus haastaa arvopohdin-
taan. Maailma ympärillämme muuttuu, 
omat turvallisuuspoliittiset vastuumme 
ja velvoitteemme muuttuvat. Olemmeko 
yhteiskuntana ja yksilöinä valmiit tar-
kastelemaan tulevaisuuttamme poliitti-
sista, taloudellisista, teknisistä, demo-
grafisista, sosiaalisista ja ekologisista 
lähtökohdista ennakkoluulottomasti – 
sekä historialliset että realistiset järki- 
ja tunnetekijät huomioiden?

*   *   *

Oman puolustushaaramme upseeristoa 
on jo jonkin aikaa puhuttanut kysymys 
Meriupseeriyhdistyksen sekä Rannik-
koupseeriyhdistyksen yhteisestä tule-
vaisuudenkuvasta. Rannikon Puolustaja 
-lehden näkökulmasta mikrotason tar-
kastelu tuntuu makrotasoa luontevam-
malta. Meriupseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen maaliskuun 

viimeisen päivän seminaari, vuosikoko-
ukset ja yhdistymistä kartoittava kysely 
osoittivat puheenvuoroissaan sekä vas-
tauksissaan, että tunnetekijät ohjaavat 
jäsenistöämme voimakkaasti. Erityisen 
kiintoisa on nuorehkon meripuolustuk-
sen upseerikunnan näkemys yhdistymi-
sestä. Rannikkoupseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja tarkastelee vastauksia toi-
saalla tässä lehdessä. 

Oma lukunsa ovat kahvipöytäkes-
kustelut, joissa arvioidaan henkilön am-
mattitaitoa sen perusteella, minkä vä-
ristä sotilaspukua ja minkä puolustus-
haaran sotilasarvoa joku kantaa. Nämä 
suunvuorot eivät ansaitse edes kommen-
tointia.

Mahtaisiko olla aika kavuta ylös 
taisteluhaudoista, unohtaa tunteet ja 
pohtia tulevaisuutta järkiperustein? 
Marsalkkamme ratsastajapatsaan vie-
rustalla Helsingissä ovat muistomerkin 
jalustaan kaiverrettuina toisen valtio-
miehen presidentti J. K. Paasikiven sa-
nat ”Kaiken viisauden alku on tosiasi-
oiden tunnustaminen”. Eduskuntavaa-
lien tuloksen selvittyä yksi jos toinenkin 
kaivoi muistilokeroistaan valtioneuvos 
Johannes Virolaisen unohtumattoman 
toteamuksen eduskunnasta pudottu-
aan: ”Kansa on puhunut, pulinat pois.”

*   *   *

Tämän Rannikon Puolustajan teemakir-
joituksista merkittävä osa käsittelee lo-
gistiikkaa. Valinta on tietoinen ja juon-

tuu sekin osin maamme poliittisesta his-
toriasta. 

Vuonna 1970 silloinen kulkulaitos-
ten ja yleisten teiden ministeriö pilkot-
tiin liikenne- ja työvoimaministeriöksi. 
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin 
liikenneministeriön uudeksi nimeksi 
tuli liikenne- ja viestintäministeriö. Lo-
gistiikka tarkoittaakin yhä useammin 
aineetonta tiedonsiirtoa ja –varastoin-
tia. Meidän meri- ja rannikkopuolus-
tajien jokapäiväisellä tiedonsiirrollam-
me onkin keskeinen merkityksensä sii-
nä, millaisen viestin puolustushaaram-
me yhtenäisyydestä haluamme ulkoisil-
le ja sisäisille sidosryhmillemme antaa. 
Tahdommeko upota historiallisiin pai-
nolasteihin tunneperäisine voittoineen 
ja tappioineen vai osoittaa yhteen hiileen 
puhaltamisen henkeä tulevaisuuden jär-
kiperustaisen meripuolustuksen taistelu-
kyvyn sekä -tahdon luojina ja kehittäji-
nä? Sisäinen tehokkuus kumpuaa yhtei-
seen hiileen puhaltamisesta.

Rannikkotykistön taistelun luon-
netta kuvattiin menneinä vuosikymme-
ninä termein ”jäykän torjuva”. Määrit-
telyn aika on – ainakin viestinnällisesti 
ja logistisesti – ohi.

Pekka Kurvinen

Jäykän torju       vasta arvoa luovaan
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S otilasmerenkulun tarkasta-
ja, yleisesikuntakomentaja 
evp. Hannu Karnaranta kuoli 

sairaus kohtaukseen 24.2.2011. Hän oli 
syntynyt 29.3.1949 Oulussa.

Nuoruudessaan Karnaranta osal-
listui innokkaasti Oulun Pursipojat –ni-
misen meripartiolippukunnan toimin-
taan, ja moottorialus Vasamalla seilat-
tiin kesäisin lähes joka viikonloppu. Lu-
kiolaisena hän toimi myös lippukunnan-
johtajana. Karnaranta kirjoitti ylioppi-
laaksi Oulun yhteislyseosta 1969 ja hän 
suoritti varusmiespalveluksensa Lapin 
Jääkäripataljoonassa Sodankylässä se-
kä Reserviupseerikoulussa Haminassa 
kurssilla numero 132. 

Merisotakoulusta Karnaranta val-
mistui 44. Merikadettikurssilta kevääl-
lä 1976. Hänen kurssinsa osallistui kou-
lulaiva, fregatti Matti Kurjen viimeiselle 
koulutuspurjehdukselle Pohjanmerelle. 
Kurssin aikana Karnaranta ylennettiin 
kadettikersantiksi.

Hannu Karnarannan ensimmäi-
nen palveluspaikka oli Laivastolippu-
een Vartiolaivueen tykkivene Turun-
maa. Vuonna 1969 valmistuneet tyk-
kiveneet olivat haluttu palveluspaikka. 
Alukset olivat herättäneet suurta kan-
sainvälistä mielenkiintoa diesel/kaasu-
turbiini-yhdistel-mäkoneiston, moder-
nin elektronisen ammunnanhallinta-
järjestelmän ja monipuolisen aseistuk-
sensa takia. Suoritusarvot olivat muu-
tenkin hyvät, ja alukset ylsivät 35 sol-
mun huippunopeuteen. Toisaalta tykki-

K oulutusalusten Fabian Wrede, 
Wilhelm Carpelan, Axel von 
Fersen ja Kajava kotisatama 

on ollut väliaikaisesti Upinniemessä kun 
Matti Kurjen laiturina Suomenlinnassa 
tunnettua vanhaa laituria on korjattu ja 
uusittu. Laiturilla on nyt aluksia varten 
uusi sähkökaappi ja kunnalliseen viemä-
riverkostoon liitetty jätekaivo pilssive-
sille. Lisäksi laiturin ja ranta-alueen vä-
liin on rakennettu uusi aita.

Koulutusalusten laiturin erottami-
nen muusta ranta-alueesta on juuri nyt 
ajankohtaista, sillä laiturin läheisyyteen 
aletaan rakentaa Suomenlinnan uut-
ta kauppaa. Laituri on edelleen ainoas-
taan puolustusvoimien käytössä, eivät-
kä siis esimerkiksi uuden kaupan venei-
levät asiakkaat voi näin ollen käyttää si-
tä kauppamatkoillaan. Laiturille tai lai-
turilta ei pääse kulkemaan ilman asian-
omaista kulkulupaa ja avainta. 

Miksi Matti Kurki?
Sekä suomenlinnalaiset että merivoima-
laiset kutsuvat laituria yhä Matti Kurjen 

Koulutusalukset 
pääsivät 
kotisatamaansa 
Suomenlinnaan

laituriksi. Fregatti Matti Kurki oli Meri-
voimien koulutusalus, jolla tehtiin kou-
lutuspurjehduksia vuosina 1962-1974. 
Alus oli tuttu näky tässä Iso-Mustasaa-
ren laiturissa, ja nimi on jäänyt käyttöön 
vaikka alus poistui käytöstä jo 1976.

Wrede-luokan alukset
Merisotakoulun koulutusalukset Fabian 
Wrede, Wilhelm Carpelan, Axel von Fer-
sen ovat Fabian Wrede -luokkaa, ja ne on 
suunniteltu ja rakennettu nimenomaan 
saaristo- ja rannikkomerenkulun kou-
lutukseen. Aluksilla koulutetaan kadet-
teja ja reserviupseerioppilaita.

Alusten merenkulkuvarustus on 
nykyaikainen ja monipuolinen ja vastaa 
taistelualuksilla olevia merenkulkujär-
jestelmiä. Alukset soveltuvat sekä alkeis-
opetukseen että pidemmälle edistyneiden 
koulutukseen.

Merivoimilla on ollut samannimisiä 
aluksia aiemminkin. Vielä 1970-luvulla 
meillä oli venäläisiltä perityt von Fersen 
-luokan yhteysalukset, nimeltään Axel 
von Fersen, Fabian Wrede, Wilhelm Car-
pelan ja Augustin Ehrensvärd. Alukset 
toimivat rannikkotykistön yhteysaluksi-
na ja sotien jälkeen ne osallistuivat myös 
raivaustoimintaan Suomenlahdella.

Auli Aho

Koulutusalusten laituri on Merisotakoulua 
vastapäätä Suomenlinnan Iso-Mustasaarella. 
Kuva: Matruusi Jonne Hirvonen.

Merisotakoulun koulutusalusten ko-

tisatama on jälleen Suomenlinnassa, 

jossa laiturin korjaus- ja muutostyöt 

ovat viimeistelyä vaille valmiit.

Uutisia
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In Memoriam

vene oli nuorelle upseerille vaativa pal-
veluspaikka. Kadettikurssilla oli saa-
tu hyvät perusteet, mutta opiskelua oli 
pakko jatkaa muiden palvelustehtävien 
ohella. Asejärjestelmissä riitti opiskel-
tavaa, ja toisaalta tykkivene oli myös 
varsin haasteellinen käsiteltävä ahtais-
sa satamaolosuhteissa ja saariston ka-
peikoissa.

Oman lisäpiirteensä Karnarannan 
upseeriuran alkuun toi myös ns. kylmän 
sodan aika, jolloin Itämerellä oli yli tu-
hat sota-alusta. Suomen aluevesien louk-
kauksia tapahtui paljon, ja niihin liitty-
vät tunnistamis- ja estämistehtävät oli-
vat osa normaalia arkipäivää.

Neljäntenä palvelusvuotenaan 
Hannu Karnaranta määrättiin tykki-
veneen päälliköksi selvästi nuorempa-
na kuin kukaan aikaisempi päällikkö. 
Tämä osoitti, että hän oli saavuttanut 
riittävät tiedot sekä taidot erittäin no-
peasti ja sitä kautta esimiestensä van-
kan luottamuksen.

Kapteenikurssin jälkeen Karna-
ranta määrättiin vuotta aikaisemmin 
valmistuneelle miinalaiva Pohjanmaal-
le, jonka ammunnanhallintajärjestel-
män vastaanottokokeisiin oltiin juuri 
valmistautumassa ja henkilökuntaa sitä 
varten kouluttamassa. Hyvän koulutuk-
sen lisäksi Karnaranta pääsi selvittele-
mään ruotsalaisilta asennusinsinööreiltä 
myös järjestelmään liittyviä monia yksi-
tyiskohtia. Pohjanmaa toimiessa koulu-
laivana hänelle tulivat seuraavan neljän 
vuoden aikana tutuiksi myös Välimeri ja 

Atlantin valtameri sekä Pohjois-Ameri-
kan rannikko.

Sotakorkeakoulun merisotalin-
jan Hannu Karnaranta suoritti vuosina 
1985 – 1987. Tämän jälkeen hän työs-
kenteli Pääesikunnassa ja Merivoimien 
Esikunnassa operatiivisen ja valvonta-
alan tehtävissä. Karnaranta oli myös 
valmistelemassa merivalvonnan johto-
vastuun siirtämistä merivoimille vuon-
na 1989. Tätä valvontavastuun siirtoa 
voidaan pitää ensimmäisenä askeleena 
sillä tiellä, joka on johtanut tänä päivä-
nä tapahtuvaan merellisten viranomais-
ten (METO) kiinteään yhteistyöhön ja 
mm. merivoimien ja rannikkotykistön 
yhteenliittämiseen vuonna 1998.

Vuonna 1992 Karnaranta määrät-
tiin miinalaiva Pohjanmaan päälliköksi. 
Pohjanmaa osallistui Karnarannan joh-
dolla US-BALTOPS 03 -harjoitukseen 
Yhdysvaltojen avattua osallistumismah-
dollisuuden muillekin kuin NATO-mail-
le. Varsinaiseen NATOn rauhankump-
panuusohjemaanhan Suomi tuli mukaan 
vasta seuraavana vuonna.

Sotilasmerenkulun tarkastajaksi 
Hannu Karnaranta määrättiin 1994. 
Hänellä oli pitkän merenkulku- ja lai-
va-alan kokemuksensa sekä tietotai-
tonsa perusteella erinomaiset edelly-
tykset toimia tässä merivoimien kan-
nalta tärkeässä tehtävässä, ja hänen ai-
kanaan uusittiinkin sotilasmerenkul-
kuun liittyvää koulutusta ja ohjeistoa. 
Merisotakoulun antama merenkulku-
koulutus auditoitiin ja kansainväli-

nen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi 
Merisotakoulun antaman koulutuksen 
ensimmäisenä sotilasopetuslaitoksena 
maailmassa.

Tarkastajan tehtävästä Karnaran-
ta siirtyi reserviin vuonna 2000. Elä-
kepäivistä ei kuitenkaan tullut sellai-
sia, millaisiksi hän oli niitä suunnitel-
lut. Selkä ei leikkauksista huolimatta 
kuntoutunut, ja huono liikkumiskyky 
rajoitti hänen päivittäistä toimintaan-
sa sekä harvensi käyntimahdollisuuksia 
vapaa-ajan asunnolla.

Me kadettikurssiveljet opimme tun-
temaan Hannu Karnarannan huumorin-
tajuisena, mutkattomana ja omia näke-
myksiään avoimesti esittävänä meriup-
seerina, jonka mielipiteet perustuivat 
vankkaan kokemukseen. Siksi me teem-
me hänelle kunniaa Kadettikunnan tun-
nuslauseella: ”Constantem decorat ho-
nor – Kunnia kestävän palkka”.

Matti Villanen
Kirjoittaja on kommodori evp  

ja valmistunut samalta merikadettikurssilta

Ye-komentaja
Hannu Karnaranta
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K irjoitan tätä artikkelia pääsiäi-
sen aikaan vaalien jälkeen en-
nen uuden hallituksen muodos-

tumista. Nähtäväksi jää, mitkä ovat uudet 
puolustusvoimia koskevat linjaukset hal-
litusohjelmassa eikä niistä sen enempää. 
Omaan kokemukseeni ja julkisiin esimerk-
keihin perustuen käsittelen muutamia ha-
vaintoja yhteistyöstä ja sen haasteista. Ar-
tikkelin näkökulma lähtee konkreettisista 
hankkeista  ja siirtyy kv-operaatioihin pää-
tyen kansainvälisiin organisointimalleihin.

Eurooppalainen hankeyhteistyö
Kolmen vuoden ajan seurasin aitopai-
kalta eurooppalaisen materiaaliyhteis-
työn rakentamista Euroopan Puolus-
tusvirastossa EDA:ssa. Työ oli täynnä 
haasteita mutta myös pieniä onnistumi-
sen elämyksiä. Olin aikanaan jo perusta-
massa EDA:aa jäsenenä sen kansainväli-
sessä perustamistyöryhmässä. Silloinen 
idealistinen näkemykseni muuttui hie-
man käytännön työn myötä. 

Konreettisten projektien osalta 
Brysselissä kävi nopeasti selväksi, että 
yhteistyö on erittäin vaikeaa kansallis-
ten intressien vuoksi. Päätöksiä tehdään 
usein kansallisen teollisuus- ja turvalli-
suuspolitiikan ehdoin, jolloin ”Euroopan 
etu” jää helposti marginaaliin. Toisaalta 
kansalliset ratkaisut vaihtelevat niin pal-
jon, että yhteisen ”Euroopan edun” mää-
ritteleminen on lähes mahdoton tehtävä.

EDA:lla on kiistaton rooli asioissa, 
joissa vaaditaan yhteistä näkemystä EU:n 
puolustushallintojen osalta. Kun otetaan 
kantaa EU:n velvoittavaan lainsäädäntöön 

kuten ilmatilan hallintaan sotilasilmailun 
osalta, ei sitä voida tehdä esim NATO:n ra-
kenteissa, koska NATO ei ole EU:n jäsen. 
Direktiivejä ja lainsäädäntöä koskevissa 
neuvotteluissa EDA:lla on kiistaton ja kas-
vava rooli. Myös yhteiseen sertifiointiin liit-
tyvissä asioissa EDA:n vaikutus lisääntyy. 
Esimerkkinä on usein mainittu NH-90 pro-
jekti, jossa yhteisen sertifioinnin puuttumi-
sen vuoksi jouduttiin tekemään kokonais-
ta 24 kansallista ja päällekäistä sertifioin-
tia lentokelpoisuuden osalta.

Kansainväliset operaatiot
Ruotsi päätti muutama viikko sitten lä-
hettää hävittäjiään Libyan operaatioon. 
Koneet eivät päässeet Italiassa ilmaan, 
kun kävi ilmi, että JAS-hävittäjä vaatii 
erilaista polttoainetta kuin muut ope-
raatioon osallistuvat hävittäjät. Ruotsi 
joutui lähettämään tankkiautot paikal-
le, jotta ongelma saatiin ratkaistua. Vas-
taavat ongelmat ovat tuttuja kaikille kv-
operaatioihin osallistuneille erityisesti 
huollon ja logistiikan alueella. Se mikä 
usein jää vaille huomiota, ovat ongelman 
taloudelliset vaikutukset normaaliin ko-
timaan toimintaan. Olisi huomattavasti 
edullisempaa, jos Euroopan puolustus-
hallintojen ratkaisut perustuisivat samoi-
hin standardeihin ja olisivat yhteensopi-
via. Mobiiliteknologian hintojen lasku on 
hyvä esimerkki siitä, mihin kansainväliset 
standardit siviilipuolella parhaimmillaan 
johtavat kustannusten osalta. Supistuvien 
puolustusbudjettien Euroopassa olisi kiis-
tatta tarvetta vastaaville kustannussääs-
töille kansallisen puolustuksen osalta.

Huollon ja Logistiikan 
organisointi Euroopassa

Ruotsissa julkaistiin muutama viikko 
sitten selvitysmiehen raportti, joka kos-
kee mahdollista logistiikan ja hankinta-
toiminnan yhdistämistä. Selvitysmies oli 
työssään ottanut vertailukohdaksi Suo-
men, Norjan ja Hollannin vastaavat jär-
jestelyt. Selvitystyössä oli kuitenkin to-
dettu, että kyseisten maiden huollon ja 
hankinnan järjestelyt poikkeavat toisis-
taan niin paljon, että vertailun tekemi-
nen ja mallin ottaminen Ruotsin mallin 
pohjaksi oli mahdotonta. 

Ruotsissa selvitysmies ehdottaa 
FMV:n ja FMLOG -organisaatioiden yh-
distämistä eli hankinnan ja logistiikan vie-
mistä samaan organisaatioon.  Ranskassa 
harkitaan parhaillaan logistiikan erotta-
mista paikallisesta hankintaorganisaatios-
ta (=DGA). Saksassa lainsäädäntö ei edes 
mahdollista hankinnan ja logistiikan yh-
distämistä, koska puolustusmateriaalin 
hankinta on määritelty vain siviilien teh-
täväksi eikä samaan organisaatioon voi 
yhdistää sotilaallisia osia. Esimerkit osoit-
tavat selvästi sen, että ei ole olemassa yhtä 
muita parempaa tapaa organisoida logis-
tiikkaa ja hankintatoimintaa. Ratkaisu 
lähtee aina kansallisista tarpeista, ja sen tu-
lee palvella kansallisen puolustuksen etua. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
mallia ja oppia kannattaa maailmalta 
hakea. Parhaita käytäntöjä voi ja pitää 
kuitenkin tarkastella kriittisesti. Suora 
kansainvälisten mallien ja toimintatapo-
jen kopiointi ei yleensä kannata ja on jos-
kus jopa haitallista. 

Jukka Juusti

Mallia maailmalta
Insinööri- 

kenraalimajuri

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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P uolustusvoimat on asetta-
nut suorituskykyvaatimuk-
seksi haa voit tuneiden ilma-

evakuoin tikyvyn (aeromedical evacua-
tion). MEDEVAC (medical evacuation 
= potilasevakuointi) kyky on ollut yksi 
kriteeri uusien kuljetuskoneiden ja kul-

Potilaiden ilmaevakuointi ja 
MEDEVAC-suorituskyvyn 
parantaminen puolustusvoimissa

jetushelikoptereiden hankinnassa. Tu-
levaisuudessa sekä Ilmavoimien Casa C-
295M (CC) kuljetuskoneet, että Maavoi-
mien NH-90 helikopterit pystyvät soti-
laallisessa kriisissä siirtämään ensihoi-
dettuja potilaita selustasta kotirintaman 
sairaaloihin. 

Tätä sodan ajan suorituskykyä voi-
daan myös hyödyntää rauhan aikana. 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen (YETT) strategian mu-
kaisesti esim. suuronnettomuustilan-
teissa potilaita voidaan virka-apupyyn-
nön perusteella siirtää puolustusvoimi-

Kai ParkkolaTuomo Leino Simo Siitonen

Lääkintä majuri, LT, Ilmavoimien  
ylilääkäri, ILMAVE

Lääkintäeversti, LT 
Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja

Lääkintä kommodori, LT 
Merivoimien ylilääkäri, MERIVE

CASA C-295M (CC) kuljetuskone.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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en MEDEVAC-lentokalustolla nopeasti 
hoitoon sinne, missä sairaalakapasiteet-
tia on riittävästi saatavissa. 

Myös kansainvälisissä kriisinhal-
lintaoperaatioissa MEDEVAC-toimin-
ta on merkittävää. Käytännön kansain-
väliseksi sotilasstandartiksi vakiintu-
neen NATO:n ilmaevakuointiketju jae-
taan taktiseen ja strategiseen ilmaeva-
kuointiin. Tavoitteena NATO:lla on siir-
tää haavoittunut toiminta-alueelta hätä-
kirurgian jälkeen kotimaan sairaalaan 
72 tunnissa.

CASA C-295M-kuljetuskoneen  
MEDEVAC

Ilmavoimat hankki v. 2008 kaksi kap-
paletta uusia CASA C-295M (CC)-kulje-
tuskoneita (kuva 1). Molemmat koneet 
voidaan kahdessa tunnissa muuttaa rah-
tikoneesta MEDEVAC-käyttöön. Tämä 
tapahtuu siirtämällä rahtitilaan 2 tai 3 
MEDEVAC-rahtipallettia (kuva 2), jos-
sa paaritelineet, NATO paarit suojapus-
seineen ja lääkinnälliset happipullot on 
jo valmiiksi kiinnitettynä. Lisäksi CC-
koneen rahtitilasta löytyy 15 pistoketta, 
joista saadaan 230 V/50 Hz sähköä lää-
kintälaitteisiin. Tehohoitoon ja ilmaeva-

kuointiin koulutettu hoitohenkilökunta 
tulee virka-aputilanteissa sairaanhoito-
piireistä. Potilaiden siirto CC-kuljetus-
koneeseen tapahtuu helposti avattavan 
takarampin kautta. 

Yhdeksän paaripotilasta, joista 
enintään kolme tehohoitotasoista poti-
lasta, voidaan kerralla siirtää taktisessa 
ilmaevakuoinnissa enintään 1800 kilo-
metrin päähän. Potilassiirrossa on huo-
mioitava mm. rajallinen sähkönsaan-
ti lääkintälaitteisiin, hämärä ja meluisa 
toimintaympäristö, ahtaat tilat (potilaan 
tutkiminen ja hoito kuljetuksen aikana 
on haastavaa) sekä matkustamon alhai-
nen happiosapaine.

Kuljetuskoneen miehistöön kuuluu 
MEDEVAC mission commander, joka 
kenttälääkinnän ammattilaisena koor-
dinoi potilassiirron suunnittelua ja to-
teutusta yhteistyössä koneen päällikön 
ja lentomekaanikon (load master) kans-
sa. Keskussairaalan hoitohenkilökunta 
evakuointilennolla käsittää kolme anes-
tesialääkäriä ja kuusi tehohoitoon pe-
rehtynyttä sairaanhoitajaa.

NH-90 MEDEVAC
Maavoimat on hankkinut uusia NH-
90-helikoptereita Uttiin parantaakseen 
henkilöstön ja materiaalin siirtokykyä se-
kä ilmaevakuointikykyä (kuva 3). NH-90 
päivystystoiminta 24/7 -periaatteella al-
koi vuoden 2010 alussa. NH-90-helikop-
teripäivystyksellä ei ole tarkoitus korva-
ta lääkärihelikoptereita tai Rajavartiolai-
toksen helikopteritoimintaa, vaan luoda 
lisäsuorituskykyä poikkeustilanteisiin. 

NH-90 MEDEVAC-versiossa on 
kaksi paaripaikkaa. Helikopterin mie-
histöön kuuluva pintapelastaja on saa-
nut ensivastekoulutuksen. Tarvittaessa 
ensihoitolääkäri voidaan ottaa mukaan 
MEDEVAC-lennolle tai VIRVE-radiolla 
konsultoida ensihoitolääkäriä lennon ai-

CC-kuljetuskoneen MEDEVAC-varustus.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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kana. Potilaiden siirto NH-90-helikop-
teriin tapahtuu helposti avattavan taka-
rampin kautta. 

Rauhan aikana ensihoidetut po-
tilaat siirretään pääsääntöisesti lopul-
liseen hoitopaikkaan maakuljetukse-
na, vaikka NH-90 mahdollistaa kahden 
paaripotilaan ilmaevakuoinnin noin 
300 km päähän.

Ensihoitoasema osana  
lääkinnällistä pelastustoimintaa
Puolustusvoimien kenttälääkintämate-
riaalia voidaan siirtää sekä CC-kuljetus-
koneilla että NH-90-helikoptereilla. Eri-

tyisesti ensihoitoaseman (EHAS) varus-
tus (kuva 4) voidaan tällä tavalla nopeas-
ti toimittaa esim. suuronnettomuuspai-
kalle. Näin saadaan lämmin, suojattu ja 
sähköistetty tila potilaiden luokitteluun 
ja hoitoon hankalissakin olosuhteissa. 
NH-90-miehistöt on koulutettu pystyt-
tämään ja käyttämään puolustusvoimi-
en ensihoitoaseman ilmakaaritelttoja.

Tulevaisuuden  
koulutushaasteita
Lääkintähuollossa on tehty kumppa-
nuussopimukset sairaanhoitopiirien 
kanssa, jotka toimivat erikoissairaan-

hoidossa strategisina kumppaneina. 
Myös MEDEVAC-toiminnassa sairaan-
hoitopiirit ovat tärkeät, sillä tehohoi-
toon perehtynyt lääkintähenkilöstö len-
noille tulee keskussairaaloista. Pisim-
mälle koulutusyhteistyö on edennyt Kes-
ki-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Hel-
singin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin 
(HUS) kanssa. Edellytyksenä puolustus-
voimien rauhan ajan MEDEVAC-kyvyn 
laajalle käytölle onkin kyseisen koulu-
tuksen laajentaminen kaikille siviiliter-
veydenhoidon päävastuualueille.  

Valokuvat:  Puolustusvoimat /  
Tuomo Leino ja Kai Parkkola

Ensihoitoasema Lemmenjoen maastossa.
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Merivoimien 
kenttälääkintä

M erivoimia tukeva lääkin-
täorganisaatio on viime 
vuosina uudistunut sekä 

poikkeusolojen että normaaliolojen toi-
mintaa varten. Merivoimien kenttälää-
kintää on kehitetty suoriutumaan saa-
riston suojassa meritse suoritettavas-
ta potilasevakuoinnista, isojen alusten 

lääkinnällistä suorituskykyä on merkit-
tävästi kohennettu, kansainvälinen lai-
vastolääketieteellinen yhteistyö on aloi-
tettu, merilääkintämateriaalia on kehi-
tetty, meriupseerien henkilövalintapro-
sessin lääkinnällinen osa on uudistettu 
ja merilääkintää palveleva tutkimustoi-
minta on tuottanut uutta tietoa poikke-

usolojen suunnittelua varten.
Upinniemessä toimii uusi yksikkö, 

Sukelluslääketieteen Keskus, joka on So-
tilaslääketieteen Keskuksen johdossa ja 
toteuttaa puolustusvoimien sukeltajien 
erityisterveyshuollon ja palvelee meri-
voimia laivasto- ja sukelluslääketieteen 
tutkimusyksikkönä. 

Alusten lääkintähuolto

Merivoimien monet erikokoiset alusluo-
kat vaativat oman lääkintävarustuksen-
sa. Alusten lääkintämateriaali on pakat-
tu seitsemään erilaiseen merilääkintä-
laatikkoon. Näiden uusi sisältö pääte-
tään kuluvan vuoden aikana ja merilää-
kintävarustukseen lisätään seinävaate 
(Kuva 1), joka on sekunnissa avattavissa 

ja jonka läpinäkyvistä taskuista tarvik-
keet ovat nopeasti käyttöönotettavissa. 

Potilaan pystynostoa varten on ke-
hitetty uusia menetelmiä ja uusia tuottei-
ta, kuten kauhapaarin pystynostovaljaat 
(Kuva 2). Kahteen miinalaivaan on ra-
kennettu myös yöpymisen mahdollista-
vat lääkintähytit, joita niissä ei aiemmin 
ollut. Miinalaiva Pohjanmaa on läpäis-

syt NATO-evaluoinnin myös lääkinnän 
osalta, jossa ainoana lisävaatimuksena 
oli yhden lääkeaineen lisääminen varus-
tukseen. Hammaslääkintäkontti on ol-
lut käytössä miinalaivalla ja kontti on 
päivitetty. Tämän ja ensi vuoden aika-
na merivoimat vastaanottaa kolme mo-
dernia miinantorjunta-alusta, joissa on 
lääkintähytti ja painekammio. 

Kuva 1. Merilääkinnän seinävaate ripustettuna ohjusveneen messiin. Kuva 2. Kauhapaariin suunnitellut pys-
tynostovaljaat koekäytössä ohjusveneessä.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Merilääkinnän kehittäminen

Merivoimille hankittiin vuosina 2008 
ja 2010 kaksi evakuointiveneen proto-
tyyppiä malliltaan Buster Magnum, 
jonka kaupalliseen varustukseen kuuluu 
kuomu ja joka on varustettu 150 hv pe-
rämoottorilla (Kuvat 3a ja 3b). Sen jäl-
keen on veneeseen suunniteltu, rakennet-

tu ja testattu paariteline (Kuva 4) sekä 
kehitetty perus NATO-paareihin poti-
lasta kelluttava rakenne (Kuva 5). 

Merivoimien aluskatsastuslauta-
kunta hyväksyi prototyypin ja paariteli-
neen. Kahden lääkintämieskurssin, kah-
den lääkäreiden kertausharjoituksen se-
kä harjoitustoiminnan tuloksena on eva-
kuointivene todettu toimivaksi ja kehi-

tetty käytettävyyttä parantavia ratkai-
suja ja vene varusteineen on valmis esi-
teltäväksi sotavarusteeksi. 

Suoritetut potilasevakuointikokeet 
ja potilaiden jäähtymismittaukset tuke-
vat ratkaisun toimivuutta poikkeusolo-
jen evakuointiveneenä. Vene pystyy lää-
kintämiehen ja veneenkuljettajan kah-
den hengen miehistöin evakuoimaan me-

Kai Parkkola

Kai Parkkola,  
lääkintäkommodori, LT 
Merivoimien ylilääkäri, 

Merivoimien esikunta,

Kuva 3a. Evakuointiveneen prototyyppi Buster Magnum kertausharjoituksessa 
Saaristomerellä.

Kuva 3b. Evakuointiveneen prototyypin 
lastaus kertausharjoituksessa.

Kuva 4. Evakuointiveneen prototyyppi 
Buster Magnumiin suunniteltu 2-paikkai-
nen paariteline.

Kuva 5. Nato-paareihin tehdyn kelluttavan materiaalin kenttäkoe.
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rellä kaksi maaten ja neljä istuen evaku-
oitavaa potilasta kertasuorituksena ja 
hyvissä olosuhteissa jopa 34 solmun (62 
km/h) nopeudella. Veneeseen soveltu-
va muu lääkintävarustus on sama kuin 
puolustusvoimien poikkeusolojen otto-
ambulanssissa.

Jurmo-luokan alukseen (Kuva 6) 
voidaan alumiinipalkista rakennetun 
paariadapterin avulla kiinnittää suola-
huuruja kestävillä merivoimaosilla te-
rästetty ottoambulanssin paariteline, 
jota voidaan käyttää 2- tai 4-paikkai-
sena (Kuva 7). Jurmo-alusta käyttävät 
rannikkojääkärijoukot meritse tapah-
tuvaan siirtymiseen ja alus soveltuu tä-
män joukon omaan evakuointiin. Jurmo-

Kuva 6. Jurmo-luokan alus kansainvälisessä harjoituksessa Saaristomerellä.

Kuva 7. Jurmo-luokan aluksen 4-paikkainen paariteline meritesteissä. Kuvassa kirjoittaja.
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Teemana Merivoimien uudistuva huolto

alukseen mahtuu kerralla parikymmentä 
henkeä. Jurmo-alusta voidaan normaali-
oloissa käyttää tukemaan merellä tapah-
tuvaa potilasevakuointia yhteistoimin-
nassa siviiliviranomaisen kanssa.

Merivoimien lääkintäjohtoryhmä 
on kehittänyt purjehdusten riskiana-
lyysisovelluksen kriisinhallinnan riski-
analyysimallin pohjalta, ja ulkomaan-
purjehduksella aluksen henkilökunta, 
merikadetit ja varusmiehet testasivat 
sen. Riskianalyysi on syytä suorittaa en-
nen pitempikestoisia merivoimien alus-
ten purjehduksia, tehtäviä ja missioita. 
Analyysin perusteella suunnitellaan kul-
lekin purjehdukselle soveltuva lääkintä-
huolto varusteineen ja lääkkeineen.

Merivoimat on asettanut Euroopan 
Unionin pohjoismaiseen taisteluosas-
toon 200 rannikkojääkärin suuruisen 
komppanian, jonka lääkintähenkilös-
töön kuuluu kaksi lääkäriä ja seitsemän 
sairaanhoitajaa. Osasto on lähtövalmiu-
dessa EU:n käskemään kohteeseen vuo-
den 2011 tammikuusta kesäkuun lop-
puun. Osastolle on suunniteltu ja hankit-
tu missioon soveltuva lääkintävarustus.

Atalanta-operaatiossa Intian valta-
merellä on ollut vuoden alkupuoliskolla 
miinalaiva Pohjanmaa, jonka lääkintä-
varustus ja lääkevalikoima suunniteltiin 
erikseen tätä operaatiota varten. Aluk-
sella on lääkintätehtävissä kaksi reservin 
lääkäriä ja kaksi sairaanhoitajaa. 

Merivoimien lääkintää tukeva 
tieteellinen tutkimustoiminta
Potilassuojaus merievakuoinnissa -tut-
kimuksessa mitattiin erilaisen vaate-
tuksen ja suojauksen aikana tapahtuvaa 
potilaan jäähtymistä evakuointiveneen 
keulan avotilassa sekä suojaavan kuo-
mun alla paareilla. Laaditun ennuste-
mallin perusteella potilaan ollessa suo-
jattuna joko pakkaspukuun + sadepu-

Taulukko 1. Viiman ja tuulen vaikutus potilaan jäähtymisen aiheuttamaan selviytymiseen merieva-
kuoinnin aikana veneen avotilassa eri lämpötiloissa. 

parantaa sotilaan taistelukestävyyttä on 
nykyaikanakin vanha asia eli riittävästä 
nestetasapainosta huolehtiminen!

Sukeltajien taistelukestävyyttä pa-
rannetaan tutkimalla alentuneen happi-
osapaineen vaikutusta suorituskykyyn 
(3), väitöskirjatutkimuksella typpinar-
koosista, tutkimuksella sukeltajan opti-
maalisesta nesteytyksestä ennen sukel-
lusta, kehittämällä sukeltajakurssin va-
lintoja ja vaatimuksilla sukeltajien riit-
tävästä fyysisestä kunnosta. Viime mai-
nittua mitataan kehon rasvaprosentin ja 
maksimaalisen hapenottokyvyn avulla, 
joita kuvataan liikennevaloilla seuraa-
vasti: vihreä; täyttää vaatimukset, kel-
tainen; aikaa 3 kk parantaa suoritusky-
kyä ja punainen; sukeltaminen kielletty 
kunnes vaatimustaso täyttyy. Vaatimuk-
set ovat erilaiset taistelusukeltajille, rai-
vaajasukeltajille ja eri ikäryhmille.

Merivoimia tukeva muu kehittämis-
toiminta (4) ja muu puolustusvoimia tu-
keva julkaisutoiminta (5-10) vuoden 2009 
aikana on esitetty kirjallisuusluettelossa. 

kuun tai hypotermiapussiin hän kestää 
hyvin 45 minuutin evakuointikuljetuk-
sen jopa veneen avotilassa nopeudella 30 
solmua (55 km/h) räntäsateessa ulkoläm-
pötilan ollessa +1 astetta, jolloin jääh-
dyttävän ilmavirran nopeus on 15 m/s (1 
ja Taulukko 1).

Akupunktiorannekkeen suojaavaa 
vaikutusta tutkittiin miinalaivan ulko-
maanpurjehduksella, mutta kelin oltua 
tarkoitukseen liian hyvä tarvitaan vielä 
lisätutkimus mahdollisimman huonol-
la kelillä. 

Merivoimien varusmiesten kuivu-
mista viikon jatkuneessa maastoharjoi-
tuksessa mitattiin bodyimpedanssilait-
teistolla ja siinä saatiin hälyttäviä tu-
loksia kun verrattiin tehostetusti yli-
määräisellä annoksella juotettua ryh-
mää niihin, jotka joivat tavanomaisesti. 
Sotilaat kuivuvat paljon ja osa hälyttä-
västi jo viikon mittaisella leirillä ja mi-
kä huolestuttavinta niin eniten kuivu-
neet arvioivat itsensä kaikkein toimin-
takykyisimmiksi (2). Tämän perusteella 
yksinkertaisin, halvin ja tehokkain tapa 
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mien ja puolustusvoimien lääkintähuol-
toon. Yhteen harjoituksista kutsuttiin 
tutustumaan paikallinen aatteellinen 
maanpuolustushenkinen Lounais-Suo-
men lääkintäupseeriyhdistys.

Suomen sukellus- ja ylipainelääke-
tieteen yhdistyksen (SSLY) hallitus toi-
mii yhteistyöfoorumina merivoimien 
lääkintäalan ja siviilisektorin sukellus-
lääketieteellisissä kysymyksissä. Yhteis-
työssä siviilijärjestöjen kanssa on vuosit-
tain järjestetty sukellusonnettomuuksi-
en ensiapukurssi (ADALS, Advanced Di-
ving Accident Life Support), johon ovat 
osallistuneet sekä puolustusvoimien et-
tä siviiliterveydenhuoltohenkilökuntaa, 
merivoimien sukeltajia ja lääkintäreser-
viupseerikurssi (Kuva 8).

Vuoden 2010 syksyllä järjesti meri-
voimat Suomen lähivesillä suuren kan-
sainvälisen laivastoharjoituksen Nort-
hern Coast, johon osallistui ilma-, pin-
ta- ja vedenalaisia aluksia useista maista. 
Harjoitukseen liitettiin lääkintäalan po-
tilasharjoitus. Harjoituksen toisena joh-
tomaana toimii Saksa, jonka laivaston 
kanssa on avattu merilääkintäalan yh-
teistoiminta. 

Viime vuonna avattiin yhteistyö 
Norjan laivaston lääkintäalan kanssa, 
jossa erityisenä mielenkiinnon kohtee-
na oli erityisesti heidän kokemuksensa 
Atalanta-operaatiossa, merilääkintäma-
teriaali, merellinen potilasevakuointi ja 
merilääkinnän kehittämislinjaukset. 

Merivoimat osallistui viime vuon-
na ensimmäistä kertaa partnership for 
peace -statuksen puitteissa NATO-joh-
toiseen vuosittaiseen Medical Naval 
Panel -yhteistyöhön, jossa käsitellään 
merilääkintäalan kansainvälisiä yhteis-
työasioita.

Kuvat: Kai Parkkola.

Merivoimien lääkintähuollon 
kertausharjoitustoiminta ja 
koulutus
Merivoimien poikkeusolojen, ml. lääkin-
nän, organisaatio on uudistettu ja siihen 
kuuluvat uudet lääkintäyksiköt ja uudet 
lääkintävarustekokonaisuudet. Kahden 
meripuolustusalueen poikkeusolojen 
lääkintähuolto perustuu uudelle meri-
huoltopataljoonan lääkintäkomppani-

alle (LÄÄKK), johon on koottu pääosa 
mainittujen merellisten valmiusyhtymien 
lääkinnällisestä suorituskyvystä. 

Molempien meripuolustusalueiden 
LÄÄKK:n terveydenhuollon ammatti-
laisista koostunut runkohenkilöstö on 
koulutettu neljässä kertausharjoituk-
sessa, joissa heidät perehdytettiin uu-
teen organisaatioon, uusiin lääkintä-
varustuskokonaisuuksiin sekä merivoi-

Kuva 8. Sukellusonnettomuuksien ensiapukurssin (ADALS) pelastusnäytös 
Upinniemessä.
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S uomen merivoimat on aloitta-
nut historiansa ensimmäisen 
kriisinhallintaoperaation Af-

rikan sarvea ympäröivillä merialueil-
la, Adenin lahdella ja Somalian edustal-
la. Merivoimien lippulaiva – miinalaiva 
Pohjanmaa - osallistuu kolmen kuukau-
den ajan 1.2.2011 alkaen EU:n meriope-
raatio Atalantaan. Kolmen viikon siir-
tymät operaatioalueelle mukaan lukien 
miinalaiva Pohjanmaa on poissa Suo-
mesta lähes viisi kuukautta. Se on pisin 
merivoimien suorittama purjehdus sit-
ten Suomen Joutsenen kaukomatkojen. 

EUNAVFOR Atalanta on Euroo-
pan unionin ensimmäinen merellinen 
kriisinhallintaoperaatio. Operaatio 
käynnistettiin joulukuussa 2008. Ope-
raatio perustuu YK:n turvallisuusneu-
voston päätöslauselmiin 1814, 1816 ja 
1838. Sen tehtävänä on Maailman elin-
tarvikeohjelman (World Food Program 

= WFP) ruokakuljetusten turvaaminen 
Somalian alueelle. Arvioiden mukaan 
noin 2 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia 
näiden ruokakuljetusten onnistumisesta. 

Operaatio Atalanta on osa kan-
sainvälisen yhteisön laajamittaisia toi-

mia Somalian tilanteen vakauttamiseksi. 
Kestävä ratkaisu edellyttää vakauden ja 
oikeusvaltiokehityksen edistymistä So-
maliassa. Operaatio Atalantan nykyinen 
mandaatti jatkuu 12.12.2012 asti.

EUNAVFOR Atalanta -operaati-
oon osallistuu keskimäärin 4-8 alusta 
ja 1-3 merivalvontalentokonetta. Ata-
lantan lisäksi alueella partioi noin 20 
muuta sota-alusta joko puhtaasti kan-
sallisina osastoina tai monikansallisina 
NATO/US –johtoisina taisteluosastoina. 

Operaatio Atalantan tehtävinä ovat 
tärkeysjärjestyksessä:

 – Maailman elintarvikeohjelman 
(WFP) alusten suojelu niiden toimit-
taessa elintarvikeapua Somaliaan

 – Somalian rannikkovesillä 
liikkuvien alusten suojelu

 – Merirosvouden ja aseellisten 
ryöstöjen ennalta ehkäiseminen ja 
torjunta. 

Atalanta ja 
Suomen Merivoimat

Pohjanmaan kriha-arkea: SA-kuva

Operaatio Atalantan toimialue: Lähde:EUNAVFOR

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Komentaja Aimo Jokela 
Toimii Merivoimien Esikunnan  

huolto-osaston päällikkönä  
Huolto-osasto vastaa operaatio  

Atalantan huollon ja logistiikan 
suunnittelusta

Aimo Jokela

Lisäksi se suojaa YK:n pääsihtee-
rin pyynnöstä tarvittaessa Afrikan Uni-
onin AMISOM -kriisinhallintaoperaati-
on kuljetuksia Somaliaan.

Miinalaiva Pohjanmaan 
tehtävät 
Miinalaiva Pohjanmaa osallistuu ATA-
LANTA -operaation kaikkiin tehtäviin 
koko operaatioalueella 1.2. – 31.4.2011 
välisen ajan. Alukselle suunniteltuja 
tyypillisiä tehtäviä ovat saatto-, suoja-
us-, tiedustelu-, ja alustarkastustehtävät.

Pohjanmaa soveltuu hyvin toimin-
taan Adenin lahdella ja rannikoiden lä-
heisyydessä matalan syväksensä ja kom-
paktin kokonsa puolesta. Näin se va-
pauttaa isommat taistelualukset parti-
oimaan Intian valtameren laajoja aavoja.

Tämä onkin tarpeen, sillä kauim-

maiset kaappaukset ovat tapahtuneet yli 
1000 meripeninkulmaa Afrikan itäran-
nikosta - itse asiassa lähempänä Intiaa 
kuin Afrikkaa. 

Miksi Suomen tulee olla mukana 
tämän kaltaisessa toiminnassa? 

Periaatteessa kysymys on solidaari-
suudesta muita maailman valtioita koh-
taan. Suomi osoittaa tällä tavoin val-
miutensa kantaa oman osansa kansain-
välisen kaupankäynnin turvaamiseksi. 

Suomen talous on osa maailman-
kauppaa ja Adenin lahti ja Afrikan Sar-
ven merialueet eräs keskeisiä kauppame-
riväyliä. Vuoden 2008 tilastojen mukaan 
Suezin kanavan ja siten käytännössä Ade-
nin lahden kautta kulki noin 7,5 pro-
senttia maailman kauppamerenkulusta. 
Vuosittain se tarkoittaa yli 20 000 alusta. 

Merialueen merkityksen vuoksi on 
selvää, että alue kiinnostaa kaikkia me-
renkulkijoita. Siellä missä liikkuu suuria 
taloudellisia arvoja, liikkuu myös niitä 
laittomilla keinoilla havittelevia saalis-
tajiakin – tässä tapauksessa merirosvo-
ja. Helmikuun lopulla 2011 merirosvo-

Atalanta ja 
Suomen Merivoimat

Pakolaisveneen tarkastus. Lähde: SA-kuva

Merirosvouksen riskiarvio Afrikan sarven alueella. Lähde:IMB
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jen hallussa oli yli 30 kaapattua alusta 
ja noin 700 merimiestä panttivankeina.

Tätä taustaa vasten on selvää, että 
Adenin lahti ja Itäisen Afrikan merialu-
eet pitää rauhoittaa, jotta alueella liik-
kuminen olisi turvallista.  

Atalanta -operaation vaikutus
Atalanta -operaatio on tähän mennes-
sä onnistunut hyvin päätehtävässään hu-
manitaaristen kuljetusten suojaamises-
sa. Yhtään avustuskuljetusalusta ei ole 
kaapattu operaation aikana. Somaliaan 
on tänä aikana kuljetettu lähes 500 000 
tonnia avustustarvikkeita – 185 alussuo-
ritusta - pääosin ruokaa. 

Operaatio on mahdollisuuksien 
mukaan suojannut ja saattanut myös 
muuta laivaliikennettä. Merirosvojen 
pidättäminen ei ole operaation pääteh-
tävä eikä tällä mitata operaation tulok-
sellisuutta. Median uutisoinnin kannal-
ta se tosin vaikuttaa olevan operaation 
mielenkiintoisin osa-alue. 

Lunnasrahojen vahvistamat meri-
rosvot iskivät Kansainvälisen merenkul-
kujärjestön (IMB) laskelmien mukaan 
vuoden 2010 aikana 445 kertaa Soma-
lian rannikolla, Adenin lahdella ja Inti-

an valtamerellä, tosin useimmiten epä-
onnistuen kaappausyrityksissään. 

Edellisvuodesta hyökkäysten mää-
rä lisääntyi noin kaksinkertaiseksi. 
Hyökkäyksistä päätyi v 2010 noin 12 % 
onnistuneeseen aluksen kaappaukseen, 
lukumäärän ollessa tällöin 53 alusta. 

Merirosvohyökkäysten onnistumis-
prosenttia on onnistuttu laskemaan ope-
raatio Atalantan aikana 38 prosentista 
12 prosenttiin. Samanaikaisesti yritys-

ten määrä on tosin kasvanut 300 pro-
senttia, joka osaltaan selittää kasvanut-
ta kaapattujen alusten määrää. Huhti-
kuun lopulla 2011 oli merirosvojen hal-
lussa 26 alusta ja 532 merenkulkijaa 
panttivankina.

Pääsyy epäonnistuneisiin kaappa-
uksiin on kauppa-alusten aikaisempaa 
parempi varautuminen kaappaustilan-
teisiin. Operaation kuluessa onkin kehi-
tetty kauppa-aluksille suojautumismalli, 
jolla onnistuneiden kaappausten toden-
näköisyyttä on kyetty laskemaan. Suo-
jautumismalli sisältää niin fyysisiä este-
rakenteita kuin myös tähystyksen tehos-
tamista ja reittivalinnan optimointia.

Edellä esitettyjä lukuja tarkastelta-
essa voidaan todeta, että operaatio Ata-
lanta on onnistunut tältä osin vain ra-
joittamaan merirosvouden laajenemista. 

Ongelman ratkaisu ei olekaan me-
rellä vaan maissa. Romahtaneen enti-
sen Somalian valtion alueelle on saatava 
toimiva yhteiskuntarakenne ja järjestys. 
EU:lla ja muilla järjestöillä onkin tätä 
nykyä meneillään lukuisia hankkeita 
myös Somalian mantereella. Menestys-

Jemeniläinen dhow Adenin lahdella. Lähde: EUNAVFOR

Somalian ruoka-apua: Lähde: EUNAVFOR
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operaatiossa ei välttämättä nouse ko-
vinkaan korkeaksi. Ruotsalaisten koke-
musten mukaan heidän keskinopeudek-
seen kahdella ohjusvenettämme vastaa-
valla ”kustkorvetilla” muodostuu rei-
luksi 7 solmuksi – siis hiljaiseksi ristei-
lynopeudeksi.

Sen sijaan eräiden järjestelmien 
käyntiajat – ääriesimerkkinä lähes aina 
käyvät apukoneet – voivat muodostua 
huomattavan korkeiksikin. Laskennalli-
sesti aluksen operaation viiden kuukau-
den aikana ajama matka vastaa ainakin 
kahden kotimaan normaalivuoden käyt-
töä. Tähän kun lisätään operaatioalueen 
aiemmin mainitut kotimaisia huomatta-
vasti kuluttavammat olosuhteet, niin te-
hostetut kunnossapitotoimenpiteet ovat 
välttämättömiä. 

Aluksen operaatio Atalantaa 
varten tehdyt muutostyöt ja 
varustelu
Miinalaiva Pohjanmaalla suoritettiin 
huomattavia teknisiä muutostöitä tu-
levia operaatio-olosuhteita silmällä pi-
täen. Keskeisin seikka, johon varaudut-
tiin, oli lämpökuorman hallinta. 

Lisääntynyt lämpökuorma vaikut-
taa alukseen pääosin kahta kautta. Ope-

raatioalue – erityisesti Adenin lahti – on 
eräs maailman kuumimmista merialu-
eista. Auringon päivittäinen lähes pys-
tysuora säteily paahtaa noin kaksitoista 
tuntia armottomasti ja kuumentaa aluk-
sen rakenteet polttavan kuumiksi. Toi-
saalta korkea meriveden lämpötila – 26 
– 30 C  - heikentää oleellisesti meriveden 
jäähdytyskapasiteettia. 

Miinalaivan, joka on alkujaan ra-
kennettu toimimaan suomalaisissa mak-
simissaan n. 20 C asteen meriveden läm-
pötiloissa, jäähdytyskapasiteetti ei yksin-
kertaisesti ole riittävä. Jäähdytystä jou-
duttiinkin huomattavasti tehostamaan. 
Koko aluksen oman jäähdytysjärjestel-
män kapasiteetti lisättiin maksimiinsa. 
Se ei kuitenkaan riittänyt, vaan aluksen 
peräkannelle asennettiin lisäjäähdytin-
koneikko, josta viileyttä johdetaan aluk-
sen sisätiloihin. Kaikki asuin- ja oleske-
lutilat ilmastoitiin, ampumatarviketi-
lat jäähdytettiin ja aluksen järjestelmien 
jäähdytystä tehostettiin. 

Tehokkaimmin haluttuun lopputu-
lokseen päästään kuitenkin, ei jäähdy-
tystehoa lisäämällä, vaan jäähdytystar-
vetta pienentämällä. Tässä auttaa huo-
mattavasti miinalaivan muutama vuosi 
sitten vaaleammaksi muutettu yleisvä-

tä onkin saavutettu pohjoisessa Somali-
maan ja Puntlandin alueella. Eteläisem-
pää Somaliaa hallitsevat edelleen erilai-
set aseelliset yhtymät.  

Kestävän ratkaisun avaimet ovat lä-
hes kahden vuosikymmenen kaaoksesta 
ja klaanisodista kärsineen maan vakaut-
tamisessa ja toimivien valtiorakenteiden 
luomisessa. Merioperaatio on yksi askel 
kehityksessä, joka luo perusteita mui-
den organisaatioiden ja avustusjärjes-
töjen toiminnalle entisen Somalian va-
kauttamiseksi. Tie järjestäytyneeseen yh-
teiskuntaan on alueella kuitenkin vielä 
pitkä ja tässä tapauksessa hiekkainen.

Olosuhteet
Millaisiin olosuhteisiin miinalaiva Poh-
janmaa joutui Adenin lahdella ja Intian 
valtameren puolella? Alue sijaitsee poh-
joisella pallonpuoliskolla noin 1000 – 
2000 km päiväntasaajasta pohjoiseen. 
Pohjanmaan osallistuminen helmikuun 
alusta huhtikuun loppuun ajoittuu siten 
talvi- ja kevätkauteen, jolloin alueen kes-
kilämpötila on noin 30 – 34 C. Kesäkuu-
kausina lämpötila sen sijaan voi kohota 
aina 45 – 50 C asteeseen asti. Meriveden 
pintalämpötila on talvikuukausina noin 
26-28 C astetta. Oman lisänsä olosuhtei-
siin tuo vielä erityisesti Adenin lahdella 
hiekka, jota aika ajoin navakasti puhal-
tavat tuulet tuovat merialuetta joka puo-
lelta ympäröiviltä aavikoilta.

Valtamerien korkea suolapitoisuus 
– Itämeressä n. 7 promillea, valtameris-
sä viisinkertainen eli n. 35 promillea – li-
sää huomattavasti kaluston kunnossapi-
totarpeita. Kannella säälle alttiina oleva 
tekniikka on tarkastettava ja huolletta-
va tarvittaessa päivittäin, jotta kyetään 
varmistumaan sen toimintakunnosta.

Aluksen käyttöprofiili operaatios-
sa tullee olemaan saatto- ja partiointi-
tehtävät. Tällöin aluksen keskinopeus 

Merirosvohyökkäysten kehitys.
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ritys. Sen lisäksi naamioverkoista ra-
kennetut katokset tarjoavat tervetullut-
ta auringonsuojaa kannella tehtäviään 
suorittaville merimiehille. Naamioverk-
kojen kestävyys reippaassa merituulessa 
ja ajoviimassa on vain osoittautunut ra-
jalliseksi. Edellisen lisäksi täytyy joiden-
kin järjestelmien käyntiaikoja rajoittaa 
ylikuumenemisen estämiseksi. 

Makeanvedentuotto varmennet-
tiin uusimalla ja kahdentamalla aluksen 
käänteisosmoosiolaitteisto. Juomavete-
nä käytetään pääsääntöisesti pullotet-
tua vettä, vaikka aluksen itse tuottama 
vesi on myös juomakelpoista. Satamista 
vettä ei ole aikomusta ottaa, koska näin 
saatavan raakaveden laatua ei kyetä riit-
tävässä määrin varmistamaan. Aluksen 
makeavesilaitos on toiminutkin suunni-
telmien mukaisesti. 

Miehistön varustus on sekoitus me-
rivoimien varustusta ja soveltuvin osin 
maavoimien aavikkovarustusta. Laiva-
palveluksessa perusasu on meritaistelu-
asu, mutta kaikille on jaettu myös aavik-
komaastopuku m/04.

Aluksen aseistuksessa vahvistettiin 
lähitorjuntakykyä lisäämällä 12,7 mm 
raskaita konekivääreitä, parantamal-
la sirpalesuojausta ja kohentamalla pi-
meänäkökykyä. Mukaan otettavien am-
pumatarvikkeiden laatu ja määrä suun-
niteltiin operaatioalueen riskianalyysin 
perusteella. Tähänastisten kokemusten 
perusteella merirosvojen aseistus koos-
tuu käsiaseista pääosin Kalashikov-ryn-
näkkökivääreistä ja RPG -kevyistä sin-
goista.

Ampumatarviketäydennyksiä ei 
alukselle ole suunniteltu, vaan alus ky-
kenee itse kuljettamaan ja varastoi-
maan koko operaation ajalla tarvitse-
mansa ampumatarvikkeet. Tällä välte-
tään ampumatarvikkeiden kuljetuksiin 
kolmansien maiden kautta liittyvä ras-

kas lupabyrokratia.  
Aluksen pää- ja apukoneille suori-

tettiin laajat ennakoivat huollot ennen 
lähtöä ja ilmanotot niin koneille kuin il-
mastoinnillekin varustettiin hiekkasuo-
dattimilla.

Aluksen satelliittijärjestelmä uu-
sittiin ja kahdennettiin sekä johtamis-
yhteykset täydennettiin operaation vaa-
timusten mukaisiksi.

Toimintakykyä ja varmuutta pa-
rantaa myös kaksi Boomeranger 760 
kovapohjaista kumivenettä, joilla alus-
tarkastusosasto kykenee nopeasti liik-
kumaan kohteelleen.

Henkilöstö
Halukkuus tähän merivoimien ensim-
mäiseen kriisinhallintaoperaatioon oli 
suurta – kaikkiaan noin sataa tehtävää 
haki 930 hakijaa. Kaikki hakijat testat-
tiin niin henkisiltä kuin fyysisiltä omi-
naisuuksiltaan - Cooperin testissä pi-
ti muun muassa juosta vähintään 2400 
m. Myös aikaisempi nuhteeton palvelus-
historia oli edellytyksenä valinnalle. Sa-
moin hammaskaluston kunto tarkastet-
tiin, sillä kokemuksen mukaan huomat-
tava osa lääketieteellistä ongelmista joh-

tuu viallisista hampaista. Tässäkin ope-
raatiossa jouduttiin silti turvautumaan 
paikallisen hammaslääkärin apuun.

Aluksen henkilöstön vahvuus on 
89 henkeä, joista naisia on 5 kappalet-
ta. Aktiivihenkilöstöä on hieman yli 
puolet lopun muodostuessa reserviläi-
sistä. Aluksen henkilöstöön kuuluu 12 
hengen Vessel Protection Detachment – 
suojaus ja tarkastusosasto, joka tarvitta-
essa suorittaa epäilyttävien alusten tar-
kastustehtävät ja toimii aluksen lähisuo-
jausosastona. Suojaus- ja tarkastusosas-
to on integroitu aluksen muuhun toimin-
taan, joten he osallistuvat myös aluksen 
vahtivuoroihin.

Reserviläisten osalta eri alojen am-
mattimiehet kuten esimerkkinä kokit, 
poliisit, palomiehet, konemiehet, oli-
vat etusijalla. Aluksen miehistöön kuu-
luu myös kaksi somaliantaitoista suoma-
laisen varusmiespalveluksen läpikäynyt-
tä tulkkia. 

Aluksen lisäksi operaatioon osal-
listuu maissa Djiboutissa 5 henkilön tu-
kiyksikkö sekä muutama upseeri niin 
operaation johtoesikunnassa Englan-
nissa kuin merellä toimivassa operaatio-
joukon esikunnassa. Suomalaisen krii-

Merimiesmajoitus Pohjanmaalla:  SA-kuva

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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sinhallintaorganisaation kokonaisvah-
vuus on näin ollen yhteensä 98 henkilöä.

Henkilöstöön kohdistuva sotilaal-
linen riskitaso on operaatiossa arvioitu 
kohtuullisen matalaksi. Suuremman ris-
kitekijän muodostavatkin ympäristöte-
kijöistä aiheutuvat vaikutukset. Lämpö-
kuorma ei rasita vain tekniikka vaan on 
vakavasti otettava lisäkuormitus myös 
henkilöstölle. 

Satamakäyntien aikana riskit ko-
rostuvat, sillä silloin henkilöstö joutuu 
tekemisiin muun muassa afrikkalaisen 
liikennekulttuurin kanssa, jossa ero-
avaisuudet kotimaiseen käyttäytymi-
seen voivat olla suuriakin. Maltilla toki 
sielläkin selviää.

Myöskään paikalliset taudinaihe-
uttajat eivät ole väheksyttävä tekijä. Ma-
lariasääsken pisto voi aiheuttaa vakavan 
sairastumisen. Samoin kolera ja kelta-
kuume ja HIV eivät ole alueella tunte-
mattomia. Rokotussuoja kattaakin niin 
keltakuumeen kuin kolerankin ja mala-
rialääkitystä on tarjolla tarpeen vaaties-

sa. HIV:iin ei auta muu kuin pidättäyty-
minen intiimeistä kontakteista paikalli-
sen väestön kanssa.

Suurin aluksen henkilöstöä koh-
dannut käytännön riski lienee kuiten-
kin ollut erittäin hyvästä ruuasta johtu-
va taipumus elopainon nousuun. Sitä to-
sin on vastustettu tarmokkaalla kuntoi-
luvälineiden käytöllä. 

Aluksen tiivis toiminta- ja asuin-
ympäristö tuovat oman lisämausteen 
kriisinturvaajan arkeen. Oma yksityi-
syys on suhteellisen rajallista ja kaveri-
en kanssa täytyy tulla toimeen.

Terveystilanteen ylläpidosta aluk-
sella huolehtii kaksi lääkäriä ja kaksi 
sairaanhoitajaa. Ainoa sairaalahoitoa 
vaatinut tapahtuma on ollut yksi umpi-

Miinalaiva Pohjanmaa täydentää Djiboutissa. Lähde SA-kuva

Djiboutin tukiyksikön arkea. Lähde.SA-kuva
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suolitapaus, joka leikattiin Djiboutissa 
ranskalaisessa Bouffardin sotilassairaa-
lassa. Kyseinen henkilö kykeni parin vii-
kon toipumisajan jälkeen jatkamaan teh-
tävässään aluksella.  

Aluksen huoltaminen ja 
täydentäminen
Aluksen huollon ja ylläpidon osalta 
suunnittelun tavoitteena oli mahdolli-
simman pienen jalanjäljen jättäminen 
kohdealueelle. Käytännössä tämä mer-
kitsee laajamittaista turvautumista os-
topalveluihin ja vain pientä tukiyksik-
köä maissa. Näin päädyttiin Djiboutiin 
sijoitettuun viiden miehen tukiyksik-
köön, joista huoltoa päätoimisesti edus-
taa kolme henkilöä. 

Toki näin pieni tukiyksikkö aihe-
uttaa yksikön henkilöstölle useita oman 
päätehtävän ohella hoidettavia tehtä-
viä. Tähänastisen kokemuksen valossa 
tukiyksikön mitoitus on ollut tiukka, 
mutta toimeen on silti tultu.

Vaikka operaatioalue on Afrikan ja 
Arabian niemimaan läheisyydessä, on se 
ollut vuosituhansia vilkkaan meriliiken-
teen läpikulkuväylä. Näin alueelle onkin 
kehittynyt toimiva, osittain erittäin ny-
kyaikainen satamaverkosto, jonka kaut-
ta aluksen tarvitsemat palvelut kyetään 
pääosin toimittamaan. 

Aluksen tarvitsemien täydennys-
ten, kuten ruokatarvikkeiden ja poltto-
aineen osalta, käytetään hyväksi alueella 
toimivia palvelun tuottajia. Tavoitteena 
oli löytää luotettava alushuolitsija, jolla 
on jo aikaisempaa kokemusta toimimi-
sesta kyseisessä operaatioalueella ja ope-
raatio Atalantassa erityisesti. 

Kilpailutuksen jälkeen valinta koh-
distu norjalaiseen Wilhelmsen Groupiin. 
Wilhelmsen Group on maailmanlaajui-
nen merilogistiikan osaaja, joka meillä 
tunnetaan muun muassa uusien autojen 

rahtaajana Kauko-Idästä Suomeen. Wil-
helmsen tekee rahtauksen ohella laajaa 
aluspalvelutoimintaa ympäri maailmaa. 
Norjan merivoimat käyttivät heidän pal-
velujaan v 2009, kun fregatti Fridtjof 
Nansen osallistui operaatio Atalantaan.

Yhteistoiminta Wilhelmsenin 
kanssa on toiminutkin hyvin. Heidän 
paikallisen norjalaista syntyperää ole-
van edustajan ajatusmaailma on ollut 
varsin lähellä suomalaisten tapaa ajatel-
la. Yhteinen tavoite on ollut saada asiat 
pyörimään ja siinä on myös onnistuttu. 

Kotimaasta operaatioalueelle rah-
dattiin etukäteen vain kaksi merikon-
tillista materiaalia. Pääosin oli kysees-
sä aluksen tarvitsemasta kulutusmate-

riaalista, jonka saanti operaatioalueel-
ta arvioitiin hankalaksi. Tyypillisiä esi-
merkkejä tällaisista materiaaleista ovat 
aluksen tarvitsemat erikoisvoiteluaineet 
ja jäähdytysnesteet sekä hygieniaan tar-
vittava käsidesi. 

Operaatioalueelle siirtymisen ai-
kana alus suoritti kaksi satamakäyntiä, 
mennessä Malagassa Espanjassa ja Lar-
nakassa Kyproksella. Takasin tullessa 
välietappeina ovat Souda Bay Kreeta ja 
Cadiz Espanja. 

Aluksen päätukeutumissatamana 
operaatioalueella toimii Djibouti. Muita 
mahdollisia satamia, joissa alus toden-
näköisesti vierailee, ovat Salalah Oma-
nissa, Mombasa Keniassa ja Port Vic-

Pohjanmaa siirtymäajossa operaatioalueella

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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toria Seychelleillä sekä Dar es Salaam 
Tansaniassa. Näillä näkymin Seychellit 

Pohjanmaa avustaa merirosvojen vapauttamaa kalastusalusta. Lähde: SA-kuva

jäävät Pohjanmaalta käymättä. Muissa 
mainituissa satamissa on jo käytykin.

Djiboutin tukiyksikön toimintata-
pa on lähettää aina kuhunkin satamaan 
taistelijapari, joka yhdessä Wilhemsenin 
edustajan kanssa järjestää aluksen tar-
vitseman tuen.  

Aluksen normaali toimintatapa-
malli on kymmenkunta päivää merel-
lä ja kolmisen päivää satamassa täyden-
tämässä ja huoltamassa. Operaatiokau-
den keskelle suunniteltiin kymmenen 
päivän huoltojakso, jonka aikana suo-
ritettiin suurempia huoltoja ja tarvitta-
via korjaustöitä. 

Huoltojakson aikana maaliskuussa 
tarjoutui miehistölle mahdollisuus noin 
viikon Suomi-vapaaseen. Huoltojakson 
yhteydessä suoritettiin operaatioalueel-

Pohjanmaa siirtymäajossa operaatioalueella
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le kaksi huoltolentoa, joilla saatiin kul-
jetettua sekä tarvittava henkilöstöä että 
materiaalia.

Henkilöstövaihtoja ei operaation 
kestäessä ollut suunniteltu, mutta koti-
maahan oli varattu pieni rotaatiokoulu-
tettu henkilöstöreservi yllätyksellisten 
henkilöstötarpeiden varalle. Operaati-
on aikana palveluksen on keskeyttänyt 
vain yksi henkilö kotiasioiden takia, jo-
ten henkilöstötäydennyksiin ei ole tar-
vinnut turvautua.

Kunnossapidon suunnittelu perus-
tui aluksesta kertyneeseen pitkään koke-
mukseen, jonka perusteella todennäköi-
simmät korjaus- ja huoltokohteet määri-
tettiin. Tarvittaessa alusta tuetaan koti-

maasta merivoimien materiaalilaitoksen 
lähettämillä varaosalähetyksillä ja tar-
peen vaatiessa korjauspartiolla. 

Teknisen kunnossapidon osalta alus 
on pyritty tekemään mahdollisimman 
itsenäiseksi. Lisävaraosia on sijoitettu 
alukselle kokemuksen mukaisia toden-
näköisimpiä huoltotöitä varten. Aluk-
sen tekniselle henkilöstölle on annettu 
lisäkoulutusta. Alus kykeneekin näin 
itse suoriutumaan todennäköisimmistä 
eteen tulevista kunnossapitotöistä II-ta-
so mukaan lukien. 

Eräänä merkittävänä seikkana 
kunnossapidon osalta on huomioitava 
varsin pitkä vasteaika – vähintään seit-
semän vuorokautta tai enemmän, jos ma-

Lähteitä:
 – http://www.mschoa.org
 – http://www.eunavfor.eu
 – http://www.consilium.

europa.eu/showPage.
aspx?id=1521&lang=EN

 – http://www.icc-ccs.org/home/
piracy-reporting-centre

 – http://www.safety4sea.com/
article.php?id=2461

 – http://www.imo.org/ourwork/
security/piracyarmedrobbery/
pages/piratereports.aspx

 – http://www.joc.com/piracy/
special-piracy-report-numbers

teriaalia pitää tilata operaatioalueen ul-
kopuolelta. Viipyipä eräs varaosapaketti 
matkalla lähes pari kuukautta.

Sotilaskotitoimintaa aluksella ei 
ole, mutta kanttiini kyllä. Kanttiini on 
järjestetty aluksen messien yhteyteen, 
joista saa ostaa virvoitusjuomia ja pik-
kupurtavaa. 

Tähänastiset 
operaatiokokemukset 
Miinalaiva Pohjanmaa on tähän mennes-
sä suorittanut meriliikenteen suojausteh-
tävää Adenin lahdella, ruokakuljetusten 
saattotehtäviä Somalian ja Kenian ran-
nikoiden edustalla ja tiedustelutehtäviä 
Somalian edustalla. Alus on suorittanut 
kolmattakymmentä pääosin kalastus-
alusten ja pakolaisveneiden tarkastus-
ta ja yhden merirosvojen kaappauksesta 
vapautuneen eteläkorealaisen kalastusa-
luksen avustamisen Mombasaan. 

Yksi selkeä merirosvojen emäalus 
saatiin kiinni huhtikuun alussa. Tämä 
kiinniotto johti 15 päivää kestäneeseen 
vaiheeseen, jossa yritettiin etsiä kiinni-
otetuille merirosvoille sopivaa vastaan-
ottajavaltiota. Sellaista ei kuitenkaan 
löytynyt ja operaation johdon määrä-
yksellä kiinniotetut vapautettiin Soma-
lian rannikon edustalla.

Aluksen järjestelmät ovat toimineet 
varsin hyvin. Pienehköjä kulumis- ja rik-
koontumistapauksia on tietty esiintynyt, 
mutta ne eivät ole olennaisesti estäneet 
operatiivista toimintaa. Jopa mediassa 
näyttävästikin uutisoitu vasemman evä-
vakaimen vajatoiminto oli käytännössä 
lähinnä haitaksi luokiteltava vika. Sekin 
saatiin korjattua, kun Suomesta saatiin 
varaosat paikalle.  

Samoin tehostettu jäähdytys on 
osoittautunut toimivaksi ja kapasitee-
tiltaan riittäväksi vallitseviin olosuhtei-
siin. Yllättänyt on vain jäähdytyskonei-

Piraattien emäalus Pohjanmaan hinauksessa

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Tehtävä suoritettu. Mitalliparaati 29.4.2011 Djibouti. SA-kuva

den tuottaman kondenssiveden määrä. 
Aluksen tarvitsemien peruspalve-

luiden järjestämisestä on alushuolitsi-
jamme Wilhemsen suoriutunut erittäin 
hyvin. Tarvittavat täydennykset koti-
maasta on kyetty suorittamaan käyttä-
en hyväksi puolustusvoimien sopimus-
kumppanin – DHL:n – logistiikkapal-
veluja. Lähes viikoittain onkin jokin va-
raosa- tai täydennyspaketti matkannut 
lentoteitse operaatioalueelle. 

Yhteenveto
EU:n merellinen kriisinhallintaoperaa-
tio Atalanta on Suomen merivoimien 
ensimmäinen kriisinhallintaoperaatio. 
Tähän mennessä se on opettanut paljon 
harjoituksen suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuville osapuolille. Neljän 
kuukauden purjehduksen jälkeen Poh-
janmaan henkilöstöstä on hitsautunut 
hyvin toimiva kriisiajan yksikkö myös 
kotimaan puolustuksen tarpeisiin. 

Miinalaiva Pohjanmaa on osallistu-
nut kaikkiin operaatio Atalantassa esiin-
tyviin tyypillisiin tehtäviin. Se on suorit-
tanut onnistuneesti merialueen partioin-
tia, ruoka-alusten saattoa, epäilyttävien 
alusten tarkastuksia, tiedustelutehtäviä 
Somalian rannikon edustalla, alusten ja 
pakolaisten avustustehtäviä sekä viimein 
myös merirosvojen kiinniottoa. Edes 
aluksen oman helikopterikyvyn puuttu-
minen ei ole ollut esteenä tässä.  

Operaation jälkeen merivoimiemme 
kansainvälinen toimeenpano- ja yhteis-
toimintakyky on vahvistunut entisestään. 
Valmius merelliseen kriisinhallintaope-
raatioon on myös todennettu käytännös-
sä eikä vain suunnitelmapapereissa.

Suomen osallistuminen EU-operaa-
tioon on myös solidaarisuutta muita maa-
ilman valtioita kohtaan. Osallistumalla 
EU-operaatioon Afrikan Sarven alueel-
la Suomi tukee samalla EU:n ja muiden 

tahojen hankkeita järjestyksen palautta-
miseksi entisen Somalian alueelle.

Osallistuminen humanitäärisen 
avun perillepääsyn turvaamiseen ei ole 
myöskään vähäinen tehtävä. Suojattavi-
en kansainvälisten ruoka-apukuljetusten 
kautta ruokitaan lähes neljännestä ko-
ko Somalian 9 miljoonaisesta väestöstä.  

Osallistumalla merenkulun turval-
lisuuden edistämiseen Atalantan puit-
teissa Suomi edistää samalla kansainvä-
listä yhteistyötä ja kaupankäyntiä. Ny-
kypäivänä kansainvälistyminen on Suo-
men valtion elinehto. Operaatio Atalan-
taan osallistuminen tukee myös osaltaan 
tätä tavoitetta. 
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Suunnittelupöydältä 
toteutukseen

Operaation valmistelutoimenpiteet ML 
Pohjanmaalla päästiin aloittamaan ope-
raatioon osallistumispäätöksen jälkeen 
täysipainoisesti lokakuun puoliväistä 
lähtien. Merivoimat järjesti useita kou-
lutus- ja valintatilaisuuksia soveltuvan 
henkilöstön löytämiseksi operaatioon. 

Aluksen huoltojoukkueen valinta-
prosessissa korostuivat ammatilliseen 
osaamiseen liittyvät näkökohdat. Eri-
tyisesti keittiöhenkilöstöön pyrittiin 
löytämään sellaisia henkilöitä, joilla 
on aiempaa kriisinhallintakokemusta, 
sekä näyttöjä keittiötaidoissa. Jo kou-
lutusvaiheen aikana kävi selväksi, että 

Huoltotoimenpiteiden toteutus  
ML Pohjanmaalla  
operaatio Atalantassa

operaatioon lähtevän henkilöstön tulee 
kiinnittää huomiota painonhallintaan 
ja riittävään liikuntaan. Ruoka on ollut 
erinomaista koko operaation ajan.

Operaation suunnittelu- ja koulu-
tusvaiheessa kartoitettiin sellaisia asia-
kokonaisuuksia, jotka poikkeavat nor-
maalista alustoiminnasta ulkomailla. 
Tällaisiksi asioiksi tunnistettiin mm. 
alueella olevat tauti- ja hyönteisriskit. 
Muonatäydennyksiin liittyvät laatu- ja 
hygieniariskit, sekä mahdollisiin meri-
rosvoudesta epäiltyjen kohdehenkilöi-
den käsittelyyn liittyvät näkökohdat. 
Riskikartoituksen jälkeen tarkasteltiin 
operaatioon varattua materiaaliyksik-
kötyyppiä, johon saatiin toteutettua 

muutamia tarpeellisia muutoksia.
Materiaalia alukselle toimitet-

tiin eri joukko-osastoista Maavoimien 
Materiaalilaitoksen myötävaikutuk-
sella, sekä Merivoimien toteuttamina 
hankintoina koko joulukuun ajan aina 
aluksen lähtöön asti. Alukselle lastattiin 
mukaan sellaisia päivittäistavaroita, joi-
den hankinnan tiedettiin olevan hanka-
laa toiminta-alueella. Tällaista materi-
aalia olivat esimerkiksi aluksen tarvit-
semat erikoisvoiteluaineet ja jäähdytys-
nesteet. Osa operaatioon osoitetusta ma-
teriaalista lastattiin National Support 
Element:in (NSE) toimesta merikont-
tiin, joka laivattiin kohti toiminta-aluet-
ta jo joulukuun alussa.

ML Pohjanmaan ensimmäiset huol-
totäydennykset Upinniemessä muoni-
tuksen osalta noudattivat hyvin pitkälti 
koulutuspurjehduksista tuttua kaavaa. 
Merivoimat oli tehnyt huoltosopimuk-
sen norjalaisen Wilhelmsen Ship Servi-
cen (WSS) kanssa. Heidän edustajansa 
vieraili aluksella jo Upinniemessä ja hoi-
ti asiaan liittyvät käytännön järjestelyt 
moitteetta. NSE:n toimintaa on esitelty 
toisaalla tässä lehdessä.

Alushuollon haasteet
Operaation kiireellinen toteutusaika-
taulu asetti aluksen huollon suunnitte-Polttoaineproomu Mombasassa.

Vesa Salonen

Lääkintäkomentaja-
kapteeni,  
päällikkölääkäri

Harri Vuori

Yliluutnantti, 
Taisteluvälineupseeri

Jari Koivuniemi

Yliluutnantti,  
yksikön pursimies
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Tykkihuoltoa operaatioalueella.

lulle ja toteutukselle hivenen normaa-
lista poikkeavia haasteita. Aluksen ul-
kopuolista maalipintaa ei kyetty talvi-
olosuhteista johtuen huoltamaan ja tämä 
jätettiin operaatioalueella tapahtuvak-
si toimenpiteeksi. Aluksen ulkokansille 
asennettiin myös uusia venepukkeja, sir-
palesuojauksia, aurinkosuojien telineitä, 
sekä konekivääriasemia. Asennusten jäl-
jiltä jäi useita paikkoja vaille pintakäsit-
telyä, joita on korjattu matkan varrella.

Aluksen viilennykseen kiinnitettiin 
valmisteluvaiheessa erityistä huomiota. 
Aluksen ilmastointi onkin toiminut erit-
täin hyvin ja aluksen sisätiloissa työsken-
tely on onnistunut erinomaisesti. Yksi-
tyiskohtana voidaan todeta, että aluk-
selle yritettiin hankkia Suomesta ennen 

matkalle lähtöä pöytätuulettimia. Tämä 
ei kuitenkaan talvisessa Suomessa onnis-
tunut, vaan tuulettimet hankittiin Kyp-
rokselta.

Alukselle mukaan otettavan mate-
riaalin määrä aiheutti myös säilytystiloi-
hin liittyviä haasteita. Asia ratkaistiin 
levyttämällä miinakannen miinakisko-
tus ja käyttämällä lastauslavoja lavakau-
luksineen. Esimerkkinä voidaan todeta, 
että alukselle otettiin mukaan pullotet-
tua juomavettä kahden viikon tarpeeksi 
vedentuotantojärjestelmän laiterikkojen 
varalta. Alus on kuitenkin kyennyt tuot-
tamaan tarvitsemansa juomaveden koko 
operaation ajan itse.

Lentävät ja ryömivät otukset

Erityistä huomiota kiinnitettiin suun-
nitteluvaiheessa hygieniatason säilymi-
seen oman henkilöstön ja aluksen tilo-
jen osalta. Toimialueen tuho- ja hait-
taeläinten vaikutusta pyrittiin enna-
koimaan tilaamalla koulutusta ja väli-
neistöä hyönteisten torjuntaan erikois-
tuneelta yritykseltä. Alukselle hankit-
tiin lentävien hyönteisten pyydystämi-
seen tarkoitettuja välineitä, jotka omal-
ta osaltaan vähentävät mm. malariaris-
kiä. Mukaan saatiin myös indikaattorei-
ta, jotka ilmentävät eri hyönteistyyppien 
olemassaoloa. Mainitut välineistöt ovat 
osoittautuneet varsin toimiviksi. Sään-
nöllisen seurannan perusteella aluksen 
sisätiloissa on esiintynyt erittäin vähän 

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Tätä hommaa sitä riittää.

lentäviä hyönteisiä ja muista tuholaisista 
ei ole saatu minkäänlaista indikaatiota.

Alustarkastustehtäviä varten suun-
niteltiin myös erityisiä toimenpiteitä koh-
dealuksissa tehtävässä olleiden henkilöi-
den desinfioinnin osalta. Aluksen perä-
kannelle pystytetään aina tarvittaessa 
erityinen puhdistusasema. Tehtävästä pa-
latessaan kaikki kontaminoituneet hen-
kilöt käyvät kyseisen puhdistusaseman 
kautta, jossa desinfioidaan kaikki varus-
teet. Kyseiset henkilöt pääsevät nautti-
maan myös maisemasuihkusta tarpeellis-
ten pesuaineiden ryydittämänä. Lopuksi 
aluksen kansitilat ja veneet saavat myös 
osansa puhdistustoimenpiteistä.

Operaation aikana tarkastus- ja 
suojausjoukkue (STJ) teki useita tehtä-
viä, joissa vierailtiin eri kohdealuksissa. 
Kahdessa aluksessa tehtiin erittäin pe-
rusteellinen etsintä rikosepäilyjen selvit-
tämiseksi. Saatujen kokemusten valos-
sa, kyseisten kohdealusten hygieniataso 
oli erittäin vaatimaton, osin jopa terve-
ydelle vaarallinen. Toisen aluksen ruu-
massa oli runsaasti mm. pilaantunutta 
kalaa. Kohdealuksista tavattiin myös 

runsaasti erityyppisiä hyönteisiä. Ky-
seiset tapaukset tekivät desinfiointitoi-
menpiteiden tarpeen selväksi viimeisel-
lekin epäilijälle.

Satamavierailujen aikana alukseen 
saapuva henkilöstö desinfioi jalkineensa 

erityisessä puhdistusaltaassa. Tässä ope-
raatiossa ei henkilöstölle ole annettu lu-
paa tuoda maista mitään ruokatuottei-
ta tai juomia. Henkilökohtaiset kanta-
mukset ja tuliaiset päätyvät aluksen hy-
gieniaohjeen mukaan paahdettavaksi 
saunan lauteille. Mainittujen toimenpi-
teiden seurauksena alukselle ei ole pääty-
nyt kutsumattomia vieraita. Pintakäsit-
telemätöntä puuta ei voida koputtaa täs-
sä tapauksessa, sillä sen tuonti alukseen 
on kiellettyä!

Muonasta ateriaksi
Aluksen muonituksesta huolehtii yhdek-
sänmiehinen keittiöjoukkue talousesi-
miehen johdolla. Keittiöjoukkue koos-
tuu kokonaisuudessaan reserviläisis-
tä ja heidän siviilityönsä kattaa nimik-
keet keittiömestarista ravintoloitsijaan. 
Aluksen keittiötä miehitetään normaa-
lin kolmannesjaon sijaan työtehtävien 
laajuuden määrittämän tarpeen mukaan.

Merivoimien ja WSS:n tekemän so-

Ja nimikirjainten tulee kiiltää...
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pimuksen mukaan huolitsija toimittaa 
alukselle elintarvikkeita, jotka täyttä-
vät eurooppalaisen standardin. Muo-
nien vastaanottoon todettiin sisälty-
vän riskejä lähinnä pakkausmateriaalin 
osalta. Aaltopahvin sisällä saattaa kul-
keutua aluksen sisätiloihin esimerkik-
si hyönteisten munia. Mainitusta syys-
tä päätettiin jo ennen operaation alkua, 
että alukselle saapuvat muonat tarkaste-
taan laiturialueella. Kyseisessä tarkas-
tuksessa pahvipakkaukset puretaan ja 
muonat siirretään ja varastoidaan aluk-
sella muovilaatikoissa. 

Alukseen saapuvat tuoretuotteet 
joutuvat myös tarkastukseen ja desinfi-
ointikäsittelyyn, joka tappaa niissä mah-
dollisesti olevat hyönteiset. Tämä tapah-

tuu upottamalla ne muutamaksi minuu-
tiksi erityiseen altaaseen. Tarvittavat 
työvälineet näihin järjestelyihin val-
mistettiin Upinniemen korjaamilla en-
nen operaation alkua.

Alukselle saapuvan muonitusmate-
riaalin tarkastuksella laiturialueella on 
havaittu olevan myös alkuperäisen tar-
koituksen lisäksi muitakin hyviä vaiku-
tuksia. Tällaisia vaikutuksia ovat mm. 
aluksen jätteiden määrän radikaali pie-
neneminen. Talouspakkausten puuttu-
minen aluksen jätekuormasta vähentää 
aluksen tarvetta jätetyhjennyksille. Tar-
kastustoimet vaikuttavat myös huolinta-
yritysten toimintaan. Koska kaikki kel-
voton materiaali jää aluksen ulkopuo-
lelle, lähetykset sisältävät lähestulkoon 

vain virheettömiä tuotteita.
Aluksen matkatessa kohti toimin-

ta-aluetta, harjoiteltiin elintarvikkei-
den käsittelyä ensin Espanjan Malagas-
sa pienessä mittakaavassa ja kokonaan 
toteutettuna Kyproksella. Laivahuolit-
sijat seurasivat suomipojan toimenpitei-
tä varsin kiinnostuneena. He eivät olleet 
varmasti moisia toimenpiteitä joka päi-
vä nähneet. Harjoittelulla asiat saatiin 
kuitenkin sujumaan varsin mallikkaas-
ti ja jo Djiboutin ensimmäinen muona-
täydennys sujui kommelluksitta.

Aluksen keittiöhenkilöstö on to-
teuttanut myös suosittuja barbeque -päi-
vällistilaisuuksia peräkannella. Toteu-
tettiinpa aluksella myös kokeilu. Perä-
kannelle rakennettiin grilli, jossa tar-

Täydennystä Mombasassa.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto



32

jottiin hampurilaisia. Asiasta ei tiedo-
tettu henkilöstölle ja järjestelyt tehtiin 
varsin vähin äänin. Puskaradion vä-
littämän tiedon perusteella lähes koko 
henkilöstö löysi tiensä oikeaan paikkaan 
alle puolessa tunnissa. Hyvällä ruualla 

onkin ollut suuri merkitys henkilöstön 
viihtyvyydelle operaatiossa.

Yhteistoiminta NSE:n kanssa
Aluksen huoltotilaukset kulkeutuvat 
NSE:lle, joka ryhtyy toimenpiteisiin ha-

lutun materiaalin tai palvelun toteutta-
miseksi. Operaation valmisteluvaiheessa 
alukselle täydennettiin varaosat ja alus-
huoltoon tarvittavat kemikaalit. Täl-
laisessa operaatiossa voi tapahtua myös 
asioita, johon ei ole varauduttu. Materi-
aaleja rikkoontuu ja osa tällaisista ta-
pahtumista voi vaikuttaa myös operaa-
tion tehtävien suorittamiseen. Esimerk-
kinä voidaan mainita vaikkapa aluksen 
RHIB- veneen pohjan vaurioituminen. 
Korjaukseen tarvittiin lujitemuovikom-
ponentteja, jotka NSE hankki paikallis-
hankintana Kyprokselta ja vene saatiin 
korjattua. Kaikkia materiaaleja ei kui-
tenkaan toiminta-alueelta löydy. Esi-
merkkinä voidaan todeta vaikkapa mes-
sinkiruuvit ja vesihiomapaperi. 

Operaation puolivälissä toteutettu 
huoltolento toi Djiboutiin sellaisia mate-
riaaleja, joita oli jäänyt kotimaasta läh-
tiessä saamatta. Myös rikkoontuneiden 
materiaalien tilalle saatiin tarvittavat 
varaosat. Varmasti kuitenkin tärkein 
jokapäiväiseen toimintaan vaikuttava 
tuote oli suomalainen kahvi. Paikalli-
nen paahto kun ei oikein ole suomalai-
sen suun mukaista.

NSE on myös hoitanut kotimaan 
suuntaan operaation tuottaman pape-
riliikenteen, sekä muut yhteydenpidot. 
Tämä on osoittautunut erityisesti huol-
lon toimialalla toimivaksi järjestelyksi.

Taisteluvälinealan  
terävät nuolet
Kansilla valmiudellisista syistä olevat 
raskaat konekiväärit ja kevyet jalka-
väkiaseet jouduttiin huoltamaan huo-
mattavasti normaalia useammin johtu-
en alueen erityisistä olosuhteista. Ilmas-
ton kosteus, meriveden suolapitoisuus ja 
ampumatarvikkeita paahtava kuumuus 
pakottivat kaluston toimintakunnon yl-
läpitämiseksi tiiviimpää huoltokiertoa. 

Polttoainetäydennys Djiboutissa.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Pohjanmaan klyysin maalaus päiväntasaajan 
ylityksen kunniaksi.

Laivatykistön osalta oli lisäksi otettava 
huomioon valmiuden säätely, jonka tu-
li mahdollistaa vähintään yhden tykin 
toimintakunto.

Huoltokierto kyettiin toteutta-
maan operaatiossa vahtien puitteissa, 
jolloin lisääntyneen kunnossapitotyön 
rasitusta kyettiin jakamaan suunnitel-
lusti. Myös ammuntoja suoritettiin nor-
maaliin kansalliseen toimintaan nähden 
huomattavasti useammin, jolloin huol-
totarve kasvoi. 

Aluksen ollessa näin pitkäkestoises-
sa operaatiossa ja vaativissa olosuhteissa, 
toimivien rutiinien löytäminen otti oman 
aikansa. Kolmen viikon siirtyminen ope-
raatioalueelle mahdollisti toimivien me-
netelmien löytämisen. Operaation alka-
essa aluksen pääasejärjestelmien toimin-
nassa kyettiin keskittymään täysipainoi-
sesti kulloiseenkin tehtävään.

Leikkauksia ja 
hampaidenpoistoja meillä ja 
muualla
Aluksen lääkintähuollolle arvioitiin läh-
tökohtaisesti suurimmiksi haasteiksi 
mahdollisten haavoittuneiden tai louk-
kaantuneiden hoito ja toisaalta Itä-Af-
rikan alueella esiintyvien infektiosaira-
uksien välttäminen. Hyvällä hygienian ja 
muiden varotoimien ylläpidolla on epi-
demioilta vältyttykin. Varotoimien ra-
kentaminen aloitettiin jo marraskuus-
sa laajalla rokotusohjelmalla. Vakavil-
ta onnettomuuksilta on myös vältytty.

Lääkintävalmius kohotettiin mah-
dollisimman korkealle, tunnustaen kui-
tenkin se tosiseikka, ettei alukselle pys-
tytä rakentamaan hätäkirurgista leik-
kauskykyä. Pohjanmaan normaalin lää-
kintähytin varusteiston lisäksi aluksel-
le hankittiin tehohoitoyksikön laitteis-
to hengityskoneineen, potilasvalvonta-
laitteineen ja nesteensiirtoautomaat-
teineen. Ja koska laitteet yksinään eivät 
ketään hoida, kuuluu aluksen henkilös-
töön kaksi lääkäriä ja kaksi ensihoita-
jaa. Heistä toinen on tehohoitokonka-
ri sekä painekammiohoitopätevyyden 
omaava, toinen on kokenut kenttäsai-
raanhoitaja. Lääkkeet varastoitiin läm-
pökuorman vuoksi yhteensä kahdeksaan 
jääkaappiin, yhteistilavuudeltaan kolme 
kuutiometriä.

Atalantan kaltaisessa operaatiossa 
alusyksiköt eivät pysty toteuttamaan ko-
ko lääkinnän ketjua itse, vaan tarvitaan 
tukeutumissairaaloita. Keskeinen tällai-
nen on ranskalainen Bouffardin sotilas-
sairaala Djiboutissa, jossa yksi Pohjan-
maan merisotilas leikattiin umpilisäk-
keen tulehduksen vuoksi maaliskuus-
sa. Tukeutumissatamien lääkintäpalve-
luihin on jouduttu turvautumaan myös 
muutamissa hammaslääketieteellisissä 
ongelmatilanteissa.

Aivan erityisen haasteen lääkin-
tähuollolle muodostivat aluksella viisi-
toista vuorokautta kiinniotettuina ol-
leet kahdeksantoista merirosvoudesta 
epäiltyä. Heidän terveydentilansa arvi-

ointi ja seuranta oli monimutkaista jo 
kieli- ja kulttuurierojenkin vuoksi.

Yhteenveto
Miinalaiva Pohjanmaa on selviytynyt tä-
hänastisesta tehtävästään varsin vähäisin 
yllätyksin. Tiedotusvälineissä uutisoitu 
evävakaimen vajaatoimintakin oli lähinnä 
kiusa, joka ei juurikaan vaikuttanut aluk-
sen operatiiviseen toimintakykyyn. Huo-
lellinen ennakkovalmistautuminen sekä 
Pohjoismaiden ja Saksan merivoimien ai-
kaisempien operaatiokokemusten hyväksi-
käyttö kantaa nyt hedelmää. Samoin hen-
kilöstön valmentautuminen ja koulutus 
näyttää osuneen jotakuinkin kohdalleen.

Merivoimat asetti tavoitteekseen 
suoriutua hyvin ensimmäisestä kriisin-
hallintaoperaatiostaan. Näin näyttää 
nyt käyvänkin. Merivoimien kyky krii-
sinhallintaan on nyt käytännössä koetel-
tu – enää se ei ole vain paperivalmiutta. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Kuvat: SA-kuva.
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Valmistautumista kotimaassa

SKJI:n (Suomalainen Kriisinhallinta-
joukko Intian Valtamerellä) suoritus-
kyvyn rakentaminen tapahtui hyvin 
kiivaalla aikataululla syksyn ja alku-
talven 2010 kuluessa. Virallinen pää-
tös operaatioon osallistumisesta saa-
tiin varsin myöhään, mutta tästä huo-
limatta valmistelut osattiin ja kyettiin 
aloittamaan eri yhteistoimintaosapuo-
lien kanssa ajoissa. Keskeisiä toimijoita 
NSE:n (National Support Element) kan-
nalta olivat Merivoimien Esikunta, Suo-
menlahden Meripuolustusalue, Merivoi-
mien Materiaalilaitos ja Porin Prikaati.

Henkilöstön valinnat
Mittavasta rekrytointiprosesssista ja 
henkilöstövalinnoista vastasi Meri-
voimen Esikunnan henkilöstöosasto. 
Avainhenkilöstö, johon kuului 21 hen-
kilöä määrättiin kriisinhallintapalve-
lukseen 15.12.2010 alkaen. NSE:n osal-
ta avainhenkilöstöön kuului päällikkö 
ja huoltoupseeri. Tämä edesauttoi henki-
löstön valintoja, jolloin toimialojen joh-
tajat itse haastattelivat koulutus- ja va-
lintatilaisuuteen kutsuttuja henkilöitä. 

Saman prosessin kävivät läpi niin 
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 

Alushuoltoa Afrikassa  
ja Arabian niemimaalla

henkilöt kuin reserviläiset. Toimialojen 
johtajat esittivät valintatilaisuuksien 
jälkeen oman näkemyksensä valittavik-
si esitettävistä henkilöistä MERIVE:n 
henkilöstöosastolle. 

Koko valintaprosessi oli varsin työ-
läs johtuen suuresta määrästä hakemuk-
sia, jolloin jouduttiin suorittamaan mit-
tava esikarsinta. Tämä toisaalta mah-
dollisti toimialojen johtajille erinomai-
sen mahdollisuuden vaikuttaa oman 
henkilöstönsä valintaan.

NSE:n henkilövalinnoissa jou-
duttiin keskittymään niin henkilöstön 
monikäyttöisyyteen kuin erikoisosaa-
miseen – niinkuin henkilövalinnoissa 
yleensä.

KRIHA-historian pienin NSE?
Alustavissa suunnitelmissa NSE:n vah-
vuus oli jopa yli 10 henkilöä. Esitetyssä 
ja hyväksytyssä HYKTY:ssä, henkilös-
töyksikkötyypissä, NSE:n vahvuudeksi 
jäi 4 henkilöä. Henkilöstömäärä osoit-

Komentaja Juha Lehtinen toimii Suomalai-
sessa Kriisinhallintajoukossa Intian Valta-
merellä NSE:n päällikkönä sekä kontingentin 
henkilöstöpäällikkönä.

Juha Lehtinen

FNS Pohjanmaa kiinnittää Djiboutiin. NSE vastaanottamassa köysiä laiturilla.
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tautui jossain määrin alimitoitetuksi ja 
kyseinen tilanne johti runsaisiin oman 
toimen ohella (oto) tehtäviin.

NSE:n päällikkö toimii oman teh-
tävänsä ohella kontingentin apulaisko-
mentajana ja henkilöstöpäällikkönä. 
Huoltoupseeri toimii lisäksi MOVCON-
kuljetusupseerina, materiaalikirjanpitä-
jänä ja varastomestarina. Näiden lisäksi 
hankkija ja rahastonhoitaja ovat osana 
NSE:tä. Toiminta aluksen huollon osalta 
ja kontingentin tukielementtinä on var-
sin monimuotoista ja kyseisellä henkilö-
määrällä on jatkuvasti oltu ”monimaa-
litilanteessa”. 

SKJI:n ja NSE:n rakentamisvaihe

ML Pohjanmaa lähti siirtymään operaa-
tioalueelle 5.1.2011. NSE siirtyi Djibou-
tiin muutama päivä tämän jälkeen len-
toteitse. Ensimmäisenä tehtävänä oli 
”tilanteen haltuunotto”, yhteydenotot 
paikallisiin toimijoihin, viranomaisiin 
ja yhteistyöosapuoliin. Runsaasti aikaa 
kätettiin myös tukialueen tiedusteluun, 
tutustumiseen ja paikallishankintamah-
dollisuuksien sekä pankkien käyttömah-
dollisuuksien selvittämiseen.

Rahtikontin saavuttua alkoi varsi-
nainen Atalantan paikalliselta tukiyk-
siköltä – Force Headquarters Support 

Area - lainassa olevien toimistokonttien 
sisustaminen ja viestiyhteyksien rakenta-
minen. Viestiyhteydet rakennettiin Vies-
tirykmentin, Porin Prikaatin ja Merivoi-
mien Esikunnan henkilöstöstä kootun 
viiden miehen vahvuisen asennuspartion 
toimesta. Järjestelmä on vastaava kuin 
myös muissa kriisinhallintaoperaaatiois-
sa käytössä oleva. Näin päivittäisinä työ-
kaluina VoIP-puhelimen ja sähköpostin 
lisäksi on ollut puolustusvoimien hallin-
nollisen järjestelmän ja toiminnanohja-
usjärjestelmän SAP-palvelut.

Kyseisillä järjestelyillä NSE siirtyi 
täyteen valmiuteen 26.1., käskyn mukai-

NSE ja NILO toimiston edessä lentokentällä.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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sesti muutamaa päivää ennen ML Poh-
janmaan saapumista Djiboutiin ja var-
sinaista operaatiovaiheen aloittamista.

NSE:n tehtävät
Toisin kuin Pohjanmaa, joka on Meri-
voimien Esikunnan OPPLAN:n mukai-
sesti varsinaisen operaatiovaiheen ajan 
ollut tehtävällä alistettuna (TACON) 
EUNAVFOR:lle, NSE on kontingentin 
komentajan kansallisessa johdossa. Jär-
jestely on ollut kannaltamme selkeä ja 
toimiva, tosin EUNAVFOR:n suunnitel-
missa on vastaisuudessa nivoa NSE:t tiu-
kemmin ASA:n (OHQ:n alaisuudessa Dji-
boutissa toimiva Atalanta Support Area) 
yhteyteen huollon koordinoimiseksi.

Saamansa tehtävän mukaan NSE pe-

rustettiin Djiboutiin ranskalaisen lentotu-
kikohdan, Base Aérienne 188:n yhteyteen. 
Alueella NSE:n tehtävänä on ollut pitää 
yhteyttä alueella oleviin muiden valtioi-
den johto-  ja tukiosiin sekä varuskuntiin. 
Ranskalaisten varuskuntien ja muukalais-
legioonan puoliprikaatin lisäksi alueella 
on USA:n n 3000 sotilaan Camp Lemon-
niér -tukikohta sekä Japanin kesäkuussa 
avattava noin 200 sotilaan tukikohta.

NSE:n tehtäviin kuuluu kriisinhal-
lintajoukon kaiken huollon, henkilöstö-
tuen ja logististen palvelujen toteuttami-
nen, aluksen turvatoimien tukeminen pi-
tämällä yhteyttä eri huoltosatamien sa-
tama- ja turvallisuusviranomaisiin sekä 
yhteydenpito operaatioalueen eri sairaa-
loihin ja evakuoinnin suuunnittelu.

Käytännössä aluksen kannalta nä-
kyvin osa tukemista on alukselta tulevi-
en täydennystarpeiden välittämistä ja 
hankintaa, satamapaikkojen neuvotte-
lua ja täydennysten sekä postin välittä-
mistä eri huoltosatamiin.

Taloudenhoitoon liittyvät tehtävät 
hoitaa rahastonhoitaja. SKJI:lla on käy-
tössään kassa, jota rahastonhoitajan tiu-
kassa valvonnassa käytetään NSE:llä ja 
Pohjanmaalla. Tositteet kirjataan SAP-
järjestelmään, jossa todelliset kulut nä-
kyvät reaaliaikaisina. Luottokorttien 
osalta käytössämme olevat EuroCardit 
eivät ole paras mahdollinen vaihtoehto 
Afrikassa, jossa pääsääntöisesti Visa-
kortti on käyttökelpoisin.

Henkilöstötuen osalta tehtävä on 

Huolitsijan kanssa alusta odottamassa.
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ollut haasteellinen. Koska kyseessä on 
ensimmäinen merellinen ja ensimmäi-
nen Merivoimien johtama kriisinhallin-
taoperaatio, on muuttujia ja avoimia ky-
symyksiä ollut kosolti enemmän kuin Me-
risotakoulun kadetilla ensimmäisen ava-
ruustrigonometriaoppitunnin jälkeen. 

Henkilöstötueksi kotimaassa on 
käsketty Suomenlahden Meripuolustus-
alue, joka onkin esimerkillisellä tavalla 
tukenut SKJI:a yhteistoiminnassa Meri-
voimien Esikunnan ja Pääesikunnan se-
kä Porin Prikaatin kanssa. Ponnistelu-
jaan säästämättä on SLMEPA kyennyt 
tukemaan NSE:tä ja tätä myöten koko 
kontingenttia kiitettävästi.

Varsinaisen päätehtävänsä lisäk-
si on NSE järjestänyt aluksen henkilös-
tölle welfare-tilaisuuksia huoltokäyntien 
yhteydesssä.

Huollon toteuttaminen
SKJI:n komentajan lanseeraaman tun-
nuslauseen ”FIN NSE – Anything, Any-
where” mukaan toiminta on ulotettu jo-
kaiseen ML Pohjanmaan tukeutumissa-
tamaan. Eri satamia on Djiboutin lisäksi 
ollut Kenian Mombasa, Tansanian Dar 
Es Salaam ja Omanin Salalah. Jokaises-
sa satamassa huolto on kyetty toimitta-
maan suunnnitelman mukaisesti.

ML Pohjanmaa lähettää täyden-
nystarpeensa NSE:lle kymmenen vuo-
rokautta ennen satamaa. Alus on pyrit-
ty huolitsemaan proviantin ja bunkkerin 
osalta heti satamaan saavuttua, jolloin 
operatiivinen valmius on kyetty ylläpi-
tämään yllättävissäkin tilanteissa. Ko-
timaasta DHL:n kautta lähetetyt vara-
osat tai muut täydennykset ovat saatta-
neet saapua alukselle tullausten kestäes-
sä vasta lähtöpäivänä.

NSE välittää huoltotilaukset alus-
huolitsijana toimivalle Wilhelmsen 

Ship Service:lle (WSS) ja sopii järjeste-
lyt huoltosatamissa. Tilausten kulkua ja 
satamakäyntien laskutusta kyetään seu-
raamaan suoraan WSS:n Virtual Agent-
tietokannassa.

Toimintatapamallina aluksen pääl-
likön hyväksyttyjen hankintapäätösten 
toteuttamisessa on ollut ensimmäisenä 
paikallishankinta. Tämän jälkeen ma-
teriaalista ja kiireellisyydestä riippuen 
tuote hankitaan joko alushuolitsijan tai 
kotimaan kautta. NSE:n ja Merivoimien 
Materiaalilaitoksen yhteistoiminta täy-
dennysten osalta on jokapäiväistä ja var-
sin monialaista. MERIVMATL on NSE:n 
kannalta kyennyt tukemaan SKJI:a erin-
omaisesti omassa tehtävässään.

Muutaman huoltokäynnin vielä ol-
lessa jäljellä on NSE:n toimenpidelokissa 
yli 150 riviä, jotka pitää sisällään lähes 
500 huoltosuoritetta alukselle.

Yhteistoiminta alushuolitsijan 
kanssa
Alushuolitsijaksi valittiin norjalainen 
Wilhelmsen Ships Service (WSS). Heidän 
laaja verkostonsa toimialueella ja moni-

Elintarvikkeet käsiteltiin ennen laivalle tuontia.

NSE neuvottelemassa alushuolitsijan kanssa.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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vuotinen sekä varsin laaja-alainen palve-
lutarjonta oli yksi valintapäätökseen vai-
kuttaneista tekijöistä. ML Pohjanmaa on 
vasta toinen sota-alus, jota WSS huolit-
see alueella. Norjan Merivoimien posi-
tiivinen kokemus yhteistyöstä rohkaisi 
myös meitä tähän valintaan. Valinnasta 
vastasi Merivoimien Esikunta.

Operaation päätukeutumissata-
ma Djibouti onkin ainoa paikka, mis-
sä WSS:llä ei ole omaa toimistoa. Täällä 
heidän alihankkijanaan on ETS Marill. 
WSS kuitenkin lähettää jokaisen Poh-
janmaan satamavierailun yhteydessä 
myös oman edustajansa Djiboutiin. Täl-
lä hetkellä WSS:llä on käynnissä neuvot-
telut myös oman toimiston avaamiseksi 
Djiboutiin.

Jokaisen satamakäynnin yhteydes-
sä on WSS asettanut vähintään kaksi 
agenttia huolehtimaan laivan asioista. 
Heistä toinen on yleensä edustanut pai-

kallista toimistoa ja toinen on lennätetty 
paikan päälle joko Norjasta tai toisesta 
lähialueen toimistosta. Näissä tapauk-
sissa WSS on kyennyt rajaamaan vaih-
tuvan henkilöstön vain 4-5 henkilöön. 
Kyseinen järjestely onkin ollut erittäin 
toimiva ja luottamuksellinen yhteis-
työsuhde on kyetty rakentamaan aluk-
sen, NSE:n ja WSS:n kesken.

Yhteistoiminta muiden 
toimijoiden kanssa
NSE on sijoitettu ranskalaiseen lento-
tukikohtaan ASA:n yhteyteen kiitora-
dan välittömään läheisyyteen. Toimis-
tokontit ovat aikaisemman ruotsalaisen 
Atalanta-kontingentin alueelle jättämiä 
ja operaatiolle lainaamia.  Ruotsalaisil-
la lienee siis ilmeisiä jatkoaikeita palata 
operaatioon lähitulevaisuudessa. 

Paikallisen yhteistyön ja tuen ta-
kaamiseksi Merivoimien Esikunta on 

laatinut yhteistyösopimukset (MoU – 
Memorandum of Understanding) sekä 
ranskalaisten että paikalla olevien sak-
salaisten kanssa. Sopimukset käsittele-
vät yleisesti mm. kuljetuspalveluihin ja 
lääkintähuoltoon tukeutumista.

Suomalaiset otettiin alueella vas-
taan hyvin lämpimästi ja sopeutuminen 
toimintaan muiden kanssa oli kitkaton-
ta. Ranskalaisten ja erityisesti Saksan 
kontingentin tarjoama tuki mm. kulje-
tusten osalta on ollut korvaamatonta.

Saksalla on alueella 35 henkilön 
LSE (Logistics Support Element) perus-
kokoonpano ja lisäksi aika ajoin meri-
valvontalentokone (Maritime Patrol and 
Reconnaissance Aircraft= MPRA).  Me-
rivalvontakoneen tukeutuessa Djiboutiin 
maissa olevan kontingentin kokonaisvah-
vuus kohoaa lähes 100 henkilöön. Lisäk-
si fregatti Niedersachsen’lla on päällään 
14 hengen vahvuinen supply-tiimi.

Pohjanmaata täydennetään käsipelillä.
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Huollollisia haasteita

Tukeutumisalueena Djibouti Afrikan 
sarvessa on paikalllishankintojen osal-
ta haastava. Kaikkia tarvittavia nimik-
keitä on hyvin vaikea löytää paikan pääl-
tä, tuodaanhan pääosa elintarvikkeista 
maahan ulkomailta. 

Djiboutin satama on hyvin vilkas. 
Käytännössä Etiopian lähes 90 miljoo-
nan asukkaan valtion ulkomaankau-
pasta valtaosa kulkee Djiboutin sata-
man kautta, sillä Etiopialla ei ole omaa 
satamaa. 

Satama on DP World’in ylläpitä-
mä sinällään hyvin toimiva – afrikka-
laiseen malliin. Haastavinta toiminnas-
sa oli aluksi totuttautuminen paikalli-
seen aikakäsitykseen: siinä missä ”two 
minutes” tarkoittaa ehkä iltapäivällä, 
on ”tomorrow” ensi viikolla ja ”next 
week” kuukauden kuluttua. Niinkuin 
monesti on tullut todettua: ”meillä on 
kello – mutta Afrikalla on aika”.

Kansainvälisistä rahtisäännnöksis-
tä on myös tullut opittua paljon uutta. 
Vaarallisten aineiden (DG – Dangerous 
Goods) rahtaaminen alueelle on varsin 
tuskallista ja työtä vaativaa. On otetta-
va huomioon, että vaarallisiksi aineiksi 
luetaan mm. käsien desinfiointiin käy-
tettävät pienetkin määrät ainetta sisäl-
tävät muovipullot sekä kaikenlaiset akut 
ja paristot. Myös pesujauheiden tuonti 
vaikeuttaa konttien ja lähetysten rah-
taamista.

Postilähetykset ja varaosat on toi-
mitettu alueelle pikarahtiyhtiö DHL:n 
välityksellä. Koska suuri osa toimipis-
teistä toimii franchising-periaatteella, 
on matkassa ollut mutkia. Yksi varaosa-
lähetys katosi arabiemiraatteihin yli kuu-
kaudeksi. Välillä sen väitettiin olevan pe-
rillä Djiboutissa, välillä matkallla ja taas 
lähtöpisteessä. Paketti löysi loppujen lo-
puksi perille oikealle vastaanottajalleen.

Arabian niemimaa on Afrikkaan 
verrattuna vieläkin enemmän hierarki-
nen järjestelmä. Päätöksentekoa eri pro-
sesseissa ei ole delegoitu alemmille vir-
kamiehille, vaan asiaan kuin asiaan an-
taa viimeisen siunauksensa korkein vir-
kamies. Afrikankin puolella tätä me-
netelmää pääosin noudatetaan, mutta 
alemman virkamiehen virheen jälkeen 
anteeksipyyntö ja tuhannet pahoittelut 
riittävät useimmiten asianomaisen kas-
vojen ja kunnioituksen – tai työpaikan 
pelastamiseksi.

Kaiken kaikkiaan täydennysten ai-
kataulut ovat pitäneet hyvin paikkansa. 
Taisteluosaston komentajalta saamiensa 
tehtävien mukaisesti ML Pohjanmaa on 
ennakkoilmoitustensa mukaisesti saapu-
nut satamaan ja tilattu huolto on kyet-
ty toimittamaan alukselle. Huhtikuun 
alkupuolella mediassa laajasti rapor-
toitu epäiltyjen merirosvojen kiinnni-
otto alukselle muokkasi aikataulut uu-
teen uskoon.

Ensimmäinen ongelma nousi esille 
Omanissa, kun aluksen piti saapua Sala-
lahiin. Kiinnniotetut epäillyt meriros-
vot kuitenkin muuttti tilannetta ja Oma-
nin ulkoministeriön tilannekeskus perui 
jo myönnetyn laivaluvan. Tästä alkoi 
kiivas kahden vuorokauden mittainen 
puhelinsirkus Riadin suurlähetystöm-
me, tilannekeskuksen, alushuolitsijan ja 
NSE:n välillä.  Suurlähetystömme hoiti 
ansiokkaasti yhteydet virallisella tahol-
la, WSS:n agentti Omanin pääkaupun-
gissa Muscatissa valvoi uuden anomuk-
sen etenemistä ulkoministeriössä ja NSE 
hoiti tarvittavat yhteydet näiden välil-
lä, koordinoinnin ja tilannekuvan casen 
osalta alukselle ja Merivoimien Esikun-
nan kriha-VOP:lle.

Päivittäin kyettiin suorittamaan 
erianomusten perusteella henkilöstön 
kuljetus rantaan mm. hammaslääkäri-

käyntejä varten. Nämäkin anomukset 
kulkivat virallista tietä suurlähetystös-
tä ulkominiisteriön tilannekeskukseen. 
Onpa nyt Pohjanmaan RHIB-veneellä-
kin ollut virallinen Diplomatic Clearan-
ce Omaniin.

NSE varautui jo huollon toimitta-
miseen ulos merelle. Satamahinaaja oli 
jo varattu kyseiseen operaatioon ja pro-
viantti odotti laiturilla lastausta kyy-
tiin, kun saimme tiedon ja varmistuk-
sen varmistuksen siitä, että uusi aluslu-
pa oli myönnnetty kahden vuorokauden 
ruljanssin jälkeen. NSE:n tunnuslause 
oli vähällä saada uuden muodon – ”So-
mething Somewhere”.

Purkuvaihe alkamassa
Huhtikuun lopun ollessa jo käsillä, on 
SKJI:n purkaminen alkamassa. Pohjan-
maa irrottautuu operaatiosta 30.4. ja pa-
laa kansalliseen johtoon paluuvaiheen 
ajaksi. NSE:n viestiyhteyksien purkami-
nen aloitetaan samalla kellonlyömällä, 
jolloin virtajohdot satelliittiantennista 
irroitetaan, tavarat pakataan konttiin ja 
kontit rahdataan Suomeen.

NSE:n kannalta operaaation yksi 
kiivaimmista vaiheista on alkamassa – 
vaikka kiivasta työtahti toki on ollut jo 
marraskuusta alkaen. Materiaalin las-
kenta ja merkitseminen SAP-tarroilla on 
iso urakka pienessä kontissa, kun ulko-
lämpötila alkaa nousta jo +35:n parem-
malle puolelle. Haastavinta operaatios-
sa onkin osaltamme koko sen kaari – sa-
ma joukko perustaa, toteuttaa ja purkaa 
operaation. Iso työ odottaa kotimaassa 
aluksen ja rahtikonttien saavuttua maa-
han materiaalin palauttamisen ja kotiu-
tumisjärjestelyjen myötä. Tähänkin val-
mistaudutaan Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen johdolla.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Nordic Battle Group (NBG)  
perustietoja

Euroopan Unionin valmiusvuorossa 
on vuoden 2011 alkupuoliskon aikana 
kaksi suomalaista osastoa osana kahta 
eri taisteluosastoa. Toisen johtovaltiona 
on Hollanti ja toisen Ruotsi. Tässä teks-
tissä tarkastellaan Ruotsin johtaman, 
pohjoismaisen taisteluosaston huoltoa. 

Pohjoismaisen taisteluosaston vah-
vuus on yli 2000 sotilasta. Taisteluosas-
ton vaikuttava osa on Core Battalion, jo-
hon kuuluu suomalainen jääkärikomp-

Nordic Battle Group logistiikka        ja MOVCON

pania. Pataljoonaa tukee tukipataljoona 
muun muassa tiedustelulla ja suojelulla 
sekä huoltopataljoona, joka vastaa tais-
teluosaston huollon järjestelyistä. Jouk-
koja on Ruotsista, Suomesta Norjasta, 
Irlannista, Virosta ja Kroatiasta. Ajo-
neuvoja ja kontteja on koko Pohjoismai-
sella taisteluosastolla satoja.

Huollon perusteet
NBG11:n huolto toteutetaan monikan-
sallisin järjestelyin. Huollon johtovaltio-
na (logistic lead nation, LLN) on Ruotsi. 

Suomalaiset joukot saavat kaiken tarvit-
semansa huollollisen tuen ruotsalaisten 
perustaman huoltopataljoonan kautta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisetkin 
täydennykset päätyvät tarvitsijalle huol-
topataljoonan toimittamana. Sama ket-
ju toimii myös tilauksissa ja tukipyyn-
nöissä. Tilaukset huoltopataljoona jakaa 
monikansallisiin, jotka se itse toteuttaa 
ja kansallisiin, jotka välittyvät vielä sa-
mana päivänä kansallisille tukielemen-
teille (NSE). Itse toteuttamistaan tuki-
pyynnöistä huoltopataljoona välittää 

Suomen NSE:n toimitiloja MSG:ssä. Taustalla Irlannin NSE:n tilat ja oikealle käännyttäessä tullaan Ruotsin ja Norjan tiloihin sekä yhteiseen kokoustilaan.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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tiedon ja laskun NSE:lle. Tuetut yksi-
köt varmistavat raporteilla vastaanot-
tamansa tuen.

Koska johtovaltiolla on käytössään 
samaa ajoneuvokalustoa kuin suomalai-
silla, on kunnossapito yksinkertaisem-
paa. Huoltopataljoonan asentajat tunte-
vat suomalaisten käyttämät XA-185 mie-
histönkuljetusvaunut, kuorma-autot se-
kä maastohenkilöautot. Yleisimpien 
varaosien saatavuus on samasta syystä 
turvattu. Ajoneuvojen kunnossapidos-
ta syksyn 2010 harjoituksessa vastasi 
huoltopataljoona. Harjoituksen aika-
na kunnossapito osoittautui toimivaksi 

ja luotettavaksi, vaikka vaihdettavaksi 
tuli joitakin vähemmän tavanomaisia-
kin varaosia. 

Kansalliset osat NBG huollossa
Suomalaiskansalliset osat NBG:n huol-
lossa muodostuvat NSE:stä ja jääkäri-
komppanian huoltojoukkueesta. Huol-
tojoukkueella on rajoitettu kyky teh-
dä käyttäjätason huoltoa omalle kalus-
tolleen. Lisäksi se vastaanottaa ja jakaa 
komppanian täydennykset sekä valmistaa 
tarvittaessa komppanian ateriat. NSE:n 
ja huoltojoukkueen väliset tilaukset kä-
sittelee huoltopataljoonan esikunta. Se 

toteuttaa ne tukipyynnöt, mitkä kyke-
nee ja toimittaa muut sekä kansalliset 
tarpeet monikansalliselle tukiryhmälle 
(MSG, Multinational Support Group). 

Monikansallinen tukiryhmä on 
kansallisten tukielementtien yhteenliit-
tymä. NSE:t ovat täysin kansallisessa 
johdossa, mutta toimivat yhdessä MSG:n 
sisällä pyrkien yhdistämään resursseja ja 
ratkaisemaan erityisesti useampaa kan-
sallisuutta koskevat kysymykset yhdes-
sä. MSG käsittelee eri kansallisuuksil-
ta tulleet tukipyynnöt ja pyrkii toteut-
tamaan ne monikansallisin järjestelyin. 
Tällöin säästyy aikaa ja resursseja. Mi-
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käli monikansallista ratkaisua ei löy-
dy, huolehtivat kansalliset tukielementit 
omiensa tarpeista tarvittaessa kotimaa-
han tukeutuen. 

MSG:tä johtaa MSG:n päällik-
kö, jolla ei ole suoranaista käskyvaltaa 
NSE:n päälliköihin. MSG:n johtaminen 
onkin koordinointia, neuvottelua ja so-
pimista. MSG:n päällikkö käyttikin syk-
syn 2010 harjoituksissa usein ilmaisua ”I 
can ask but not task”-”Voin pyytää, en 
käskeä”. Tämä johtosuhteen poikkea-
vuus normaalista sotilasorganisaatios-
ta edellyttikin MSG:n päälliköltä har-
joituksessa useita päiviä, jotta erityises-
ti valmiusjoukon johto-osat ymmärsivät 
MSG:n erityisen johtosuhteen. 

Harjoituksen alussa MSG vastaan-
otti useita käskyjä, joissa edellytettiin 
kansallisilta tukielementeiltä toimenpi-
teitä. Lopulta kaikille yhteistyöosapuo-
lille selvisi kuitenkin että MSG:n päällik-
köä voi käskeä, mutta kansallisia tukiele-
menttejä ei. Tästä huolimatta MSG toimi 
moitteettomasti ja eri kansallisuudet toi-
mivat lähes saumattomasti vastatessaan 
taisteluosaston huollollisiin tarpeisiin.

MSG tarjoaa pohjoismaisessa tais-
teluosastossa sekä majoitustilat että toi-

mistotelttakompleksin kaikkien kan-
sallisuuksien NSE:den käyttöön. Tällä-
kin tavalla resursseja voidaan yhdistää 
ja samalla lähentää ryhmän jäseniä toi-
siinsa asettamalla toimitilat samaan yh-
teyteen. MSG:n ruotsalainen päällikkö 
toimi tehtävässään rauhallisesti ja mää-
rätietoisesti saavuttaen NSE:n päälliköi-
den luottamuksen. NSE:den yhteisenä ta-
voitteena olikin ratkaista taisteluosas-
ton huollollisia haasteita jo ennen kuin 
niistä muodostui murheita. 

Näillä järjestelyillä kyetään to-
teuttamaan monikansallisia ratkaisuja 
kansallisellakin vastuulla olevien tuki-
tarpeiden tyydyttämisessä. Usein henki-
löstön toimintakunnossa pitämiseen liit-
tyvät asiat ovat saman kaltaisia kansalli-
suudesta riippumatta.

Movement Control (MOVCON)
Suomalaisten strategisista kuljetuksista 
kotimaan ja operaatioiden välillä vastaa 
Finnish Movement Control Center (FIN-
MCC) Maavoimien Materiaalilaitoksen 
alaisuudessa. Virkatie kulkee koulutus-
jakson ja korkean valmiuden aikana Uu-
denmaan Prikaatin ja Merivoimien Esi-
kunnan kautta Maavoimien Esikunnal-

le, mistä se jatkuu Maavoimien Materi-
aalilaitokselle ja lopulta FINMCC:lle. 
Toki käytännön asiat hoidetaan suoraan 
NBG:stä FINMCC:lle. 

Pohjoismaisen taisteluosaston kul-
jetuksista puolestaan vastaa BGMCC 
(Battlegroup Movement Coordination 
Cell), joka on koottu osallistujamaiden 
kuljetusalan osaajista. Mahdollisen ope-
raation keskittämiskuljetusten koordi-
noinnista vastaa nimenomaan BGMCC. 

Varsinaista MOVCON toimintaa 
varten taisteluosastolla on ruotsalainen 
satamayksikkö ja norjalainen lentokent-
täyksikkö. BCMCC:n ohjauksessa nämä 
yksiköt toteuttavat materiaalin ja hen-
kilöstön siirtoja mainituissa kohteis-
sa. Yksiköt toteuttavat myös huolinnan 
edellyttäen että kansallisuudet ovat toi-
mittaneet tarvittavat asiakirjat ja var-
mistaneet niiden oikeellisuuden. 

Kokemukset
Kaikkiaan monikansalliset ratkaisut 
osoittautuivat toimiviksi ainakin har-
joitusympäristössä. Esille tuli joitakin 
puutteita, jotka osittain johtuvat nimen-
omaan harjoitusympäristöstä eivätkä si-
ten ole verrattavissa mahdolliseen ope-
raatioon. 

Toisaalta vahvistui jo vanhastaan 
tiedossa ollut tieto, että ampumatarvik-
keet ovat erittäin haasteellisia lennätet-
täviä. Erityisesti tilanne, jossa jääkäri-
komppania pitäisi nopeasti lennättää ope-
raatioon, on suorastaan ongelmallinen. 
Osa ampumatarvikkeista on ilmakulje-
tusten kannalta vaikeita.  Syy on usein 
pakkauksessa, ei itse patruunassa. No-
peassa tilanteessa joudutaan erikoislupa-
menettelyyn, joka ei ole ihan ongelmaton. 

Ampumatarvikkeiden lennättämi-
nen eri puolille maailmaa ei tule vähe-
nemään, vaan tähän haasteeseen tullaan 
törmään kerta toisensa jälkeen. Nykyis-

NBG11 FINCON on erinomaisesti varustettu ja koulutettu kriisinhallintajoukko

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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ten kriisinhallintajoukkojen ampuma-
tarvikevalikoima on monipuolistunut 
samaan aikaan kun lentoturvallisuus-
määräykset ovat kiristyneet. Nopeat 
keskittämiset ja mahdolliset pikaiset am-
pumatarviketäydennykset edellyttäisivät 
sellaisia ampumatarvikkeiden pakkaus-
tapoja että erityislupia ei tarvittaisi. 

Lentokenttäyksiköstä ei harjoituk-
sessa saatu kokemuksia eikä satamayk-
siköstäkään sellaisenaan vaan Suomen 
osasto toteutti itse kaikki satama- ja len-
tokenttätoiminnot harjoitukseen saa-
vuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Moni-
kansallisesta MOVCON -osastosta näh-
tiin vain liikenteen ohjaus, joka tosin 
toimi esimerkillisellä tavalla.

MSG toimii hyvin nykyisellä järjes-
telyllä. Yhteiset toimitilat lähentävät eri 
NSE:tä toisiinsa koska kansallisuuksi-
en väliset etäisyydet ovat pienet. Samal-
la madaltuu kynnys yhteydenottoihin tu-
kielementtien välillä. On selvä että kol-

lega, jonka kanssa juot aamukahvit ja 
työskentelet saman katon alla, on pal-
jon helpommin lähestyttävä kuin toisel-
la puolella tukikohtaa oleva. 

Henkilökemiatkin tuntuivat olevan 
kohdallaan, joten ainakin tässä kokoon-
panossa toimiessaan MSG osoitti toimi-
vuutensa. Haasteet olivat yhteisiä ja re-
surssit tarjottiin sitä tarvitsevan käyt-
töön tasapuolisesti. Operaatioon läh-
dettäessä näillä yhteisillä ponnisteluilla 
jokaisen osallistuvan kansallisuuden on 
mahdollista säästää materiaalimäärissä 
ja siten myös kustannuksissa.

Monikansallisessa yhteistyössä on 
kuitenkin syytä muistaa erot eri kan-
sallisuuksien tavoissa ratkoa ongelmia 
ja ristiriitatilanteita. Jotkin kansalli-
suudet ilmaisevat erimielisyytensä heti 
ja selkeästi, toiset eivät. Toisinaan se et-
tä asiasta halutaan vielä keskustella li-
sää tarkoittaakin sitä että ollaan täysin 
eri mieltä. Halutaan vain antaa diplo-

Taisteluosaston taktisissa kuljetuksissa tukivat myös Ruotsin valmiuteen asettamat  C-130 kuljetuskoneet

maattisesti mahdollisuus muuttaa kan-
taa seuraavan tarkastelun yhteydessä. 
On siis tärkeää tiedostaa kenen kanssa 
neuvotellaan ja että kokouksen päätyt-
tyä tulee omalla joukolla tarkkaan ana-
lysoida sen lopputulosta. Toisinaan on 
jo saavutus olla yhtä mieltä siitä että ol-
laan eri mieltä. 

NBG logistiikka on selkeästi osoit-
tanut että monikansallinen huoltojär-
jestelmä kykenee näinkin monitahoi-
sen operaation tukemiseen. Onnistumi-
nen vaatii kuitenkin kaikilta aitoa yrit-
tämishalua ja joustavuutta. Erilaisiakin 
näkökantoja tulee ainakin yrittää ym-
märtää ja pyrkiä yhteiseen toimivaan 
ratkaisuun. Onnistumisen palkintona 
on sitten logistiikkaorganisaation ke-
veneminen ja näin saavutettavat säästöt 
kaikille osallistujille. 

Kuvat: Jari Tenhunen
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Northern Coasts 2010 harjoituksen 
huollon järjestelyt

Harjoituksen huollon organisaatio 
koottiin aikaisempien NOCO-harjoitus-
ten kaltaiseksi. Harjoituksen esikunnas-
sa ( EXCON ) oli Log Cell ja sen johdossa 
harjoituksen huollon koordinaattori FLC 
( Force Logistic Coordinator ). Pinta-alus-
osaston CTG 01 johtoaluksella tanskalai-
sella HDMS Absalonilla oli GLC ( Group 
Logistic Coordinator ), jonka tehtävänä 
oli ylläpitää alusten huoltotilannekuvaa, 
suunnitella tulevat huollot, toimia yhteis-
toiminnassa FLS:n kanssa sekä organisoi-
da alusten huollon järjestelyt. 

 Alusten kunnossapito harjoituksen 
aikana oli jokaisen maan kansallisella 
vastuulla.  Sen toteutuksissa oli erilaisia 
ratkaisuja. Ruotsalaisilla oli oma maa-

 

FLC

CTG 01
GLC  

CTG 03 
FLS  

TU 01 TU 02  TU 03  TU 04  
NSE

(SWE)  TU 05 TU 06 

Harjoituksen huollon organisaatio:

CTG = Combined Task Group, TU = Task Unit, FLC = Force Logistic Coordinator, GLC = Group 
Logistic Coordinator, FLS = Forward Logistic Site, NSE = National Support Element, 

Komentajakapteeni

Aki Honkanen

Yleisjärjestelyt

Viime vuoden syyskuussa järjestetty 
Northern Coasts 2010 (NOCO-10) har-
joitus oli toistaiseksi suurin Suomes-
sa järjestetty kansainvälinen merisota-
harjoitus. Rannikon Puolustaja- lehdes-
sä nro 4/2010 oli kirjoituksia harjoituk-
sesta ja sen yleisjärjestelyistä. Tämä ar-
tikkeli keskittyy harjoituksen huollon 
järjestelyihin.

Harjoituksen valmistelut alkoivat 
jo vuonna 2009, jolloin merivoimien 
esikuntaupseereita osallistui NOCO-09 
harjoitukseen ja sai kokemuksia saksa-
laisten huollon järjestelyistä heidän alu-
eellaan ja infrastruktuurissaan. Tämän 
jälkeen alkoivat NATO:n harjoitusdirek-
tiivin mukaiset konferenssit, maastontie-
dustelut ja työkokoukset. Niitä pidettiin 
sekä Suomessa että Saksassa.

 Huollon suunnittelu oli alusta al-
kaen tiiviisti sidottu harjoituksen ope-
ratiiviseen suunnitteluun. Huolto laati 
omat liitteensä harjoituskäskyyn sekä 
operaatiokäskyyn pitäen sisällään huol-
to-, lääkintä- ja ympäristönsuojeluoh-
jeet.  FLS ( Forward Logistic Site Pan-
sio) laati lisäksi omat toimintaohjeensa 
suunnitteluprosessin aikana. Asiakirjo-
jen valmistelut toteutettiin suomalaisten 
johtamassa työryhmässä, jossa oli edus-
tettuina osallistuvien maiden edustajat.

Alusyksiköillä oli omat orgaaniset 
lääkintähuollon järjestelynsä. Niillä oli 
omat lääkärit, sairaanhoitajat ja lääkin-
täryhmät. Isommilla huoltoaluksilla oli 
omat leikkaussalinsa vuodeosastoineen. 
Merivoimien ylilääkäri oli sopinut sivii-
lisairaaloiden ( TYKS,SATKS Pori, Vak-
ka-Suomen AS Uusikaupunki, Rauman 
AS ), siviiliterveyskeskusten ( Turku, Po-
ri, Rauma, Uusikaupunki ) ja varuskun-
tien terveysasemien ( Pansio, Upinniemi, 
Säkylä, Dragsvik ) valmiuksista harjoi-
tuksen ajaksi. Potilasevakuoinnit valmis-
tauduttiin toteuttamaan Turun Maritime 
rescue co-ordination centre (MRCC) joh-
dolla joko merivartioston tai osallistuvi-
en maiden helikoptereilla.
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organisaatio, saksalaisilla omat huolto-
alukset ja suomalaisilla MERIVMATL:n 
korjausryhmät valmiudessa sekä öljyn-
torjunta-alus Halli FLS:n organisaati-
ossa. Joitakin varaosatoimituksia lennä-
tettiin osallistuvista maista Turun lento-
kentälle, mistä FLS toimitti ne perille.

Huoltoalukset olivat harjoitusor-
ganisaation mukaisesti osallistuvien 
maiden käytössä täydennyksissä (vesi, 
polttoaineet, elintarvikkeet yms.) ja tyh-
jennyksissä (harmaat/mustat vedet ).Öl-
jyntorjunta-alus Halli huolehti suoma-
laisista aluksista läpi koko harjoituksen.

Forward Logistic Site (FLS)
Saaristomeren Meripuolustusalueen 
Huoltokeskus (HKESK/SMMEPA) vas-
tasi harjoituksen huollon järjestelyiden 
toteuttamisesta perustamalla harjoi-
tuksen Forward Logisctic Site:n (FLS). 
FLS oli monikansallinen huollon tuki-
kohta, johon kuului esikunta, ruotsalai-
nen huollon tukiyksikkö NSE (Natio-
nal Support Element) , EOD (Explosive 
Ordnance Demolition) -ryhmät ja maa- 
ja merikuljetuskalustoa. FLS:n organi-
saatioon kuului öljyntorjunta-alus Hal-
li, joka oli harjoituksessa suomalaisten 
alusten huoltoyksikkönä.

FLS organisaatio

FLS:n tehtävänä oli pitää sekä maalla 
että merellä toimivat joukot taisteluky-

kyisinä ja EOD -ryhmien osalta suoja-
ta joukkojen toimintaa. FLS toimi myös 
”siltana” merellä toimivan monikansal-
lisen taisteluosaston ja siihen kuuluvien 
alusten kotimaan välillä.

Harjoitus alkoi FLS:n osalta viik-
koa ennen varsinaista harjoitusta, jolloin 
ruotsalaisten tukiyksikkö saapui Pansi-
oon. Ruotsalaisten tukiyksikkö koostui 
viidestä rekasta kontteineen ja se sijoitet-
tiin Pansion sotasatamaan. Toisella har-
joitusviikolla ruotsalaiset siirtyivät Po-
rin sataman alueelle lähemmäksi huollet-
tavia yksiköitä. Maaorganisaation jou-
kot majoittuivat joko vuokrattuihin ra-
kennuksiin tai kasarmimajoituksiin. 

EOD -ryhmiä oli suomalaisten li-
säksi Saksasta, Yhdysvalloista ja Tans-

NOCO-10 huoltoalukset:  

CTG 02 ( sukellusveneyksiköt ) ja CTG 04 ( ilma-alukset ) huolehtivat itse omasta huollostaan. 

TU 01 FGS Frankfurt (Saksa) TU 02 FGS Ammersee (Saksa)

TU 03 FGS Mosel (Saksa) TU 04 BNS Godetia (Belgia)

TU 05 HSWMS Trossö (Ruotsi) TU 06 ORP Czernicki (Puola)

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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kasta. Esikunnan miehitys koostui suo-
malaisista, ruotsalaisista ja tanskalaisis-
ta sotilaista. FLS:n vahvuus oli n. 100 
sotilasta. Esikunta perustettiin Huolto-
keskuksen esikunnan tiloihin. 

FLS vastasi harjoituksessa maa-
organisaation huollon järjestelyistä. 
Maantieteellisesti huollettavia joukkoja 
oli Saaristomeren eteläosista Porin ta-
salle. Pääosa tehtävistä oli kuljetustehtä-
viä. Lisäksi FLS organisoi yhteistoimin-
nassa puolustusvoimien Ruokahuollon 
Palvelukeskuksen (PURU) kanssa muo-
nitusjärjestelyt Pansiossa, Heikkilässä, 
Gyltössä, Reilassa sekä Porissa.

Iso haaste FLS:lle oli ennen varsi-
naista harjoitusta pidetty Pre Sail Con-
ference Turussa. Harjoitusyksiköt toi-
mittivat ennen satamaan tuloa huol-
totukipyyntönsä FLS:lle, joka yhdessä 
Turun sataman kanssa organisoi alusten 
tarpeet. Kiireinen viikonloppu piti sisäl-
lään lukuisan määrän kuljetuksia ja ve-
si-, elintarvike- sekä polttoainetäyden-
nyksiä puhumattakaan alusten kiinni-
tyksiin liittyvistä haasteista. 

FLS:n alaisuuteen perustettiin vii-
konlopun ajaksi reserviläisistä muodos-
tetut Harbour Center eli satamapalvelu-
jen keskus sekä yhteysupseeriryhmä. Jär-
jestelyllä mahdollistettiin ympärivuoro-

kautinen palvelu vieraileville aluksille 
Turun satamassa.

Kokemuksia ja kehitettävää
Ottaen huomioon alusten suuren luku-
määrän ja syksyisen ajankohdan, niin 
harjoituksen aikana sattui varsin vähän 
isompia kunnostustöitä. Aluksia oli kor-
jattavana satamassa 1-2 päivää kerral-
laan yhteensä kuusi alusta. Yksi alus 
irrotettiin harjoituksesta korjaustoi-
menpiteitä varten omaan kotimaahan-
sa ja varaosia lennätettiin Suomeen kol-

SWE NSE tukeutuneena Pansiossa.

mesta maasta. Yksi henkilö evakuoitiin 
umpisuolentulehduksen takia alukselta 
sairaalaan, jossa hän joutui olemaan 1,5 
viikkoa harjoituksen jälkeen.

Merivoimien huoltohenkilöstön 
osalta harjoituksen suunnittelu ja toi-
meenpanovaihe antoi merkittävää koke-
musta erittäin suurelle määrälle ihmisiä 
yhdellä kertaa. Vastaavan kokemuksen 
saaminen kansainvälisistä harjoituksista 
ulkomailta kestäisi monta vuotta. Eng-
lanninkielen käyttö monikansallisis-
sa huollon työpisteissä kehitti valmiut-
tamme kriisinhallintatehtävien valmis-
telemiseen ja toteuttamiseen.

Öljyntorjunta-alus Halli ja harjoi-
tuksen muut huoltoalukset osoittivat, et-
tä taistelualusten pitäminen merellä vaa-
tii asianmukaisten huoltoalusten kehit-
tämistä tulevaisuudessakin. Asettavat-
ko lisääntyvät kansainväliset harjoituk-
set ja kriisinhallintatehtävät uusia vaati-
muksia merivoimiemme huoltoaluksille? 
NOCO ja ATALANTA ovat ainakin an-
taneet suuntaa huoltoaluksen suoritus-
kykyvaatimuksille. 

Vähäisin kokemus ei ollut alusyksi-
köiden huollon järjestelyjen toteutus sata-
mavaiheessa ennen varsinaista harjoitus-
ta. Siitä suuri kiitos kuuluu FLS:n lisäksi 
reserviläisille ja Turun satamalle.

Kansainvälinen FLS esikunta.

EOD-kalustoa puretaan.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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S uomen merialueiden öljyon-
nettomuusriskit ovat monin-
kertaistuneet viimeisten vuo-

sien aikana.  Suomenlahdella tapahtu-
vien öljykuljetusten määrän odotetaan 

edelleen lisääntyvän merkittävästi lä-
hivuosina Venäjän alueen öljysatamien 
kapasiteetin kasvaessa Ust-Lugan sata-
man valmistumisen myötä. 90-luvun al-
kupuoleen verrattuna kuljetettavan öl-

jyn määrän ennakoidaan peräti kym-
menkertaistuvan kuluvan vuosikymme-
nen puoliväliin mennessä. Riski on tun-
nistettu useilla tahoilla ja viranomaiset 
sekä useat vapaaehtoisjärjestöt tekevät 

Kustannustehokkuutta jäänmurron, 
yhteysalusliikenteen ja öljyntorjunnan 
yhdistämisellä

Tero Vauraste

Arctia Group 
President and CEO

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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ansiokasta työtä riskin hallinnoimisek-
si. Suomen ympäristökeskuksen ja Me-
rivoimien uudisalushankinta, Louhi, on 
alottamassa operatiivista toimintaansa.

Suomen Ympäristöministeriön mu-
kaan Suomen rannikon öljyntorjuntaka-
pasiteetti on edelleen riittämätön. Öljyn-
torjuntaa koordinoivan viranomaisen, 
Suomen Ympäristökeskuksen mukaan 
Suomenlahden öljyntorjunnan päivit-
täisen keräyskapasiteetin tavoitetaso on 
30 000m3. Saaristomerellä tavoitetaso 
on 20 000m3 ja Selkämerellä sekä Perä-
merellä 5000m3. Suurimpien yksittäisten 
tankkialusten kapasiteetti on moninker-
tainen edellä mainittuihin nähden. Suo-
men Ympäristökeskuksen mukaan ran-
nikollamme yhteensä 17 öljyntorjuntaan 
käytettävän aluksen yhteenlaskettu ke-
räyskapasiteetti on yhteensä n. 6500m3. 

Tämä kapasiteetti lähes tiikerin-
loikkasi kertaheitolla, kun Arctia Ship-
pingin jäänmurtaja Kontio konver-
toitiin öljyntorjuntakykyiseksi heinä-
kuussa 2010 Euroopan Meriturvalli-
suusviraston EMSA:n toimeksiantoon. 
EMSA:lla on euroopanlaajuinen val-
miusjärjestelmä, jonka avulla se tarjo-
aa lisäkapasiteettia tilanteisiin, joissa 
rannikkovaltion oma kalusto on riit-
tämätön tarpeeseen nähden. Kontio 
toimii tässä tehtävässä Pohjoisen itä-
meren valmiusaluksena. Yksi alus toi 
siis kertaheitolla 2000m3 lisäkapasi-
teettia ja sillä on rannikkomme yli-
voimaisesti suurin yksittäisen aluk-
sen kapasiteetti. Ympäristöministeri-
ön mukaan lisätarvetta on vielä noin 
kuudelle 1000m3 tankkikapasiteetin 
omaavalla alukselle.

Edellä mainitun kapasiteetin 
aluksen uusinvestointi on suuruudel-
taan n. 50-60m€. Mikäli tarvittava 
lisäys hoidetaan kokonaisuudessaan 
uudisrakennusten avulla, olisi koko-

naisinvestointi n. 300-360m€, johon on 
vielä lisättävä vuotuiset käyttökustan-
nukset.

Kuluva jäätalvi on muistuttanut 
meitä luonnonvoimien ankaruudesta. 
Pitkien pakkasien paksuntamat jäät 
ovat kasautuneet kovien tuulten johdos-
ta pahoin erityisesti Merenkurkun alu-
eilla erittäin vaikeiksi ahtojäävyöhyk-
keiksi, minkä vuoksi aluksia on kyetty 
avustamaan vain yksi kerrallaan. Lii-
kenneviraston asettama tilastollinen ta-
voitetaso alusten jäänmurron odotus-
ajoille Suomessa on neljä tuntia. Tämä 
tavoite on ylittynyt roimasti tänä talve-
na. Esimerkiksi tammi-helmikuun tilas-
tot osoittivat 7,6 tunnin keskimääräistä 
odotusaikaa. 

Investointisäästöjä jäänmurtaja-
konvertoinnin avulla
Arctia Shippingin nykyisten jäänmur-
tajien keski-ikä on n. 27 vuotta, ja ko-
ko aluskannan elinkaari on päättymässä 
2020-luvun alkupuolella. Vuonna 1954 
valmistunut Voima on korvattava jo ai-
emmin. Ilmatieteen laitoksen toiminta-
alueestamme laatimat pitkäaikaiset ke-

hitysennusteet osoittavat, että jäänmur-
tajia tarvitaan alueellamme vielä useiden 
vuosikymmenten ajan. Perämeren alu-
een tuotantolaitosten toiminta jatkuu, 
ja kaivosteollisuuden odotetaan tuovan 
uutta kuljetettavaa. Uuden aluksen hin-
ta on noin 100-120 miljoonaa euroa, jo-
ten mittava investointiohjelma on edes-
sämme.

Yllämainitut tarpeet voidaan yh-
distää kansantaloudellisesti tehokkaal-
la tavalla. Ensi vaiheessa, uusien öljyn-
torjunta-alusten hankkimisen sijaan tai 
ko. hankintoja täydentäen, voidaan öl-
jyntorjuntajäänmurtaja Kontion lisäk-
si konvertoida kahdesta neljään nykyis-
tä jäänmurtajaa öljyntorjuntakykyi-
siksi. 60m€ uusalusinvestoinnin sijaan 
selviämme n. 5m€ konvertointikustan-
nuksilla yhtä alusta kohden. Alusten 
suuren koon johdosta ympäristöminis-
teriön esittämä 1000m3 lisäkapasiteet-
ti alusta kohden on helposti saavutetta-
vissa ja jopa ylitettävissä. Arctian perin-
teisten jäänmurtajien merihenkilöstö on 
jo lähes kokonaisuudessaan saanut Eu-
roopan Meriturvallisuusviraston toi-
meksiannon johdosta tarvittavan kou-

lutuksen. Investointisäästöt ovat siis 
esimerkiksi kolmen aluksen konver-
toinnissa yhteensä 165m€. Valmiu-
den ylläpitoon ja alusten operointiin 
ei tarvitse rekrytoida ja kouluttaa li-
sähenkilöstöä ja ylläpidosta syntyvät 
lisäkustannukset ovat minimaaliset 
uusinvestointeihin verrattuna. Myös 
tästä seuraa lisäsäästöjä. Ja mikä on-
kaan parempi ja toimintakykyisem-
pi alus öljyntorjuntaan myös talvella 
kuin jäänmurtaja. 

Mittava öljyntorjuntajäänmur-
tajien investointiohjelma tulee jakaa 
ajallisesti pidemmälle aikajaksolle. 
Ohjelma tulee aloittaa hyvissä ajoin 
ennen kuin nykyisten jäänmurtajien 

Teemana Merivoimien uudistuva huolto

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
Vantaa p. (09) 5494 2600  

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikka- 

laitteet puolustusvoimille
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elinkaari päättyy. Telakoillamme on ka-
pasiteettia tarjolla, joten nyt aloitetta-
vat investoinnit vaikuttavat positiivisesti 
myös niiden työllistymiseen. 

Edellä mainitut tarpeet tulee yhdis-
tää ja toimia siten kansantaloudellisesti 
tehokkaalla tavalla. Kahdeksan uuden 
jäänmurtajan ja kuuden uuden öljyntor-
junta-aluksen sijaan voimme konvertoi-
da nykyistä jäänmurtajakantaa öljyn-
torjuntakäyttöön ja investoida 4-6 uu-
teen jäänmurtajaan.

Samalla tulee aloittaa budjetti- ja 
hallituskaudet ylittävä öljyntorjunta-
jäänmurtajien investointiohjelma jatku-
vuuden turvaamiseksi. Kaikkien päättä-
jätahojen on helppo sitoutua ohjelmaan 
siitä syntyvien säästöjen ansiosta. 

Yhteysalusliikenne turvattava

Saariston yhteysalusliikennettä hoide-
taan nykyisin palvelu- ja rahtaussopi-
muksin. Markkinoilla on useita palve-
luntuottajia. Uudisalushankinnat ovat 
olleet 90-luvun jälkeen lähes olematto-
mia. Yhden aluksen elinkaari on n. 30-
40 vuotta. Kaikkiaan markkinoilla on 
n. 15 alusta, joten nykytason ylläpito 
edellyttäisi uudisalushankintaa n. joka 
kolmas vuosi. Toiminnan ollessa aiem-
min viranomaistahojen hoidossa alus-
hankinnat rahoitettiin valtion budjetista 
ja toimintamenot budjetoitiin erikseen. 
Nykyiset pitkäaikaiset menokehykset pe-
rustuvat kuitenkin lähes pelkästään ai-
empiin toimintamenoihin huomioimatta 
uudisalushankintojen edellyttämää ra-
hoitustarvetta. Kysymys ei ole kustan-

nusten kasvusta vaan rakennemuutok-
sesta, joka tulee jatkossa huomioida pit-
käaikaissuunnittelussa. Budjettirahoi-
tuksen sijaan uudisalushankintojen pe-
rustuessa markkinaehtoiseen rahoituk-
seen tämä seikka on huomioitava siten, 
että pitkäaikaiset investoinnit voidaan 
sitoa pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin. 
Yhteysalusliikenne on saariston tavoi-
tettavuuden ja elinkelpoisuuden keskei-
nen osa, joka on nykymenolla uhattuna.

Kalusto pelaa silloin, kun se on 
käytössä. Uusiin yhteysaluksiin voi-
daan konvertoida öljyntorjuntaomi-
naisuus. Näin saamme nopeassa val-
miudessa olevan kaluston, jossa on 
osaava ja paikalliset olot tunteva pääl-
lystö ja miehistö.
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M erikuljetusten määrä on 
kasvanut Itämerellä selväs-
ti viime vuosina. Erityises-

ti öljytankkerien määrä Suomenlahdella 
on kasvanut merkittävästi. Jääolosuhteet 
tuovat omat haasteensa meriliikenteel-
le. Erityisesti liikkuva jääkenttä aiheut-
ta ongelmia talvisin. Laivojen jäädessä 
kiinni puristavaan jääkenttään  jään ai-
heuttamat puristuspaineet keskilaival-
la saattavat kasvaa suuriksi, jolloin lai-

SAFEWIN 
(Safety of Winter Navigation in Dynamic Ice) –projekti

laivojen kiinnijäämisen riskiä varoitta-
malla laivan miehistöä puristavasta jää-
kentästä. Näin laivat pystyvät välttämään 
vaarallisia alueita, jolloin laivat pystyvät 
liikennöimään tehokkaammin ja turval-
lisuus paranee. Projektissa on myös tar-
koitus tutkia puristavaan jääkenttään 
liittyviä riskejä. Kun riskit on määritel-
ty, ne pystytään huomioimaan tulevai-
suudessa jo laivojen suunnitteluvaiheessa 
ja mahdollisesti jääsäännöissä.

Tutkimusasema 26.2.

van runko saattaa vaurioitua tai pahim-
massa tapauksessa laidoituslevyt repeä-
vät. Puristava jääkenttä on erityisen on-
gelmallinen ja vaarallinen juuri kauppa-
aluksille pitkän yhdensuuntaisen keski-
laivan vuoksi.

SAFEWIN-projektin tavoitteena on 
kehittää jään liikkeiden ennustusjärjes-
telmä laivoille operatiiviseen käyttöön, 
joka huomioi erityisesti puristavan jää-
kentän. Kehitettävä järjestelmä vähentää 

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Jotta projektin tulokset olisivat 
mahdollisimman hyvät, projektiin tarvi-
taan osaajia tutkimuksen ja käytännön 
toiminan alueilta. SAFEWIN on EU-ra-

hoitteinen tutkimusprojekti, jolloin myös 
kansainvälistä yhteistyötä on saatu mu-
kaan ja pyritty kehittämään. Teoreetti-
sen tutkimuksen merijään liikkemalleil-

Kauppa-alus jäänmurtaja Sisun hinauksessa 25.2.

la hoitavat pääasiallisesti Arktinen tut-
kimuskeskus (Arctic and Antarctic Re-
search Institute, AARI, Venäjä), Ruotsin 
ja Suomen ilmatieteen laitokset (Swedish 
Meteorological and Hydrological Institu-
te, SMHI ja Ilmatieteen laitos, FMI), se-
kä Tallinan teknillinen yliopisto (Tallinn 
University of Technology, TUT). Laivo-
jen kokeman puristuksen ja siihen liitty-
vien riskien arvioimisen puolestaan hoi-
tavat pääasiallisesti Aalto yliopiston me-
ritekniikka, ILS Oy (Suomi) ja AS2CON 
(Kroatia). Operatiivisen ennustusjärjes-
temän kehittäminen on projektiin osal-
listuvien tahojen jääpalveluiden erikois-
osaamista (AARI, FMI, SMHI).

Jotta kehitettävää ennustusjärjes-
telmää pystytään arvioimaan käytän-

Paineanturien asennus jääkenttään.

Mikko Suominen

Kirjoittaja toimii  
Meritekniikan tutkimusapulaidena 

Aalto-yliopistossa
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nössä, käytännön kokemus ja testaus 
ovat tärkeitä. Tämän osa-alueen hoitavat 
projektissa Ruotsin ja Suomen liikenne-
viranomaiset (Swedish Maritime Admi-
nistration, Ruotsi ja Liikennevirasto), 
sekä varustamot Stena ja Tallink. Vaik-
ka osa-alueet ovat selkeästi eri osapuol-
ten vahvuusalueita, tehdään projektissa 
tiivistä yhteistyötä kaikilla osa-alueita.

Kenttämittaukset talvella 2011
Jotta jo olemassa olevia malleja pysty-
tään kehittämään ja kehitettyjen järjes-
telmien paikkansapitavyyttä voidaan 
testata, tarvitaan myös kenttämittauk-
sia ja havaintoja Itämerellä liikennöivil-
tä aluksilta. Vuonna 2011 suoritettiin 
projektin puitteissa kenttämittausmat-
ka Perämerelle tutkimusalus Arandalla. 
Tutkimusmatkalle projektista osallistui-

Tutkimusasema 1.3.

Painemittarien kentän merkitseminen lipuin.
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Painemittauksia tekemässä.

vat Aalto yliopisto, AARI ja Ilmatieteen 
laitos. Tutkimusmatka alkoi helmikuun 
lopussa Helsingistä, josta lähdettiin siir-
tymään Raahen edustalle. 

Etelästä puhaltanut tuuli oli koko 
matkan ajan voimakasta, paikoitellen yli 
20 metriä sekunnissa. Erityisesti Meren-
kurkku oli ongelmallinen, ja useat laivat 
olivat jääneet kiinni ja joutuivat odotta-
maan jäänmurtajien avustusta. Lopulta 
koko laivaliikenne Perämerelle suljettiin 
helmi-maaliskuun vaihteessa jatkuvan 
kovan tuulen takia. Siirtymismatkan ai-
kana kerättiin visuaalista havaintomate-
riaalia jääkentän liikkeistä sekä mitattiin 
jään paksuutta laivalta käsin. 

Raahen edustalle saavuttiin 26.2., 
ja perustettiin tutkimusasema. Tutki-

musasemalla 26.2.-3.3. Ilmatieteen lai-
tos ja AARI tutkivat jääkentän liikkei-
tä jäälle asennettujen GPS-poijujen avul-
la, laivan tutkakuvan avulla, sekä mie-
hittämättömällä lentokoneella. Lisäk-
si Ilmatieteen laitos kartoitti Peräme-
ren jään paksuuden helikopterista käsin 
elektromagneettisella mittausjärjestel-
mällä. Aalto yliopiston tehtäviin kuului 
jääkentässä vallitsevan paineen mittaa-
minen jääkenttään asennettavilla antu-
reilla. Anturit asennettiin jääkenttään 
sahaamalla jäähän railo, jonka jälkeen 
anturit jäädytettiin sahattuun railoon. 
Aalto yliopiston lisäksi myös Ilmatieteen 
laitos mittasi jääkentässä vallitsevaa pu-
ristusta vastaavanlaisella menetelmällä. 

Tuuli pysyi kovana koko tutkimus-

asemalla vietetyn ajan ja puristus jääken-
tässä onnistuttiin kartoittamaan koko 
asemalla vietetyltä ajalta. Laivaliikenne 
pysyi suljettuna koko tutkimusaseman 
ajan kovan tuulen takia, mikä osaltaan 
kertoo Perämerellä vallinneen tilanteen 
vaikeudesta maaliskuun alkupuolella. 
Tutkimusasemalta lähdettiin maalis-
kuun alussa. Vaikeiden jääolosuhteiden 
takia matka viivästyi, joten paluu tapah-
tui 7.3. Uusikaupunkiin. Tutkimusmat-
ka onnistui kokonaisuudessaan erinn-
omaisesti, sillä matkan aikana satiin ke-
rättyä paljon aineistoa puristustilanteis-
ta ja jääkentän liikkeistä, sekä mittaa-
maan todellinen puristus jääkentässä.

Lisää tietoa projektista on internet-
sivuilla www.safewin.org 

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Laivaonnettomuuksien taustatekijöitä 
mallinnetaan matemaattisesti
Suurin osa meriliikenneonnettomuuksista aiheutuu ns. inhimillisistä virheistä johtuen. Onnettomuudet johtuvat harvoin 

vain yhdestä syystä, ja jokaisen onnettomuuden tausta on omanlaisensa. Monimutkaiset aiheutumisketjut ovat usein 

saaneet alkunsa jo kauan ennen itse onnettomuuden tapahtumista, esimerkiksi suunnittelu- tai johtotasolla tapahtu-

neista virheistä johtuen.

Y hteentörmäysten taustatekijöitä 
kuvaavalla todennäköisyyspoh-
jaisella mallilla voidaan tarkas-

tella, minkälaisia riippuvuussuhteita teki-
jöiden välillä on, miten nämä tekijät vai-
kuttavat onnettomuusriskiin, sekä kuinka 
todennäköinen onnettomuus ylipäätänsä 
on. Malli on toteutettu ns. Bayes-verkko-
na, jossa muuttujat ja niiden väliset riip-
puvuudet on kuvattu graafisesti verkko-
rakenteella ja muuttujien välisten riippu-
vuuksien voimakkuudet ehdollisilla to-
dennäköisyyksillä. Verkkoesitystapansa 
vuoksi Bayes-mallin muuttujien karkeat 
riippuvuudet ovat silminnähtävissä myös 
ilman mallinnusasiantuntemusta. Toisaal-
ta mallin muuttujien esittäminen toden-
näköisyysjakaumina mahdollistaa niihin 
liittyvän epävarmuuden sisällyttämisen 

malliin - laivaonnettomuuksien aiheutu-
mista mallinnettaessa epävarmuutta väis-
tämättä esiintyy ongelman monimutkai-
suuden ja –muotoisuuden vuoksi. Tietä-
myksen karttuessa mallin muuttujien ja-
kaumia voidaan päivittää, ja jos esimer-
kiksi jostakin mallin muuttujan arvosta 
saadaan varmaa tietoa, havainnon vaiku-
tus mallin tuloksiin on välittömästi näh-
tävissä. Mallin päivityksessä voidaan hyö-
dyntää useita erityyppisiä lähdeaineisto-
ja eivätkä niissä mahdollisesti esiintyvät 
puutteet muodostu ongelmaksi. 

Mallinnettaessa monimutkaisia jär-
jestelmiä jotka koostuvat useista tasoista 

tai osa-alueista, Bayes-verkkoon voidaan 
sisällyttää ns. alimalleja kuvastamaan näi-
tä osa-alueita. Alimallien käyttö mahdol-
listaa yksityiskohtien piilottamisen: osa-
alueen yksityiskohtainen toteutus muuttu-
jineen ja niiden riippuvuuksineen on ”pii-
lotettu” alimallin sisälle ja ainoastaan ali-
malliin syötettävät muuttujat ja sen anta-
mat ulostulot ovat näkyvissä päämallissa. 
Käyttämällä alimalleja varsinaisen pää-
mallin rakenne yksinkertaistuu ja mallin-
nettavan kokonaisuuden hahmottaminen 
helpottuu. Esimerkiksi laivaonnettomuu-
den aiheutumista mallinnettaessa vaara-
tilanteen havaitsemiseen vaikuttavista te-

Yksinkertaistettu kaaviokuva Bayes-mallista 
alusten yhteentörmäyksen riskienarviointiin – 
todellisessa mallissa on huomattavasti enemmän 
muuttujia.  Malli sisältää kaksi kopiota aluksen 
hallinta –alimallista, joiden avulla saadaan 
todennäköisyys, että alukset tekevät väistöliik-
keitä. Jokaiseen mallin muuttujaan liittyvistä 
jakaumista on kuvassa esimerkkinä esitetty vain 
alustyypin ja törmäyksen jakaumat. 

Malliin on sisällytetty kaksi kuvitteellista 
riskinhallintakeinoa kustannuksineen. Myös 
törmäykselle on lisätty ”hinta”. Tällöin mallin 
avulla voidaan tarkastella eri keinojen kustan-
nustehokkuutta.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Laivaonnettomuuksien taustatekijöitä 
mallinnetaan matemaattisesti

Maria Hänninen

kijöistä voidaan muodostaa alimalli, jo-
ka tuottaa ulostulonaan havaitsemisen 
todennäköisyyden käytettäväksi edelleen 
päämallissa. Alimalleja voidaan analysoi-
da myös yksinään. 

Bayes-verkkoihin voidaan myös si-
sällyttää ns. päätösmuuttujia kuvasta-
maan esimerkiksi erilaisia riskienhal-
lintakeinoja ja ns. kustannusmuuttujia 
kuvaamaan muuttujista aiheutuvien seu-
rausten suuruutta. Tällaisen päätöskaa-
vion avulla voidaan helposti vertailla eri 
päätösten vaikutuksia mallissa ja etsiä 
kustannustehokkaimpia keinoja onnet-
tomuusriskin pienentämiseksi. Toisaal-
ta voidaan myös tarkastella, minkälai-
sia muutoksia mallilla kuvatussa järjes-
telmässä voidaan tehdä, ennen kuin op-
timaalinen päätösvaihtoehto muuttuu.

CAFE-hankkeessa tutkitaan me-
renkulun turvallisuusjohtamista
Vuonna 2010 päättyneessä METKU-tut-
kimushankkeessa havaittiin, että vaikka 
varustamoiden turvallisuuskulttuurien 
on koettu parantuneen viime vuosina, 
olisi niissä keskimäärin edelleenkin pa-
rantamisen varaa. Keskeisimmäksi tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmään liittyväk-
si heikoksi kohdaksi havaittiin työturval-
lisuus-, poikkeama- ja läheltäpiti- tilan-
teiden raportointi. Competitive Advan-
tage by Safety (CAFE) –hankkeessa  täh-
dätään merenkulun kilpailukyvyn paran-
tamiseen meriturvallisuutta parantamal-
la. Turvallisuudessa keskitytään etenkin 
ihmisen toimintaan ja osaamiseen liitty-
viin seikkoihin ja tutkitaan kuinka mm. 

Kirjoittaja työskentelee Meritekniikan 
tutkijana Aalto-yliopiston Sovelletun 
mekaniikan laitoksella, Merikotka-

tutkimuskeskuksessa, Kotkassa.

METKU-hankkeessa havaittuihin epä-
kohtiin voitaisiin puuttua. Meriliiken-
ne on ilmaliikenteen ohella kansainväli-
simpiä kuljetusmuotoja, joten ollakseen 
tehokasta, turvallisuuden kehittäminen 
tulee tehdä kansainvälisesti.

CAFE:ssa Aalto –yliopiston insi-
nööritieteiden korkeakoulu tutkii mm. 
kansallisen ja kansainvälisen meriliiken-
teen onnettomuus- ja poikkeamadatan 
soveltuvuutta todennäköisyyspohjaises-
sa riskimallinnuksessa sekä yhdessä mui-
den hankepartnerien kanssa pyrkii edis-
tämään kansainvälistä verkostoitumis-
ta alan toimijoiden parissa merenkulun 
turvallisuuden parantamiseksi ja hyvien 
käytäntöjen levittämiseksi. Hankkeessa 
keskeisessä roolissa on turvallisuusjohta-
misen taustatekijöitä ja niiden määrälli-
siä vaikutuksia merenkulun turvallisuu-

teen mallintava Bayes-verkko, jonka ke-
hittämisestä Aalto-yliopisto vastaa. Mal-
li perustuu aiemmassa SAFGOF-hank-
keessa kehitettyyn Bayes-verkkoon lai-
vojen yhteentörmäysten aiheutumisesta, 
jonka rakennetta CAFE:ssa päivitetään 
erityisesti turvallisuusjohtamisen osal-
ta, ja jonka muuttujien todennäköisyys-
jakaumien laskennassa hyödynnetään so-
veltuvin osin mm. hankkeessa kerättyä 
onnettomuus- ja poikkeamadataa.

Pääosin Euroopan aluekehitysra-
haston rahoittamassa ja Merikotka-tut-
kimuskeskuksen koordinoimassa CA-
FE-hankkeessa ovat mukana myös Tu-
run yliopisto sekä Kymenlaakson ja Tu-
run ammattikorkeakoulut. Hanke jat-
kuu vuoden 2013 elokuun loppuun as-
ti. Lisätietoja hankkeen www-sivuilta: 
http://www.merikotka.fi/cafe.php

Bayes-mallin rakennetta työstetään asiantuntijatyöpajassa.
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Liikenneviraston tieliikennekeskus       älyliikenteen toteuttajana

Tuomas Komulainen

Tieliikennekeskus-
päällikkö, Oulu

L iikenneviraston tieliikennekes-
kuksen tehtävänä on teiden lii-
kenteen sekä liikennöitävyyden 

aktiivinen ja ennakoiva seuranta. Tielii-
kennekeskus hoitaa tehtäväänsä mm. tie-
dottamalla keliolosuhteista ja liikenteen 
häiriöistä, ohjaamalla liikennettä vaih-
tuvien opasteiden avulla sekä toimimal-
la liikenneviranomaisena mm. liikenteen 
häiriötilanteissa sekä varautumistehtä-
vissä. Tieliikennekeskus toimii myös 
Liikenneviraston ja ELY:jen tienpidon 
edustajana urakoihin liittyvissä teiden 
kunnossapitopalveluissa.

Liikennevirastolla on neljä alueel-
lista tieliikennekeskusta, jotka sijait-
sevat Helsingissä, Turussa, Tampereel-
la ja Oulussa. Keskukset toimivat osit-
tain valtakunnallisesti, mutta kuitenkin 

tiiviissä yhteistyössä kunkin keskuksen 
alueellisten viranomaisten kanssa. Tie-
liikennekeskusten toiminta on ympäri-
vuorokautista ja niissä työskentelee ope-
ratiivisissa tehtävissä yhteensä noin 40 
tieliikennepäivystäjää.

Tieliikennekeskuksista ohjataan 
muuttuvia nopeusrajoituksia, teiden in-
fotauluja, liikennevaloja, ajoratojen vä-
lissä olevia liikennepuomien lukituk-
sia ja hätätapauksissa esim. tunneleiden 
savunpoistoa. Tunneleiden osalta tie-
liikennekeskus onkin usein ensimmäi-
nen viranomainen, joka saa tiedon on-
nettomuudesta. Pitkissä tunneleissa au-
tomaattinen kamerajärjestelmä kertoo 
10 sekunnin viiveellä, jos tunnelissa on 
pysähtynyt tai väärään suuntaan ajava 
ajoneuvo tai, jos tunnelissa on tapahtu-

nut onnettomuus. Tällaisessa tilantees-
sa liikenne voidaan pysäyttää kauko-oh-
jauksella tai ohjata käyttämään tiettyjä 
kaistoja tai kiertotietä, jolloin pelastus-
viranomaiset pääsevät turvallisesti ta-
pahtumapaikalle. Suomessa maantei-
den tunnelien lukumäärä on lisäänty-
nyt merkittävästi viime vuosina ja sama 
trendi jatkuu lähitulevaisuudessa.   

Älyliikenteellä tarkoitetaan liiken-
teen sujuvuuden sekä turvallisuuden pa-
rantamista tieto- ja viestintätekniikan 
avulla. Älykkäillä ratkaisuilla kansa-
laisen on helpompaa ja ennakoivampaa 
liikkua, valitsi hän sitten oman auton tai 
joukkoliikenteen. Tieliikennekeskukset 
ovat varautuneet tulevan älyliikenteen 
mahdollisuuksiin esimerkiksi häiriön-
hallinnan kehittämisellä muiden viran-

Tieliikennekeskus.
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omaisten kanssa. Yllättävien häiriöiden 
(mm. onnettomuudet) nopeammalla ha-
vainnoinnilla, systemaattisella viran-
omaisten välisellä viestinnällä ja häiri-
ötilanteiden poistamisella voidaan kus-
tannustehokkaasti parantaa maanteiden 
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Häiriötilanteet voidaan jakaa tie-
liikennekeskuksen kannalta ennakoi-
tuihin ja ennakoimattomiin tilantei-
siin. Ennakoituja ovat esim. tietyöt, rä-
jäytykset ja yleisötapahtumat. Näistä 
tieliikennekeskukset saavat tiedon etu-
käteen, jotka kirjataan järjestelmiin ja 
ovat nähtävillä mm. liikenneviraston in-
ternetsivulla.

Haasteellisempia tilanteita ovat en-
nakoimattomat häiriötilanteet, kuten 
liikenneonnettomuudet. Aktiivisena toi-
mijana tieliikennekeskus pyrkii tulevai-
suudessa ottamaan isomman roolin on-
nettomuustilanteiden hoidossa, jolloin 
häiriöpaikalla olevat pelastushenkilöt 
pystyvät keskittymään paremmin ja tur-
vallisemmin pelastustehtäviinsä. Onnet-
tomuustilanteissa tieliikennekeskukset 
saavat ensitiedon onnettomuudesta hä-
täkeskuksista VIRVE-viestinä suoraan 
tieliikennekeskuksen tietojärjestelmään. 
Tämä viesti antaa liikennepäivystäjälle 
ennakkotiedon onnettomuuden sijain-
nista ja vaikutuksesta mm. liikenteen 
sujuvuuteen ja nopeuttaa liikennepäi-
vystäjän reagoimista onnettomuuteen. 
Häiriötilanteen aikana puheliikennet-
tä viranomaisen kesken voidaan hoitaa 
tehokkaasti VIRVE -viranomaisverkon 
välityksellä.

Tietoja liikenteen ongelmista ja 

Liikenneviraston tieliikennekeskus       älyliikenteen toteuttajana

tiestön kunnosta saadaan myös suoraan 
tienkäyttäjän linjan (0200-2100) avulla 
tavallisilta tielläliikkujilta. Tyypillinen 
puhelu koskee tienkäyttäjän havaitsemaa 
ongelmaa tiestöllä - esimerkiksi liiken-
nettä vaarantava kuoppa tiessä tai yllät-
tävä liukkaus. Tienkäyttäjän linjalle il-
moitetut matkantekoa vaarantavat häi-
riöt välitetään suoraan tietä hoitaval-
le urakoitsijalle sekä tarvittaessa myös 
muille viranomaisille. 

Liikenneviraston panostaminen 
voimakkaammin älyliikenteeseen ja ver-
kolliseen liikenteen hallintaan lisääntyy 
tulevaisuudessa. Käytännön operatiivi-
nen ohjaustyö suoritetaan tieliikenne-
keskuksissa, joissa ammattitaitoiset lii-
kennepäivystäjät pitävät huolta tielii-
kenteen turvallisuudesta. Älyliikenteen 
merkitys ja potentiaali liikenneturvalli-
suuden sekä -sujuvuuden parantamisessa 

tulee lähitulevaisuudessa korostumaan 
lisääntyneinä ohjausvastuina tieliiken-
nekeskuksissa, mm. vaativien tunnelioh-
jausjärjestelmien määrän kautta. Lisäk-
si tilannetietoisuuden korostuminen se-
kä älyliikenteen hyödyntäminen viran-
omais- ja mediayhteistyön lisääntymi-
sen myötä tulevat lähitulevaisuudessa 
edellyttämään voimakasta panostamis-
ta liikennepäivystäjien operointityöka-
lujen kehittämiseen. Täten voidaan pa-
rantaa tielläliikkujien liikenneturvalli-
suutta ja liikenteen sujuvuutta vielä ny-
kytilannetta enemmän.  

Yksityiskohtaista tietoa tieliiken-
nekeskuksen toiminnasta on Liikennevi-
raston internetsivuilla http://alk.tiehal-
linto.fi/alk/ ja esittelyvideo osoitteesta 
http://www2.fma.fi/tmp/livi_dvd/ 

GOFREP tiedonvaihto.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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J ulkinen keskustelu alusliikenne-
palvelusta vilkastuu samaa tah-
tia kuin laivaliikenne Suomen 

aluevesillä. Laivaliikenteen ja ympäris-
tötietoisuuden lisääntyminen kasvatta-
vat odotuksia alusliikennepalvelua koh-
taan, sen avulla voidaan ehkäistä onnet-
tomuuksia ja näin pienentää meriympä-
ristöön kohdistuvia uhkia. 

Muun valtionhallinnon tavoin myös 
Liikennevirasto etsii parasta tapaa vastata 
tuottavuusvaatimuksiin ja hoitaa perus-
tehtävänsä. Alusliikennepalvelun perus-
tehtävä on hallita alusliikenteen riskejä.

Alusliikennepalvelu tukee 
meriliikenteen turvallisuutta

Ennusteiden mukaan liikenne Suo-
men satamiin ja lähialueilla kasvaa edel-
leen. Muun muassa Venäjän kasvava öl-
jyn ja kaasun vienti sekä valmisteilla ole-
van Ust-Luga-sataman käyttöönotto ko-
ko kapasiteetillaan muuttaa liikenneti-
lannetta merkittävästi. Kun henkilös-
tövoimavarojen lisääminen ei monesta-
kaan syystä tule kysymykseen, on vält-
tämätöntä panostaa yhä enemmän tek-
niikan tuomiin mahdollisuuksiin, en-
nen kaikkea tukemaan alusliikenneoh-
jaajaa tehtävässään. Hänen on pystyttä-
vä erottamaan vilkkaan liikenteen jou-

kosta alukset, jotka käyttäytyvät poik-
keavasti samoin kuin ne, jotka muodos-
tavat suurimman riskin muulle liiken-
teelle ja ympäristölle.

Alusliikenneohjaajan työ helpottui-
si merkittävästi, jos alukset olisivat velvol-
lisia ilmoittamaan suunnitellun reittinsä 
saapuessaan VTS-alueelle. Ohjaaja voisi 
syöttää aluksen suunnitellun reitin järjes-
telmäänsä, joka seuraisi kaikkien alueel-
la olevien alusten reittejä ja vertaisi nii-
tä keskenään. Huomatessaan ristiriidan 
järjestelmä ilmoittaisi siitä alusliiken-
neohjaajalle, joka voisi keskittää enem-
män huomiota kyseiselle alueelle ja tar-
vittaessa informoida alusta/aluksia ke-
hittyvästä vaaratilanteesta. Kansainvä-
lisille vesille reittisuunnitelman ilmoitta-
mispakon voi kuitenkin määrätä ainoas-
taan kansainvälinen merenkulkujärjestö 
IMO. Jos Suomenlahdella halutaan saa-
da pakolliset reittisuunnitelmat, Suomen 
on anottava sitä IMO:lta yhdessä Viron ja 
Venäjän kanssa. Toinen vaihtoehto on, et-
tä alukset ilmoittavat vapaaehtoisesti reit-

Thomas Erlund

Meriliikenneohjaus-
yksikön päällikkö

- suunniteltu käytettäväksi  kuulonsuojauksen kanssa
-sangat ovat ohuet,  taipuisat ja lyhyet
-estää melun vuotamisen kulonsuojainten alle
- i stuu sekä kapeille  että leveille  kasvoille
-l inss i  lukittuu jykevään kehykseen tukevasti
-uusi  flow coat huurtumisen estopinnoite

pakkaus :
-crossbow suppressor-sangat
-crossbow-sangat
-kirkas l inss i
-tumma linss i
-niskahihna
--kova kotelo ja suojapussi

99 ,00€

 D IAMOND 3L  juomareppu
-erittäin matalaprofi il inen /  l itteä
-voidaan käyttää ajoneuvossa istuttaessa
-toimi i  repun tai  rinkan alla
-pikavaihdettava letku ja suukappale
-molle-nauhakujat sekä tarrapohjat kujien välissä
-neopreeni -eriste-neopreeni -eristetty
-ki innittyy reppuun tai  l i ivi in
-repussa  myös omat olkaimet rintahihnalla
-värit:  vihreä, kojootin ruskea, acu ja multicam
-made in israel

www.operator.fi  045 1330404

viranomaisalennus 10-20%! lisätiedot nettisivuiltamme.

1 1 9 ,00€
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tisuunnitelmansa VTS-keskukseen. Tällä 
hetkellä valmistellaan vapaaehtoista toi-
mintamallia paremman sitoutumisen saa-
vuttamiseksi. 

Eri maiden liikenteenohjauksia 
pyritään harmonisoimaan kansainvä-
lisessä yhteistyössä. Tavoitteena on saa-
da alusten kansipäällystölle paremmin 
tietoon, mitä liikenteenohjaukselta voi 
odottaa. EU:n sisällä eri ilmoittautumis-
järjestelmien välistä tietojenvaihtoa tu-
lee kehittää. Nykyään laivan ollessa mat-
kalla Italiasta Suomeen sen tulee ilmoit-
tautua yhdeksän kertaa eri maiden vi-
ranomaisille, vaikka laiva on koko ajan 
EU-vesialueiden sisäpuolella. Yhtenäis-
täminen vähentäisi sekä kansipäällystön 
että alusliikenneohjaajien työkuormaa. 
Kansipäällystön olisi helpompi keskit-

tyä itse navigointiin. Liikennevirasto 
on juuri aloittanut keskustelut harmo-
nisoinnista Tanskan, Ruotsin ja Norjan 
kanssa. Lähtökohtana on toimivaksi ha-
vaittu Suomenlahden ilmoittautumisjär-
jestelmämalli. Liikennevirasto ajaa har-
monisointia aktiivisesti myös eri kan-
sainvälisissä järjestöissä Itämerellä, Eu-
roopassa ja maailmanlaajuisesti.

Alusliikennepalvelulla on tärkeä 
rooli meriliikenteen kokonaisturvalli-
suudessa. Turvallisuuden kannalta par-
haaseen lopputulokseen päästään, kun 
hyvässä kunnossa olevia aluksia oh-
jaa ammattitaitoinen, talvimerenkulun 
haasteet hallitseva kansipäällystö ja lii-
kennevirtoja ohjaa ammattitaitoinen 
alusliikenneohjaaja, jonka työtä järjes-
telmä tukee. Yhteistyö alusliikennepal-

velun, jäänmurron ja luotsauksen kesken 
parantaa liikenteen kokonaisturvalli-
suutta, jossa viranomaisen ja yksityisen 
sektorin toiminnot täydentävät toisiaan. 

Merkittävä merellinen yhteistyö-
muoto on viranomaisten METO-yhteis-
työ (Merelliset Toimijat), jota Liikenne-
virasto, Liikenteen turvallisuusviras-
to, Merivoimat ja Rajavartiolaitos ovat 
tehneet jo 17 vuotta. Se on tähän saak-
ka keskittynyt tekniseen yhteistyöhön 
mutta jatkossa se kohdistuu myös tie-
donhallintaan ja tiedon jaettavuuteen. 
Sekä EU:n komission että kansalliset ta-
voitteet tiedon paremmasta käytettävyy-
destä ajavat tätä tavoitetta. Parantunut 
tiedon käytettävyys auttaa jokaista te-
kemään oman työnsä paremmin ja tuot-
tavammin. 

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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” Merenkulun turvallisuudessa 
merkittävä asia on henkilöstön 
riittävyys. Trafin tehtävänä on 

määrittää kaikkien suomalaisten alus-
ten turvallinen minimimiehitys sekä nii-
den pätevyydet”, Trafin miehitys ja päte-
vyydet -yksikön päällikkö Jukka Tuo-
maala sanoo.

Yksikkö antaa laivaväen pätevyys-
kirjat ja -todistukset sekä huolehtii me-
rimieslääkärin todistuksiin liittyvis-
tä asioista ja poikkeusluvista. Rekiste-
ripalvelut ylläpitää merimiesrekisteriä. 
Huviveneen ja vuokraveneiden kuljetta-
jankirjojen antamisesta huolehtivat Tra-
fin alueelliset valvontayksiköt. 

Trafi tuntee alukset ja 
olosuhteet
Aluksen miehityksen vahvistamisesta 
säädetään laivaväestä ja aluksen turval-
lisuusjohtamisesta vuonna 2009 anne-
tussa laissa sekä aluksen miehityksestä 
ja laivaväen pätevyydestä annetussa ase-
tuksessa. Vahdinpidosta Trafi on anta-
nut erillisen määräyksen vuonna 2010.

”Jokaisella laivaväkeen kuuluvalla 
on oltava toimen mukainen pätevyyskir-
ja ja mahdollisesti myös laivatyypin tai 
tehtävän mukainen todistus lisäpätevyy-
destä. Käytössämme on noin 80 erilaista 
pätevyyskirjaa”, Tuomaala kertoo.

Trafille kuuluvat myös terveys-

Trafi varmistaa miehistön pätevyyden

Turvallisuus ennen kaikkea
Merenkulku vaatii pätevää miehistöä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on vahva rooli merenkulkijoiden ammatti-

pätevyyden varmistamisessa sekä meriliikenteen turvallisuudessa – niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. 

poikkeuslupahakemukset, jotka mah-
dollistavat nimensä mukaisesti tervey-
teen asetetuista vähimmäisvaatimuksis-
ta poikkeamisen. Poikkeuslupaa voi ha-
kea esimerkiksi silloin, kun merenkul-
kijan kuulo tai näkö on vuosien saatos-
sa alentunut.

”Tunnemme olosuhteet laivoilla ja 
merellä sekä tiedämme, mitä vaaditaan. 
Tietoomme ja osaamiseemme perustuen 
voimme päätellä, voidaanko enintään 
kahdeksi vuodeksi tarkoitettua poik-
keuslupaa hakijalle myöntää. Lääketie-
teellisessä arvioinnissa nojaudumme ter-
veysalan ammattilaisten lausuntoon. ”

Lisäksi pätevyyserivapauksia voi-
daan myöntää henkilöille, joilla ei ole 

tehtävään vaadittavaa muodollista päte-
vyyttä. Kyse voi olla Tuomaalan mukaan 
esimerkiksi vuosiloman ajaksi, mutta 
enintään puoleksi vuodeksi, myönnet-
tävästä erivapaudesta.

Kansainvälinen yleissopimus 
uudistui
Trafi osallistuu voimakkaasti kansain-
väliseen toimintaan niin IMOssa (Inter-
national Maritime Organization) kuin 
EU-tasolla. Viime vuosina Trafia on 
työllistänyt erityisesti kansainväliseen 
STCW-yleissopimusuudistukseen osal-
listuminen sekä parhaillaan sen toimeen-
pano yhdessä liikenne- ja viestintäminis-
teriön kanssa.

Sari Okko
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Trafin päätehtävä on vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liiken-
teen ympäristöystävällisyyttä. Merenkulun lisäksi Trafin toimintapiiriin kuuluvat ilmailu, rautatiet ja tieliikenne.

Vuonna 1978 hyväksytty STCW 
(Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping) on kansainvälinen 
merenkulkijain koulutusta, pätevyyk-
siä ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus. 
Kesällä 2010 valmistunut ja vuoden 2012 
alusta voimaan astuva uudistus on suu-
rin sitten edellisen, vuonna 1995 tehdyn 
uudistuksen. 

Ns. Manilan muutoksia on työstet-
ty IMOn STW-alakomiteoissa vuodesta 
2007. ”Kyseessä on pitkä ja suuri pro-
sessi. Uudistuksen tavoitteena on ollut 
parantaa merenkulkijoiden pätevyyttä, 
poistaa vuosien varrella syntyneitä epä-
johdonmukaisuuksia sekä ottaa huomi-
oon uuden teknologian mukanaan tuo-
mat haasteet”, Tuomaala kuvaa. 

Mukana on 85 eri sopijapuolta. So-
pimus vaikuttaa väistämättä EU-säädök-
siin sekä kansalliseen lainsäädäntöön. 
Uudistuksen myötä kansainvälisiin päte-
vyyskirjoihin siirtyvät aiemmin kansal-
lisella tasolla säädellyistä pätevyyksistä 
sähkömestarit, sähkömiehet, matruusit 
ja konemiehet. Uudistus vaikuttaa myös 
lakiin aluksen turvallisuusjohtamises-
ta, merityöaikalakiin, merimiesten lää-
kärintarkastuksiin sekä tutkintovaati-
muksiin ja opetussuunnitelmiin. 

”Siirtymäaika on vuoteen 2017 as-
ti. Joustavalla siirtymällä pyritään vält-
tämään vuoden 1995 kaltaiset ruuhkat, 
jolloin esimerkiksi pätevyysasiakirjojen 
määrä nelinkertaistui vuodessa normaa-
limäärään verrattuna.”

Pulaa pätevästä laivaväestä
Maailmalla on Tuomaalan mukaan pu-
laa pätevistä merenkulkijoista. Kysyntää 
riittäisi, sillä noin 90 prosenttia kaikesta 
ulkomaankaupasta kuljetetaan meritse. 
Maailmassa on noin 1,5 miljoonaa me-
renkulkijaa, mutta kiinnostus ammat-
tia kohtaan on hiipunut.

”Merenkulkijan ammatin hohto on 
himmennyt. Nykypäivänä ihmiset mat-
kustelevat muutenkin paljon ja ovat te-
kemisissä vieraiden kulttuurien kans-
sa. Lisäksi ammattia edeltää suhteelli-
sen pitkä ja vaativa koulutus”, Tuomaa-
la toteaa.

Alalla voidaan katsoa myös peiliin. 
Valmistumisen jälkeen kaksi vuotta alal-
la toimineiden ammattilaisten lopetta-

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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misprosentti on varsin suuri. ”Opintoja 
aloittavilla ei todennäköisesti ole realis-
tista kuvaa todellisuudesta. Esimerkik-
si sosiaalinen elämä ja kommunikaatio-
mahdollisuudet ovat keskellä valtamerta 
erilaisia kuin maissa.”

Viime vuonna vietettiin IMOn ju-
listamaa merenkulkijain teemavuot-
ta, jolla kunnioitettiin merenkulkijoi-
den elintärkeää, mutta suurelle yleisöl-
le usein näkymättömäksi jäävää työ-
tä osana yhteiskunnan infrastruktuu-
ria. Teemavuosi täydensi IMOn vuonna 
2008 aloittamaa ”Go to Sea” -kampan-
jaa, jonka tarkoituksena oli houkutella 
nuoria merenkulkijan ammattiin. 

Myös Trafi osallistui tavallista 
enemmän erilaisiin rekrytointi- ja oppi-
laitostapahtumiin. ”Haluamme kertoa 
myös siitä, että 80 prosenttia merenkul-
kuun liittyvistä työpaikoista on mais-
sa. Näissä tehtävissä merenkulun käy-
tännön kokemuksesta on luonnollisesti 
suurta hyötyä.”

Trafissa ei ylläpidetä tarkkoja lu-
kuja merenkulun työvoiman kysynnäs-
tä ja tarjonnasta. ”Tulevaisuudessa EU:n 
puitteissa on kuitenkin tarkoitus ylläpi-
tää tilastoa”, Tuomaala sanoo.

Merenkulun oppilaitokset 
auditoidaan 
Merimiesyksikköä työllistää myös viiden 
vuoden välein suoritettava Suomen me-

renkulun oppilaitosten auditointi. Au-
ditointien keskeisiä toimijoita ovat Tra-
fin lisäksi koulutuksen arviointineuvos-
to ja korkeakoulujen arviointineuvosto. 

”Trafi on mukana auditoitien suun-
nittelussa ja seurannassa sekä raportoin-
nissa. Arvioinnit käynnistyvät syksyllä 
2011 ja kesällä 2012 raportoimme tulok-
sista maaraportilla IMOlle ja EU:lle.”

Trafin miehitys ja pätevyys -yksik-
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Inhimillinen tekijä esiin

U sein toistettu havainto on, että vaikka noin 80 
prosentissa merionnettomuuksista tärkeänä syy-
tekijänä on ollut inhimillinen tekijä, meritur-

vallisuutta kehitettäessä huomiota kiinnitetään enemmän 
alusten tekniseen turvallisuuteen kuin ihmisten toiminta-
edellytysten parantamiseen. 

Inhimillinen tekijä merenkulussa eli merenkulkijoi-
den, varustamoiden ja muiden merenkulun ryhmien toi-
mintojen vaikutukset merenkulun turvallisuuteen, on kui-
tenkin ollut jo pitkään tärkeimpiä asioita kansainvälisen 
merenkulkujärjestön IMOn työskentelyssä. IMO perusti 
vuonna 1991 työryhmän (Human Element Working Group, 
HEWG), joka on viimeisen 20 vuoden aikana tukenut laa-
jasti turvallisuuskulttuurin, riskienhallinnan ja onnetto-
muustutkinnan kehittämistä merenkulussa. 

Työryhmän tehtäviin kuuluu kansainvälisen turvalli-
suusjohtamissäännöstön (ISM) arviointi ja kehittäminen se-
kä eri turvallisuusohjeiden antaminen. HEWG on kiinnit-
tänyt huomiota myös inhimillisen tekijän huomioimiseen 
alusten suunnittelussa ja rakentamisessa ja esimerkiksi ko-
mentosiltojen ja konevalvomoiden ergonomiassa.

Inhimillinen tekijä ja HEWG:n työskentely ovat erityi-
sen ajankohtaisia juuri nyt. IMO:n meriturvallisuuskomi-
tean 89. kokouksessa toukokuussa 2011 keskustellaan työ-
ryhmän siirtämisestä STW-alakomitean yhteyteen. Tämä 

voisi tehostaa työryhmän työskentelyä entisestään, mutta 
sen nykyinen asema sekä IMOn meriturvallisuuskomitean 
että meriympäristön suojelukomitean suorassa alaisuudes-
sa, on korostanut työn tärkeyttä merenkulun turvallisuu-
den, turva-asioiden ja merellisen ympäristönsuojelun ke-
hittämisen osana. 

Kehityksestä huolimatta, inhimillistä tekijää ei voi-
da koskaan kokonaan poistaa, mutta siihen voidaan vai-
kuttaa monin tavoin. Inhimilliseen tekijään liittyvät asi-
at pyritään varmistamaan mm. turvallisuusjohtamisjärjes-
telmien ja turvallisuuskulttuurin avulla, terveystarkastuk-
sin, tutkinnoin, pätevyysvaatimuksin ja kokein sekä valvon-
nan avulla. Trafilla on liikenteen turvallisuusviranomaise-
na tässä työssä suuri rooli ja paljon erityisosaamista.

Merenkulun turvallisuudessa merkittävä asia osana 
organisaatiokulttuuria on henkilöstön riittävyys aluksil-
la, sillä liian suuresta työkuormasta johtuva uupumus on 
yksi suurimmista syistä onnettomuuksiin.

Inhimillinen tekijä ymmärretään usein vain kielteisek-
si tekijäksi eli onnettomuuksien aiheuttajaksi. Inhimillinen 
tekijä voi kuitenkin myös estää onnettomuuksia. Jos ihmi-
nen toimisi kuin kone eikä kykenisi kokonaisvaltaiseen ja 
luovaan ajatteluun vaaratilanteissa, monista läheltä piti -ti-
lanteista olisi seurannut onnettomuus.

Sanna Sonninen

kö auditoidaan kevään 2011 aikana uu-
sissa toimitiloissa Helsingin Vallillassa 
Kumpulatiellä. European Maritime Sa-
fety Agency EMSAn suorittama audi-
tointi koskee lähinnä minimikoulutus-
direktiivin implementointia. Kaksi viik-
koa kestävän auditoinnin aikana arvi-
oidaan Trafin toiminnan lisäksi satun-
naisotannalla muutaman oppilaitoksen 
toimintaa.

”Entisen merenkulkulaitoksen me-
rimiesyksikkö on pärjännyt auditoin-
neissa vuosien saatossa hyvin. Uskom-
me myös Trafin miehitys ja pätevyys 
-yksikön pärjäävän mainiosti, vaikka 
auditointi osuukin suurten muutosten 

aikaan. Tarvittaessa auditointi tarjo-
aa meille mahdollisuuden kehittää toi-

mintaamme entistäkin parempaan suun-
taan”, Tuomaala näkee.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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V uoden 2010 alusta toimintan-
sa aloittanut Trafi syntyi, kun 
Ajoneuvohallintokeskus AKE, 

Ilmailuhallinto, Merenkulkulaitoksen 
meriturvallisuustoiminto ja Rautatievi-
rasto liitettiin yhteen uudeksi yhtenäisek-
si virastoksi. Trafi vastaa liikennejärjes-
telmän sääntely- ja valvontatehtävistä se-
kä edistää ja kehittää liikenteen turvalli-
suutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Yhdessä saadaan enemmän aikaan

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi rakentaa koko organisaation kattavaa toimintajärjestelmää merenkulku etunenässä. 

Tavoitteena on varmistaa liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys niin maalla, merellä kuin ilmassa. 

”Trafi mahdollistaa edelläkävijän 
roolin koko liikennejärjestelmän ke-
hittämisessä. Kun meitä on enemmän, 
myös voimavaroja on enemmän. Yhdessä 
voimme tehostaa toimintaamme ja saa-
da vähemmällä enemmän aikaan”, me-
renkulun valvonnan osastonjohtaja Ove 
Hagerlund ja johtava asiantuntija Juha-
Matti Korsi sanovat.

Resurssit oikeaan paikkaan
Yhteisen toimintajärjestelmän rakenta-
minen on osa kokonaisuutta, jossa toi-
mintaa kehitetään yli liikennemuotojen. 
Merenkulussa toimintajärjestelmä val-
mistuu jo vuonna 2012. Vauhdittavia te-
kijöitä ovat niin EU-lainsäädäntö kuin 
syksyllä 2011 tehtävä IMOn (Internatio-
nal Maritime Organization) auditointi. 

”Toimintajärjestelmä yhtenäistää 

Sari Okko

Trafi kehittää liikenteen turvallisuuskulttuuria

Trafi  vastaa alusturvallisuudesta, alusten ja satamarakenteiden turvatoimista sekä veneilyn turvallisuudesta ja valvonnasta Suomessa. 
Merenkuluntarkastusyksikkö ohjaa alusten tarkastus- ja katsastustoimintaa sekä ulkomaisten alusten satamavalvontaa.
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toimintaa ja tekee siitä sekä tasalaatuista 
että läpinäkyvää. Luomme koko liiken-
nejärjestelmää koskevat yhteiset pelisään-
nöt, tunnistamme ja kuvaamme toimin-
nan ydinprosessit ja hyödynnämme syner-
giaedut. Toimintajärjestelmän ansiosta 
tiedämme, mitä teemme, miten teemme 
ja kuka tekee”, Hagerlund kertoo.

”Toimintajärjestelmä on johdon 
työkalu, jonka avulla pystytään kohdis-
tamaan niukkoja resursseja kustannus-
tehokkaasti oikeaan paikkaan. Tavoit-
teena on vastata samalla valtion tuotta-
vuus-ohjelmaan lisäämällä tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta”, Korsi toteaa.

Valvontaa monella tasolla
Trafi tekee liikennejärjestelmään liitty-
vää valvontaa monella tasolla. Liikenne-
muotoja on valvottava, jotta liikkuminen 
olisi liikennemuodosta riippumatta suju-
vaa, turvallista ja ympäristöystävällistä. 

 ”Valvonnan avulla yhteiskunta 
varmistuu siitä, että yhteisiä sääntö-
jä noudatetaan. Näin varmistetaan se-
kä kuljettajien että kulkuneuvojen vaa-
timuksenmukaisuuden täyttyminen”, 
Hagerlund sanoo.

”Vaatimuksenmukaisuuden täyt-
tymisen lisäksi toiminnan tulee olla en-
nakkopainotteista. Keräämme tietoja 
ja kehitämme ohjeistuksia sekä sääntöjä 
tarpeiden mukaan. Tässäkin työssä yh-
teinen toimintajärjestelmä tuo etuja”, 
Korsi kertoo.

”Toimintajärjestelmä lisää myös 
laatua. Mitä paremmin asiat ovat, sitä 
vähemmän tarvitaan tarkastuksia ja au-
ditointeja”, Hagerlund lisää.

Katsastuksia & tarkastuksia
Trafin valvontaosaston alueelliset valvon-
tayksiköt tekevät sekä kotimaisten alus-
ten katsastuksia että Suomessa vierailevi-
en ulkomaisten alusten tarkastuksia kan-

sainvälisten sopimusten mukaisesti. Trafi 
vastaa matkustajien ja miehistön turval-
lisuuteen sekä ympäristökysymyksiin liit-
tyvistä asioista myös käytännön tasolla.

”Jos matkustaja-alus törmää vaik-
kapa laituriin, olemme välittömästi pai-
kalla tarkastamassa, onko alus merikel-
poinen ja voiko se kuljettaa matkusta-
jia”, Hagerlund sanoo.

Valvontatyöt ovat Hagerlundin ja 
Korsin mukaa kehittyneet ja kasvaneet 
vuosien saatossa. Merikuljetusvälinei-
siin kohdistuvia sääntöjä on mietitty 
kansainvälisellä tasolla jo Titanicin up-
poamisesta lähtien. Suuret säiliöaluson-
nettomuudet ovat tuoneet mukanaan yhä 
enemmän ympäristönsuojeluun liittyviä 
säädöksiä. Lisämausteensa toimintaan 
tuovat tänä päivänä myös turvallisuus-
johtamisjärjestelmät.

”Kun aluksissa ilmenee ongelmia, 
kyse on usein johtamisjärjestelmän puut-
teista. Ongelmat voivat liittyä esimer-
kiksi miehistöön, pätevyyksiin, aluksen 
väärään käyttöön tai ympäristörikkei-
siin”, Hagerlund toteaa.

Oppia tulevaisuutta varten
Kansainvälisessä yhteistyössä Trafin 
rooli on tärkeä jo senkin takia, että 
pohjoisessa on merenkulun olosuhtei-
den ansiosta sellaista ammattitaitoa ja 
osaamista, jota muualta ei löydy. Osaa-
jien ääni tulee saada kuuluviin kansain-
välisillä foorumeilla.

”Viime talvi oli rankka niin jääti-
lanteen kuin tuuliolosuhteiden kannal-
ta. Turvallisuussyistä jouduimme pitä-
mään laivoja satamissa ja priorisoimaan 
huoltovarmuuden, kuten polttoaine- ja 
elintarvikekuljetusten turvaamisen”, 
Korsi kertoo.

”Teimme aluksiin katsastuksia ja 
tarkastuksia ja keräsimme tietoa, jota 
voimme hyödyntää monin tavoin myö-

hemmin. Miksi alukset eivät esimerkiksi 
pärjänneet talven meriolosuhteissa? On-
ko sääntöjämme ehkä tarkasteltava uu-
delleen? Tietoja voidaan lisäksi hyödyn-
tää niin laivojen suunnittelussa kuin tut-
kimus- ja kehitystyössä.”

Kotimaisen kaluston valvonta on 
sujunut kansainvälisellä mittapuulla 
tarkasteltuna mallikkaasti. ”Kun suo-
malaisia aluksia tarkastetaan ulkomail-
la, puutteita ilmenee hyvin vähän. Olem-
me olleet pitkään viiden parhaan maan 
joukossa, mikä kertoo hyvästä työn laa-
dusta ja siitä, että asiat ovat kunnossa”, 
Hagerlund kertoo.

Yhteistyössä on voimaa
Hagerlund ja Korsi korostavat eri toi-
mijoiden yhteistyön merkitystä. Trafi te-
kee yhteistyötä merellä toimivien viran-
omaisten, kuten rajavartiolaitoksen, ve-
nepoliisin ja tullin kanssa. Virka-apua 
voidaan pyytää esimerkiksi silloin, kun 
tarvitaan kuljetusapua karilleajo- tai 
onnettomuustilanteissa.

Ympäristönsuojeluasioissa ympä-
ri vuorokauden toimiva Suomen ympä-
ristökeskus on Trafiin yhteydessä muun 
muassa aluksiin kohdistuvissa laittomis-
sa öljynpäästöepäilyissä. Tätä kautta ku-
vaan tulevat mukaan pelastuslaitokset ja 
öljyntorjunta. Palautetta saadaan myös 
matkustajilta, alan yrittäjiltä ja muilta 
viranomaisilta.

Onnettomuustutkintakeskuksen 
ja työsuojeluhallinnon kanssa Trafi on 
kiertänyt ympäri Suomea kehittämässä 
kotimaisten matkustaja-alusten turvalli-
suutta. ”Yhteisen kampanjan tavoittee-
na on lisätä turvallisuuskulttuuria ja en-
naltaehkäistä onnettomuuksia”, Hager-
lund ja Korsi kertovat. 

Kuvat: Liikenteen  
turvallisuusvirasto Trafi
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L uotseja on ollut Suomessa vuosi-
satoja. 1500-luvun puolivälissä 
Ruotsi-Suomen kuningas Kus-

taa Vaasa kiinnitti huomionsa luotsien 
toimintaan. Laivojen turvallinen navi-
gointi haasteita täynnä olevassa saaris-
tossa sekä kauppatavaroiden perillepää-
sy oli yhteiskunnan kannalta tärkeää. 
Niinpä Kustaa Vaasa päätti, että kruu-
nunluotsien asumat tilat vapautettiin 
valtion veroista ja muista rasituksista. 
Korvaukseksi tästä luotsien tuli luotsa-
ta ilmaiseksi kruunun laivoja mutta yk-
sityisten oli suoritettava sovittu luotsaus-
maksu. Vuonna 1770 Suomen luotsipiiri 
alistettiin laivastolle ja sen luotsiupsee-
rit valittiin laivaston upseereista. Luot-
sit toimivat laivaston alaisuudessa vuo-
teen 1917 saakka, jolloin luotsilaitoksesta 
tuli siviilivirasto. Samalla syntyi Meren-
kulkuhallitus. Luotsit otettiin siis varsin 
varhain yhteiskunnan palvelukseen. Täl-
lä pyrittiin varmistamaan yhteiskunnan 
etu, joka saattoi olla uhattuna sotilaalli-
sista syistä ja elintärkeän kaupan kannal-
ta – laivoja ja niiden lasteja ei ollut varaa 
upottaa navigointivirheiden takia. 

Virkamiehistä valtion 
työsopimussuhteisiksi – onko 
paluu talopoikaluotsiksi edessä?
Merenkulkulaitos pilkottiin vuonna 
2004, jolloin syntyi kaksi valtion liike-
laitosta Luotsausliikelaitos Finnpilot ja 
Varustamoliikelaitos Finstaship. Virka-

Talonpoikaluotseista virkamiehiksi

Antti Rautava

Luotsaus Suomessa

miesluotseista tuli työsopimussuhteisia 
mutta käytännössä itse luotsaustoimin-
ta ei juuri muuttunut lainkaan. Finnpi-
lot keskittyi lähinnä taloudellisen voi-
ton saavuttamiseen, jossa se onnistuikin 
voimakkaan nousukauden ja meriliiken-
teen kasvun myötä. Ilmeisesti kannatta-
vaksi mainostettu toiminta sai business-
miehet liikkeelle. Kilpaileva yhtiö Baltic 
Pilot aloitti pienimuotoisen luotsaustoi-
minnan vuonna 2007. Luotsiliitto kan-
teli asiasta valtioneuvoston oikeuskans-
lerille ja toimi muutenkin yksin voimassa 
olevan lainsäädännön puolustajana. Yk-
sityinen luotsauksen järjestäminen todet-
tiin odotusten mukaisesti lainvastaisek-
si ja toiminta lopetettiin oikeuskansle-
rin päätöksen myötä. Niin kutsutusta 
luotsaussodasta seurasi kuitenkin huo-
lestuttavia seurauksia. Valtion järjestä-
mästä turvallisuuspalvelusta ryhdyttiin 
johdonmukaisesti ja virheellisesti puhu-
maan liiketoimintana. Vuoden 2011 alus-
ta alkaen luotsaustoimintaa on harjoitet-
tu osakeyhtiömuodossa, mutta vielä tois-
taiseksi valtion yksinoikeudella. Luotsa-
uksen avaaminen kilpailulle näyttää var-
sin todennäköiseltä, jos uskoo viimeisin-
tä liikenne- ja viestintäministeriön selvi-
tystä. Mikäli päätökset luotsauksen jär-
jestämisestä syntyvät ministeriön mieli-
kuvien mukaan, niin yhteiskunta vapaut-
taa itsensä vastuusta saaristomme ympä-
ristöturvallisuuden vaalijana ja turvaa-
jana. Samalla luotsin työ järjestynee sa-

mantapaiseen muotoon kuin se oli ennen 
Kustaa Vaasaa 1500 luvulla. 

Luotsaus ja vastuu
Luotsaus on aluksella tapahtuvaa, yksin 
luotsin omalla vastuullaan suorittamaa 
turvallisuustoimintaa. Luotsin tehtävä 
on toimia aluksen päällikön apuna ja 
neuvonantajana. Luotsaukseen kuuluu 
navigointiavun lisäksi myös paljon muu-
ta toimintaa, joista merkittävin on yhte-
ydenpito ympäröivään maailmaan. Kes-
keinen elementti luotsin työssä on se, että 
luotsi ei ole alisteisessa asemassa laivan 
päällikköön sekä luotsin kokonaisval-
tainen riippumattomuus mukaan luki-
en työnantajan direktiovalta, joka ei yle-
ty itse luotsaustyöhön. Edellä maitituis-
ta ensimmäinen elementti katoaa aluk-
sen vapauduttua luotsinkäytöstä linja-
luotsauksen yhteydessä. Jälkimmäiset 
vaarantuvat silloin, kun ryhdytään pu-
humaan luotsauksesta liiketoimintana. 
Tällainen suuntaus on ollut ominaista 
ja keskeistä vuodesta 2004 lähtien, jol-
loin perustettu liikelaitos Finnpilot ryh-
tyi liiketoiminnan harjoittamiseen luot-
sin luotsausta hyväksikäyttäen.

Yhteiskunnalla on suuri vastuu 
ympäristöstä ja poikkeusoloihin 
varautumisesta
Yhteiskunnalla tulee olla riittävä ja te-
hokas suojausjärjestelmä merellä ja me-
renkulkuun liittyvien vahinkojen estämi-

Luotsiliiton puheen-
johtaja merikapteeni, 
luutnantti evp.
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teet luotsaustoiminnalle. Näihin varau-
tuminen näyttäisi unohtuneen virastouu-
distusten vuoksi. Luotsien koulutus poik-
keusväylille olisi syytä aloittaa uudestaan.

Lopuksi
Tämän päivän poliittinen tahtotila näyt-
tää keskittyvän yhteiskunnan järjestä-
mien toimintojen ulkoistamiseen. Jon-
kinlaisen vauhtisokeuden merkkejä on 
olemassa, sillä useita ulkoistuksen ja 
hallinnon uudelleenjärjestelyjen epäon-
nistumisia on ollut havaittavissa eivät-
kä uusimmat kriittiset tutkimustulok-
setkaan näytä aiheuttava mitään reak-
tioita päättäjissä. Luotsauksen osalta 
voidaan todeta, että luotsauksen ei tuli-
si koskaan olla varsinaista liiketoimin-
taa. Nykymenoon sopiva toimintamal-

li voisi olla luotsien muodostama am-
matillinen yhteenliittymä, veljeskunta, 
jolla olisi yhteiskunnallinen tehtävä ja 
julkisoikeudellinen luonne. Luotseilta 
nykyisinkin vaadittavasta kelpoisuus-
todistuksesta, ohjauskirjasta, tulisi uu-
dessa järjestelmässä toimilupa, jota vi-
ranomainen valvoo. Luotsi toimisi vel-
jeskunnassa itsenäisenä yrittäjänä, joka 
vastaa tehtävänsä suorittamisesta. Täl-
lainen järjestelmä varmistaisi luotsien 
työn säilymisen itsenäisenä ja riippu-
mattomana. Se turvaisi myös yhteiskun-
nan etujen valvonnan sekä toteuttamisen 
myös poikkeusolojen aikana ja edistäisi 
laivaliikenteen turvallisuutta. Järjestel-
mä voisi toimia joko valtion monopolin 
tai eri puolella Suomea olevien palvelun-
tarjoajien kilpailun yhteydessä.

seksi ja erityisesti niiden vakavien seura-
usten eli ympäristövahinkojen torjumi-
seksi. Järjestelmällä turvataan samalla 
elinkeinotoimintaa, mahdollisia poikke-
usoloja sekä se on keino edesauttaa Suo-
men eri alueiden elinkeinotoimintojen ta-
savertaisten toimintaedellytysten ylläpi-
toa. Luotsin tarpeellisuutta pohdittaes-
sa täytyy muistaa, että historiasta haetut 
perusteet luotsinkäytölle ovat muuttuneet 
nyky-yhteiskunnassa. Ei ole oleellista, jos 
laivarautaa ruttaantuu tai yksittäinen ba-
naanilasti myöhästyy tai jopa peruuntuu. 
Vakuutukset hoitavat nämä haavat. Yh-
teiskunnan kannalta on oleellista onnet-
tomuuksiin liittyvien vakavien ympäris-
töseurausten ehkäisy, jossa luotsauspak-
koon perustuva luotsaus on tehokas työ-
kalu. Poikkeusolot asettavat omat haas-

Luotsi kiipeää laivaan.
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Lähtökohdat

Huoltovarmuuden turvaaminen eri muo-
doissaan on aina ollut maamme yleisen 
turvallisuuspolitiikan osa, jonka avulla 
on huolehdittu sen päämäärien saavutta-
misen taloudellisista edellytyksistä. Elin-
keinoelämän aktiivinen ja omaehtoinen 
osallistuminen on ollut aina tunnus-
omaista tälle toiminnalle, jota pitkään 
kutsuttiin taloudelliseksi maanpuolus-
tukseksi. Perusteet yhteistyölle luotiin 
jo viime sotien aikana saaduista hyvistä 
kokemuksista ja pian sen jälkeen vakiin-
nutetuista toimintamuodoista. Perusläh-
tökohtana oli taloudellisen varautumi-
sen suunnittelu, toimeenpano ja koordi-
nointi siten, että huoltovarmuuden kan-
nalta keskeisen talouselämän tarpeet ja 
asiantuntemus kytkeytyvät tähän työ-
hön. Suomalainen periaate oli alusta al-
kaen se, että huoltovarmuuden kehittä-
miseen osallistuvat ne, joita se koskee.

Valtioneuvosto asettaa huoltovar-
muudelle yleiset tavoitteet, joissa mää-
ritellään valmiuden taso ottaen huomi-
oon väestön ja välttämättömän talous-
elämän sekä maanpuolustuksen vähim-
mäistarpeet. Huoltovarmuuden tavoit-
teissa pääpaino on asetettu yhteiskunnan 
toimivuudelle välttämättömien tuotan-
to- ja palvelujärjestelmien toimintaedel-
lytysten varmistamiseen nykyaikaisessa 
kansainvälistyneessä, teknistyneessä ja 
verkostoituneessa toimintaympäristös-
sä. Näin tehtiin aikaisempaa selkeäm-
min ja täsmällisemmin myös viimeisim-
mässä vuoden 2008 huoltovarmuuspää-
töksessä. Huoltovarmuustavoitteet ovat 

vaikuttaneet myös varautumisen toimin-
tamuotoihin ja organisointiin. Huolto-
varmuusjärjestelmän rakennetta on vii-
me vuosina uudistettu paremmin vastaa-
maan huoltovarmuudelle asetettujen ta-
voitteiden mukaisia painopistealoja ja 
niiden taustalla olevia muuttuneita uh-
kakuvia (kuvio 1). 

Organisaatio ja toimintamalli
Huoltovarmuusorganisaation rakenteita 
on selkeytetty ja johtosuhteita virtavii-
vaistettu. Päällekkäisyyksiä on purettu 
sekä toisaalta kytketty mukaan aloja ja 
toimijoita, jotka aikaisemmin eivät ol-
leet varautumisessa mukana. Ylin pää-
töksentekotaso yhtenäistettiin vuoden 
2008 organisaatiouudistuksessa. Toi-
mintaa ohjaa ja valvoo nykyään Huolto-
varmuuskeskuksen (HVK) hallitus, jos-
sa ovat myös elinkeinoelämän edustajat 
päättämässä huoltovarmuustoiminnan 
suuntaamisesta ja resursoinnista. 

Huoltovarmuuskeskuksen yhtey-
teen perustettiin valtioneuvoston neljäk-
si vuodeksi kerrallaan nimittämä huol-
tovarmuusneuvosto, jonka tehtävänä on 
arvovaltaisena foorumina seurata ja ar-
vioida huoltovarmuuden tilaa, ylläpitää 
keskustelua tärkeistä kysymyksistä sekä 
tehdä esityksiä ja aloitteita huoltovar-
muusjärjestelmän kehittämiskohteista. 
Neuvoston puheenjohtaja on vuorineu-
vos Jaakko Rauramo, joka edustaa elin-
keinoelämää myös turvallisuus- ja puo-
lustusasiain komiteassa (TPAK).

Sektoreista ja pooleista muodostu-
van, perinteikkään yksityisen ja julkisen 

Ilkka Kananen

Huoltovarmuustoiminta 
Suomessa

sektorin kumppanuusorganisaation ase-
ma vakiinnutettiin organisaatiuudistuk-
sen yhteydessä myös laissa.

Sektorit ovat viranomaisten, toi-
mialajärjestöjen ja elinkeinoelämän sekä 
tutkimuksen muodostamia laajoja, ala-
kohtaisia yhteistoimintaorganisaatioita. 
Niiden yleistehtävänä on hallituksen hy-
väksymien tavoitteiden mukaisesti ohja-
ta, koordinoida ja seurata oman alansa 
poolien varautumista. Poolien kanssa ne 
yhdessä muodostavat logistisen tuotanto-
kokonaisuuden, huoltovarmuusklusterin. 
Tällä hetkellä sektoreita ovat elintarvike-
huoltosektori, energiahuoltosektori, kul-
jetuslogistiikkasektori, finanssialan sek-
tori, terveydenhuoltosektori, tietoyhteis-
kuntasektori ja teollisuussektori. Ne on 
muodostettu huoltovarmuustavoitteiden 
mukaisille painopistealueille.

Poolit ovat puolestaan elinkeino-
elämävetoisia, itsenäisesti ja omaeh-
toisesti operatiivisesta varautumisesta 
vastaavia toimielimiä. Niiden tehtävä-
nä on yhdessä alan yritysten kanssa seu-
rata, selvittää, suunnitella ja valmistel-
la toimenpiteitä omien alojensa huolto-
varmuuden kehittämiseksi ja ylläpitämi-
seksi. Poolit tukeutuvat elinkeinoelämän 
omiin järjestö- ja organisaatiorakentei-
siin. Tämä muodostaa luonnollisen yh-
dyssiteen toimijoiden ja suunnittelueli-
men välille. Pooliorganisaation tulee 
tarvittaessa tarjota asiantuntemuksensa 
myös muiden toimielinten käyttöön se-
kä vertikaalisesti että horisontaalisesti. 

Huoltovarmuuspäätöksessä myös 
maanpuolustukselle välttämätön tuo-

Kirjoittaja on 
Huoltovarmuus-
keskuksen  
toimitusjohtaja
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taympäristön muuttuviin uhkiin yksityi-
sen ja julkisen sektorin kumppanuusperi-
aatteella. Sen toimielimiin on aina saatu 
talouselämän ja hallinnon paras asian-
tuntemus, joka muodostaa korvaamat-
toman voimavaran huoltovarmuutemme 
kehittämiselle ja ylläpitämiselle. Kaikki-
aan organisaation eri toimielimissä toi-
mii aluerakenteet huomioiden noin 1200 
henkilöä. Elinkeinoelämä kytkeytyy toi-
mintaan 24:lla poolisopimuksella. Pooli-
en määrittelemissä huoltovarmuuskriit-
tisissä yrityksissä on noin 1200 valmius-
päällikköä, jotka huolehtivat varautumi-
sesta häiriö- ja poikkeustilanteisiin osa-
na toiminnan jatkuvuussuunnittelua ja 
riskienhallintaa. Poolit tukevat ja edis-
tävät heidän työtään.  

Päätavoitteena on viime kädessä 
huoltovarmuuden kannalta tärkeiden 
organisaatioiden ja sitä kautta koko yh-

tanto ja vientiteollisuuden yleisten toi-
mintaedellytysten turvaaminen ovat tär-
keässä asemassa. Teollisuudella, etenkin 
perusteollisuudella sekä rakentamisella, 
on tärkeä merkitys huoltovarmuuden 
kokonaistavoitteiden saavuttamiselle. 
Viimeisimpänä sektorina aloitti tämän 
vuoden alussa toimintansa teollisuus-
sektori, jonka alla perinteiset teollisuus-
poolit huolehtivat muiden tavoin toimi-
ala- ja yrityskohtaisesta varautumises-
ta ja siihen liittyvästä harjoitustoimin-
nasta sekä toimivat kanavana huoltovar-
muuskriittisiin yrityksiin päin. Raken-
nuspooli alueorganisaatioineen jatkaa 
itsenäisenä, koska se tuottaa palveluja 
kaikille muille sektoreille.

Huoltovarmuusorganisaatio on luonteel-
taan asiantuntija- ja yhteistoimintaver-
kosto, joka varautuu erilaisiin toimin-

teiskunnan toimintaedellytysten turvaa-
minen. Verkostomaisen toimintamallin 
merkitys korostuu nimenomaan tämän 
päivän arvaamattomissa ja monimut-
kaisissa olosuhteissa, joissa huoltovar-
muuden kehittämistä ei voida hoitaa pel-
kästään valtiovallan toimenpitein, vaan 
kumppanuuteen perustuvalla yksityi-
sen ja julkisen sektorin vapaaehtoisella 
yhteistoiminnalla sekä huoltovarmuus-
kriittisten yritysten ja organisaatioiden 
omaehtoisella varautumisella. 

HVK:n strategiset tehtävät
Huoltovarmuuden operatiivista toimin-
taa eli toimeenpanoa, koordinaatiota ja 
rahoitusta varten on Huoltovarmuus-
keskus, joka toimii käytännössä koko 
huoltovarmuusjärjestelmän sihteeristö-
nä. Huoltovarmuuskeskuksen muita teh-
täviä ovat mm.:

Huoltovarmuuskriittiset 
yritykset

 
• Alkutuotanto-
   pooli

• Elintarvike-
   teollisuuspooli

• Kauppa ja
  jakelupooli

• Terveyden-
   huoltopooli

• Vesihuolto- 
   pooli
 
• Tekstiili- ja
   jalkinepooli

• Ilmakuljetus-
   pooli

• Maakuljetus-
   pooli

• Vesikuljetus-
   pooli

   

• Kemian pooli

• Teknologiapooli

• Elektroniikka-
   pooli

• Metsäpooli

• Muovi- ja
  kumipooli

  

• Voimatalous-
   pooli
- aluetoimikunnat
- kaukolämpöjaosto 
- kotimaisten poltto-
  aineiden jaosto

• Öljypooli
- maakaasujaosto

 

Elinkeinoelämän osallistuminen huoltovarmuustyöhön
(Public-Private-Partnership)

• Rahoitus-
   huoltopooli

• Vakuutus-
   alan pooli
  

Huoltovarmuuskeskus

• Graafinen pooli

• Joukkoviestintä-

pooli

• Tietoverkkopooli

• Tietotekniikka-

pooli

• Aluepooli
  - TIVA-toimikunnat

Tietoyhteis-
kuntasektori 

Elintarvike-
huoltosektori 

Terveyden-
huoltosektori 

Teollisuus-
sektori 

Kuljetus-
logistiikkasektori 

Finanssi-
alan sektori 

Energia-
huoltosektori 

 Rakennuspooli

Huoltovarmuus-
neuvosto

Kuvio 1. Huoltovarmuusorganisaatio 2011
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 – yhteen sovittaa elinkeinoelämän 
ja julkishallinnon yhteistyötä 
varautumisessa

 – hoitaa valtion 
varmuusvarastointia sekä turva- 
ja velvoitevarastointia

 – varmistaa välttämättömien 
teknisten järjestelmien 
toimivuutta ja turvata kriittistä 
tavara- ja palvelutuotantoa

 – seurata kansainvälistä kehitystä 
ja pitää yhteyttä ulkomaisiin 
viranomaisiin ja laitoksiin.

Toiminnan päämääränä on, et-
tä kansallista huoltovarmuutta väes-
tön elinmahdollisuuksien ja yhteiskun-
nan toimivuuden turvaamiseksi ylläpi-
detään ja kehitetään globaalissa toimin-
taympäristössä. Huoltovarmuuskeskuk-
sen tavoitteena on olla arvostettu osaa-

ja, joka koordinoi laajaa yhteistyöver-
kostoa, analysoi uhkia ja tuottaa tilan-
nekuvaa huoltovarmuudesta sekä kehit-
tää ja ylläpitää huoltovarmuuspalveluja, 
jotka vastaavat ennakoivasti globaalin 
toimintaympäristön muutoksiin.

Hallitus on määritellyt Huoltovar-
muuskeskuksen strategisiksi tehtäviksi:

 – vaikuttaa yleiseen talous- ja elin-
keinopolitiikkaan siten, että huol-
tovarmuusnäkökulma otetaan 
huomioon päätöksenteossa

 – saada eri alojen 
huoltovarmuuskriittiset 
toimijat kehittämään omaa 
jatkuvuuden hallintaansa ja 
kriisinsietokykyään yhteiskunnan 
huoltovarmuustavoitteiden 
mukaisesti

 – huolehtia kestävästä talouden hal-
linnasta sekä tarkoituksenmukai-

sen keinovalikoiman kustannuste-
hokkaasta toteutuksesta.

Erityisesti viime vuoden tapahtu-
mat osoittivat selkeästi sen, kuinka tär-
keää on huolehtia talousarvion ulko-
puolella olevan huoltovarmuusrahaston 
kestävästä hoidosta ja maksuvalmiudes-
ta yllättävien ja nopeasti eskaloituvien 
tilanteiden varalle.

Yhteistyön uusia muotoja
Uusin valtioneuvoston päätös korostaa 
tämän päivän huoltovarmuuden perus-
lahtökohtaa eli sitä, että toimivat mark-
kinat turvaavat hyvin pitkälle yhteis-
kunnan huoltovarmuuden. Kansalliset, 
kansainväliset ja joskus myös globaalit 
yritykset ja verkostot tuottavat merkit-
tävän osan huoltovarmuudesta. Tietoyh-
teiskunnassa on ensisijaisesti pyrittävä 

Kuvio 2. Jatkuvuudenhallinnan konsepti
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verkostojen toimintakyvyn varmistami-
seen vaikuttamalla verkostoon ja siinä 
tuotettuihin toimintoihin. Huoltovar-
muuspäätös toteaa, että huoltovarmuut-
ta tulee jatkossa kehittää sääntelyn sijas-
ta entistä enemmän sopimuksenvaraisten 
järjestelyjen avulla. Järjestelmäkokonai-
suuksien ja verkostojen hallinnan on on-
nistuakseen perustuttava vapaaehtoiseen 
sopimiseen ja ennen kaikkea toimijoiden 
keskinäiseen luottamukseen, joka on 
kaiken yhteistyön fundamentti. 

Huoltovarmuuden turvaamises-
sa onkin yhä enemmän siirrytty yhteis-
kunnalle kriittisten järjestelmien, pro-
sessien ja verkostojen toimintavarmuu-
den parantamiseen. 

HVK on yhdessä huoltovarmuus-
organisaation kanssa kehittänyt uuden-
tyyppisiä keinoja ja välineitä elinkeino-
elämän jatkuvuuden varmistamisen tuek-
si perinteisen materiaalikeskeisen varau-
tumisen rinnalla. Toimintamuodot on py-
ritty niveltämään yritysten ja organisaati-
oiden normaalitoimintoihin, niiden tar-
peeseen ennaltaehkäistä häiriöitä ja mini-
moida niiden vaikutukset liiketoimintaan 
(kuvio 2).  Valmiussuunnittelun sijasta on 
alettu puhua jatkuvuussuunnittelusta, 
jatkuvuudenhallinnasta, joka kytkey-
tyy tänä päivänä vahvasti yritysten stra-
tegiseen johtamiseen. Yritysmaailmassa 
jatkuvuuden hallinnan (BCM) nähdään 
palvelevan liiketoimintaa, ja samalla kun 
yritys hyötyy liiketoimintansa jatkuvuu-
desta, hyötyy koko yhteiskuntakin.

Sopimusperusteinen varautuminen 
(ns. SOPIVA-hanke) käynnistyi jo muu-
tama vuosi sitten tietoyhteiskuntasekto-
rin kolmen poolin ideoinnin tuloksena. 
Verkostoista heijastuvia häiriöitä vas-
taan voidaan suojautua parhaiten vain 
verkostoituneesti.

Toimintaa ovatkin ohjanneet seu-
raavat peruslähtökohdat:

 – huoltovarmuus syntyy merkittä-
viltä osin kriittisten liiketoiminta-
verkostojen ja -prosessien toimin-
tavarmuudesta

 – jatkuvuudenhallinta on yritysten 
ja organisaatioiden omaehtoista 
toimintaa 

 – verkostojen toimintavarmuuden 
parantumisesta hyötyvät verkoston 
toimijat ja samalla koko yhteis-
kunnan huoltovarmuus paranee. 

SOPIVAn päätavoite on kokonais-
ten yritysverkostojen, ei pelkästään ver-
koston toimijoiden, jatkuvuudenhallin-
nan parantaminen. SOPIVA-menettelys-
sä yritysten välisiin kaupallisiin yhteistoi-
minta ja -hankintasopimuksiin liitetään 
yhtenäiset jatkuvuudenhallinnan suosi-
tukset ja sovitaan niiden todentamises-
ta sekä edelleen levittämisestä osapuol-
ten toimintaverkostoihin. Menettely on 
tarkoitus ulottaa mahdollisimman laa-
jalle käyttöön huoltovarmuuden kannal-
ta merkityksellisille toimialoille. Huol-
tovarmuusneuvosto asettui viime vuoden 
toukokuussa tukemaan ja edistämään 
SOPIVA-menettelyn käyttöönottoa sekä 
huoltovarmuuskriittisissä yrityksissä että 
julkisen hallinnon organisaatioissa.  Tätä 
toimintamallia on kutsuttu jopa huolto-
varmuuden uudeksi paradigmaksi.

Tavoitteena on vuonna 2011 vakiin-
nuttaa SOPIVA-menettely osaksi eri toimi-
alojen huoltovarmuuskriittisten yritysten 
sopimuskäytäntöjä sekä julkishallinnon 
hankintamenettelyä. Vuonna 2011 käyn-
nistetään SOPIVAn suositusten ja sopi-
musmallien ylläpito, jonka tarkoituksena 
on parantaa koordinaatiota muiden jatku-
vuudenhallintaa sekä yritysturvallisuutta 
kehittävien hankkeiden kesken. SOPIVA-
prosessilla on kiinteä yhteys HUOVI-por-
taalin sähköisiin palveluihin.

HUOVI-portaali on ensimmäinen 

yritysten ja huoltovarmuusorganisaation 
yhteinen jatkuvuuden hallinnan työväline, 
joka ohjaa ja tukee huoltovarmuuskriitti-
siä yrityksiä häiriötilanteisiin varautumi-
sessa ja niiden hallinnassa. HUOVI-por-
taali sisältää ohjeita ja malleja yrityksille 
jatkuvuudenhallinnan kehittämisen tuek-
si. Lisäksi portaali edistää tiedonvaihtoa 
HVK:n ja sen kanssa yhteistyössä toimivien 
sektorien ja poolien sekä yritysten välillä. 
Se välittää tietoja ja uutisia poolien ajan-
kohtaisista asioista, kuten toimialan jatku-
vuusharjoituksista ja seminaareista, tutki-
muksista ja selvityksistä, alan toimijoille. 
HUOVI tukee myös hankkeiden toteutus-
ta, sillä portaaliin voidaan luoda sähköi-
siä luottamuksellisia työskentelyalueita. 

Palveluihin kuuluu kypsyysanalyy-
si-sovellus, jonka avulla huoltovarmuus-
kriittiset yritykset ja organisaatiot pys-
tyvät itse arvioimaan omaa varautumisen 
tasoaan ja asettamaan sille kehittämista-
voitteet. Analyysin tulokset voidaan ra-
portoida organisaation johdolle sovelluk-
sesta tuotettavilla raporteilla. Toimialan 
vertailuraportin kautta yritys saa tiedon 
sijoittumisestaan omalla toimialalla. 

Raportointi tukee näin systemaat-
tista jatkuvuudenhallinnan kehittämistä.

HUOVI-portaali otettiin käyttöön 
vuoden 2010 alkusyksystä. Tätä kirjoi-
tettaessa siihen oli rekisteröitynyt runsaat 
700 käyttäjää huoltovarmuusorganisaati-
osta ja huoltovarmuuskriittisistä yrityksis-
tä. Portaalin avulla on mahdollista tuot-
taa laaja jatkuvuussuunnittelun ja kansal-
lisen huoltovarmuuden tilannekuva.  Sek-
tori- ja poolikohtainen tilannekuva ohjaa 
toimialojen huoltovarmuuden kehittämis-
työtä. Tavoitteena on vakiinnuttaa HUO-
VI-portaali vuonna 2011 koko huoltovar-
muusorganisaation käyttöön. Lisäksi ar-
vioidaan mahdolliset laajennushankkeet 
huoltovarmuusorganisaation ulkopuolis-
ten toimijoiden tarpeisiin.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Olli-Matti SalminenKyösti Halonen

Prikaatikenraali Kyösti Halonen toimii 
puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä

Eversti Olli-Matti Salminen työskentelee 
puolustusvoimien logistiikkaosastolla

Logistiikka – operaatioiden mahdollistaja

H uolto on käsitteenä laajentu-
nut logistiikaksi vuosituhan-
nen vaihteessa. Vuonna 2008 

Pääesikunta julkaisi Logistiikkastrategia 
2009 – 2020 asiakirjan. Asiakirja linjaa 
logistiikan tahtotilan ja kehityksen suun-
nan. Se määrittää logistiikkajärjestelmän 
toimintaperiaatteet ja toimintatavat. Pe-
ruslähtökohta on se, etteivät toimintape-
riaatteet ja -tavat muutu siirryttäessä nor-
maalioloista poikkeusoloihin. Tämän ta-
soisessa asiakirjassa on haasteena kirjoit-
taa asiat niin konkreettisesti, että se kel-
paa kehityksen suuntaviitaksi. Toisaalta 
sen tulisi kestää myös puolustusvoimien 
muutostarpeet. Lisäksi sen tulisi mukau-
tua toimintaympäristön muutoksiin laa-
jimmillaan koko maapallon kattavasti. 
Nyt kolmivuotias strategia kohtaa ensim-
mäisen tarkistuspisteensä käynnissä ole-
van puolustusvoimauudistuksen myötä.

Verkottunut logistiikan 
toimintajärjestelmä
Logistiikkastrategia julkaistiin mielen-
kiintoisessa murrosvaiheessa. Maavoi-
mat oli aloittanut uutena puolustushaa-
rana. Perinteinen maanpuolustusaluei-
den huollon varaan rakentunut järjes-

Meillä kaikilla on omakohtaisia kokemuksia huollosta – hyviä ja huonoja. Nuoremmilla kokemuksia on vähemmän. Meillä van-

hemmilla kokemuksia on taas enemmän. Ja meitä vanhemmilla niitä kokemuksia vasta onkin. Valitettavasti osa meistä muis-

taa ajan, jolloin huollon asennetta kuvasi huoltopäällikön jäätävä vastaus täydennystä hakevalle: ”Ei ole, ei tule, eikä tilata!” 

telmä uudistettiin rankalla kädellä joh-
tamistasoja, tehtäviä ja toiminnan pe-
rusajatuksia myöten. Maavoimien huol-
tojärjestelmä rakennettiin toimimaan 
huollon palveluverkoston runkona, jo-
hon kaikkien puolustushaarojen jouk-
kojen on mahdollista tukeutua. Järjes-
telmän on kyettävä tuottamaan logistii-
kan palvelut normaalioloissa, häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa ilman mer-
kittäviä muutoksia toimintatapoihin tai 
johtosuhteisiin. Huoltorykmenttien esi-
kunnat ovat solmupisteitä, joissa joukko 
pääsee kytkeytymään palveluverkostoon. 
Maavoimien kunnossapitojärjestelmästä 
on ottanut vastuun strateginen kumppa-
ni, Millog Oy. Samalla Maavoimien Ma-
teriaalilaitoksen Esikunnan rooli on laa-
jentunut. Entisten tehtäviensä lisäksi lai-
tos johtaa maavoimien huollon järjeste-
lyt ja hallinnoi kumppanuuksia.

Muutoksen keskeinen ajatus oli, että 
huoltorykmentti edustaisi yhtä luukkua, 
jonka kautta joukko-osastot saisivat kaik-
ki logistiset palvelut. Kaikilta osain näin 
ei tapahdu. Esimerkiksi joukko-osastojen 
näkökulmasta tarkasteltuna tilahallinta 
näyttäytyy yhden luukun asemasta varsi-
naisena joulukalenterina. Senaatti, Kruu-

nuasunnot, Metsähallitus, Rakennuslaitos, 
IP-kiinteistöt, Huoltorykmentti jne. - toi-
mijoita riittää ja jokaisen kanssa neuvotel-
laan, sovitaan ja reklamoidaan erikseen. 

Logistiikan kehittämisohjelma 
parantaa suorituskykyä
Puolustusvoimien logistiikan suoritus-
kykyä kehitetään logistiikan kehittä-
misohjelmalla. Tavoitteena on yhtenäis-
tää puolustushaarojen huollon rakentei-
ta, toimintatapoja ja osaamista. Kehittä-
misen tuloksena hankitaan vakioitua ja 
yhteensopivaa materiaalia sekä rakenne-
taan moduulirakenteisia huoltojoukkoja. 
Nyt meneillään oleva hanke keskittyy alu-
eellisten huoltojoukkojen suorituskyky-
jen parantamiseen. Tärkeimmät kehitet-
tävät logistiikan suorituskyvyt ovat rä-
jähteiden, polttoaineiden ja veden täyden-
nys- ja kuljetuskyky sekä logistiikan joh-
taminen. Hankkeen tuottamia suoritus-
kykyjä otetaan vaiheittain operatiiviseen 
käyttöön vuodesta 2013 alkaen. Näin saa-
vutettu suorituskyky yhdessä joukkojen 
orgaanisten huoltoelementtien kyvyn 
kanssa varmistaa sen, että puolustusvoi-
mat kykenee jatkossakin toteuttamaan it-
se taistelevien joukkojen tuen.
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Puolustusvoimien ydintoimintaa 
on sotilaallisen suorituskyvyn kehittä-
minen, ylläpito ja käyttö. Logistiikan 
tehtävänä on mahdollistaa ydintoimin-
ta. Erityisesti poikkeusoloissa puolus-
tusvoimien logistiikka ei tule toimeen 
ilman muun yhteiskunnan resursseja 
ja osaamista. Kaikkea tukea ei kanna-
ta tuottaa itse eikä oma osaaminenkaan 
välttämättä riitä kaikkeen. Muun mu-
assa tämän vuoksi kumppanuus on kes-
keisessä asemassa logistiikkastrategias-
sa. Se tarjoaa mahdollisuuden järjestellä 
tukitoiminnot järkevällä tavalla. Strate-
gista kumppanuutta tarvitaan kaikkien 
kriittisimmässä puolustusvoimien ydin-
toimintaa tukevassa toiminnassa. Esi-
merkkeinä tästä ovat Patria lentokone-
kaluston kunnossapidossa ja Millog Oy 
maavoimien kaluston kunnossapidossa. 

Kokemukset kumppanuustyyppi-
sestä yhteistyöstä ovat pääosin positiivi-
sia. Kun sotilaat näkevät kunnossapidon 
tukitoimintana, näkee kumppani saman 
asian ydintoimintana ja on valmis myös 
kehittämään sitä. Olisikin syytä tarkas-
tella kriittisesti niitä puitesopimusjär-
jestelyjä, joilla on vaikutusta poikkeus-
olojen suorituskykyihin ja jotka ovat pa-
himmassa tapauksessa kolmannen osa-
puolen laatimia. Joissakin tapauksissa 
kumppanuus voisi olla puolustusvoimi-
en kannalta tarkasteltuna hyvinkin hou-
kutteleva vaihtoehto.

Kansainvälinen yhteistyö luo 
kustannussäästöjä
Logistiikassa kansainvälinen yhteistyö on 
arkipäivää. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
strateginen ilma- ja merikuljetuskyky, jo-
ka on rakennettu monikansallisten sopi-
musmenettelyjen avulla. Ilmakuljetuksis-
sa Norja, Ruotsi ja Suomi toimivat kiinte-
ässä päivittäisessä yhteistyössä käytettiin-
pä sitten kaupallisia tai strategisia järjes-

telyjä. Järjestelyjen johtamiseksi nähtiin 
tarpeelliseksi perustaa oma, tähän tehtä-
vään keskittyvä johto-osa - Finnish Mo-
vement Coordination Center (FINMCC). 
Järjestelyllä on jo nyt saatu merkittäviä 
kustannussäästöjä. Toiminnan laajen-
taminen, yhteistoiminnan tiivistäminen 
joukkojen kanssa ja suunnittelun tehos-
taminen toisivat kustannussäästöjä ja pa-
rantaisivat palvelujen saatavuutta. 

Normaaliolojen logistiikan merkit-
tävimmät haasteet liittyvät tavalla tai toi-
sella tilahallintaan. Tilahallinnan tehtä-
vänä on strategiankin mukaisesti järjes-
tää joukkojen käyttöön turvalliset ja tar-
koituksenmukaiset alueet ja tilat. Valta-
osa käytössä olevista kasarmeista on pe-
ruskorjauksen ja usein myös perusparan-
nuksen tarpeessa. Pääosa rakennusinves-
toinneista on jouduttu suuntaamaan mas-
siiviseen maapeitteisten räjähdevarastojen 
rakentamisohjelmaan. Turvallisuustason 
nosto on ollut välttämätöntä, jotta vuosi-
kymmenten aikana hankittu suoritusky-
ky olisi ylipäätään ollut edelleenkin yllä-
pidettävissä ja toisaalta varastointiolosuh-
teet täyttäisivät kiristyneet turvallisuus-
vaatimukset. Vaikka tämä urakka on nyt 
loppusuoralla, eivät haasteet tähän lopu.

Sotilaallisen toiminnan lähtökoh-
dat ja reunaehdot eroavat normaaliolo-
jen siviiliyhteiskunnan tavoitteista. Vii-
meisen vuosikymmenen aikana muual-
la yhteiskunnassa ympäristöasiat ovat 
nousseet yhä merkittävämmäksi päätök-
sentekoa ohjaavaksi tekijäksi. Puolustus-
järjestelmän uskottava ylläpito edellyt-
tää säännöllistä harjoittelua realistisissa 
olosuhteissa. Harjoittelu aiheuttaa vää-
jäämättä ympäristövaikutuksia, jotka 
ovat ristiriidassa vallitsevien ympäristö-
arvojen kanssa. Tämä on johtanut tilan-
teisiin, joissa ympäristölupakäytännöt 
uhkaavat joukkojen toimintaedellytyk-
siä. Puolustusvoimat eivät aina ole otta-

neet ympäristönsuojelua riittävän vaka-
vasti. Tähän on tultava muutos. Puolus-
tusvoimien ympäristönsuojelun tärkein 
tehtävä on joukkotuotannon edellyttä-
mien harjoitusmahdollisuuksien turvaa-
minen. Tämä edellyttää kaikilla tasoil-
la ympäristövaikutuksien tunnistamista 
ja niiden rajoittamista. Tarvitaan osaa-
mista, henkilöstöä, varoja ja oikeaa asen-
netta. Toisaalta yhteiskunnan on tehtävä 
arvovalinta, jossa hyväksytään sotilaal-
liseen suorituskyvyn rakentamiseen liit-
tyvät erityisedellytykset. Asia on sotilail-
le itsestään selvä, mutta näin ei ole välttä-
mättä ole ympäristökeskuksessa lupa-asi-
oita käsittelevän virkamiehen kohdalla. 

Oikea-aikaisuus synnyttää 
luottamuksen
Kaikki edellä mainittu on vaatinut suu-
ren määrän uutta osaamista, vanhojen 
tapojen hylkäämistä ja uusien kehittä-
mistä. Logistiikan organisaatioihin on 
jouduttu lisäämään henkilöitä kump-
panuuksien järjestelyihin, kuljetusten 
koordinointiin, tilausten ja reklamaati-
oiden käsittelyyn sekä asiakaspalveluun. 
Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut 
henkisellä tasolla. Muutos hallintovirka-
miehestä palvelujen järjestäjäksi on vai-
kea ja aikaa vievä. Tämän päivän logis-
tiikan johtajat vastaavat tuettaville asen-
teella: ”Kuinka voin auttaa?” On ollut 
ilahduttavaa todeta, että luottamus lo-
gistiikan suorituskykyyn on kohonnut. 
Tämä on näkynyt myös kiinnostuksen 
kasvuna logistiikan tehtäviä kohtaan. 

Hyväkään strategia ei auta, jos toi-
minta ei realisoidu joukolla oikea-ai-
kaisesti käytössä olevaksi materiaalik-
si, palveluiksi tai toimintaedellytyksiksi. 
Logistiikkajärjestelmän kyky testataan 
joka päivä. Sen luotettavuus ja suoritus-
kyky on yhtä hyvä kuin viimeinen toimi-
tettu tilaus tai palvelu.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Taustaa

Suomen satamat ovat oleellinen osa se-
kä saapuvan että Suomesta lähtevän ta-
varan logistista ketjua. Eri puolilla ran-
nikkoa sijaitsevat satamat kilpailevat 
keskenään rakentamalla infrastruktuu-
riaan asiakkaiden tarpeisiin. Sataman 
sijainnilla on merkittävä osuus kilpail-
taessa yhteistyökumppaneista.

Jos tarkastellaan hieman Helsingin 
Sataman logistisia alkuaikoja, voidaan 
todeta, että vuonna 1894 Eteläsatama sai 
ensimmäisen nosturin ja rautatien. Seu-
raavana vuonna kiskot vedettiin Kataja-
nokalle. Viimeisinä rippeinä tuosta ajas-
ta oli Lyypekinlaiturin ja Kauppatorin 
välinen silta, jonka yli junanvaunut kul-
kivat Katajanokalle. Myöhemmin sata-
ma aloitti huolintatoimintaa. Sitä varten 
vuonna 1869 perustettiin Helsingin  Ma-
kasiiniosakeyhtiö. Yhtiön suurin hanke 
oli Lars Sonckin Katajannokalle suun-
nittelema 25 000 neliömetrin warrant-
tirakennus, joka toimi vuosia saapuvan 
tavaran varastona. Nykyään tiloissa on 
hotelli. Katajanokan muutkin maka-
siinirakennukset on otettu uusiokäyt-
töön. Vertailun vuoksi voidaan maini-
ta, että Vuosaaren sataman varastot ja 
terminaalit ovat kooltaan 140 000 ne-
liömetriä.

Silloin kun alusten lastaus ja pur-
kaminen tehtiin käsin, jaettiin työvuo-
rot Helsingin Sataman huutokonttoril-

Helsingin sataman 
logistiikasta

la. Uskoisin, että Rannikon Puolustajan 
lukijoista useat ovat osallistuneet tähän 
aamuvarhaiseen tapahtumaan. Vuosien 
varrella koneet ovat ottaneet työtehtävät 
haltuunsa. Tämä on samalla tarkoitta-
nut sataman henkilöstön vähenemistä. 
1500 ihmisen organisaatio on pienenty-
nyt alle 200 työntekijään. 

Runsaassa sadassa vuodessa ovat 
satamien osien sijainnit muuttuneet use-
aan kertaan. Helsingin Satamaan kuu-
luu nykyisin matkustajasatamiksi luetta-
vien Etelä- ja Länsisataman lisäksi Vuo-
saaren satama. Aiemmin satamaan kuu-
luneen Herttoniemen öljysataman tilalla 
on jo vuosia ollut asuinalue. Sompasaa-
ren satamarakenteet on purettu ja Laa-
jasalon öljysatamaa ollaan purkamas-
sa. Kyseiset alueet otetaan asumiskäyt-
töön joskus tulevaisuudessa. Tällä het-
kellä pohditaan jopa köysirataa ihmisten 
kuljettamiseksi Laajasaloon. Jätkäsaari, 

joka aikanaan rakennettiin Hietalahden 
edustalla olevien saarten ja täyttömaan 
päälle, on saamassa uuden asuinalueen 
ensimmäisenä. Tämä kehitys toisaal-
ta osoittaa, kuinka Helsingin kaupun-
gilla on halu ottaa asuinkäyttöön ran-
taviivaa.

Helsingin Sataman rakenteelliset 
ratkaisut on pyritty suunnittelemaan 
pitkälle tulevaisuuteen siten, että ne 
mahdollisimman hyvin palvelisivat yh-
teistoimintakumppaneita. Kun vuoden 
aikana satamassa vierailee noin 250 eri 
alusta ja aluskäyntejä on kaikkiaan noin 
9 000, pitää yhtälö sisällään moninaisia 
logistisia haasteita.

Eri liikennemuodot
Tavaraliikenne
Helsingin Satama oli vuonna 2010 
Suomen suurin tavaraliikennesatama. 
Markkinaosuus yksiköidyssä tavaras-

Antti Villanen

Kirjoittaja toimii 
määräaikaisena 
turvallisuus-
tarkastajana  
Helsingin Satamassa

Prosentuaaliset markkinaosuudet eri liikennemuodoissa.
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sa oli 25 %. Kuorma-autoissa ja perä-
vaunuissa kuljetetussa tavarassa osuus 
oli 51,4 %. Vuosaaren sataman kaut-
ta liikkuu suurin osa rahtiliikenteestä. 
Matkustajasatamien kautta siirtyy suu-
ri osa ns. kumipyöräliikennettä eli rek-
koja ja perävaunuja.

Vuosaaren sataman valmistuttua 
kaikki tavara- ja konttiliikenne siirtyi 
Jätkäsaaresta ja Sompasaaresta pois. 
Vuosaari valmistui taantuman kyn-
nyksellä, ja ensimmäiset vuodet olivat 
lastimäärien osalta pettymys. Talous-
elämän toipuminen on nostanut lii-
kenteen hyvälle tasolle, vaikka sata-

man koko kapasiteetti ei ole vielä käy-
tössä. 240 hehtaarin kokonaismaa-alue 
ja konttiterminaalien 32 hehtaarin ti-
la takaavat hyvät toimintaedellytyk-
set ympärivuorokautiselle toiminnal-
le. Satamassa noudatetaan Land Lord 
-periaatetta, jossa satama tarjoaa eri toi-
mijoille toimintaympäristön ja vastaa 
laitureista, kenttäalueista ja liikenne-
väylistä sekä muusta perusinfrasta. Sata-
massa toimii lisäksi noin 50 yritystä, jot-
ka tuottavat varsinaiset satamapalvelut.

Lievän taantuman jälkeen on Vuo-
saari saavuttanut vankan aseman ta-
varasatamana. Huomattavaa on, että 

vuonna 2010 sataman kautta kulki tava-
ran lisäksi 332 000 matkustajaa. Sijain-
ti Suomen väestön, tuotannon ja kulu-
tuksen keskuksessa antaa hyvän kilpai-
luedun satamalle. Hyvät yhteydet sekä 
maanteitse että rautateitse takaavat ta-
varan nopean siirron satamasta yritysten 
jakeluverkossa eteenpäin. Tukkuliikkeet 
ovat investoineet suurin varastoihin Uu-
denmaan alueella, joten tavaran siirty-
minen varastoihin ja edelleen kuluttajil-
le on nopeaa. Vastaavasti vientituotteet 
pystytään laivaamaan nopeasti aluksiin. 
Taantuma kuitenkin osoitti, että lievän-
kin laman vaikutukset näkyvät välittö-

Vuosaaren sataman Panamax-konttinosturi
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mästi kuljetusmäärissä, joihin eri toimi-
joiden tulee sopeutua.

Rekkaliikenne
Kuten aiemmin esitetyssä markkina-
osuustaulukosta ilmenee, Helsingin Sa-
tamalla on vankka asema myös kumi-
pyöräliikenteessä. Alusten mukana kul-
kee vuosittain 489 000 rekkaa tai perä-
vaunua, jolla saavutetaan runsaan 50 
%:n markkinaosuus. 

Matkustajaliikenne
Tilastotiedon perusteella Helsingin Sa-
tama on ylivoimaisesti Suomen suurin 

matkustajaliikennesatama. Noin 70 % 
laivamatkustajista käytti Helsinkiä läh-
tö- tai tulosatamanaan vuonna 2010. Lu-
kumääräisesti tämä tarkoittaa lähes 10 
miljoonaa henkilöä, jotka astuivat lai-
vaan tai laivasta Helsingissä. Noin puolet 
tästä määrästä suuntasi matkansa Tallin-
naan. Toiseksi suosituin määränpää on 
Tukholma. Viikon aikana matkustajalla 
on mahdollisuus valita lähes sadasta läh-
döstä eri päätepisteisiin. Matkustajasa-
tamien sijainti pääkaupungin sydämessä 
tuotti vuonna 2010 Helsingin Satamalle 
Espo-palkinnon. Perusteissa todettiin, 
että satama on integroitunut erinomai-

sesti ympäröivään kaupunkiin. Kaik-
kiin matkustajasatamiin pääsee yleisillä 
kulkuneuvoilla. Eteläsataman eri osiin 
on helppo liikkua esim raitiovaunulla. 
Länsisataman matkustajat ovat bussiyh-
teyden varassa toistaiseksi, mutta raitio-
tieyhteys on jo rakenteilla. 

Laiturialueet
Helsingin Satama omistaa lähes kymme-
nen kilometriä laitureita. Noin puolet 
tästä määrästä on Vuosaaressa. Uudet 
laiturit eivät kaipaa samanlaista huoltoa 
kuin sataman vanhimmat osat. Puutolp-
pien varaan rakennetut laiturit vaativat 

Vuosaaren satama
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jatkuvaa perusparannusta. Alusten koon 
kasvu aiheuttaa rakenteisiin entistä suu-
remman mekaanisen rasituksen. Uuden 
aluskaluston myötä laitureihin rakenne-
taan uusia ramppeja yms. Avovesikauden 
aikana tarkistetaan laiturirakenteet vii-
koittain. Laitureilla olevat pelastusväli-
neet ovat sataman vastuulla. Niiden kun-
to ja sijainti kartoitetaan säännöllisesti.

Sataman alueella on erikseen mää-
ritetty ISPS-alue. Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön IMO:n laatima Inter-
national Ship and Port Facility Security 
Code= ISPS-säännöstö. Se määrittää ne 
toimenpiteet, joilla tähdätään erityises-
ti alusten ja satamien turvallisuuden ta-
kaamiseen. Tavoitteena on ehkäistä alus-
ten ja niiden lastien käyttämistä terro-
ristitekojen välineenä sekä suojata aluk-
sia sekä niiden matkustajia terroristite-
oilta. Säännöstö edellyttää, että satama-
viranomainen pystyy valvomaan alueella 
liikkujia, mikä käytännössä tarkoittaa 
aitaamista, kameravalvontaa sekä lastin 
ja matkustajien tarkastamista erikseen 
suunnitellulla tavalla.

Helsingin Satamalle kuuluu hie-
man poikkeuksellisempia vastuita. Kau-
pungin rannoilla olevat 14 matonpesu-
laituria kuuluvat ylläpitovastuullemme.

Väylästö
Helsingin Satama vastaa vesialueellaan 
olevan väylästön kunnossapidosta. Vesi-
alue rajoittuu eri sataman osien läheisyy-
teen, mutta silläkin alueella on pidettävä 
kunnossa 140 merimerkkiä tai merenku-
lun turvalaitetta.

Menneinä vuosina sataman jään-
murron hoiti oma jäänsärkijä. Turso ja 
myöhemmin Teuvo vastasivat siitä, että 
alukset pääsivät kiinnittymään talvel-
lakin laituripaikoilleen. Nykyään jään-

murto ostetaan kilpailutuksen perus-
teella ulkoiselta toimijalta.

Poikkeusolot
Rauhanaikaiset haasteet ovat luonnol-
lisesti ratkaistavissa huomattavasti hel-
pommin kuin poikkeusolojen vaatimat 
toimenpiteet. Helsingin Sataman olles-
sa yksi tärkeimmistä tuonti- ja vientisa-
tamista on sen toiminta erityisen tärkeää 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
kannalta. Valmistelu vaatii hyvää yhteis-
toimintaa kaikkien viranomaisten kans-
sa. Helsingin Sotilaslääni, Suomenlah-
den Meripuolustusalue ja Kaartin Jää-
kärirykmentti ovat niitä yhteistoimin-
takumppaneita, joiden kanssa sovitaan 
yhteistoiminnasta ja laaditaan suunni-
telmat eri vaihtoehtoja varten. Huolel-
linen valmistelu auttaa pitämään yhteis-
kunnan elintärkeät toiminnot käynnissä 
mahdollisimman pitkään. Luonnollises-
ti valmiussuunnittelua tehdään kaikki-
en Helsingin kaupungin vastuussa olevi-
en viranomaisten kanssa.

Helsingin Sataman logistinen sijainti.

Lopuksi

Helsingin Sataman logistiset haasteet 
ovat moninaiset. Sijainti pääkaupungin 
kainalossa tuottaa sekä iloa että ”har-
maita hiuksia”. Muuttoliikenne muual-
ta Suomesta aiheuttaa paineita asuinra-
kentamiseen, jolloin rantamaa koetaan 
hyvin kiinnostavana vaihtoehtona. Mat-
kustajasatamat ovat jonkinasteisessa pu-
ristuksessa tulevaisuudessakin. Lennok-
kaat suunnitelmat esim. Kirjava Satama 
tuottaisivat aivan toisennäköisen Etelä-
sataman, mitä se on tänä päivänä. Tu-
levaisuus näyttää miten pystymme pitä-
mään Helsingin Sataman yhtä hyvin in-
tegroituneena kaupunkiin kuin vuonna 
2010 voittaessamme Espo-palkinnon.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 
että niin kauan kuin satamatoiminnot 
sujuvat suunnitellulla tavalla, saa yksit-
täinen kansalainen elintarvikkeensa ja 
muut hyödykkeensä kaupan hyllyiltä. 
Vasta tavallisuudesta poikkeavat olosuh-
teet mittaavat sataman riskienhallintaa 
ja valmiussuunnittelun tehoa.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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Materiaalin kunnossapito 
Millog Oy:ssä
Maavoimien materiaalin huolto- ja kunnossapidosta on jo kahden vuoden ajan vastannut Millog Oy. Lisäksi yhtiö vastaa 

erikseen määrättyjen meri- ja ilmavoimien erikoismateriaalinimikkeiden kunnossapidosta. Tämän ainutlaatuisen strate-

gisen kumppanuuden tavoitteena on hallita kustannuksia ja tuottaa pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä.

M illog Oy toimii puolus-
tusvoimien strategisena 
kumppanina, joka tuot-

taa maavoimien kunnossapitovastuul-
la olevan materiaalin elinkaaren tuki-
palveluita. Tehtäviin kuuluu ajoneuvo- 
ja panssarikaluston, ase- ja elektroniik-
kajärjestelmien ja laitteiden elinkaaren 
tukipalvelut sekä niihin liittyvät modi-
fikaatiot ja asennukset. Millog Oy toimii 
myös materiaalihankinnoissa puolustus-
voimien asiantuntijaorganisaationa. 

Kumppanuussopimuksen myötä 
Millog Oy:lle siirtyi vuonna 2008 puo-
lustusvoimien Elektroniikkalaitos, Ajo-
neuvovarikko sekä Kuopion, Lievestuo-
reen että Tervolan varikoiden kunnos-
sapitotoiminnot sekä noin 600 kunnos-
sapidon osaajaa. Tällä hetkellä Millog 
Oy:llä on tuotantotoimintaa seitsemäl-
lä eri paikkakunnalla. Lisäksi henki-
löstöä on sijoitettuna Huoltorykment-
tien esikuntiin. Millog Oy:n johto toi-
mii samoissa tiloissa Maavoimien Mate-
riaalilaitoksen huolto-osaston kanssa.

Millog Oy vastaa II –tason  
kunnossapidosta 
Puolustusvoimien kunnossapito jakaan-
tuu toiminnallisesti kahteen tasoon: 

I taso: käyttäjän tekemä päivittäi-
nen kunnossapito ja 

II-taso: korjaamotasoinen kun-
nossapidon asiantuntijoiden suorittama 

kunnossapitotyö. Millog keskittyy toi-
minnassaan II-tason kunnossapidon to-
teuttamiseen. 

Millog Oy:n tavoitteena on hyö-
dyntää vahvasti eri toimipisteiden eri-
koisosaamista ja muodostaa osaamis-
keskuksia tukemaan puolustusvoimien 
materiaalin elinkaaren hallintaa. Mil-
log Oy tarjoaa puolustusvoimille myös 
mahdollisuuden hyödyntää entistä pa-
remmin teollisuuden parhaita käytän-
töjä ja kehitysideoita. Tämän toiminta-
mallin myötä pystytään hyödyntämään 
tehokkaasti sekä teollisuuden että puo-
lustusvoimien kunnossapidon resursseja.

Kumppanuussopimuksen mukai-
sesti Millog Oy osallistuu asiantuntija-
na maavoimien materiaalihankkeisiin, 
joissa Millog Oy:n rooli on toimia tek-
nisenä asiantuntijana ja luoda valmiudet 
järjestelmän kunnossapitoon. 

Merivoimille Millog Oy tuottaa 
mm. valvontatutkien, aseiden, optro-
niikkalaitteiden sekä kuljetusvälinei-
den kunnossapitoa. Osasta merivoimien 
materiaalin kunnossapitotöistä ja töiden 

Heikki Härtsiä

Optiikan huoltoa.
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ohjauksesta vastaa Merivoimien Materi-
aalilaitos, puolustushaarayhteisen työn 
osalta kunnossapitoa ohjataan Maavoi-
mien Materiaalilaitoksesta. Merivoi-
mien kunnossapitotyöt sisältyvät puo-
lustusvoimien ja Millog Oy:n väliseen 
kumppanuussopimukseen, jota täyden-
tämään on laadittu merivoimien ja Mil-
log Oy:n välinen palvelusopimus. 

Kunnossapitotyöt toteutetaan vuo-
sittain laadittavan vuosityösuunnitelman 
mukaan. Merivoimien Materiaalilaitos, 
Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikun-
ta ja Millog Oy laativat vuosittain vuosi-
työsuunnitelman merivoimien erikoisma-

teriaalin sekä merivoimien käytössä ole-
van puolustushaarayhteisen materiaalin 
kunnossapidosta. Vuosityösuunnitelman 
toteutumista seurataan vuosineljännek-
sittäin seurantakokouksissa. 

Kokemukset kunnossapidon 
kumppanuudesta
Kahden toimintavuoden jälkeen kum-
mankin sopijaosapuolen kokemukset 
kumppanuudesta ovat olleet positiivisia. 
Kunnossapidon kustannusten kehitys on 
ollut maltillisempaa kuin sopimuksen hy-
väksyntävaiheessa arvioitiin. Kehityksen 
selvänä painopisteenä on ollut huollon ja 

kunnossapidon profiilin ja merkityksen 
kasvaminen, mikä puolestaan kehittää 
toiminnan seurantaa ja siten myös joh-
taa toiminnan jatkuvaan parantumiseen.

Asiakastyytyväisyyttä Millog Oy 
on mitannut jo kahdesti. Millog Oy:n 
toiminnan yleisarvosana on vuoden 2011 
mittauksessa 8. Merivoimien arvio toi-
minnasta on jonkun verran keskiarvoa 
korkeampi arvosanalla 8,5. 

Vastaajat ovat arvioineet Millog 
Oy:n toimintaa seuraavasti:

 – asiakastyytyväisyyden taso kohon-
nut kautta linjan vuodesta 2010

 – kehityskohde, suurin yksittäinen 

Kunnossapitoa.

Teemana Merivoimien uudistuva huolto
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taan ainutlaatuinen. Tämän on herättä-
nyt kansainvälistä kiinnostusta. Millog 
Oy:n tarkoituksena onkin etsiä asiakkai-
ta myös Suomen puolustusvoimien ulko-
puolelta, kansainvälisiltä markkinoilta.

Millog Oy on jo laajentanut toi-
mintojaan optroniikan valmistusalu-
eella. Liiketoimintakauppana Millog 
Oy:lle ovat siirtyneet Patria Oyj:n sekä 
Insta Group Oy:n optroniikan tuoteke-
hitys- ja valmistusliiketoiminnat. Näin 
Millog Oy:n tuotteita voidaan löytää 
mm. Saab Bofors Dynamicsin valmista-
massa NLAW -panssarintorjuntaohjus-

ongelma – tiedottaminen 
ongelmatilanteissa 

 – parasta Millogissa – yritysmäinen 
toiminta, aktiivisuus

 – tärkeintä kumppanuudessa  
– luotettavuus, sitoutuneisuus 
toimintaan

 – huonointa Millogissa – prosessit

Kumppanuusmalli kiinnostaa 
kansainvälisesti
Puolustusvoimien ja Millog Oy:n välinen 
strateginen kumppanuus ja toimintamal-
li on sekä syvyydeltään että laajuudel-

Panssarihuolto.

järjes-telmässä sekä Eurospike -panssa-
rintorjuntaohjusjärjestelmässä. 

Toiminnan laajentuminen mahdol-
listaa optroniikkajärjestelmien modifi-
kaatio- ja modernisointihankkeiden to-
teuttamisen myös tulevaisuudessa.

Millog Oy on osa Patria-konser-
nia. Muut omistajat ovat Insta Group 
Oy, Raskone Oy ja Oricopa Oy. Suomen 
valtiolla on Millog Oy:n K-sarjan osake, 
joka antaa valtiolle hallituspaikan sekä 
merkittävän päätöksentekovallan yhti-
ön hallituksessa.
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K uninkaan viimeinen kortti ker-
too Kustaa III:n onnettomas-
ta sodasta ja sen odottamatto-

masta käänteestä, kun hänen laivaston-
sa onnistuu murtautua Viipurinlahden 
saarroksesta ja saavuttaa lopulta Ruot-
sinsalmen taistelussa Ruotsin merihisto-
rian loistokkaimman voiton.

Vuonna 1790 Ruotsi oli katastrofin 
partaalla. Sekä avomeri- että saaristolai-
vasto – yli 30 000 miestä, kuningas Kus-
taa III mukaan lukien – olivat venäläis-
ten saartamina Viipurinlahdella. Ruo-
ka ja juomavesi alkoivat loppua, mutta 
tuulen käännyttyä laivastojen onnistui 
murtautua 3.heinäkuuta 1790 venäläis-
linjan läpi länteen. Avomerilaivasto pää-

si Viaporin turviin, mutta kolmanneksen 
vah vuudestaan menettäneenä se jäi sinne 
saarroksiin. Kustaa III:lla oli jäljellä enää 
yksi ainoa kortti, saaristolaivasto. Voisi-
ko sekään pelastaa valtakunnalle rauhan 
ja kuninkaalle kruunun? Kuninkaan vii-
meinen kortti kuitenkin piti. Hänen saa-
ristolaivastonsa sai loistavan voiton Ka-
tariina II:n saa ristolaivastosta Kotkan 
edustalla Ruotsinsalmessa 9. heinäkuuta 
1790. Valtakunta pääsi alue mene tyksittä 
irti sankaruutta tavoitelleen Kustaa III:n 
aloittamasta sotaseikkailusta.

Merivoitto ei kuitenkaan ollut ihan 
niin mahtava kuin Suomessa on uskottu. 
Aiemmin Suomessa on arvioitu, että Ve-
näjän laivastossa oli noin 250 alusta, mut-
ta Lappalaisen mukaan kysymys on las-
ku virheestä. Todellinen määrä oli sata-
kunta pienempi eli vähemmän kuin ruot-
salaisaluksia. Samaan tulokseen on pääs-
ty uudemmissa ruotsalaistutkimuksissa. 

Venäjä menetti taistelussa runsaat 
50 alusta, noin 9000 miestä ja sotainton-
sa. Tappion jälkeen Ka tariina II oli val-
mis suostumaan Ruotsin rauhantarjouk-
seen. Se ei kuitenkaan muuttanut Itäme-
ren voimatasapainoa: Venäjä oli suurval-
ta, Ruotsi ei enää. Suomen siirtyminen 
Venäjälle lykkääntyi vain 19 vuodella.

Emeritusprofessori Jussi T. Lappa-
laisen teos kertoo lyhyesti ja havainnolli-
sesti koko Kustaan sodan 1788–1790 ta-
rinan. Lappalainen kuvaa seikkaperäi-
sesti laivastojen alusten rakenteet, aseis-
tuksen ja taktiikan sekä kertoo, miten 
soutajat ja tykkiryhmät taistelussa toi-
mivat. Kuninkaan päättäväisyys, up-
seerien oivallukset ja miesten sisu, venä-
läisamiraalien virheet ja tuuli auttoivat 
pois Viipurin lah delta ja tuottivat Ruot-
sinsalmessa lopulta voiton.

”Jos Ruotsi olisi hävinnyt Ruot-
sinsalmessa, kuningas olisi menettänyt 
kruununsa ja Suomi olisi todennäköises-
ti siirtynyt jo silloin Venäjälle. On vaikea 
sanoa, miten se olisi vaikuttanut Suomen 
myöhempään historiaan - kaksi histori-
an tapahtumaa eivät koskaan ole ihan sa-
manlaisia”, Lap palainen sanoo.

Teoksen upea kuvitus on peräisin 
noin 10 eri arkistosta Suomessa, Ruot-
sissa ja Venäjällä. Sattuma ja tapahtu-
mien tasavuosikymmenet johti siihen, et-
tä joulukuussa 2010 ilmestyi samasta ai-
heesta myös John Nurmisen säätiön Raol 
Johanssonin upeasti kuvitettu teos Kus-
taa III ja suuri merisota. Taistelut Suo-
menlahdella 1788-1790.

Ove Enqvist

Kuninkaan viimeinen kortti
Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790
Jussi T. Lappalainen
SKS:n ja AtlasArt, 214 sivua, nelivärinen, suositushinta 44 €.
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P amfletissaan, jonka mukaan 
Suomi liittynee Natoon vuon-
na 2012 valittavan uuden pre-

sidentin virkakaudella, Erkki Nordberg 
tukeutuu tiukasti julkiseen tietoon. Hän 
vertailee puolustusvoimien henkilöstö-
menoja joihinkin muihin yhteiskunnal-

Onko Suomen lähitulevaisuuden puolustaminen  
vain Mannerheimintien liikenteenohjausta?

Eversti Erkki Nordbergin uusin teos Arvio ja ennuste Suomen puolustuskyvyn kehittymisestä vuoteen 2039 mennessä (Art 

House) on kirjoittajan mukaan yhteiskunnallinen, tilastoihin perustuva analyysi suunnasta, johon ollaan menossa. Nordberg 

korostaa, että kyseessä ei ole häväistys- tai kiistakirjanen eikä hän arvostele Suomen puolustusvoimia. Kirja ei myöskään ole 

poliittinen vaan se Nordbergin sanoin ”arvostelee yleistä yhteiskunnallista näköalattomuutta ja löperyyttä”.

Erkki Nordberg huomauttaa, että kun pamfletin aikajana on 28 vuotta, pitävää arviota tai ennustetta on mahdoton antaa. 

listen velvoitteiden kustannuksiin. Kir-
joittaja antaa viljalti palstatilaa muiden 
muassa huostaan otettujen lasten mää-
rään, menettelystä koituviin kustannuk-
siin sekä mielen alueen sairauksien eh-
käisemisestä ja hoidosta koituviin me-
noihin. Sijansa saa myös vertailu Ruot-

sin tuoreeseen puolustusratkaisuun. 
Vankkana yleisen asevelvollisuuden 

ja suuren reservin kannattajana Erk-
ki Nordberg tekee johtopäätökset kar-
meimmasta kuvitelmastaan, josta kir-
joittaja käyttää ilmausta Deadly Earnest 
Horror Show 2039. Sen mukaan Ruotsin 
valitsema menettelytapa, Sveavägen, olisi 
sama kuin Suomi tyytyisi puolustamaan 
Helsingin Mannerheimintietä. Vuonna 
2039 Suomessa olisi Nordbergin tulkin-
nan mukaan noin 0.250 miljoonaa maa-
hanmuuttajaa tekemässä töitä, joita suo-
malaiset masentuneet eivät kykene masen-
nuksissaan tekemään tai eivät ole tällai-
seen työhön halukkaita ja Suomen puo-
lustus olisi ulkoistettu kirjoittajan sanoin 
20 000 rambon ammattiarmeijalle.

Puolustusvoimamme olisi lippalak-
kiarmeija pienine paikallisine suojelus-
kuntineen, jotka kykenisivät liikenteen-
ohjaukseen Kotka – Helsinki – Turku 
– Naantali – Vaasa -lautoille. Koostu-
muksessa olisi vain vähän yli-ikäisiä jä-
seniä, koska nuoria asekuntoisia miehiä 
ei ole koulutettu ja hekin ovat niin ma-
sentuneita, Erkki Nordberg kuvailee.

Aseistuksena olisivat vanhat met-
sästysaseet vahvennettuina tienvarsi-
pommein tai tähysmiinoin. Suojelus-

MARINE CENTER FINLAND
APPROVED VOLVO PENTA CENTER
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Onko Suomen lähitulevaisuuden puolustaminen  
vain Mannerheimintien liikenteenohjausta?

kunnat eivät kykenisi suojelemaan väes-
töä ja infrastruktuuria oikeudettoman 
maahanhyökkäyksen tekijöiltä. Erkki 
Nordberg sanoo, että jälkimmäisten te-
kemät suomalaisten siviilien raiskaukset 
olivat täysin sukupuolineutraaleja.

Tietokirjailijan mukaan Yhdysval-
lat ja Venäjä pitävät väestöä suojelemaan 
pyrkiviä suojeluskuntalaisia terroristei-
na. Kaikesta tästä eversti tekee johtopää-
töksen, että kukaan ei edes tuomitse oi-
keudetonta maahanhyökkäystä saati tu-
le mukaan.

Nato tiensä päähän
Erkki Nordberg kaivaa historiasta myös 
lukuisia esimerkkejä niin sanotuista tu-
hatvuotisista liittokunnista. Sarkasti-
sesti hän toteaa, että Hansaliitto kesti 
428 vuotta; Kalmarin Unioni sinnitte-
li 142 vuotta, mutta Kansainliiton taru 
päättyi 27 vuoden iässä, jos kohta Yhdis-
tyneet Kansakunnat ovat olleet pystyssä 
65 vuotta, Nato 61 ja Euroopan Unioni 
58 vuotta. Näiden yhteenliittymien kes-
tosta Nordbergin arvio ja ennuste on, 
että Nato on vuonna 2039 kuihtunut 
omaan mahdottomuuteensa. Euroopan 
Unioni on Nordbergin hahmotuksen 
mukaan kaatunut tarpeettomana kuin 
Hansa. Johtopäätös on, että jäljellä ovat 
Afrikka, Kiina sekä radikaali islamismi.

Naton osalta Erkki Nordberg kiin-

nittää huomion sotilasliiton alkuperäi-
seen ajatukseen, joka hänen mukaansa 
oli pitää Yhdysvallat Euroopassa, Neu-
vostoliitto ulkona ja Saksa matalana. 
Tänään Naton 28 maasta EU-maita on 
21. Nato ei Nordbergin päättelyketjun 
mukaan kykene vastaamaan jäsenvalti-
oiden puolustamiseen ja muihin haas-
teisiin, sillä se on kiinni Afganistanis-
sa ja Libyassa.

Kirjoittaja pohtii myös Afrikan 
asemaa. Hän vyöryttää kirjassaan esiin 
heimo- ja uskonnolliset sodat kaikessa 
monimuotoisuudessaan. Osansa saavat 
myös sukupuolineutraalit raiskaukset 
sekä länsimaisena hapatuksena tuomitut 
homoseksuaalisuuden ja sodomia. Tie-
tokirjailija muistuttaa myös taikauskon 
voimasta, joka esimerkiksi Tansaniassa, 
Kongossa ja Burundissa ovat merkittä-
vänä uskonnon osana. Eikä Nordberg 
unohda merirosvoustakaan kysyessään, 
että sinnekö Naton pitäisi mennä väliin 
ja vastaa johtopäätöksenään, että ei mi-
kään järkevä Naton jäsen.

Eversti evp Erkki Nordberg mainit-
see esipuheessaan, että hän kirjoitti ti-
laustyönsä kolmessa kuukaudessa. Kol-
laasin lähdeaineisto on kattava, mut-
ta analyysi, tulkinta ja johtopäätökset 
jäävät peräti ohuiksi. Sinänsä arvokkaat 
havainnot nuorison hälyttävistä mielen-
terveyden ja sosioekonomisen aseman 

huonontumisesta jäävät kunnollises-
ti linkittymättä kirjan ydinsanomaan. 
Ikävintä on, että ajoin kirjoittajan suh-
tautuminen syrjäytymiseen sekä muihin 
suomalaisen tänäisen ja tulevaisuuden 
yhteiskunnan kipupisteisiin on halvek-
sivan asenteellinen. 

Komiikka ja satiiri ovat kerronnan 
lajeina vaikeat ja vaativat lisäksi kirkas-
ta tilanne- ja yhteystajua. On vaikea näh-
dä, että Nordbergin valitsema tarkaste-
lutapa, joka sisään vielä kätkeytyy ärtyi-
sä asenne, toisi analyysiin uskottavuutta 
saati lisäarvoa. 

Pekka Kurvinen

Eversti evp. Erkki Nordberg näkee Naton 
illankoiton.
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Nettisukupolven ajatuksia maanpuolustuksesta ja arvoista

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisu Nuoret, arvot ja maanpuolustus poh-

jautuu JOSPEL:in, Poliisiammattikorkeakoulun, Kadettikunta ry:n ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n lokakuussa 2010 

järjestämään seminaariin, joka käsitteli yksilöä, yhteiskuntaa ja organisaatioita turvallisuudessa. Kirjan on toimittanut 

kapteeni Juha Tuominen.

Yksilöiden, yhteiskunnan ja organisaation merkitystä turvallisuudessa pohtivat muun muassa Maanpuolustus-

korkeakoulun rehtori Vesa Tynkkynen, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Seppo Kolehmainen, professorit Timo 

Airaksinen, Aki-Mauri Huhtinen, emeritusprofessori Jarmo Toiskallio, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n puheen-

johtaja Hanna-Mari Manninen ja Nuorisotutkimusverkoston tutkija Anni Ojajärvi.

A rvoteorioistaan tunnettu psy-
kologian professori Shalom 
Schwartz (1992) korostaa, 

että arvot voidaan nähdä päämäärinä, 
jotka toimivat ihmisen elämää ja käyt-
täytymistä sekä tapahtumien arviointia 
ohjaavina periaatteina. Arvot ovat hy-
vin pysyviä ja ne ymmärretään yleismaa-
ilmallisesti samalla tavalla eri kulttuu-
reissa. Edelleen Schwartz painottaa sitä, 
että kukaan ei keksi arvoja itse, vaan ne 
edeltävät aina yksilöä. Arvot ovat peräi-
sin kulttuurista, jossa eletään ja ne opi-
taan elämän kuluessa, ne kehittyvät ko-
ko ihmisiän ja niissä heijastuu ihmisen 
suhde ulkomaailmaan. 

Schwartzin lähtökohdista onkin 
outoa, että Maanpuolustuskorkeakou-
lun rehtori kenraalimajuri Vesa Tynk-
kynen ei vaivaudu määrittelemään käyt-
tämäänsä arvo-termiä. Hän väittää, et-
tä tulevien upseerien ammatillinen arvo-
maailma luodaan pitkälti Kadettikou-
lussa ensimmäisen kolmen vuoden sota-
tieteiden kandidaatin opintojen aikana. 
Vaikka upseerin arvomaailma muok-

kautuu tulevissa työtehtävissä, Tynkky-
sen mukaan kuitenkin ajattelumaailman 
arvoperusta luodaan kadettiaikana. 

Professori Timo Airaksisen puoles-
taan hyökkää voimallisesti asevelvolli-
suusarmeijan ajatusmallia vastaan. Va-
rusmiesten oletetaan Airaksisen mukaan 
olevan valmiita kuolemaan vain siksi, et-
tä he ovat kulkeneet läpi kutsunnoista. 
Professori tykittää, että asevelvollisuus-
armeija ei ole enää tämän ajan ratkaisu 
valtion turvallisuusongelmaan. Filosofi  
ei usko, että asevelvollisuusarmeijan ole-
massaolo on oikeutettavissa. 

Sotilaspedagogiikan emerituspro-
fessori Jarmo Toiskallio toteaa, että Ih-
misen turvallisuus ei milloinkaan voi 
olla valmista ja täydellistä, mutta YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen ju-
listus antaa selkeän normin siitä, mihin 
alati tulisi pyrkiä. Julmuus, orjuuttami-
nen, kiduttaminen ja alentava kohtelu ei-
vät näytä Toiskallion mukaan vähenty-
neen vaan pikemminkin saaneen uusia 
ja salakavalampia muotoja. Turvallisuu-
den edistäminen on taistelua niitä vas-

taan yhteiskunnan, oman yhteisön ja 
oman itsen sisällä. Päämääränä on hy-
vä elämä ja onnellisuus.

Poliisiammattikorkeakoulun reh-
tori Seppo Kolehmainen muistuttaa, et-
tä vakavatkin arvot joutuvat ajan pun-
tariin. Kansainvälistyvä toimintaympä-
ristö on esimerkiksi upseerien kohdalla 
haastanut perinteistä arvoperustaa. Osa 
upseereista on hakeutunut sotilasuralle 
puolustaakseen yksinomaan Suomea. 
Kansainvälisten tehtävien ja maan rajo-
jen ulkopuolella tapahtuvan palvelun si-
sällyttäminen heidän arvolähtökohtaan-
sa ei välttämättä tapahdu kitkatta. 

Seppo Kolehmainen viitaa Elin-
keinoelämän valtuuskunnan 2010 jul-
kaisemaan arvotutkimukseen. Sen mu-
kaan nuoret arvostavat mielekkään työn 
ohella myös ihmissuhteita, vapaa-aikaa 
ja harrastuksia. Toisaalta Kolehmainen 
pohtii, että oma ikäluokkamme arvos-
taa samoja asioita kuin mitä meitä edel-
tävä polvet arvostivat. Asiat, jotka oli-
vat heille tärkeitä, ovat edelleen tärkeitä 
myös meille. Arvomme ovat muuttuneet 
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Nettisukupolven ajatuksia maanpuolustuksesta ja arvoista

Nuoret, arvot ja maanpuolustus luo 
monialaisen kuvan internet-sukupolven 
arvoista ja maanpuolustusajatuksista. 
Tieteellisesti epätasainen teos tarjoaa 
rivilukijalle kuivan puuduttavien tut-
kimusraportoinnin ohella semioottista 
ilottelua. Aki-Mauri Huhtisen kerron-
nassa yhdistyvät ilmiömäisesti tieteel-
linen tarkkuus ja populaarimetafora. 
Maanpuolustuskorkeakoulun tarinalle 
Huhtinen on lottovoitto.

Kirjan toimittaja kapteeni Juha 
Tuominen toivoo teoksen herättävän aja-
tuksia ja tapoja nähdä toisin. Tämän pyr-
kimyksen poikittaistutkimuksellinen lä-
hestymistapa täyttää oivallisesti. Tarvi-
taan vain ennakkoluulotonta mieltä.

Pekka Kurvinen

ja samanaikaisesti pysyneet ennallaan.
Huolenpito arvoista ja arvojen vaa-

liminen tarkoittavat sen varmistamista, 
että arvoista ja eettisistä periaatteista pi-
detään johdonmukaisesti ja tinkimättö-
mästi kiinni. Niiden rikkomisella on ol-
tava seurauksensa, Kolehmainen vaatii 
ja jatkaa, että arvojen vaalimista on se, 
että arvot sisäistetään ja otetaan omiksi. 

Puolustusvoimien perustehtävä 
pohdintaan
Asianajaja, Suomen Nuorisoyhteistyö – 
Allianssi ry:n puheenjohtaja Hanna-Ma-
ri Manninen haluaa, että keskustelussa 
olisi siirryttävä rohkeasti asevelvolli-
suudesta eteenpäin. Nuoret hahmotta-
vat maailmaa entistä enemmän globaa-
leista lähtökohdista käsin. Vaikka nuo-
ret arvostavat sotiemme veteraaneja, ja 
heillä on vahva maanpuolustustahto, it-
se armeija näyttäytyy monelle samanlai-
sena velvollisuutena kuin pakkoruotsi. 
Tämä ei ole hyvä tai paha asia, vaan to-
siasia, joka vaatii vapaaehtoisen asepal-
veluksen nykyistä laajempaa tarkastelua 
asevelvollisuuden rinnalla.

Keskustelun avaaminen edellyt-
tää Mannisen mukaan puolustusvoimi-
en perustehtävän pohtimista. Onko se 
Suomessa edelleen maamme sotilaalli-
nen puolustaminen, vai tulisiko kriisin-
hallinnalla olla keskeisempi merkitys 
kuten monissa muissa Euroopan mais-
sa? Asianajaja haastaa puolustusvoimat 
mukaan keskusteluun.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijan 

Anni Ojajärven mielestä meidän tulee op-
pia kuuntelemaan nuoria, ottaa vastaan 
haaste ja miettiä, mitä nuorilta itseltään 
voisi oppia ja mitä heille opetamme. Tä-
mä ei Ojajärven mukaan tarkoita kaiken 
vanhan poistamista vaan nykymaailman 
haasteiden ymmärtämistä ja niihin vas-
taamista. Se, miten haasteisiin vastaan 
ja kuka kantaa vastuun, on tärkeäm-
pää, kuin miettiä, miksi nuoret eivät it-
se tee huonolle kunnolleen mitään. ”Mi-
nun nuoruudessani.”-alkavat lauseet ovat 
mielenkiintoista henkilöhistoriallista 
kerrontaa, mutta eivät useinkaan edis-
tä tämän päivän ongelmien ratkomista.

Anni Ojajärvi uskoo, että parhaim-
millaan, kun ruohonjuuritason kantahen-
kilökunta on tietoinen omista pedagogi-
sista vaikutuksistaan ja kasvatustavoista, 
voi armeija opettaa esimerkiksi sosiaali-
suutta ja yhteisöllisyyttä tavalla, joihin 
muilla instituutioilla ei ole resursseja.

Johtamisen professori Aki-Mauri 
Huhtinen kertoo loppupuheenvuoros-
saan uskovansa, että nuorison tulevaisuu-
den vaihtoehto ei ole ankkalinna ja asee-
ton humaani paratiisi, vaan nuoret saavat 
pienestä pitäen todeta, että kirves ja per-
he, poliisi ja viimeinen erhe elävät vahvoi-
na kaikesta huolimatta. Nuoret näkevät, 
että kasvatuksen ohjat eivät ole aikuisten 
käsissä, eikä vanheneva Suomi tarjoa rat-
kaisuja laajeneviin mustiin henkisiin ja ai-
neellisiin aukkoihin. He eivät usko, että 
kaiken sosiaalisen velvollisuuden voi ul-
koistaa. Huhtinen luottaa siihen, että tu-
levaisuus on edelleen nuorten käsissä.

Nuoret, arvot ja maanpuolustus –kirja haastaa 
ennakkoluulottomaan ajatustenvaihtoon.
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70 vuotta Suur-Pisin väkivaltaisesta 
tiedusteluyrityksestä

Karjalan kannas ennen sotaa. Suomen-
lahden ulkosaaristossa Virolahden edus-
talla uuden merirajan taa jäivät mm. Pit-
käpaasi, Paatio ja kunniakkaasti taistel-
lut Pukkion linnakesaari sekä melkein 
puna-armeijan erityismerijalkaväki-
joukkojen valtaamat, mutta suomalais-
ten urhoollisesti puolustamat Kinnarin-
saaret. Kesän 1940 aikana Suomalais-
neuvostoliittolainen sekakomitea mer-
kitsi Moskovan rauhan rajan maastoon 
ja merelle. Huovari luotoineen ja kalave-
sineen jäi juuri ja juuri Suomen puolel-

ko Posti, Yrjö Pörö, Paavo Raita”. Tä-
mä suomalaissotureiden muistomerkki 
paljastettiin 20 vuotta Suur-Pisin taiste-
lusta. Suomalaisen rannikkotykistön tu-
lenjohtojoukkueen täydellisestä yllättä-
misestä ja neuvostosotilaiden lyömisestä 
Suur-Pisissä tulee 15.8.2011 kuluneeksi 
tasan 70 vuotta.

Virolahdesta rajapitäjä
Talvisodan päätyttyä Suomen itäraja 
siirtyi Virolahdelle ja näin Virolahti jou-
tui asemaltaan samaan tilanteeseen kuin 

N oin 16:n meripeninkulman 
päässä Haminasta kaakkoon 
sijaitsee Suur-Pisin saari. Se 

kuuluu nykyisin Itäisen Suomenlahden 
kansallispuistoon ja on Metsähallituk-
sen ylläpitämä suosittu retkikohde aivan 
valtakunnan rajalla. Saaren eteläpäästä 
löytyy muistomerkki, joka on kaiverret-
tu graniittiseen peruskallioon. Ylimpä-
nä erottuu vapaudenristi ja sen alla teksti 
”Kotirantoja puolustaessaan kaatuivat 
15.8.1941 Ilmari Hanski, Helge Heleni-
us, Eino Hänninen, Jorma Koski, Veik-

Suur-Pisin länsirantaa, josta venäläispartio nousi maihin. (Kuva Tuomo Silenti)
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le, mitä komitean suomalainen puheen-
johtaja piti suurena voittona. Kinnarin-
saarten kohdalla siksakkia tekevä raja 
muodostaa Suomea päin noin yhdeksän-
kymmenen asteen kulman ja sen kärkeä 
vastapäätä noin 2:n meripeninkulman 
päässä sijaitsee Suur-Pisin saari. Uut-
ta rajaa ruvettiin linnoittamaan koval-
la kiireellä ylipäällikkö sotamarsalkka 
Mannerheimin käskystä keväällä 1940 
Klamila-Luumäki linjalla. Tämä myö-
hemmin Salpa-asemaksi nimetty puolus-
tuslinja alkoi Suomenlahden saarista ja 
päättyi Jäämereen. Suomenlahdella Vi-
rolahden edustalla Mustamaa ja vähän 
ulompana Ulko-Tammio tulivat korvaa-
maan Pukkion linnakkeen ja myös Lop-
pi, Niinisaari, Ruissaari, Vepsu ja Suur-
Pisi varustettiin osana Salpalinjaa.

Uutta sotaa kohti
Jatkosodan alkaessa talvisodan aikui-
sen Kotkon lohkon (2.ErRtPsto) ran-
nikkotykistöjoukoista oli muodostettu 
2. Rannikkoprikaati (2.RPr), joka oli 
ryhmitetty välille Virolahti Ahvenkos-
ki. Sen II linnakkeiston tehtävänä oli es-
tää vihollisen maihinnousu, suojata alu-
een asutus- ja liikekeskuksia sekä turva-
ta alueella toimivan kenttäarmeijan me-
risivusta. Suur-Pisi kuului tämän maju-
ri Martti Miettisen komentaman Ran-
nikkoprikaatin II linnakkeistoon (II/2. 
RPr), joka muodostui Mustanmaan, 
Sydänkylän ja Kukkion linnakkeista. 
Sen lisäksi linnakkeistoon kuuluivat 
mm. Ruissaaren ja Niinisaaren torjun-
takomppaniat sekä Suur-Pisissä toimi-

70 vuotta Suur-Pisin väkivaltaisesta 
tiedusteluyrityksestä

Humanististen tieteiden kandidaatti 
pääaineena Suomen ja Skandinavian historia. 

Jäänyt eläkkeelle Kriminologisen kirjaston 
kirjastonhoitajan virasta v. 2009. Harrastuksena 

Itäisen-Suomenlahden saariston historia.

Tuomo Silenti

nut rannikkotykistön tulenjohtoasema. 
Talvisodan kokemusten perusteel-

la rannikkotykistön yhteyteen alettiin 
kouluttaa liikkuvaan saaristosotaan 
erikoistuneita joukkoja, ns. iskuosasto-
ja. Kun pian jatkosodan syttymisen jäl-
keen alkoi näyttää siltä, että ennemmin 
tai myöhemmin Rannikkoprikaati jou-

tuisi etenemään saaristossa kenttäar-
meijan yleishyökkäystä tukien, perus-
tettiin majuri Miettisen johtama Taiste-
luosasto Miettinen (TstOsM). Sen run-
kojoukkona toimi etupäässä virolahte-
laisista muodostettu Osasto Vuorela, 
jota komensi talvisodassa kunnostautu-
nut legendaarinen Pukkion linnakkeen 
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päällikkö kapteeniksi ylennetty Veik-
ko Vuorela. Elokuun alussa 1941 neu-
vostoarmeija piti vielä hallussaan Puk-
kion linnaketta ja kaikkia Viipurinlah-
den saaria. Vain Kinnarit, Martinsaari, 
Vanhasaari ja Vehkasaari olivat suoma-
laisten takaisin valtaamia. Parin sodan 
ensikuukauden aikana vihollinen mou-
karoi tykistöllään Virojoen kirkonky-
lää ja sen lähialueita sekä Mustaamaata.

Vihollispartio tunkeutuu  
Suur-Pisiin
Elokuun 15. päivänä 1941 aamuyöllä klo 
03.55 Mustanmaan linnakkeelta ilmoi-
tettiin Osasto Vuorelan tiedustelu-up-
seerille, että neuvostosotilaita oli nous-

sut maihin Suur-Pisissä ja että tilanne 
saaressa oli täysin epäselvä, sillä yhteys 
oli katkennut. Majuri Miettinen antoi 
käskyn, jonka mukaan Osasto Jääsalos-
ta lähti heti 6 nopeaa venettä tiedustele-
maan Suur-Pisin tilannetta. Myös 2. Is-
kukomppania saatettiin lähtövalmiiksi 
ja Mustanmaan linnake oli valmiudes-
sa antamaan mahdollista tulitukea. Jo 
parinkymmenen minuutin kuluttua il-
moituksesta voitiin Suur-Pisin etelä-
osaan laskea nopeitten veneiden kuljet-
tamaa miehistöä. Alus AV 86 yritti mai-
hinnousua saaren länsirannikolle, mutta 
sen oli käännyttävä takaisin vihollisen 
tulittaessa sitä. Aluksien AV 116 ja A 237 
miehistöt sitä vastoin onnistuivat nouse-

maan maihin saaren kaakkoisrannalle, 
missä ne yhtyivät vartioaseman miehis-
töön. Vielä tässäkään vaiheessa saaren 
tilanteesta ei ollut saatu selvää, sillä pu-
helinyhteys saaresta oli edelleen poikki. 
Niinpä Hanskin kylään majoittuneelle 2. 
Iskukomppanialle annettiin lähtökäsky. 
Klo 4.25 kapteeniluutnantti Helge Jää-
salo ilmoitti tiedustelusta, että saaren 
eteläpäässä oli omia miehiä. Mootto-
riveneistä muodostetun Rannikkopri-
kaatia tukemaan perustetun laivastoyk-
sikön Osasto Jääsalon alusten maihin-
nousun yhteydessä havaittiin Suur-Pisin 
eteläpuolella vieras alus, joka osoittau-
tui vihollisen moottoriveneeksi soutu-
vene perässä. Moottoriveneessä olleet 5 
venäläistä eivät tehneet vastarintaa ve-
nettä pidätettäessä. Moottorivene van-
keineen hinattiin vartiolaiva Vestalle. 
Klo 04.40 majuri Miettinen antoi käs-
kyn saartaa nopeilla veneillä viholliset 
eteläpuolelta ja käskyn 2. Iskukomp-
panialle nousta maihin saaren pohjois-
päästä. Klo 04.45 saatiin viimein yhteys 
Suur-Pisiin ja sieltä ilmoitettiin, että Pi-
sin pohjois-, itä- ja länsiranta oli viholli-
sista vapaa, mutta että eteläpäässä tais-
telu jatkui. Klo 05.45 2. Iskukomppani-
an 1. joukkue saapui Suur-Pisin luoteis-
niemeen ja täältä alkoi eteneminen saa-
ren eteläosaan. Noin 300 metrin päässä 
saaren eteläpäästä tavattiin Pisin vartio-
aseman miehistö ja 4 merivartijaa ket-
jussa saaren poikki. He eivät vieläkään 
tienneet mitään varmaa vihollisesta. Klo 
06.30 joukkue joutui tulikosketukseen 
vihollisen kanssa luutnantti E. Verasen 
johtamana. Etenemistä jatkettiin kier-
täen kaakkois- ja eteläkärjen kautta vi-
hollisen sivustaan. Yksittäislaukauksil-
la, pikakiväärillä ja käsikranaateilla 
saatiin saarrettu vihollisen 6 miestä kä-
sittävä maihinnousuryhmä tuhotuksi ja 
omilta tappioilta säästyttiin.

Merikartta Virolahden saaristosta. (Kuva julkaistu Itäviitassa 1960)
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Mitä Suur-Pisissä  
oikein tapahtui

Suur-Pisin aseman miehistön kuuluste-
luissa saatiin selville, että noin klo 03.30 
oli 6 venäläistä päässyt vartiomiehen 
huomaamatta 3:lla pienellä veneellä mai-
hin saaren länsirannalla olevaan lahden 
pohjukkaan. Saaren kaakkoisniemessä 
vartiossa ollut tykkimies kuuli teltan ja 
pahvimajan suunnassa käsikranaatin rä-
jähdyksiä ja laukaussarjoja. Mitään eri-
koista hän ei ollut sitä ennen nähnyt eikä 
kuullut. Viholliset olivat yllättäen heit-
täneet käsikranaatin aseman päällikön 
vänrikki Jorma Kosken telttaan, jolloin 
kersantti Yrjö Pörö kuoli heti ja vänrik-
ki puolen tunnin kuluttua. Teltasta noin 
15 metrin päässä olevassa pahvimajassa 
nukkuneet 3 aliupseeria ja 7 tykkimiestä 
heräsivät räjähdyksiin. Kaikki ryntäsi-
vät ulos, paitsi tykkimies Hämeenniemi, 
joka soitti Mustaanmaahan yllätyksestä. 
Hänen aikoessaan ulos oli yksi viholli-
nen juuri heittämässä käsikranaattia 
majaan, mutta Hämeenniemi sai vihol-
lisen ammutuksi, jolloin käsikranaatti 
räjähti vihollisen kädessä. Pahvimajan 
miehet vetäytyivät ketjuun, ja koska vi-
hollinen ei enää edennyt kersantti Ilma-
ri Hanski lähti ottamaan tilanteesta sel-
vää, mutta sai syöksyessään luodin rin-
taansa. Alikersantti Helge Helenius kaa-
tui lähtiessään niin ikään ottamaan sel-
vää vihollisesta jouduttuaan suoraan vi-
hollisen eteen. Tykkimies Posti haavoit-
tui mennessään majasta ulos. Noin 300 
metrin päässä pahvimajasta pohjoiseen 
oli teltta, jossa nukkui 1 aliupseeri ja 8 
tykkimiestä. Viisi miestä lähti ottamaan 
tilanteesta selvää, jolloin tykkimies Ei-
no Hänninen kaatui. Alikersantti Paa-
vo Raidan johdolla miehet lähtivät ete-
nemään, jolloin alikersantti Raita kaa-
tui saaren eteläpäässä olevan mittauspai-
kan luona.

SPisiB: Suur-Pisin eteläkärkeä, edessä Kinnarinsaaret. (Kuva Tuomo Silenti)

Järjestäytynyt toiminta pysähtyi 
Suur-Pisissä aseman päällikön ja van-
hempien aliupseereiden kaaduttua, var-
sinkaan kun Pisin miehistö pimeässä yl-
lättäen suoritetun hyökkäyksen johdos-
ta ei ollut perillä vihollisen lukumääräs-
tä. Vasta luutnantti E. Verasen saavuttua 
osastoineen saarelle, toiminta sai kiinte-
än muodon. Klo 10.00 2. Iskukomppa-
nia siirrettiin pois Suur-Pisistä sekä 6:n 
oman että 6:n vihollissotilaan ruumiit. 
Venäläiset haudattiin Hanskiin. 2. Ran-
nikkoprikaatin tappiot olivat 1 upseeri, 
4 aliupseeria, 1 tykkimies ja 4 haavoittu-
nutta. Viikon kuluttua venäläisten Suur-
Pisiin suorittamasta väkivaltaisesta 
tiedustelusta Osasto Vuorela miehitti 
neuvostoarmeijan jättämän Pukkion 
linnakkeen ja eteneminen kenttäarmei-
jan kanssa kohti itää alkoi.

Nykyisin Suur-Pisin sodanaikaiset 
varustukset on purettu, mutta tykkien 
(3/75/50 O) tyhjät asemat, osa täyttynyt-
tä taisteluhautaa ja tulenjohtojoukkueen 
kaatuneiden muistomerkki viittaavat so-
taan kertoen karua kieltään Suur-Pisin 
osuudesta jatkosodassa.
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Arkistojen kätköistä 
– Jätkäsaaren rannikkopatteri

Jätkäsaaren rannikkopatterien suunnitelma vuodelta 1854

S uomessa on ollut monia ran-
nikkopuolustukseen liittynei-
tä kohteita, joiden historia on 

syystä tai toisesta jääneet unohduksiin. 
Esimerkiksi Viipurinlahden ja Helsin-
gin alueella on ollut useita rannikko-
pat te reita, joista osa poistui käytöstä jo 
1800-luvulla, ja joista moni on jäänyt 
uudempien rakenteiden ja leviävän kau-
pungin alle. Helsingin alueella yksi täl-
lainen kohde on Jätkäsaaren (Busholme-
nin) rannik kopatterit.

Krimin sotaan liittyen Jätkäsaari 
katsottiin 1854 erityisen sopivaksi patte-

reita varten. Kauppias, sahan omistaja ja 
laivanvarustaja Magnus Wilhelm Bren-
ner (1804–1856) oli kuitenkin vuonna 
1842 vuokrannut kaupungilta saaren ja 
asettunut sinne asumaan. Saaressa suo-
ritettiin kuitenkin vuonna 1854 katsel-
mus, ja sotaväki otti sen haltuunsa. Ke-
väällä 1855 ryhdyttiin saareen raken-
tamaan yhtä patteria ja kesällä toista, 
joka rakennettiin uudelleen heti Viapo-
rin pommituksen jälkeen.

Kun Jätkäsaari haluttiin tyhjentää 
sotaväen tarpeisiin, alueen kiinteistö-
jen ja laitteiden menetys arvioitiin Mag-

nus Brennerille lähes 4000 hopearuplan 
arvoiseksi. Magnus Brenner kuitenkin 
kuoli jo vuonna 1856, ja Pihlajasaaren 
vuokranneesta Magnus Brennerin vel-
jestä Alexander Frans Julius Brenneris-
tä tuli veljensä neljän alaikäisen lapsen 
holhooja vuodesta 1856. Samalla hänes-
tä tuli asianomistaja saarta koskevassa 
asiassa, jonka korvaussummasta hän oli 
saanut ainoastaan 2000 ruplaa, jota hän 
piti pelkkänä etumaksuna. Kun loppu-
maksua ei kuitenkaan kuulunut, Alexan-
der Brenner katsoi puolustavansa veljen-
sä orpojen oike utta sotalaitosta vatsaan 
ja haastoi kenraalikuvernöörin, vapaa-
herra Platon Rokassovskin (kenraa liku-
ver nööri 1861–1866), Suomeen sijoitet-
tujen venäläisten joukko-osastojen yli-
päällikön ominaisuudessa oikeu teen 
marraskuussa 1862. Viranomaiset oli-
vat kuitenkin sitä mieltä, että omaisuu-
den arvo oli katsel muk sessa arvioitu ai-
van liian korkeaksi ja että Brenner voi-
si lähettää keisarille anomuksen, mikäli 
uskoi ansaitsevansa lisäkorvausta.

Turkin sodassa niin kuin aikaisem-
missakin sodissa Viaporin kunnostamis-
ta tehostettiin ja 2.5. (14.5.) 1878 Viapo-
rin linnoitus julistettiin täyteen puolus-
tustilaan. Muutamien uusien pattereiden 
rakentamista esi tet tiin. Vaihtoehtona 
tuotiin esille Jätkäsaaren ja Lauttasaaren 
Krimin sodan aikaisten patterien uudel-
leen aseistamista ja kunnostamista. So-
taministeri kuitenkin ilmoitti, että Pie-
tarissa oli asetettu komitea muun muas-
sa Viaporin linnoituksen puolustuksen 
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toaluetta, olisi ehkä aika muistaa myös 
alueella olleita rannikkopattereita.

Ove Enqvist

Jätkäsaaren sijainti nykymaisemassa

Havainnekuva Jätkäsaaren tulevaisuudesta. Myös Jätkäsaaren oikealla puolella näkyvässä Lauttasaaressa ja eteläpuolella näkyvässä  
Melkissä on ollut rannikkopattereita. (Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto)

suunnittelua varten, eikä Jätkäsaaren 
kunnostustöistä näytä tulleen mitään.

Jätkäsaaren pattereiden myöhem-
mistä vaiheista ei ole tarkkoja tietoja. Il-
meisesti ne jäivät käytännössä pois käy-
töstä aika pian Krimin sodan jälkeen. 
Jätkäsaaren alue alkoi muuttua voimak-
kaasti, kun Helsingin sa tamia alettiin ke-
hittää. Vielä 1800-luvun loppupuolella 
idyllistä lomaretkien kohdetta peitti kau-
nis metsä. Saareen oli tosin noussut kau-
punkilaisten kesähuviloita, mm. kauppi-
as Julius Tallbergillä oli saaressa 20 vuo-
den ajaksi vuokrattu huvilapalsta.

1900-luvun alussa Jätkäsaareen 
suunniteltiin Kulosaaren tapaista hu-
vilakaupunginosaa. Vuonna 1913 alkoi 
kuitenkin Helsingin satamien kolmas ra-
kennusvaihe ja huvilat hävitettiin, met-
sät kaadettiin, kalliot siloteltiin ja ankea 
autius, somisteenaan satamatekniikka, 
valtasi tienoon. Jätkäsaari yhdistettiin 

mantereeseen. Kun satama nykyään on 
väistynyt Jätkäsaaresta ja siitä suunni-
tellaan tuhansien helsinkiläisten asun-
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K oulutus rannikkojoukkolin-
jalla on hyvin monipuolista ja 
haastavaa. Siinä missä esimer-

kiksi maavoimien kadetti erikoistuu tiet-
tyyn aselajiin, perehtyy rannikkojouk-
kolinjan kadetti lähes koko merivoimien 
tarjontaan. Tämä tarkoittaa käytännös-

sä tiukkaa aikataulua, laaja-alaista kou-
lutusta sekä suurta omaksuttavan tiedon 
määrää. Aloittamamme kolmannen vuo-
den opinnot ole eivät poikenneet ensim-
mäisen vuoden opiskelusta edellä mai-
nitun osalta lainkaan. Toisena vuon-
na Maanpuolustuskorkeakoululla saa-

mamme perusteet taktiikasta laitettiin 
heti koetukselle. Kuuden viikon intensii-
vikurssilla työstettiin komppanian pääl-
likön päätöksiä kelmuille niin rannikko-
jääkäri-, rannikko-ohjus- kuin meritie-
dustelukomppanian päällikköinä. Yk-
sityiskohtia hiottiin pitkälle iltaan eikä 

78. Merikadettikurssin oli syyskuussa 2010 jälleen aika siirtyä Merisotakoululle. Pimeän ja myrskyisen yön turvin siirtyi 

myös viisihenkinen rannikkojoukkolinja Santahaminasta kohti Suomenlinnaa sekä uusia haasteita. Todellakin, kahden 

vuoden, fyysisesti raskaiden harjoitusten ja aivonystyröitä sekä takapuolta raastaneiden oppituntien jälkeen oli tullut 

vuoromme astua vanhusten saappaisiin. Suuret odotukset, suuret ajatukset ja suuri määrä kysymyksiä repuissamme 

aloitimme kolmannen vuoden opintomme.

Rannikon moniosaajat

Tapahtumia

Kohti uusia taisteluita.
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ajankäytöllisiä ongelmia ilmennyt kel-
lään. Siirtyminen ripeästi majoitukseen 
ja nukkumaan!

Koulutus – teoriasta käytäntöön
Puolustushaarakouluilla keskitytään 
ymmärrettävästi akateemisten opinto-
jen sijaan ammatillisiin, ydinkompe-
tenssia lisääviin opintoihin. Siispä teo-
riasta siirrytään käytäntöön ja luokka-
rakennuksesta rannikolle erilaisten har-
joitusten merkeissä. Esimerkiksi syksyllä 
järjestetyssä rannikkotaisteluharjoituk-
sessa taktiikan teoriaopinnot laitettiin 
käytännössä koetukselle. Osalle tämä 
tarkoitti tutustumista taistelunjohtokes-
kuksen arkeen, ja toiset meistä pääsivät 
soveltamaan opittua konkreettisemmin 
yksikkötasalla.

Kolmantena vuonna järjestettä-
vissä harjoituksissa nousee selvästi esil-
le myös kouluttajuus. Rannikkojoukko-

linjalla auskultoitavien oikeuksien mää-
rä on varmasti suurempi kuin monella 
muulla. Koulutuksen käytännöllisyyttä 
ja monipuolisuutta voidaan katsoa myös 
oikeuksien näkökulmasta, joita auskul-

toidaan aina rannikkolaivurin radioto-
distuksesta lähtien kevyen kranaatin-
heittimen ammunnanjohtajan oikeuk-
siin asti. Omaa pedagogista valmiutta 
on päästy harjoittamaan niin liikunta-
harjoituksissa kuin ammunnoissa. Me-
risotakoulun RU-osastolle suunnitel-
tu ja toteutettu johtamisharjoitus antoi 
myös esimakua tulevista koulutustehtä-
vistä. Haasteita riitti vaativista keliolo-
suhteista lähtien ja suunnitelma eli aivan 
loppumetreille asti. Vaativa marssi saa-
tettiin kuitenkin päätökseen, vaikka vä-
lillä harjoitus muistutti kadettien sekä 
henkilökunnan osalta maastoajo- sekä 
vinssauskoulutusta. Varmaa on kuiten-
kin, että kukin sai arvokasta kokemusta 
harjoituksen tiimoilta.

Harjoitusjaksojen sekä lukukau-
den rinnalla kulkevat kirjoitustyöt var-
mistavat, että kadeteille jää käteen muu-

Kadetti Kaarlo Bang, 27, 
on kotoisin Salosta.  

Hän on palvellut aikaisemmin PORPR:ssa 
ja tulevaisuudessa KOTRP:ssa

Kaarlo Bang
Tapahtumia

Matematiikan taidot koetuksella meritulenjohtotehtävissä.

Vuosangan hangilla.
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takin kuin kasa todistuksia. Analysoi-
malla omaa sekä muiden oppimista ja 
käsiteltyjä aiheita on kukin pakotettu 
pureutumaan syvällisemmin koulutuk-
seen. Näin on parhaimmillaan syntynyt 
niitä kuuluisia ahaa-elämyksiä ja on saa-
vutettu jonkin asteista asioiden ymmär-
tämisen tasoa.

Tiukka aikataulu edellyttää tehok-
kuutta. Tähän on pyritty vastaamaan asi-
anmukaisella koulutuksella. Koulutusil-
mapiiri on avoin ja kannustava. Pienryh-
mäkoulutus on mahdollistanut jokaisen 
kohdalla toiminnan tai tehtävien perin-
pohjaisen tarkastelun. Lisäksi opettajat 
korostavat omaa ajattelua sekä vertais-
palautetta. Pienessä ryhmässä analyysi 
on usein tarkkaa ja viiltävää eikä sovel-
lu herkkänahkaisille. Tehokkuutta on li-
sännyt myös autenttinen harjoitusympä-
ristö. Toteutetaanhan harjoitukset pit-
kin eteläisen rannikkomme saaristoa, 
varsinaisella toiminta-alueellamme. 

Toimiva organisaatio
Toimiva organisaatio on pitänyt omal-
ta osalta huolen koulutuksen onnistumi-

sesta. Vaikka järjestelmässä onkin omat 
pullonkaulansa, on onneksi haasteisiin 
kyetty vastaamaan.

Palvelut ovat lähellä ja helpos-
ti käytettävissä. Etenkin tietoteknisiin 
ongelmakohtiin on tartuttu, mikä on 
hyvin merkittävä seikka kadettien kan-
nalta. Lisäksi erityismaininnan ansait-
see ruokala, jonka tarjoamat herkulliset 
ateriat ovat pitäneet mielialan korkealla 
ja kadetit ravittuina. 

Kolmas vuosi ja vanhuksen rooli 
tuovat myös lisää vastuuta ja omatoimi-
suutta. Tämä näkyy erityisesti huoltoka-
detin tehtävissä. Valitettavan usein jou-
tuu vanhuskin vielä törmäämään rajoit-
teisiin, joihin vaaditaan henkilökunnan 
interventio. Merisotakoululla pidetään 
kuitenkin huoli omistaan. Mikään auto-
maatio ei ole kyseessä, vaan ansaittu etu. 
Lähtökohdat annetaan kaikille merika-
deteille jo simppuvuonna yhteisten peli-
sääntöjen muodossa. Vanhukset, keskos-
ten tuella, vastaavat tämän asennekasva-
tuksen toteuttamisesta, jonka tavoittee-
na on iskostaa tuleviin upseereihin suo-
raselkäinen toimintatapamalli. Mieles-
täni järjestely toimii erinomaisesti.

Kaislikossa suhisee
Kun kadetin vuorokaudessa tuntuu ole-
van välillä 25h, on rannikkojoukkolinjal-
la annettava monipuolinen koulutus osal-
taan pitänyt allekirjoittaneen motivaati-
on korkealla. Vaikka olemme viettäneet 
hetkiä pimeyden ympäröimänä märis-
sä vaatteissa muovipeitteeseen kääriyty-
neenä, on tavoite pysynyt aina kirkkaana 
mielessä. Kaikki ei ole välttämättä mennyt 
aina odotusten mukaan, mutta tärkeintä 
kai onkin, että välillä asiat ovat ylittäneet 
odotukset. Koulutus on ollut ja on edel-
leen vaativaa, mutta se on myös antanut 
hyvin paljon. Koulutusta tukeva ilmapii-
ri sekä ammattitaitoinen kouluttajakunta, 

tuettuna toimivalla organisaatiolla, ovat 
tekijöitä, jotka mahdollistavat hedelmäl-
lisen koulutuksen. Vaikka kaislikossa on 
itketty, ei sinne ole jääty makaamaan. 
Tästä on todisteena kaikkien viiden osal-
ta määräaikaan mennessä palautettu kan-
didaatintutkielma. Kolmas vuosi on tuo-
nut paljon haasteita tullessaan, odotukset 
ovat olleet kovat ja tuntemukset välillä se-
kavat. Siitä huolimatta luotto tulevaan on 
edelleen kova. Kun vajaan neljän kuukau-
den päästä siirrymme työtehtäviin lista oi-
keuksia, suuri määrä kokemuksia ja tie-
toa sekä tiivis tukiverkosto mukanamme, 
emme ole vielä mestareita areenalla. Pal-
velukseen astuu kuitenkin nöyriä ja am-
mattitaitoisia kouluttajia.

Kadetti Andreas Berner 
Ikä 25. Kotoisin 
Helsingistä. Palvellut 
aikaisemmin UUDPR. 
Tuleva UUDPR

Kadetti Daniel Forsell 
Ikä 22. Kotoisin 
Tammisaaresta 

Palvellut aikaisemmin 
UTJR. Tuleva UUDPR

Kadetti Roope Hertsi 
Ikä 23. Kotoisin 
Lahdesta. Palvellut 
aikaisemmin HÄMR. 
Tuleva SLMEPA

Kadetti Antti Mäkelä 
Ikä 22. Kotoisin 

Mäntsälästä. Palvellut 
aikaisemmin SLMEPA. 

Tuleva SLRR

Lyhyet esittelyt 78.MEK  
rannikkojoukkolinjan kadeteista

Tapahtumia

Mittaa iskemiin! RTH 2009.



95Rannikon Puolustaja 2 | 2011

Tapahtumia

Kristiina Slotte, kaikkien meri- ja rannikkopuolustajain tuttu monitoiminainen, täytti menneenä talvena pyöreitä vuosia. Rannikon 

Puolustaja yhtyy runsaaseen onnittelijoiden joukkoon ja päätti kartoittaa vauhdikkaan sisaremme voimavarojen lähteitä.

Tiina Saimaan kanavasoudussa. Kuva: Mauri Väänänen

Kaikki kolme tätiäni toimivat sodan ai-
kana Lotta-järjestössä, äitikin pikku-
lottana. Vanhin tyttärenikin on nimel-
tään Lotta.

Sinut tunnetaan sillanrakentajana ja 
pitkäpinnaisena yhteisymmärryksen 
luojana. Mistä olet saanut nämä ka-
dehdittavat ominaisuudet? Eivätkö hi-
hasi koskaan pala?

Olisiko kodin perintöä? Kyllä kai 
tämä kaikki luonnostaan tulee. En mi-
tenkään yritä olla diplomaattinen eikä 
kovasti tarvitse edes laskea sataan…

Lasteni isä menehtyi nuorimman 
ollessa viisivuotias. Kai elämä kolmen 
lapsen ja parhaimmillaan kolmen koi-

V apaaehtoinen maanpuolustus-
väki on jo vuosien ajan tottu-
nut suuntaamaan hänet sinne, 

missä tarvitaan junailijaa tai järjesteli-
jää, sihteeriä tai sovittelijaa, lipunkan-
tajaa tai lavasäteilijää. Tiinalle on ker-
tynyt luottamustehtäviä Sininen Reservi 
Ry:ssä, Naisten Valmiusliitossa ja ennen 
kaikkea MPK:n Meripuolustuspiirissä, 
jossa hän toimii sihteerinä ja siviilikou-
lutuspäällikkönä. Mistä tämä energia ja 
missä alkujuuret? Kysytäänpä Tiinalta.

Tiina, ovatko maanpuolustusasiat Si-
nulle veren perintöä? 

Vanhempani ovat vaasalaisia ja 
vahva usko isänmaahan on kodin perua. 

ran yksinhuoltajana on jotain opetta-
nut ja pinnaa venyttänyt.

Kuinka tulit mukaan maanpuolustus-
työhön?

Vietin nuoruusvuoteni Meilahdes-
sa, jossa äitini toimi Helsingin Sotilas-
kotiyhdistyksessä. Aloitin maanpuolus-
tusharrastukseni palvelemalla sotapoi-
kia Taivallahdessa ja Tilkassa. Vieläkin 
on vihreä essu tallessa ja vihreä villakan-
gas odottamassa jakkupuvun tekoa.

Opiskelun, avioitumisen ja lasten myötä 
tuli sittemmin vuosien tauko. 

Uusi herääminen tuli, kun tapasin 
silloisen naapurini, nykyisen avopuoli-
soni, majuri (res) Pekka Ahtolan vuon-
na -94. Kuuntelin hänen juttujaan Kui-
vasaaren linnakkeen ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan toiminnasta ja 
totesin, että tuossa voisi olla jotain mi-
nullekin. Taisinpa olla vähän rakastu-
nutkin. Liityin kiltaan keväällä 94 ja 
pian huomasin istuvani johtokunnassa 
huolehtimassa naisjaoksen toiminnasta.

Kun vapaaehtoinen maanpuolustuskou-
lutus ja ns. RYT- ja PYT-toiminta käyn-
nistyi, Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry oli aktiivisesti mukana Ran-
nikon Paikallisosastossa alusta lähtien. 
Niinpä minäkin olin vetämässä toimis-
toryhmää useissa VEH-harjoituksissa.

Vuonna 2002 toimintani laajeni 
vielä Sininen Reservi ry:n sihteerin teh-
täviin, joita hoidan edelleen. 

Tiina on siellä, missä tapahtuu

Matti Mäkinen
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Tiina on siellä missä tapahtuu!

Tapahtumia

Maanpuolustuskiltojen kiltasisarena mi-
nut vedettiin mukaan vuonna 97 alka-
neeseen Naisten Valmiusliiton toimin-
taan, jossa nyt viimeiset seitsemän vuot-
ta toimin Helsingin seudun alueneuvot-
telukunnan puheenjohtajana. Huipen-
nuksena sillä saralla tulee olemaan val-
takunnallinen naisille suunnattu Nasta-
suurharjoitus ULAPPA 2011. Harjoitus 
pidetään 14.-16. lokakuuta Upinniemes-
sä ja toimin sen johtajana.

Olet toiminut vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen lähes kaikilla tasoilla. Miten 
hommat eroavat?

Paikallisella tasolla, esim Meripuo-
lustuspiirin kursseilla, toiminta on hy-
vin konkreettista, samoin RT-killassa, 
jonka toiminta keskittyy linnakkeille. 
On Järvön ja Kuivasaaren talkoita, on 
Kuivasaaren yleisöretkiviikonloppuja 
jne. Touhu ja tekeminen yhdistää jou-
kon ja hyvä olo heijastuu iltanuotiolla.

Samaa kyllä huomaa vielä alueta-
sollakin. Naisten Valmiusliiton Helsin-
gin seudun alueneuvottelukunta toteut-
taa naisille suunnattua koulutusta todel-
lakin ”tekemällä kursseja”, samoin toi-

mii Meripuolustuspiirissä Suomenlah-
den Meripuolustusosasto.

Valtakunnan tasolla, seminaareis-
sa, työryhmissä yms ympyrät ovat laajem-
pia. Lakia valmisteleva työryhmä kosket-
teli todella suuria kokonaisuuksia ja vai-
kutti monelle taholle. Työn jälki on näh-
tävissä vasta pitkän ajan kuluttua, aina ei 
silloinkaan.

Onko sotilaiden, siviilien ja eri hen-
kilöstöryhmien osuus VMP-työssä oi-

keassa suhteessa? Entä ikäihmiset ja 
tietokoneen karttajat?

Toivoisin toki, että myös siviilit ja 
esim. naiset, jotka ei ole suorittaneet va-
paaehtoista asepalvelusta, halutessaan 
pääsisivät osallistumaan nykyistäkin pa-
remmin. Kävi niin, että 1990-luvun al-
kuinnostuksen laannuttua mukaan pyr-
kijöiden määrä pieneni. Suomenlahden 
Meripuolustusosaston listoilla oli par-
haimmillaan lähes tuhat innokasta reser-
viläisiä ja siviiliä, joukossa paljon naisia. 
Tarjontaa ei kuitenkaan ollut tarpeeksi, 
joten ihmiset kyllästyivät odottamaan. 
Nyt pitäisi löytää konkreettisia poik-
keusolojen tehtäviä ja saada sitä myötä 
ihmiset uudelleen liikkeelle. Tilannetta 
ovat parantaneet laki ja mm Naisten Val-
miusliiton panostus. Odotan vielä, miten 
MPK:ssa toimineen naisten osallistumis-
mahdollisuuksia tutkineen työryhmän 
(NOMKS) aloitteet otetaan huomioon.

Oman osaamisen kehittäminen on ai-
na hyvä asia, mutta kaikille se ei riitä. Mo-
ni haluaisi antaa suuremman henkilökoh-
taisen panoksen yhteiskunnan turvallisuu-
den tuottamiseen. Merellisen öljyntorjun-
nan nostaminen mukaan on hyvä juttu.

Tietokone ja netti ovat oikein käy-

Iloinen ilme ja yhteishenki kuuluvat Tiinan kursseilla asiaan. Kuva: Jussi Virtanen



97Rannikon Puolustaja 2 | 2011

Tapahtumia

tettynä suuri mahdollisuus, jota pitää 
oppia hyödyntämään. Siihen on ikäih-
mistenkin sopeuduttava. Ja apuahan saa, 
jos tarvitsee. Ehkä asioista tiedottami-
nen on liikaa nettisivujen varassa. Se jät-
tää varsinkin ikäihmiset pimentoon.

Suomea sanotaan yhdistysten luvatuk-
si maaksi. Onko VMP-kenttä liian pirs-
toutunut? 

Varmaan löytyisi paljon yhdisteltä-
vää. Sellaiset killat ja yhdistykset, joissa 
ei ole juurikaan toimintaa, voisi toki lo-
pettaa tai yhdistää. Me vain tahdomme 
olla sellaisia, että kun on päässyt jonkin 
yhdistyksen johtotehtäviin, niistä luopu-
minen on vaikeaa.

Tällä hetkellä on paljon iäkästä 
väkeä mukana killoissa ja yhdistyksis-

sä, siinä voisi olla sopiva sauma miettiä 
asiaa…

Missä VMP-asioissa olisi mielestäsi ke-
hitettävää?

Kaipaan roolien selkeyttämistä ja 
selviä tehtäviä niitä haluaville. Ehkä tar-
ve hyödyntää vapaaehtoisten panosta tu-
lee enemmän esille uuden turvallisuus-
strategian ja puolustusvoimien organi-
saatiomuutosten myötä.

Totta on, että nuorten saaminen mu-
kaan vapaaehtoistyöhön ei tänä päivänä 
ole helppoa. Kaikesta pitäisi maksaa jo-
tain. Mikä olisi se porkkana, millä saa-
daan nuoret mukaan. Siinä miettimistä.

Ulappa 2011 -harjoituksessa pääset yh-
distämään NVL:n ja MPK:n toimintaa 

ja monia muita ajamiasi arvoja. Jän-
nittääkö?

Ei oikeastaan. Tiedän, että ympä-
rilläni on joukko vahvoja ja pystyviä 
naisia. Osa on ollut mukana jo edellises-
sä suuressa Sahara 2005 -harjoituksessa 
kokemusta hakemassa. Luotan heihin.

Yhdessä saamme aikaan hyvän har-
joituksen!

Mikä saa Sinut VMP-asioissa hyvälle 
tuulelle?

Mielekäs tekeminen, luonnossa 
ja saaristossa liikkuminen, ihanat ih-
miset. Taas on uusi kevät- ja kesäkausi 
koittamassa. Kiltalaisille se tietää hieno-
ja hetkiä talkoissa, retkillä, koulutuksis-
sa. Nautitaan siitä, mitä tehdään ja teh-
dään se sydämellä!

Naisten pelastautumistaitoja koulutetaan Isosaaressa. Kurssinjohtaja valvoo turvallisuutta. Kuva: Martti Holma
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K irkonmaan, Isosaaren ja Gyl-
tön linnakkeiden päälliköt ta-
pasivat Isosaaressa 24.2.2011 

pitkän tauon jälkeen. Vielä 1990-luvun 
alkupuolella toiminnassa oli kymme-
nen linnaketta ja päälliköiden tapaami-
sia järjestettiin säännöllisesti. Puolus-
tusvoimien rakennemuutosten säästö-
toimenpiteiden seurauksena on linnak-
keiden lukumäärä vähennetty siten, että 
jäljellä on enää kolme miehitettyä linna-

ketta. Samalla myös tapaamisiin on tul-
lut kohtuuttoman pitkä tauko.

Kirkonmaan linnakkeella palvelee 
Kotkan Rannikkopataljoonan palkattua 
henkilöstöä noin 20 henkilöä linnakkeen 
sekä noin 20 henkilöä Merivalvontakes-
kuksen kirjoilla. Edellisten lisäksi lin-
nakkeen vakinaiseen väkeen kuuluu Re-
serviupseerikoulun varastohenkilöstöä, 
Fazer Food Service:n ravintolahenkilös-
töä ja Puolustushallinnon Rakennuslai-

toksen henkilöstöä. Kirkonmaan linnake 
ylläpitää valmiutta ja kouluttaa joukko-
tuotantovelvoitteiden mukaisesti kaikki 
merivoimien meritiedustelukomppaniat. 
Saapumiserän tavoitevahvuus on 150 alo-
kasta saapumiserää kohden. Linnakkeel-
la on oma aliupseerikoulu, jossa koulute-
taan pääasiassa meritiedustelukomppani-
aan sijoitettavat ryhmänjohtajat. Linnak-
keella on hyvä henki ja palvelus saaressa 
koetaan kunnia-asiana! 

Linnakkeiden päälliköt Isosaaressa

Kaptl Lari Pietiläinen (vas), kaptl Klaus Fromholz sekä kaptl Kari Laakko kirpeässä pakkassäässä eversti Rikaman muistopaaden ja kenraaliluutnantti 
Järvisen muistolaatan vieressä. (Kuva: Klaus Fromholz)



99Rannikon Puolustaja 2 | 2011

Tapahtumia

Isosaaren linnakkeella palvelee 
noin kolmekymmentä henkilöä PV:n, 
PURU:n, ESHR:n ja PHRAKL:n palkka-
listoilla. Varusmiehiä koulutetaan vuosit-
tain joukkotuotanto- ja koulutusvelvoit-
teiden mukaisesti. Alokassaapumiserien 
vahvuus vaihtelee hieman tavoitevahvuu-
den ollessa 160 miestä kahdesti vuodessa. 
Tällä hetkellä linnakkeella koulutetaan 
suojausjaosta, ja varusmiesjohtajia jatko-
koulutetaan rannikkopatterin johtami-
seen ja ampumatoiminnan ja -hienouksi-
en saloihin. Aliupseerikurssin tuliasema-
linja alkoi huhtikuun alkupuolella ja jat-
kuu aina kesäkuuhun saakka.

Gyltön linnakkeella palvelee noin 
neljäkymmentä puolustusvoimien soti-
las- ja siviilihenkilöä. Tehtäviin kuulu-
vat valvonta, vartiointi sekä erityisesti 
materiaalisen valmiuden ylläpito. Orga-

nisaatioon kuluvat johto-osa, Korppoon 
merivalvontakeskus sekä Gyltön vartio. 
Lisäksi linnakkeella työskentelee Sata-
kunnan Lennoston ja Puolustushallin-
non Rakennuslaitoksen henkilöstöä. 
Linnakkeella ei ole omia varusmiehiä, 
mutta alueet ja tilat ovat monipuolises-
sa harjoituskäytössä. Vuonna 2010 lin-
nakkeella toimeenpantiin harjoituksia 
433 harjoitusvuorokauden ja yli 14900 
henkilövuorokauden edestä. 

Linnakkeiden päälliköiden perin-
teisessä tapaamisessa vaihdettiin kuu-
lumisia ja verrattiin vallitsevia olosuh-
teita. Samalla keskusteltiin miten paljon 
toimintaedellytykset ovat muuttuneet ja 
miten tämä vaikuttaa toimintaan nyt ja 
tulevaisuudessa. Keskustelu oli sangen 
mielenkiintoista ja paikoin jopa hyvin 
tunnepitoista.

Keskustelun lomassa ja sen syven-
tyessä nautittiin Isosaaren muonituskes-
kuksen valmistama maittava ateria, jota 
oli hyvä sulatella saunan lauteilla jääty-
nyttä Suomenlahtea katsellessa. Saunan 
jälkeen oli aika siirtyä Isosaaren laitu-
rille, missä odotti kuljetus miinalautta 
Porkkalalla kohti Santahaminaa. Kes-
kustelua jatkettiin miinalautan tiloissa. 
Kiitos tästä mahdollisuudesta miina-
lautan päällikölle ja aluksen henkilös-
tölle. Jo samana päivänä päätettiin, et-
tä uudelleen henkiin herätettyä linnak-
keiden päälliköiden tapaamisperinnet-
tä on ehdottomasti jatkettava. Seuraava 
tapaaminen järjestetäänkin Gyltön lin-
nakkeen ja Saaristomeren alueella vielä 
tänä vuonna.

Teksti: Kapteeniluutnantit  
Fromholz, Laakko ja Pietiläinen

Linnakkeiden päälliköt seuraavat taistelijaparin hyökkäysammunnan palautteenantoa Isosaaressa. (Kuva: Klaus Fromholz)
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Vuosikokous Suomenlinnassa        13.4.2011

Y hdistyksen puheenjohtaja, kom-
modori Henrik Nysten, avasi ko-

kouksen ja toivotti 17-päisen kokous-
väen tervetulleeksi. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin emerituspu-
heenjohtaja komentaja Hans-Peter 
Rekola. Kokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset asiat.

Henrik Nysten jatkaa  
puheenjohtajana
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti kommodori Henrik Nys-
ten, joka näin jatkoi puheenjohtajuut-
taan. Hallituksen vahvuudeksi päätet-
tiin edelleen 12 henkilöä. 

Kommodori Heikki Rauhala oli 
ilmoittanut, että hän ei enää ennätä 
jatkaa hallituksessa työskentelyään ja 
hänelle myönnettiin ero. Rauhalan ti-

lalle valittiin vuoden pestillä komenta-
ja Petri Pääkkönen. Koko erovuorois-
ten ryhmä pl. kapteeniluutnantti Heik-
ki Mattila valittiin edelleen jatkamaan 
hallituksessa seuraavat kaksi kautta. 

Mattilan tilalle valittiin kapteeniluut-
natti Saima Ratasvuori.

Hallituksen kokoonpanoksi  
tuli siis:
Kahden vuoden säännöllä jatkavat:

 – komentaja Ove Enqvist 
evp-jäsenet

 – kapteeniluutnantti  
Heikki Heilala MERISK

 – majuri res Kare Vartiainen 
RT-Johtorengas

 – yliluutnantti 
Kristiina Baumgartner 
KOTRP/SLMEPA

 – kapteeniluutnantti Kari Laakko 
TURRP (SMMEPA) ja uutena

 – komentaja Petri Pääkkönen 
SLMEPA (UUSI)

Rannikkoupseeriyhdistys

Kokouksen osallistujat.

Kokouksen puheenjohtaja Hasse Rekola.
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Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 
valittiin:

 – komentaja  Jarmo Valtimo  
evp-jäsenet

 – komentaja Petri Parviainen 
MERIVKOULK/SLMEPA

 – komentaja Petri Vähäkangas PE
 – komentajakapteeni Kari Salin 

SLRR/SLMEPA
 – kapteeniluutnantti  

Jussi Riimuvuori MERIVE
 – kapteeniluutnantti Saima Ratas-

vuori UUDPR (UUSI)

Vuosikertomuksesta
Yhdistyksen jäsenmääräksi todettiin 
317. (v. 2009 321 jäs.) Kunniajäseniä 
ovat kenraali Jaakko Valtanen, vuo-
rineuvos Jaakko Ihamuotila, prikaa-
tikenraali Asko Kilpinen ja  eversti 
Matti Lappalainen.

Toimintavuoden aikana ei valmis-
tunut rannikkojoukkolinjan kadetteja. 

Yhdistyksen sihteerinä on toimi-
nut  Jarmo Valtimo ja taloudenhoita-
jana Rauni Jääskeläinen. Hallitus ko-
koontui  viisi (5)  kertaa.

Rannikon Puolustaja -lehdestä
Vuosi 2010 merkitsi ainakin toistaisek-
si erään aikakauden loppua lehden yli 
50-vuotisessa historiassa, kun lehden 
historian toinen reserviläis- ja ensim-
mäinen laivastotaustainen päätoimit-
taja päätoimitti viimeisen vuosikertan-
sa, lehden 53. vuosikerran. Näin päät-
tyi vuonna 2002 alkanut kausi. 

toja postin tai väestörekisterikeskuk-
sen palvelusta.

Todettiin kuitenkin, että yhdis-
tyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelma 78. toiminta-
kaudelle (2011) hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelma sisälsi mm. 
seuraavat kohdat:
– Järjestetään jäsenretki Pietariin 

13.-15.5.2011 ja mahdollinen syys-
retki Gyltön linnakkeelle sekä tu-
tustumismatkoja meripuolustuk-
sen kohteisiin.

– Kehitetään yhdistyksen uusien 
jäsenten rekrytointia ottamalla 
huomioon upseerikoulutuksen 
uudet linjajaot ja opintosuunnat.

Lähes seitsemäntoista vuotta kes-
tänyt, kahden peräkkäisen reserviläis-
päätoimittajan kausi saa jatkajakseen 
uutena päätoimittajana jälleen kaa-
deritaustaisen rannikkotykkimiehen, 
majuri evp Pekka Kurvisen.

Jäsenmaksu ennallaan
Vuosikokous päätti pitää jäsenmak-
sut ennallaan eli varsinaisten jäsenten 
maksu on edelleen 23 euroa. 

Postikulut nielevät edelleen suu-
ria summia, ja menneenä vuonna yh-
distyksen postikulut nousivat lähes 
300 % edellisvuodesta.

Siksi on hyvä tässäkin yhteydessä 
muistuttaa, että ilmoita puuttuva tai 
muuttuva email-osoitteesi sihteerille 
sekä muista myös ilmoittaa muuttuvat 
osoitetietosi, sillä RP-lehti ei saa tie-

Vuosikokous Suomenlinnassa        13.4.2011

WANTED!
Onko kenelläkään hyllyssään Rannikon Puolustajan numeroita 3/60 

ja 4/60? Yhdistyksen hallussa on vain valokopiot.

Lehden vuosikerrat skannataan ja viedään nettiin, ja lehden vuosikerrat 
sidotaan kirjoiksi. Tarkoitus on korvata Rannikkotykistökoulusta muu-
ton yhteydessä kadonneet sidotut vuosikerrat. JOS JOKU ON KORJAN-
NUT KO. KIRJAT TALTEEN, pyydän palauttamaan ne yhdistykselle, jot-
ta voimme tallentaa ne oikeaan paikkaan.

Kiitoksin

Kai Masalin
040 511 1851
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Muut asiat

Yhdistyksen puheenjohtaja kommo-
dori Henrik Nysten kiitti Rannikon 
Puolustaja lehden monivuotista  pää-
toimittajaa komentajakapteeni res Kai 
Masalinia RP-lehden hyväksi tehdys-

Masalin palkitaan.

Oikaisu

P ohjanlahden Merivartiokillan 
vuosipäiväjuhlasta kertovas-

sa artikkelissa (RP 1/2011, 86) oli 
kirjoitusvirhe, jonka ansiosta jutun 
sisällöstä saattoi saada virheellisen 
käsityksen. Teksti oli muodossa: 

”Puheenjohtaja kävi terveh-
dyksensä jälkeen läpi killan juhla-
vuoden toimintaa painottaen mer-
kittävimpiä toimintaan vaikutta-
neita tapahtumia, joista mainitta-
koon killan sääntöuudistus ja Raja- 
ja Merivartiojoukkojen perinneyh-
distyksen perustaminen killan hal-

lituksen aloitteesta.”
Killan puheenjohtaja Hannu 

Wallius oikaisee sanamuodoksi:
”Puheenjohtajan kävi terveh-

dyksensä jälkeen läpi killan toimin-
taa juhlavuoden aikana ja painot-
ti merkittävimpiä toimintaan vai-
kuttaneita tapahtumia. Niistä mai-
nittakoon

killan sääntöuudistus sekä 
Raja- ja Merivartiojoukkojen pe-
rinneyhdistyksen perustaminen.”

Toimitus pahoittelee virhettä.

tä monivuotisesta uhrautuvasta työs-
tä ja luovutti hänelle 152 45 C pienois-
tykin nro 94 ja Messerschmitt-auton 
pienoismallin.

Kai Masalin kiitti yhdistyksen en-
tisiä puheenjohtajia komentaja Hans-

Peter Rekolaa ja kommodori Tapio 
Maijalaa sekä nykyistä kommodori 
Henrik Nysteniä päätoimittajakaute-
naan saamastaan tuesta ja päätoimit-
tajan vapaudesta sekä kannustuksesta.

Everstiluutnantti Uolevi Tir-
ronen, vanhimpana paikallaolijana, 
kiitti kokouksen puheenjohtajaa hy-
vin johdetusta kokouksesta ja  yhdis-
tyksen hallitusta ja RP-lehden edellis-
tä päätoimittajaa Kai Masalinia men-
neestä vuodesta. 

Kokouksen jälkeen nautittiin yh-
teinen päivällinen Meriupseeriyhdis-
tyksen jäsenten kanssa.

Jarmo Valtimo
Kuvat: Ove Enqvist
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Rannikkoupseeriyhdistys

K uten kaikille tämän lehden luki-
joille varmasti on tullut selväk-

si, on Meriupseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen yhdistymisen 
mahdollisuuksia kartoitettu jo jonkin 
aikaa. Yhdistysten yhteinen, asiaa poh-
tinut työryhmä päätti teettää yhdisty-
misestä jäsenkyselyn. Kysely toteutettiin 
kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa ne-
tissä ilmaispalveluna. Käytännön toteu-
tuksesta huolehtivat Jukka Anteroinen 
ja Jyrki Myllyperkiö. Lämmin kiitos 
heille arvokkaasta panoksesta.

Jäsenkyselystä voidaan tehdä 
useita havaintoja. Ensinnäkin osal-
listumismäärä oli ehkä odotettua suu-
rempi ja nousi varsin kohtuulliseksi. 
Järjestöjen yhteensä hieman yli  900:sta 
jäsenestä eri ikäryhmistä (20-40 v, 40-
55v ja yli 55v) vastaajia oli melko ta-
saisesti, joskin vanhimpien osallistuji-
en ryhmässä vastaajia oli hiukan enem-
män kuin muissa.

Kaikista vastaajista 66% kannat-
ti yhdistymistä, 27% vastusti sitä ja 
7%:lla ei vielä, eri syistä, ollut asiaan 
kantaa. Ikäryhmistä eniten kannatus-
ta yhdistyminen sai vanhimmassa ryh-
mässä (74%).  MY:n piirissä yhdistymi-
nen sai enemmän (67%) kannatusta kuin 
RUY:n  jäsenten keskuudessa (61%).

Pienoisena yllätyksenä itselleni 
tuli, että RUY:n kyselyyn vastanneista 
jäsenistä kielteisimmin yhdistymiseen 
suhtautuivat aktiivipalveluksessa ole-

vat 20-40 vuotiaat. Otos oli pienehkö 
(11), mutta kuitenkin.

Kyselyssä oli myös mahdollisuus 
kirjata vapaamuotoisia kommentteja 
asian tiimoilta. Useassa kommentissa 
kiinnitettiin huomiota sellaisiin asioi-
hin, jotka voivat vaikuttaa yhdistymi-
sen toteuttamismahdollisuuksiin, mut-
ta joita ei vielä ole yksilöity. Tämä oli 
kyselyä laadittaessa tiedossa, ja oli tie-
toinen valinta jättää reunaehtoja suu-
reksi osaksi vielä avoimeksi.

Tällaisia reunaehtoja ovat esimer-
kiksi mahdollisen yhdentymisen tekni-
nen toteutustapa. Lakkautettaisiinko 
molemmat nykyiset järjestöt, jonka 
jälkeen perustettaisiin uusi yhteinen 
yhdistys, vai lakkaisiko vain RUY ja 
sen varat ja jäsenet siirtyisivät MY:een?  
Entäs nimi? Mikä olisi mahdollisen yh-
teisen yhdistyksen nimi? Aikaisemmin 
esitin harkittavaksi nimeä ”Merivoi-
mien upseeriyhdistys”. Aivan oikein 
on kuitenkin huomautettu, että se ei 
ota huomioon Rajavartiolaitoksessa 
palvelevia kadettisisaruksia ja -veljiä.

Vuosikokousten jälkeen nautitun 
yhteisen iltapalan yhteydessä käymis-
säni keskusteluissa sain käsityksen, 
että suuri osa MY:n jäsenistä suhtau-
tuu sinänsä myönteisesti hankkeeseen 
kunhan Meriupseeriyhdistyksen nimi 
säilyy ja yhdistystä ei, edes teknisistä 
syistä, lakkauteta. Otos oli pieni, mut-
ta minulle vakuutettiin, että ajattelu-

tapa on jäsenistön keskuudessa yleinen. 
RUY:ssä luonnollisesti monia ar-

veluttaa oman identiteetin, perinteiden 
ja historian menettäminen. Puoltavia 
seikkoja olen käsitellyt näillä palstoil-
la aikaisemmin, joten niihin en tässä 
yhteydessä palaa.

Kysymys kuuluu tietysti nyt: Mi-
ten tästä jatketaan vai jatketaanko ol-
lenkaan?

RUY:n sääntöjen mukaan yhdis-
tys voidaan lakkauttaa, jos ¾-osaa 
osallistujista, kahdessa yhdistyksen 
yleisessä kokouksessa, kannattaa yh-
distyksen siitä tehtyä esitystä. Tällä 
hetkellä näyttäisi siis siltä, että jäsenis-
tön kannatus ei ole riittävä. On hanka-
la arvioida miten kannatus mahdolli-
sesti muuttuisi, jos em. ja muut asiaan 
liittyvät reunaehdot olisivat selvillä.

RUY:n hallituksen viime kokouk-
sessa (18.4.) ei kuitenkaan haluttu tässä 
vaiheessa haudata hanketta. Asiasta ei 
ole jäsenkyselyn ja vuosikokouksen jäl-
keen neuvoteltu MY:n kanssa. Todet-
tiin, että hallitus harkitsee kantaan-
sa kunhan tämä keskusteltu on käyty. 
Yhteydenottoja tapahtunee kevään ja 
kesän kuluessa. Jäämme odottamaan 
niiden tuloksia ja palaamme sen jäl-
keen asiaan.

Hyvää kevään ja kesän jatkoa

Henrik Nysten
RUY:n puheenjohtaja

Yhdistymisestä vielä
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Sininen Reservi

Sininen Reservi ry:n vuosikokous      Dragsvikissä

S ininen Reservi ry:n vuosikoko-
us 2011 pidettiin lauantaina 2.4. 

Dragsvikin varuskunnan upseeriker-
holla. Edustettuina kokouksessa oli 31 
jäsenyhdistyksestä 22.

Kokouspäivä aloitettiin lounaal-
la, jonka jälkeen siirryttiin kuulemaan 
Uudenmaan Prikaatin komentajan 
kommodori Juha Vauhkosen esitelmää 
aiheesta Pohjoismainen taisteluosas-
to 2011. Aluksi kommodori Vauhko-
nen kertoi kuitenkin lyhyesti Dragsvi-
kin varuskunnasta ja Uudenmaan Pri-
kaatista. Sen jälkeen kuulimme Nordic 
Battlegroup 2011 -organisaatiosta, va-
rustuksesta ja mahdollisista toiminta-

jan varteen tarttui Antti Rautiainen. 
Sääntömääräiset vuosikokousasiat kä-
siteltiin reippaaseen tahtiin. Hyväksyt-
tiin menneen vuoden toimintakerto-
mus ja tilinpäätös sekä kuluvalle vuo-
delle talousarvio ja toimintasuunnitel-
ma. Toimintasuunnitelmasta oli jo to-
teutettu julkaisu Sininen Reservi 2010, 
joka jaettiin läsnä olleille. 

Mielenkiinnolla odotettiin vaaliva-
liokunnan puheenjohtajan Ari Falken-
bergin puheenvuoroa koskien puheen-
johtaja- ja hallituksen jäsenehdokkaita. 
Arno Hakkarainen oli jo edellisvuonna 
ilmoittanut ettei enää ole käytettävissä 
puheenjohtajaksi vuonna 2011. Sininen 

Kokousväkeä (kuva Arno Hakkarainen)

kohteista. Suomi on mukana tässä ke-
säkuun loppuun asti valmiudessa ole-
vassa taisteluosastossa. Kiitokseksi 
mielenkiintoisesta ja paljon kysymyk-
siä herättäneestä esityksestä Sininen 
Reservi ry:n puheenjohtaja Arno Hak-
karainen ojensi kommodori Vauhko-
selle Sinisen Reservin pienen plaketin.

Ennen vuosikokouksen alkua pal-
kittiin Sinisen Reservin ansiomitalilla 
Ari Falkenberg Kymenlaakson Ranni-
konpuolustajainkillasta ja Bror Wes-
terlund Nylands Brigads Gillestä.

Perinteen mukaisesti vuosiko-
kouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin 
järjestävän yhdistyksen edustaja. Nui-
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Vastavalittu puheenjohtaja Jarmo Holm (kuva Arno Hakkarainen)

Sininen Reservi ry:n vuosikokous      Dragsvikissä

Kommodori Vauhkonen (kuva Mika Kuutti)

Reservi ry:n uudeksi puheenjohtajaksi 
oli ehdotettu kolmea henkilöä: aiemmin 
varapuheenjohtajana toiminutta Jarmo 
Holmia, projektivastaava Mika Kuuttia 
sekä Mauri Anholtia. Kaikki ehdokkaat 
esittäytyivät ja kertoivat taustojaan. Sul-
jetulla lippuäänestyksellä Sininen Reser-
vi ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Jarmo Holm Turun Laivastokillasta suu-
rella äänten enemmistöllä.

Vuonna 2010 Sininen Reservi ry 
otti käyttöön uudistetut säännöt, joi-
den mukaan puolet hallituksen jäse-
nistä on aina erovuorossa. Tällöin ar-
vottiin puolelle hallituksen jäsenistä 
kahden vuoden ja toiselle puolelle yh-
den vuoden pestit. Erovuorossa olivat 
Lars Eklund Helsingin Laivastokilta, 
Ari Falkenberg Kymenlaakson Ran-

nikonpuolustajainkilta, Jarmo Holm 
Turun Laivastokilta, Reima Mäkeläi-
nen Helsingin Reservimeriupseerit, 
Kimmo Kinos Rt-johtorengas ja An-
ja Räisänen Rannikkosotilaskotiyh-
distys. Näistä jatkamaan valittiin Lars 
Eklund, Reima Mäkeläinen ja Kimmo 
Kinos. Aiemmin läsnäolo-oikeudella 
hallitustyöhön osallistuneet projekti-
vastaava Mika Kuutti ja rahastonhoi-
taja Seppo Vihersaari valittiin nyt hal-
lituksen varsinaisiksi jäseniksi. Aivan 
uusina tulivat valituiksi Rami Kuusto-
nen, joka edustaa Naantalin Reservia-
liupseereiden Meriosastoa, Juha Kar-
vonen Rannikkojääkärikillasta ja Sir-

pa Holma Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksestä. Vuonna 2010 valituista jat-
kavat Sampo Viheriälehto Tampereen 
Reserviupseerit ry:n meriosasto, Ee-
ro Karuvaara Merireserviläiset, Timo 
Lehto Pohjanlahden Merivartiokilta, 
Jorma Kuntsi Vaasan Meripuolustus-
taidon kehittämisyhdistys, Keijo Kari-
mäki Laivaston Sukeltajakilta ja Tapio 
Riikonen Kymen Laivastokilta. 

Puheenjohtajuuden jättänyttä Ar-
no Hakkaraista muistettiin salaperäi-
sellä kassilla, jonka sisältö jäi kokous-
väen arvailujen varaan. Rouva Hakka-
raista kiitettiin kukkakimpulla kun oli 
antanut miehensä Sininen Reservi ry:n 
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”käyttöön”. Vaasan Meripuolustustai-
don kehittämisyhdistys ja Pohjanlah-
den Merivartiokilta muistivat Arnoa 
standaareillaan. Arno kiitti kaikkia 
kuluneiden viiden vuoden yhteistyöstä.

Uusi puheenjohtaja Jarmo Holm 
totesi astuvansa suuriin saappaisiin Ar-
non jälkeen. Hänellä kuitenkin on laaja 
ja pitkäaikainen kokemus meripuolus-
tuksen parissa, joten Sininen Reservi ry 

on hyvissä käsissä. Toivotamme Jarmo 
Holmille onnea ja menestystä alkaneel-
le puheenjohtajakaudelle.

Anja Räisänen
Sininen Reservi ry ex-tiedottaja

Kaikki hieno päättyy aikanaan...

K uten olette ehkä jo kuulleet ja viimeistään tästä 
lehdestä saatte lukea, on Sininen Reservi ry:n  pu-

heenjohtaja vaihtunut. Uutena puheenjohtajana aloitti 
2.4.2011 Jarmo Holm Naantalista. Omalta osaltani ha-
luan toivottaa Jarmolle menestystä tehtävien hoidossa, 
Sinulla on hieno porukka johdossasi!

Viisi vuotta, jotka toimin Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtajana jäävät mieleen hienoina vuosina. Olen saa-
nut tutustua uusiin ihmisiin ja kokea mielenkiintoisia asi-
oita, mutta ennen kaikkea olen saanut oikeuden tehdä 
töitä osavan ja motivoituneen porukan kanssa. 

Päättyneet vuodet vuodet jäävät mieleen ja historian 
kirjoihin kaikin puolin toimeliaina. Erityisen ylpeä ja 
iloinen olen siitä toimivasta yhteistyöstä, joka on saatu 
aikaan ulkoisten kumppanien, erityisesti Merivoimien 
kanssa. Myös yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

sen meripiirin kanssa kelpaa esimerkiksi muille. Siitä vas-
tuusta, joka meille on annettu näkyy se, että meihin luo-
tetaan ja toimijoittemme korkeata ammattitaitoa ja in-
nokkuutta arvostetaan. Olemme vastuullinen ja luotetta-
va kumppani, joka tuottaa todellista lisäarvoa!

Kuluva vuosi on jo hyvässä vauhdissa ja kaikki mer-
kit viittaavat siihen, että siitä tulee yhtä hyvä kuin edelli-
sistä. Toiminnassamme on vauhti päällä, tekemisen mei-
ninki on laajalti huomioitu.  Sininen Reservi ry:n vah-
vuuksilla, yhteen hiileen puhaltamalla ja yhdessä teke-
mällä varmistamme menestyksen myös jatkossa!

Haluan kiittää teitä kaikkia näistä upeista vuosis-
ta, on ollut ilo ja etuoikeus saada tehdä töitä kanssanne! 

Arno Hakkarainen
puheenjohtaja 2007-11

Sininen Reservi ry

Arnon muistaminen (kuva Mika Kuutti)



Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla 

9.7.2011 Turussa

Sininen Reservi ry järjestää

iltajuhlan s/s BORElla Turussa
lauantaina 9.7.2011 klo 19.00-24.00

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-
ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-
dellä kannella nauttien kesästä ja nostalgi-
sesta ja merellisestä miljööstä. 

Ruokaisan buffetin hinta on 34 euroa. Buf-
fetkortti sisältää alkumaljan, noutopöydän, 
alkoholittoman ruokajuoman ja kahvin.

Asu on vierailupuku tai tumma puku.

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan tehdään 
sähköpostitse osoitteeseen jarmo.holm@
hotmail.fi / Jarmo Holm 0400 524 253 
(iltaisin) tai sähköpostitse kristiina_slotte@
yahoo.com / Kristiina Slotte 050 525 0022.

Tanssiaiskortti tulee maksaa 1.7. mennessä 
tilille Nordea 219918-199726 / Sininen Re-
servi ry. Mainitkaa lisätiedoissa osallistujien 
nimet, puhelinnumero ja sähköposti.

Lisätiedot: 
Jarmo Holm 
jarmo.holm@hotmail.fi 
puh 0400 524 253

Sininen Reservi ry toivottaa 
lämpimästi tervetulleiksi kaikki 

tutut sekä uudet juhlijat.

TAVATAAN s/s BORElla!

Merivoimien vuosipäivää vietetään 
tänä vuonna Turussa. 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

K illan vuosikokous oli 9.3.2011 
Suomenlinnan upseerikerholla. 

Ennen vuosikokousta kuulimme ko-
mentaja Janne Muurisen ajankohtai-
sen esitelmän ml Pohjanmaan osallis-
tumisesta Atalanta-operaatioon. Esi-
tys kirvoitti aktiivisen keskustelun. 

Vuosikokous valitsi puheenjohtajana 
jatkamaan Hasse Rekolan. Johtokun-
ta jatkaa lähes entisessä kokoonpanos-
saan. Johtokunnan järjestäytymisko-
kouksessa 22.3. varapuheenjohtajaksi 
valittiin johtokunnan uusi jäsen Mik-
ko Taavitsainen. 

Kuivasaaren yleisöretket

Tulevana kesänä järjestetään jälleen se-
kä ”suurelle yleisölle” että pienryhmil-
le tarkoitettuja maksullisia yleisöret-
kiä Kuivasaaren linnakkeelle. 

Yleiset retkiviikonloput ovat 18.–
19.6., 16.–17.7., 6.–7.8. ja 27.–28.8., 
joista ulkomaalaisille varattu retkipäi-
vä on sunnuntai 28.8. Matkat lähtevät 
klo 11:00 ja 13:30 Merisatamasta ravin-
tola Caruselin luota, joka on Laivurin-
kadun ja Sirpalesaaren välissä. Retket 
kestävät 3,5 tuntia, josta saaressa 2,5 
tuntia. Hinta on aikuisilta 30 euroa ja 
5-16-vuotiailta 10 euroa. Kuivasaaressa 
on sotilaskoti. Lisätietoja mm. lippujen 
myynnistä löytyy osoitteesta www.iha-
lines.fi kohdasta Suljettu linnake.

Lisätietoja pienryhmille tarkoite-
tuista tutustumisretkistä antaa Mikko 
Lahtinen (lahtinen.mikko@kolum-
bus.fi, puh. 0400 472 779). Linnak-
keella järjestettävistä useista talkoista 
saa tietoa Nina Toivoselta (ninamaija@
luukku.com, puh. 040 820 1122).

Järvön kiltamaja 
Porkkalan edustalla Järvön saaressa on 
kiltalaisilla käytössään hirsihuvila ja vii-
me kesänä upeaksi peruskorjattu sauna. 
Alueen palveluita pääsevät killan jäsen-
ten lisäksi käyttämään myös muut Suo-

Rauma Cata Sähkösuunnittelu Forsell Oy
Kullervonkatu 20, 00610 Helsinki

p. 0400 736652

Järeä lippujuhlapäivän tervehdys (kuva: Ove Enqvist)

Merihinauspalvelut!ja
jäänmurto!yhdeksän!hinaajan
kalustolla!Itämeren!alueella.

www.raumacata.fi !!!!!!!!!
raumacata@raumacata.fi
Tel.!!(02)!822!7900
Fax.!(02)!822!7944
Hollmingintie!4
26100!RAUMA
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menlahden Meripuolustusalueen vastuu-
alueella olevien Sininen Reservi ry:n jä-
senjärjestöjen henkilöjäsenet. Käyttö 
edellyttää kertaluonteisen maksun tai 
vuotuisen venemaksun maksamista. Li-
sätietoja antavat Anne Orpana (puh. 050 
966 2158) ja Ari Orpana (puh. 0400 476 
372), s-posti aorpana@fonet.fi.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla 
järjestetään taas jokavuotinen lasten-
leiri 27.-30.6. Leirille ovat tervetullei-
ta kaikki 10-13-vuotiaat. Tästäkin li-
sätietoja Anne Orpanalta. 

Kajanuksen sauna
Kajanuksen historiallisella kivisaunal-
la Upinniemen eteläkärjessä voit naut-
tia hyvistä löylyistä todella upeissa puit-
teissa. Tilat täyttävät vaativankin seuru-
een tarpeet. Kajanuksen saunan hoita-
ja on Mauri Harju (puh. 0400 443 749). 
Häneltä saa lisätietoja mm. varaustilan-
teesta, hinnoista ja kulkuluvista Upin-
niemen varuskunta-alueelle.

Ahven-vene
Killalla on oma Ahven-vene, jonka ko-
tisatama on Helsingin Pohjoisrannassa. 
Veneen operointiin tarvitaan lisää väkeä. 
Ota yhteys vaikka et aikaisemmin olisi-
kaan ollut mukana killan toiminnassa. 
Kuljetustarpeita on kahdenlaisia: killan 
omat ”arkikuljetukset” (useimmiten vii-
konloppuisin) esimerkiksi Kuivasaareen 
sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
koulutuksen tukeminen.  Kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteys Timo Lius-
vaaraan, ahven.viisi@gmail.com. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan  
vanhoja kuvia etsitään yhä

V uonna 2012 Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta ry täyt-

tää 50 vuotta. Juhlavuonna julkais-
taan killan 50-vuotishistoriikki.

Historiikin kuvitusta varten 
etsitään valokuvia killan alkuajoil-
ta. Killan hal lussa ollut vanhojen 
kuvien kokoelma on valitettavasti 
jäänyt jonkun yksityishenkilön ar-
kistoon! Nyt puuttuu lähinnä ku-

via killan alkuaikojen tapahtumis-
ta 1960- ja 1970-luvuilla, kuten li-
pun naulaamisesta ja erilaisista ti-
laisuuksista.

Kaivelkaa arkistojanne ja ot-
takaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
Kuvat kopioidaan ja palautetaan 
mahdollisimman pian.

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

Isosaaren historia ja  
perinteet tallennettu
Rannikkotykistön perinneyhdistyksen 
pitkäaikainen sihteeri Anu Vuorinen 
on saanut päätökseen ison urakkansa, 
Isosaaren linnakkeen historian. Siitä 
tulikin muhkea teos, peräti 472 sivua 
A4-koossa ja yli 800 valokuvaa nelivä-
ripainatuksena. 

Isosaari – Pääkaupungin etu-
var tio -niminen kirja koostuu neljäs-
tä osios ta. Ensimmäisessä perehdytään 
Isosaaren historiaan, ensin itsenäisyyt-
tä edeltävältä ajalta ja sitten tapahtu-
miin vuoden 1917 jälkeen. Toisessa osi-
ossa kävellään saaren ympäri pysähty-
en eri kohteissa. Osiosta voi lukea sy-
ventävää tietoa kustakin kohteesta. 
Kolmanteen osioon on koottu artik-
keleita eri aiheista ja neljäs sisältää ta-
rinoita, runoja, piirroksia ja valoku-
via vuosien varrelta. Tässä yhteydessä 

kiitän lämpöisesti kaikkia kirjoittajia 
ja valokuvien sekä muun aineiston lä-
hettäjiä.

Kirja julkaistaan kesäkuussa, ja 
siihen voi tutustua internetissä osoit-
teessa www.av-taitto.net/isosaari-kir-
ja  tai facebookissa kohdassa «Isosaa-
ren historia».  Kirjaa esitellään tar-
kemmin tulevassa Rannikon Puolus-
taja -lehdessä.

Yhteystietoja
Killalla on Internet-kotisivut osoit-
teessa http://www.rt-kilta.net/. Niil-
tä löytyy tietoja mm. historiikeista ja 
muista myyntituotteista.

Hasse Rekola (puheenjohtaja), 
puh. 0400 426 951, hasse.rekola@eli-
sanet.fi

Timo Elolähde (tiedotus), puh. 
040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi 

Timo Elolähde ja Hasse Rekola 
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

P erinneyhdistys piti lauantaina 
26.3. vuosikokouksensa Han-

gossa ravintola Roxxissa. Paikalla oli 
runsaslukuinen osanottajajoukko ja 
vieraana Porkkalan Rannikkopatal-
joonan komentaja Sami Iso-Lauri, jo-
ka on myös Perinneyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli viime 
vuoden lopulla 396 henkeä, mikä ker-
too sekä voimakkaasta maanpuolus-
tushengestä että yhdistyksen toimintaa 
kohtaan tunnetusta mielenkiinnosta. 

Vuosikokous valitsi puheenjohta-
jakseen Hangon Rannikkopatteristos-
sa mm. patteristoupseerina ja komen-
tajana toimineen komentaja evp Saka-
ri Kinnarisen.

Kokous valitsi Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtajaksi nykyisen puheen-
johtajan Veikko-Olavi Erosen sekä va-
rapuheenjohtajaksi Jarmo Valtimon. 
Nykyinen hallitus jatkaa samassa ko-
koonpanossa myös kuluvan vuoden. 
Sekä puheenjohtaja että hallitus saivat 
jäsenkunnalta lämpimät kiitokset hy-
vinhoidetusta työstä.

Kuluva vuosi on yhdistyksen 
merkkivuosi, sillä 1.8. vietetään patte-
riston perustamisen 90-vuotisjuhlaa. 
Juhlapaikkana on Hangon Casino. Juh-
lan kunniaksi Perinneyhdistys tuottaa 
52-sivuisen juhlajulkaisun, jossa ker-
rotaan mm. patteriston perustamises-
ta, sen komentajista, kuvataan joukko-
osastotunnukset sekä kerrotaan myös 
omakohtaisista kokemuksista palvelus-
ta linnakkeella. Myös Perinneyhdistyk-
sen toiminta sisältyy julkaisuun. 

Yhdistyksen vuosikokous ja juhlavuosi       2011

Kuluvana vuonna tulee myös ku-
luneeksi 70-vuotta Bengtskärin taiste-
lusta. Näitä juhlallisuuksia suunnitte-
lee Saaristomeren Meripuolustusalue 
Turussa. Asiaan ja mahdolliseen osal-
listumiseen palataan, kun asiasta saa-
daan lisää tietoa. 14.5. on suunnitteilla 
jäsenretki Hästö- Busöön linnakkeelle.

Vuosikokouksen päätteeksi komen-
taja Sami Iso-Lauri kertoi Porkkalan 
Rannikkopataljoonan nykyisestä toi-
minnasta. Pataljoona kuuluu Suomen-
lahden Meripuolusalueen yksiköihin. 
Yksi Pataljoonan päätehtävistä on alu-
eellisen koskemattomuuden kattava val-
vonta. Sen mahdollistaa kyky tilanneku-
van nopeaan rakentamiseen koskien se-
kä pintaliikennettä että vedenalaista lii-

kennettä. Toiminta on teknispainotteis-
ta. Pataljoonan vastuualueeseen kuuluu 
myös Hanko. Pataljoonan tehtäviin kuu-
luvat myös raskaat merikuljetukset.

Eräänä tärkeänä tehtävänä on val-
takunnallisen öljyntorjuntavalmiuden 
ylläpito neljän tunnin lähtövalmiudel-
la. Pataljoona on äskettäin saanut käyt-
töönsä monitoimialus ”Louhen” öljyn-
torjuntatehtäviin. Käytettävissä on 
kaikkiaan kolme suurta öljyntorjunta-
alusta. Suomenlahden öljyriskit ovat li-
sääntyneet Venäjän öljykuljetusten mää-
rän kasvettua. Koivistolla sijaitsee eräs 
heidän tärkeimmistä öljysatamistaan.

Pataljoona kouluttaa vuosittain n. 
350 varusmiestä, joukossa myös naisia. 
Komentaja Sami Iso-Lauri mainitsi käy-

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Veikko-Olavi  Eronen toivottaa 
vuosikokoukseen osallistujat tervetulleiksi. Kokous valitsi hänet jatkamaan puheenjohtajan 
tehtävässään.
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Yhdistyksen vuosikokous ja juhlavuosi       2011

Vuosikokousyleisöä ravintola Roxxissa. Tulevana kesänä suunnitellaan 14.5. jäsenretkeä Hästö-Busöön. 
Retken toteutuminen on riippuvainen sääolosuhteista.

dyssä keskustelussa, että naispuoliset va-
rusmiehet ovat erityisen hyvin motivoitu-
neita palvelukseen astuessaan. Kuluvana 
vuonna pataljoona järjestää myös maa-
kuntajoukkojen kertausharjoitukset.

Russarön matkailutoiminta eli 
vierailut saarelle rajoittuvat tänä kesä-
nä 14 vierailupäivään, jotka jakaantuvat 
siten, että toukokuussa on yksi päivä, ke-

säkuussa neljä, heinäkuussa neljä ja  elo-
kuussa viisi. Kaikki vierailut saarelle ra-
joitetaan näihin päiviin. Vierailulla tulee 
olla yhteys maanpuolustukseen.

Perinneyhdistyksen olemassaolo 
muistuttaa meitä kaikkia Hangon men-
neisyydestä, johon ulkoisen uhan torjunta 
on kuulunut erottamattomana osana. Ul-
koinen uhka muodostuu Hangon strate-

gisesta sijainnista Suomenlahden suulla. 
Perinneyhdistyksen jäseneksi liit-

tymisestä ja yhdistyksen toiminnasta 
voi kysyä puheenjohtaja Veikko-Ola-
vi Eroselta osoitteesta veikkoe@hot-
mail.com tai osoitteesta perinneyhdis-
tys@hotmail.com.

Pertti Kavén, pertti.kaven@iki.fi

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
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Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys ry

Vuosikokouksen sihteeri Tapani Flyktman (vas.) ja puheenjohtaja Leo Hakanpää.

Ilja Hakanpää (vas.) luovutti puheenjohtajan työkalut Mika Kiurulle.

Hallituksen nuorennusleikkaus!

Komentaja Pasi Staff.

R annikkojääkäripataljoonan Pe-
rinneyhdistys ry:n 22. vuosiko-

kous järjestettiin 16.4.2011 Upinnie-
men varuskunnassa. Paikalle oli saa-
punut runsaasti yhdistyksen jäseniä. 
Yhdistyksen painopisteenä toiminta-
kaudella 2011 on uudistuminen.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin Mika Kiuru, ja uuden pu-
heenjohtajan myötä yhdistyksen halli-
tukseen tehtiin jälleen ”nuorennusleik-
kauksia”: varapj. Esa Aittokallio, sih-
teeri Marko Marsala, majaisäntä Aimo 
Laaksonen ja jäseninä Janne Kämärä, 
Risto Vuorenvirta ja Ilja Hakanpää.

Kokouksen jälkeen saimme kuul-
la esitelmiä varsin ajankohtaisista ai-
heista. Erityisasiantuntija Sanna Laak-
sonen Puolustusministeriöstä esitelmöi 
EU:n puolustusyhteistyöstä sekä komen-
taja Pasi Staff Merivoimien Esikunnasta 
Euroopan integroidusta meripolitiikas-
ta ja sen hyödyistä Suomelle.  EU:sta siir-
ryimme Pohjoismaiseen puolustusyhteis-

työhön pääesikunnan majuri Rolf Heleni-
uksen johdolla sekä katsaukseen tulevas-
ta puolustusvoimauudistuksesta, jonka 
piti yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät 
jättänyt komentaja Ilja Hakanpää. Soke-
rina pohjalla yhdistyksen perustajajäsen 

kapteeniluutnantti Ari Kurppa esitelmöi 
Merivoimien Erikoistoimintaosastosta. 

Tilaisuus päättyi maittavaan päi-
välliseen Upinniemen upseerikerholla.
Teksti:  Ilja Hakanpää ja Esa Aittokallio

 Kuvat:  Esa Aittokallio
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Juhannus Ramsössä

Ramsön maja on perinteiseen tapaan 
yhdistyksen jäsenten korvauksettomas-
sa käytössä to 23.6. klo 18.00 alkaen su 
26.6. klo 18.00 asti. Tervetuloa viettä-
mään keskikesän juhlaa Suomen kau-
neimpaan saaristoon.  Juhannusta ma-
jalle viettämään menijä tilaa normaa-
lin menettelyn mukaisesti vierailulu-
pansa varuskuntaan.

Vuosipäivän vietto
Rannikkojääkäripataljoonan perin-
neyhdistys kunnioittaa Teikarin tais-
telijoiden muistoa suorittamalla kun-

nianosoituksen Teikarin kivelle Upin-
niemessä tiistaina 5.7.2011 sekä Tammi-
saaressa. Tarkempi kellonaika ilmoite-
taan osallistujille ilmoittautumisen yh-
teydessä. Upinniemellä nautimme tilai-
suuden jälkeen juhlakahvit sotilasko-
dissa ennen Tammisaareen lähtöä. Pe-
rinnetilaisuuteen halukkaat ilmoittau-
tukaa 30.6.2011 mennessä Aimo Laak-
soselle (0400-813 603) tai aimo.laakso-
nen@kolumbus.fi.

Tervetuloa jäseneksi!
Rannikkojääkäripataljoonan Perin-
neyhdistys ry. toivottaa tervetulleek-

si yhdistykseen kaikki Rannikkojää-
kärijoukoissa palvelleet ja palvelevat.

VAALI PERINTEITÄ! Jätä 
PlayStation, liity jäseneksi ja tule 
Rannikkojääkäripataljoonan synnyinseu-
duille Upinniemeen, Ramsön saarelle!

Matka Ruotsiin 18.-20.8.2011

P itkään suunniteltu matka Ruotsiin tutustumaan sekä 
Ruotsin rannikkojääkäreihin sekä sotilasasiamiehen elä-

mään toteutuu. Isäntinä toimivat 1.3.2011 Tukholmassa puolustusasiamiehe-
nä aloittava kdri Anders Gardberg ja esikuntapäällikkö evl Jens Ribestrand.

Matka toteutetaan yhdessä Uudenmaan Prikaatin killan kanssa niin, et-
tä kummallekin killalle on varattu 25 paikkaa. Matkan osalta on suunniteltu 
niin, että torstai-aamuna 18.8. lennetään Arlandaan tai Brommaan, ja perjan-
taina paluu on lautalla niin, että saapuminen Helsinkiin on lauantai-aamuna 
20.8. n. klo 9.30. Matkakustannukset tarkentuvat toukokuun alkuun, mutta 
ne liikkunevat 100-150 €:n välissä. Siihen vielä ruokailut ja yöpymiset päälle.

Torstaina tutustumme Amfibieregementet 1:en (AMF 1) ja sen toimin-
taan, syömme päivällisen näillä näkymin linnassa ja illaksi siirrymme bus-
seilla Tukholmaan. Perjantai-aamupäivä käytetään suurlähetystössä puo-
lustusasiamiehen saloihin ja iltapäivä ennen lautan lähtöä on omaa aikaa 
Tukholmassa. Lautalla on ennen illallista rannikkojääkäriaiheinen esitelmä.

Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Siitä laitetaan tietoa netti- ja Facebook-
sivuille ja matkaohjelmasta lähetetään myös tarkempaa infoa ilmoittautuneille.

Jälki-ilmoittautumiset Antti Rautiaiselle 050-556 1825 tai antti@rau-
tiainen.fi.tai tai Patrick Hjält 040-5466 425 / pude@iki.fi.

Kokouskutsu

R annikkojääkärikillan yli-
määräiseen kokoukseen 

Dragsvikiin tiistaina 5.7. alka-
en klo 9.30.

Käsiteltävänä aiheena ke-
vätkokouksessa käsitelty killan 
sääntömuutosehdotus.

Kokoukseen osallistujat 
ovat tervetulleita seuraamaan 
VAARANNJP:n juhlapäivän 
viettoa, jotka aloitetaan tod.
näk. klo 11 Teikarin kivellä.

Killan hallitus

PERYn tapahtumia
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Rannikkotykistön perinneyhdistys

Perinteiden vaalimiseen tarvitaan      kaikkia!
Perinnetarinat luovutettiin Sotamuseolle

P erinneyhdistys on kahdessa vaihees-
sa kerännyt rannikkotykistöön liit-

tyviä tarinoita. Lisäksi yh distys on teh-
nyt yhdessä Helsingin Yliopiston kansa-
tieteen opintosuunnan opettajien ja opis-
ke li joiden kanssa Isosaaren linnakkeella 
ns. nykydokumentoinnin, jossa opiskeli-
jat haastattelemalla, valokuvaamalla ja 
havainnoimalla taltioivat Isosaaren lin-

nakkeen elämää kahden päivän aikana.
Keräysten ja dokumentoinnin tu-

loksena syntynyt materiaali luovutet-
tiin tutkijoiden käyttöön Sota museolle 
29. maaliskuuta 2011. Sotamuseon 
puolesta materiaalin otti vastaan FM 
Anssi Saari. Mu seota edusti tilaisuu-
dessa myös tutkija Juha Joutsi. Sotamu-
seon edustajat katsoivat, että kyseessä 

oli arvo kas avaus tutkimustavalle, jon-
ka merkitys tulevaisuudessa varmas-
ti tulee kasvamaan, kun rahat ja tilat 
museo esi neiden hankintaan ja esillepa-
noon vähenevät. Materiaalin luovutti 
perinne yhdis tyk sen puheen joh ta ja, pe-
rinneyhdistyksen yliopistolle nykydo-
kumentointia varten asettama projek-
ti tutkija FM Laura Vuorisjärvi ja Hel-
singin yliopiston dosentti Pia Olsson. 
Rannikkotykistön perin netarinoiden 
keräys jatkuu vapaaehtoisvoimin.

Vapaaehtoisia haastattelijoita 
etsitään
Rannikkotykistön perinneyhdistys ry:n 
pieni ydinjoukko ei pysty ilman apua 
jatkamaan mm. perin netarinoiden ke-
räämistä. Erityisesti kaivattaisiin va-
paaehtoisia haastattelijoita, jotka an-
nettujen ky symysten avulla haastatteli-
sivat ihmisiä eri puolilla rannikkoseu-
tua ennen kuin se on liian myö häis tä.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on 
pitkä lista mm. Kotkan suunnan lin-
nakkeilla asuneista ih mi sistä, joi ta pi-
täisi haastatella. Myös muilta alueilta 
löytyy haastateltaviksi sopivia henki-
löitä. Niitä hen ki löi tä, jotka voisivat 
matkakulujen korvausta vatsaan aut-
taa haas tatteluissa, pyydetään otta-
maan yhte yt tä puheenjohtajaan.

Rannikkotykistön elämää 
esittäviä valokuvia tarvitaan 
Perinneyhdistyksen ja RUY:n aloit-
teesta on syntymässä kirja ”Ihmisten 
ja tykkien saaret, elämää rannikkoty-

FM Laura Vuorisjärvi luovuttaa Isosaaren nykydokumentoinnin sotamuseon edustajalle 
FM Anssi Saarelle. (Ove Enqvist)

Isosaaren linnakkeen historiikki

A nu Vuorinen on saanut valmiiksi pitkäaikaisen urakkansa – Isosaa-
ren linnakkeen historiikin. Isosaari – pääkaupungin etuvartio on A4-

kokoinen, neliväri-sivuja on 472 ja valokuvia yli 800. Ennakkohinta on 38 
euroa, julkistamisen jälkeen 48 euroa. Kirja julkaistaan kesäkuussa, ja ti-
lauksen voi lähettää sähköpostilla isosaarikirja@gmail.com.  Tilauksen 
voi tehdä myös osoitteeseen AV-Taitto Anu Vuorinen, Kauriinrinne 13 A 
2, 01480 Vantaa. Ilmoita miten monta kirjaa haluat, yhteystietosi ja miten 
haluat kirjan (nouto esim. Santahamina tai postitse). 

Lisää tietoja kirjasta löytyy osoitteesta www.av-taitto.net/isosaari-
kirja . Kirja esitellään tarkemmin lehden seuraavassa numerossa.

Ove Enqvist
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kistön linnakesaarilla”. Tähän teok-
seen yhdistys pyytää lukijoilta lainak-
si rannikko ty kistön elämään liittyviä 
valokuvia, jotka skannaamisen jälkeen 
palautetaan omistajilleen.

Vuosikokous
Perinneyhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin 4.4. Turussa. Kokoukseen osallistui 
10 jäsentä. Tilaisuus alkoi yhdistyksen 
tarjoamalla lounaalla. Sen jälkeen seu-
rasi tutustuminen Merivoimien esikun-
taan ja sen historiaan, jonka jälkeen pi-
dettiin varsinainen vuosikokous. Ove 
Enqvist jatkaa puheen joh tajana. Uusia 
hallituksen jäseniä ovat Sakari Kinna-
rinen ja Tatu Vartiainen. Kokouksen jäl-
keen nau tittiin kokouskahvit ravintola 
Daphnessa, jonka jälkeen tutustuttiin 
SHIÅA:n (Sjöhistoriska insti tu tet vid 
Åbo Akademi) arkistoon ja merihisto-
riallisiin kokoelmiin amanuenssi Tho-
mas Wilman asi an tuvalla opastuksella. 

Perinnelaattojen esityksiä 
kaivataan

Perinneyhdistys on usean vuoden ajan 
koordinoinut hanketta, jossa alueille, 
joilla rannikkotykistö on toiminut mut-
ta toiminta on loppunut, on kiinnitetty 
laattoja kertomaan rannikkotykistön 
toi min nasta alueella. Rannikkotykis-
tösäätiö rahoittaa laatat Perinneyhdis-

tyksen esityksestä. Laatta-esi tyk set te-
kevät paikalliset toimijat kuten erilaiset 
killat ja paikalliset perinneyhdistykset. 
Yhdistys pyy tää sen takia laattaesityk-
siä erityisesti alu eilta, joilla laattoja on 
vielä vähän tai ei ollenkaan.

Lopuksi
Rannikkotykistön Perinneyhdistyk-
sellä ei liene koskaan ollut suurempaa 
sosiaalista tilausta tai vä keviä haastei-
ta kuin juuri näinä aikoina! Jäseneksi 
pääsee maksamalla vuotuisen tuki- eli 
jä sen mak sunne 10,00 euroa yhdistyk-
sen tilille 157230-379024. Muistakaa 
myös aina kirjoittaa nimi- ja yh te ys-
tietonne, sähköpostiosoite mukaan lu-
kien, pankkisiirtolomakkeen tiedoksi-
osaan. Luvassa on kuitenkin vain mie-
lekästä maanpuolustus- ja perinnetyö-
tä, muttei leipää ja sirkushuveja.
Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja 

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

Anssi Saari, Laura Vuorisjärvi, Pia Olsson ja Ove Enqvist dokumentointi- ja keräysmateriaalin

luovutustilaisuudessa. (Ove Enqvist)

Amanuenssi Thomas Wilman esittelemässä vanhaa navigointilaitetta vuosikokousväelle. 
(Ove Enqvist)

Perinteiden vaalimiseen tarvitaan      kaikkia!
Perinnetarinat luovutettiin Sotamuseolle
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Turun Laivastokilta 

S inisen Reservin sotilaalliseen kou-
lutukseen sisältyvä Ampumakil-

pailu 1 järjestettiin aurinkoisena lau-
antaina huhtikuun 9. päivänä 2011. Kil-
pailussa ammuttiin pistoolilla 15 + 15 
laukausta ja perinnekiväärillä 30 lauka-
usta. Ampumakilpailuihin oli kokoon-
tunut yli 20 ampujaa. Tämä tarkoitti, 
että pistooli- ja kivääriammunta piti 
suorittaa kahdessa erässä. Turun Lai-
vostokillan joukkueessa ampuivat Rai-
mo Novari, Hannu Risteli ja Jouni Aho.

Aurinkoinen sää loi miellyttävät 
puitteet aamupäivän pistooliammun-

Ruuti paloi Upinniemessä

nalle. Takaviistosta hankia sulatta-
nut aurinko valaisi taulut loistavas-
ti ja ’kympin tappajilla’ oli mitä par-
haimmat ampumaolosuhteet. Ei voi-
nut säätä moittia, jos tulos ei itseään 
miellyttänyt.

Pistooliammunnan jälkeen am-
pujat nauttivat maittavan lounaan 
puolustusvoimien Ruokahuollon Pal-
velukeskuksen Upinniemen muonitus-
keskuksessa.

Iltapäivän alussa siirryttiin 300 
metrin kivääriradalle. Aurinko oli kier-
tynyt ampumasuunnassa etuviistoon va-

sempaan ja paistoi suoraan ampuma-
katokseen häikäisten perinnekivääril-
lä tähtäileviä ampujia ja jättäen samal-
la taulut varjoon. Nyt oli ensimmäisessä 
erässä ampuvien otettava kaikki niksit 
käyttöön ja muistella samalla, että mi-
tenkä se vastavalo tähtäykseen vaikut-
tikaan. Eikä siinä kaikki, vastavalon 
lisäksi ammuntaan toi lisäväriä taka-
vasemmalta puhaltanut navakka puus-
kainen tuuli. Olosuhteet toivat  näin pe-
rinnekivääriammuntaan mielenkiintoi-
sen koulutuksellisen näkökulman kun 
haittaavien tekijöiden minimointiin it-
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se kunkin piti perehtyä. No, eiväthän ne 
nyt kokeneille ampujille mitään ylivoi-
maisia olleet, mutta oman lisävärinsä 
ammuntaan kuitenkin toivat.

Ensimmäisen erän kivääriam-
muntaan kului kuitenkin sen verran ai-
kaa, että joukkueemme erän alkaessa 
oli tuuli tuonut tullessaan pilviä. Au-
rinko olikin toisen erän ammunnan ai-
kana enemmän pilvessä kuin näkyvil-
lä. Tämä helpotti ammuntaa huomat-
tavasti, kun tähtäämisessä ei enää tar-
vinnut auringon takia siristellä.

Ammuntojen jälkeen kokoonnut-
tiin Sotilaskotiin munkkikahville ja 
palkintojen jakoon. Viralliset kilpai-
lujen tulokset löytyvät nettiosoittees-
ta: http://www.reservilaisliitto.fi/liit-
to/piirit_ja_yhdistykset/sivustot/etu-
sivu/ammunta/kilpailut  

Seuravassa kiltamme joukkueen 
sijoitukset:

Ruuti paloi Upinniemessä

Pistooliammunta: 
1. Jouni Aho
2. Hannu Risteli
5. Raimo Novari

Pistooliammuntajoukkue:
1. Turun Laivastokilta

Perinnekivääri:
3. Raimo Novari
5. Jouni Aho
22. Hannu Risteli

Perinnekiväärijoukkue:
3. Turun Laivastokilta

Pistooli + perinnekivääri, yhteistulos:
1. Raimo Novari

Palkintojen jaon jälkeen jouk-
kueet aloittivat paluumarssit kotiin ja 
ajatuksissa siinsi jo syksyn ammunnat 
Raasissa.

Jouni Aho
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Vuosikokous 12.2.2011

Vuosikokous pidettiin Heikkilän So-
tilaskodissa vajaan kolmenkymme-
nen jäsenen voimin. Ennen kokouk-
sen alkua kuultiin komentaja evp Erk-
ki Marttilan esitelmä Laatokan meri-
puolustuksesta. Esitelmän jälkeen oli 
vuorossa kokouskahvit ja vuosikokous.

Killan puheenjohtajaksi valittiin 
uutena Arto Heinonen. Hallituksen jä-
seninä jatkavat uudelleen valitut ero-
vuorossa olleet Mikael Kaskelo, Heik-
ki Kanervamäki ja Jukka Kulo. Arto 

Turun Rannikkotykistökilta

Kokousväkeä syventyneenä Erkki Marttilan esitelmään.

Heinosen jättämälle hallituspaikalle 
valittiin uutena jäsenenä Sakari Kin-
narinen. Muina jäseninä jatkavat Simo 
Hangelin, Veijo Sillanpää, Matti Pu-
hakka sekä Heikki Pohjanvirta.

Toimintaa vuonna 2011
Seuraa killan ilmoituksia Turun Sano-
mien keskiviikkoisen ts. -liitteen Kil-
lat – palstalla sekä www.menovinkit.
ts.fi:ssä, muista myös www.kiltapiiri.
fi ja www.mpkl.fi

Elokuu Killan matkat Hankoon 
1.8. ja Götan kanavalle 
26.-29.8.

Syyskuu Yritysvierailu
Lokakuu Killan matka
Marraskuu Killan Syysjuhla
Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivän 

tilaisuudet Turussa, 
Tallinnan ostosmatka, 
24.12. Jouluaaton 
kunniavartiot

Tammikuu 2012 MPKL ry:n 
TURPO-seminaari 
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H yvät kiltaveljet ja -sisaret, 
tervehdin teitä nyt ensim-

mäisen kerran killan puheenjohta-
jana ja teen sen nöyrällä mielellä, 
sillä edeltäjäni ovat jättäneet perin-
nöksi melkoisen suuret saappaat, 
joita olen ryhtynyt sovittelemaan. 
Tätä lukiessanne on kesä toivotta-
vasti jo tarjoamassa parastaan.

Toimintamme on vakiintunut 
vuosikymmenten aikana osin hel-
posti ennakoitavaksi. Hyvä niin, pe-
rinteitä tulee olla ja niitä pitää kun-
nioittaa. Toivon kuitenkin, että pys-
tymme tällä ja tulevilla toimikausil-
la toteuttamaan monien jäsentem-
me toivomia tutustumismatkoja lin-
nakkeille, joihin pääsy on huomat-
tavasti helpottunut sotilaallisen toi-
minnan vähenemisen myötä. Myös 
yhteistyötä muiden kiltojen kanssa 

olisi mielestäni syytä lisätä. Meil-
le luonnollinen yhteistyökumppa-
ni olisi Turun Laivastokilta. Aika 
näyttää, onnistummeko pyrkimyk-
sissämme.

Aktiivista osallistumista kil-
lan tapahtumiin toivoen ja hyvää 
kesää toivottaen,

Arto Heinonen

Hankoon lähdetään Turusta n. 
klo 8, tutustumiskohteina on ainakin 
Hangon Vapaakauppasatama, kierto-
ajelu Hangossa ja lounas Itäsatamas-
sa. Paluumatkalla tutustuminen Lap-
pohjan rintamamuseoon. Ohjelma tar-
kentuu myöhemmin. Paluu Turkuun n. 
klo 18 mennessä. Ilmoittautumiset viim 
15.7. mennessä.

Götan-kanavan matka 26.-29.8. 
klo 21-07.35 tutustuen tähän Ruotsin 
kautta aikain merkittävimpään arvora-
kennelmaan. Kanavalla matkataan lä-

Turun Rannikkotykistökilta

pi sulkujen sekä syvien metsien ja aurin-
koisten niittyjen halki. Tule näkemään 
ja kokemaan Vanhaa Linköpingiä, luos-
tarikaupunki Vadstenaa ja Motalaa. Il-
moittautumiset viim 8.8. mennessä.

Matkoille toivotetaan osallistujik-
si oman killan jäseniä perheineen ja ys-
tävineen sekä muiden kiltojen jäseniä.

Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Veijo Sillanpäälle 022481442, 
0405324640 tai Hangon matkan osal-
ta Sakari Kinnarinen 0451261957 tai 

sakari.kinnarinen@koti.fimnet.fi.
Katso Turun Sanomien keskiviik-

koista TS.-liitteen Killat-palstaa, www. 
menovinkit.ts.fi, www.kiltapiiri.fi ja 
www.mpkl.fi

Kilta toivottaa Rannikon Puo-
lustajan lukijakunnalle aurinkoista ja 
merellistä kesää sekä muistuttaa jäse-
niään osallistumaan toimintasuunni-
telman aktiviteetteihin!

Tiedottaja Mikael Kaskelo
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Jaakko Halonen

Johtaja

V edenalaiset pohjanmuodot 
voidaan monikeilata ja mal-
lintaa nykyään hyvin tarkas-

ti. Mittaushavainnoista lasketusta poh-
jamallista voidaan helposti tunnistaa 
luonnon muovaamat kohteet kuten sy-
vänteet, harjanteet, virtausuomat ja ki-
vet sekä myös ihmisen vuosisataisen toi-
minnan tuloksena syntyneet rakenteet. 
Mittausaineistoista laskettu pohjamalli 
tarjoaa kokonaan uuden ulottuvuuden 

Tarkkaa tietoa vesialueiden syvyyksistä,          pohjan muodoista 
ja vedenalaisista rakenteista

vedenalaisen maailman tarkasteluun. 
Tarkkojen pohjamallien tuottami-

nen mahdollistuu, kun laskentaan on 
käytettävissä riittävän tiheästi mitat-
tu täysin peittävä syvyysaineisto. Moni-
keilaimella voidaan tuottaa hyvin tihe-
ää havaintoaineistoa.  Syvyyshavainto-
jen tiheys voi olla esimerkiksi 50 - 100 
pistettä neliömetriä kohden. Tiheän ha-
vaintoaineiston perusteella voidaan sit-
ten laskea ja tuottaa yksityiskohtainen 

kolmiulotteinen pohjamalli. Sitä voi-
daan hyödyntää esimerkiksi ruoppaus-
massojen laskennassa, väylälinjausten 
suunnittelussa ja merirakentamisessa. 
Erityisen hyvin se soveltuu kaapeli- ja 
putkilinjojen kartoitukseen ja erilais-
ten vedenalaisten kohteiden etsintään. 

Monikeilaimen mittausleveys poh-
jassa on riippuvainen kartoitettavan alu-
een veden syvyydestä. Mittauslinjan leve-
yden pohjassa voidaan arvioida olevan 
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havaintopaikan vedensyvyyden noin ne-
linkertaisena. Syvyyshavaintoja pysty-
tään tallentamaan jopa 25 000 havain-
toa sekunnissa. Mittaustietoa kertyy 
siis valtavia määriä, jonka takia aineis-
tojen jälkikäsittelyssä tietoa yleistetään 
ja harvennetaan kuitenkin siten, että se 
ei aiheuta merkittävää muutosta poh-
jamallin tarkkuuteen. Ennen monikei-
lainten aikaa perinteisessä merenmitta-
uksessa käytettiin mittausten linjavälinä 
40 metriä ja syvyyshavaintoja tallennet-
tiin ajolinjan suunnassa muutaman met-
rin välein. Ero nykytekniikkaan ja ha-
vaintojen kattavuuteen ja tarkkuuteen 
on näin ollen valtava.

Kolmiulotteista tietoa pinnan 
alta ja päältä

Kun pohjamalli yhdistetään vedenpäälli-
seen laserkeilausaineistoon, saadaan ha-
lutusta kohteesta tai alueesta jatkuva yh-
tenäinen digitaalinen malli. Mallia voi-
daan hyödyntää erinomaisesti esimerkiksi 
satama-infran rakentamis- tai saneeraus-
hankkeissa. Laajoja kokonaisuuksia voi-
daan kartoittaa ja mallintaa nopeasti il-
man sukellustutkimuksia ja perinteisiä ve-
denpäällisiä kartoitusmittauksia. 

Pohjamalleja käytettäessä on syy-
tä aina muistaa suomalaisen lainsää-
dännön asettamat rajoitteet merenpoh-
jan tutkimiselle. Aluevalvontalakiin 
perustuen merenpohjan topografisten 

muotojen järjestelmällinen tutkiminen 
ja kartoittaminen on aina luvanvarais-
ta toimintaa.  

Vesialueiden vastuullinen 
monitaitaja 
Meritaito Oy perustettiin vuoden 2010 
alussa yhtiöittämällä Merenkulkulaitok-
sen tuotannollinen toiminta ja liittämäl-
lä siihen väyläalusliiketoiminta Varusta-
moliikelaitoksesta. Yhtiö jatkaa edeltäji-
ensä työtä ja toimii alansa suunnannäyt-
täjänä ja aktiivisena kehittäjänä myös ym-
päristöteknologisissa ratkaisuissa. Meri-
taito Oy tarjoaa korkealaatuisten meren-
mittauspalveluiden lisäksi laatupalveluja 
koko merellisen infran elinkaareen.

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa

Tarkkaa tietoa vesialueiden syvyyksistä,          pohjan muodoista 
ja vedenalaisista rakenteista
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Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nysten
GSM 0400 887 849
e-mail: henrik.nysten@welho.com

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus MERISK
Asiamies Anssi Munkki
Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki
GSM: 050 5528585
email: anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien Esikunta, PL 58, 20811 Turku
e-mail: minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
e-mail: markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400-959370
e-mail: tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Uudenmaankatu 62 B 36, 05830 Hyvinkää
GSM 041-4679290
email: anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
puh. 040 311 3348
e-mail: toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
e-mail: jarmo.holm@hotmail.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
e-mail: pekka.takki@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
email: antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
e-mail: esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25, 26100 Rauma
GSM 040 510 5547
e-mail: tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
e-mail: hasse.rekola@elisanet.fi

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Heikki Arasto
Santtionranta 5, 23960 Santtio
GSM 041 472 0602
e-mail heikki@arasto.fi

Rannikkotykistön perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
e-mail: enqvist@oktanet.fi

Turun Rannikkotykistörykmentin 
Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund
SMMEPA, PL 5, 20241 Turku
Puh 02 998 00
e-mail: tom.lund@mil.fi
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679, Puh 019 248 1163
e-mail: veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
e-mail: olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
e-mail: tapio.riikonen@haminetti.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17, 00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
e-mail: larseklund@kolumbus.fi 

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37, 20320 Turku
GSM 044 282 2145
e-mail: reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3,65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10, 00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
e-mail: erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
e-mail: keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
e-mail: heikki.laiho@ 
turunreservimeriupseerit.fi

Rannikon Puolustaja

Yhteinen 
julkaisumme
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5.7. Rannikkojääkäripataljoonan 
perinneyhdistys kunnioittaa 
Teikarin taistelijoiden muistoa 
suorittamalla kunnianosoituksen 
Teikarin kivelle Upinniemessä 
sekä Tammisaaressa. (s. 113)

5.7. Rannikkojääkärikillan ylimääräi-
nen kokous Dragsvikissa (s. 113)

9.7. Merivoimien vuosipäivän iltajuhla 
Turussa (s. 107)

1.8. Turun Rannikkotykistökillan 
matka Hankoon (s. 118)

18.-20.8. Rannikkojääkärikillan ja Uu-
denmaan Prikaatin killan Matka 
Ruotsiin (s. 113)

26.-29.8. Turun Rannikkotykistökillan 
matka Götan kanavalle (s. 118)

Rannikon Puolustajan teemat 2011
3/2011 Merellinen suorituskyky

4/2011 Merisotataktiikka ja -tekniikka

Tapahtumakalenteri 2011

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden toinen tiistai 
klo 13.00 ravintola White Ladyssa.
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Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy 

vastaa maavoimien ajoneuvo- ja panssarikaluston, 

ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden 

asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta 

sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin. 

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

w w w. m i l l o g . f i

www.saabgroup.com

9LV-taistelunjohtojärjestelmän ainutlaatuinen 
menestys australialaisen ANZAC-fregatti- ja 
ruotsalaisen Visby-korvettiohjelman puitteissa 
on ollut seurausta huolellisesta toiminallisesta 
määrittelystä sekä monikäyttöisen ohjelmisto-
arkkitehtuurin tarkasta muotoilu- ja kehittämis-
työstä. Arkkitehtuuri on mahdollistanut monien 
erilaisten sensorien ja aseiden liittämisen aluksen 
taistelujärjestelmään. Kustannukset ovat olleet 
hyvin pieniä ja vaikutukset operaatioon vähäisiä.

Teknologian osalta 9LV:ssä on siirrytty COTS-
käyttöjärjestelmään ja uuteen avoimeen 
arkkitehtuuriin. Osoitetun toimintakyvyn ja 
tuotteen elinaikaisen huollon ansiosta 9LV on 
valittu järjestelmäksi uuteen australialaiseen 
amfi bioalukseen, ANZAC-luokan päivitykseen 

ja erään ensimmäisen tason fregattien toiseen 
päivitykseen. 

Saab 9LV taistelunjohtojärjestelmän moni-
käyttöisyys ja  useiden eri ase- ja sensorijärjestel-
mien integrointi tekee siitä ihanteellisen monille 
alustyypeille, aina sukellusveneistä ja isoista 
taistelualuksista kevyisiin vartioaluksiin ja puoli-
sotilaallisiin aluksiin. Järjestelmä päivityksineen 
ovat asiakkaiden käytössä ympäri maailmaa.

SUORITUSKYKYÄ
TAISTELUNJOHTOJÄRJESTELMIIN

NIMI

ASEISTUS

TARKOITUS

RAUMA-LUOKAN OHJUSVENE

ERILAISIA ASEJÄRJESTELMIÄ
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