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Pääkirjoitus 3/2011

P uolustusvoimain komentajan 
Ari Puheloisen Pääesikun-
nan tiedotustilaisuuden sanat 

1. syyskuuta 2011 saivat kuulijat vaito-
naiksi. Viesti alisti nöyrtymään tosiasi-
oiden edessä ja pohtimaan paitsi maan-
puolustuksemme järjestelyä myös itse 
kunkin omia mahdollisuuksia rakenne-
muutoksen hallitsemiseksi.

Komentaja painotti, että puolus-
tuksen perustekijät säilyvät ja että puo-
lustusvoimat on edelleen vahva ja vas-
tuullinen yhteiskunnallinen toimija. 
Uudistuksen lähtökohtia ovat puolus-
tusvoimien nykyisten tehtävien jatku-
minen, yleisen asevelvollisuuden toi-
mivuuden varmistaminen sekä puolus-
tusperiaatteen kehittäminen alueellisen 
puolustuksen pohjalta. Puolustusvoimi-
en verkottumista yhteiskuntaan sekä ky-
kyä hyödyntää kansainvälistä yhteistyö-
tä on tarve vahvistaa entisestään. Puo-
lustusmenot tulee mitoittaa hallittavaan 
tasapainoon, jotta puolustuskykyä kye-
tään kehittämään ja ylläpitämään pit-
käjänteisesti.

Käytännön toimenpiteitä kustan-
nussäästöjen saavuttamiseksi ovat johta-
mis- ja hallintotasojen vähentäminen ja 
tukitoimintojen uudelleen organisointi, 
joistain alueista ja kiinteistöistä luopu-
minen, päällekkäisyyksien poistaminen 
sekä toiminnan tehostaminen muun mu-
assa materiaali- ja logistiikkatoiminnois-
ta. Yleisestä asevelvollisuudesta ei luovu-
ta. Varusmiespalveluksen kestoa voidaan 
kuitenkin käytännön järjestelyjen vuoksi 

lyhentää pari viikkoa – ei enempää, jot-
ta tehtävänsä osaavien joukkojen koulu-
tuskyky säilyy. Joukkotuotannon avulla 
varmistetaan edelleen toimivan reservin 
saavuttaminen.

Puolustusvoimat esittää, että sen 
uusi organisaatio otetaan käyttöön vuo-
den 2015 alussa. Näin varmistetaan uu-
distuksen vaikuttavuus haastavassa ra-
hoitustilanteessa. Menettely edellyttää 
Puheloisen mukaan valtiojohdon linja-
uksia, puolustusvoimien oman henki-
löstön sitoutumista ja muutosvalmiut-
ta sekä kansalaisten tukea. Palvelusin-
toa eivät lisää komentajan sanat, joiden 
mukaan henkilöstön vähennystarve kos-
kee myös sotilaita. Heidänhän on uskot-
tu olevan sodan ajan tarpeen vuoksi tur-
vassa henkilöstösupistuksilta. 

*   *   *

Tässä Rannikon Puolustajan numeros-
sa käsityksiään puolustusvoimien uudis-
tamisesta lausuvat muiden muassa puo-
lustusministeri, merivoimien väistynyt 
komentaja, Rajavartiolaitoksen johto 
sekä vapaaehtoisen maanpuolustusken-
tän toimijat. Toimijat kantavat huolta 
rakennemuutoksesta omasta näkökul-
mastaan. Vahvana viestinä joka suus-
ta nousee osaavan, motivoituneen hen-
kilöstön (erityisesti kouluttajakunnan) 
suorituskyvyn turvaaminen ja tarve  
verkottumiseen. Kysymyksiä herättää 
henkilöstörakenteen ohella myös puo-
lustusvoimien lakisääteisten tehtävien 
painopisteyttäminen.

Rannikkopuolustajille rakenne-
muutos merkitsee kenties näkyvim-
min varusmieskoulutuksen lakkautta-
mista linnakesaarilla. Isosaaren osalta 
päätökset on jo tehty ja Kirkonmaassa 
suunnitelmat ovat olemassa. Toiminta-
menojen väheneminen näkyy myös uh-
kana alusten jäämisestä yhä useammin 
satamaan.

Kesäinen kenttäkierros merivoi-
mien joukko-osastoissa osoitti, että 
voimakas meri- ja rannikkopuolustus-
henki, joka ikisen yksilön toiminta yh-
teiseksi menestykseksi, elää uskomatto-
man vahvana. Vaikka vääjäämättömän 
edessä kuinka kouristaa, meidän jou-
kostamme on edelleen löydettävissä sitä 
ymmärrystä, voimaa ja toivoa taistella 
yhteisen asiamme puolesta, johon aiem-
pien sukupolviemme ponnistelut meitä 
velvoittavat.

Pekka Kurvinen

Rakennemuutos kysyy tahtoa, 
taitoa ja työtä
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Merivoimien komenta-
jaksi siirtyi 1.9.2011 lu-
kien merivoimien esikun-
tapäällikkö, lippueami-
raali Veli-Jukka Pennala. 
Lippueamiraali Veli-Juk-
ka Pennala on syntynyt 
vuonna 1953 ja hän on 
valmistunut sotakorkea-
koulusta vuonna 1987. Li-
säksi hän on valmistunut 
vuonna 1999 Yhdysvalto-

jen sotakorkeakoulusta (NCC). Sen jälkeen hän on palvel-
lut muun muassa ohjuslaivueen komentajana, opettajana 
Maanpuolustuskorkeakoulussa, Saaristomeren Meripuo-
lustusalueen komentajana ja merivoimien esikuntapäällik-
könä. Esikuntapäälliköksi hänet määrättiin vuonna 2006. 
Lippueamiraaliksi Pennala ylennettiin vuonna 2005.

Meripuolustuspiirin (MPK) Saaristomeren – Pohjanlahden 
Koulutusalueen aluepäällikkö vaihtui 1.6.2011

Komentaja evp. Matti Ketola luovutti alue-
päällikön tehtävät yliluutnantti evp Jouni 
Tuomarannalle palveltuaan aluepäällikkönä 
yli kymmenen vuotta. Yliluutnantti Jouni 
Tuomaranta siirtyi reserviin 1.4.2011 Saa-
ristomeren Meripuolustusalueen aluepäälli-
kön tehtävistä.

Vaihtotilaisuus järjestettiin Meriup-
seerikerholla Pansiossa.

Saaristomeren – Pohjanlahden Koulutusaluee-
seen kuuluu viisi meriosastoa Hangon ja Tor-
nion välillä, joissa yhteensä järjestetään vuosit-
tain noin 90 kurssia ja koulutustapahtumaa.

Nimityksiä

Tasavallan presidentti on 
nimittänyt merivoimien 
komentajan, vara-ami-
raali Juha Sakari Ran-
nikon erityistehtävään 
Pääesikunnassa 1.9.2011 
lukien ja pääesikun-
nan päällikön virkaan 
1.10.2011 lukien. Vara-
amiraali Juha Rannikko 
on syntynyt vuonna 1955 
ja hän on valmistunut so-

takorkeakoulusta vuonna 1987. Sen jälkeen hän on pal-
vellut muun muassa puolustusvoimien huoltopäällikkö-
nä, puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä ja meri-
voimien komentajana vuodesta 2009. Vara-amiraaliksi 
Rannikko ylennettiin vuonna 2009.

Puolustusvoimain komen-
taja on määrännyt kom-
modori Veijo Taipaluksen 
1.9.2011 lukien esikunta-
päälliköksi Merivoimien 
esikuntaan. Kommodo-
ri Veijo Taipalus on syn-
tynyt vuonna 1958 ja hän 
on suorittanut yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnon 
vuonna 1993. Sen jälkeen 
hän on palvellut muun 
muassa Pääesikunnassa ja Puolustusministeriössä eri 
tehtävissä, Kotkan rannikkoalueen komentajana, Maan-
puolustuskorkeakoulussa jatkotutkinto-osaston johtaja-
na ja Merisotakoulun johtajana. Nykyiseen tehtäväänsä 
Merisotakoulun johtajaksi hänet määrättiin vuoden 2011 
alusta. Kommodoriksi Taipalus ylennettiin vuonna 2009.

Komentaja Ismo Korho-
nen määrättiin merivoi-
mien henkilöstöpäälli-
köksi Merivoimien esi-
kuntaan 1.9.2011 lukien.

Uutisia

Merisotakoulun johta-
jaksi siirtyi 1.9.2011 lu-
kien Puolustusvoimi-
en tiedustelukeskuksesta 
kommodori Sakari Mar-
timo.Martimo on synty-
nyt vuonna 1960 ja hän 
on suorittanut yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnon 
vuonna 1993. Sen jälkeen 
hän on palvellut muun 
muassa Maanpuolustus-
korkeakoulun opettajana, Pääesikunnan tutkintaosas-
tossa, Suomenlahden meripuolustusalueen esikunta-
päällikkönä ja apulaissotilasedustajana EU:n Pysyvässä 
sotilaskomiteassa. Nykyiseen tehtäväänsä apulaissoti-
lasedustajaksi hänet määrättiin vuonna 2009. Kommo-
doriksi Martimo ylennettiin vuonna 2007.
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Yhteistyössä on voimaa
”Nyt kun kertausharjoitusvuorokau-
sien määrä ja muut resurssit vähene-
vät, haluan kiittää etenkin reserviläis-
ten ja vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen toimintaa”, kommodori Martimo 
lausui ja kiitti myös muita tahoja, joi-
den kanssa koulu on tiiviissä yhteistyös-
sä: Suomenlahden Meripuolustusaluet-
ta, Kaartin Jääkärirykmenttiä, Etelä-
Suomen Huoltorykmenttiä ja Etelä-Suo-
men Sotilaslääniä. 

”Erityisen kiinteää yhteistyö on 
Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Maa- 
ja Ilmasotakoulujen kanssa muun muas-
sa upseereiden kandidaatti- ja maisteri-
opinnoissa”, Martimo huomautti. ”Vi-
ranomaisyhteistyön kannalta esimeriksi 
Suomenlahden Merivartiosto sekä Meri- 
ja rajavartiokoulu ja Helsingin kaupun-
ki ovat tärkeitä yhteistoimintakumppa-
neitamme, ja Merisotakoulun kotisaa-
ren, Suomenlinnan, hyvinvoinnista 
koulu vastaa osaltaan yhteistoiminnas-
sa Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.”

”Olen vakuuttunut, että jatkossa 
yhteydenpidon tarve kumppaneihimme 
ei ainakaan laske”, kommodori Marti-
mo päätti kiitoksensa.

Meritaistelukeskus
Merivoimat saa vuoden vaihteessa kai-
vatun ja tervetulleen lisän kun Meriso-
takoulun organisaatioon perustetaan 
Meritaistelukeskus. Sen tehtävänä on 
palvella merivoimia muun muassa ope-
raatioanalyysein. Keskus antaa tärkeää 
tutkittua tietoa operatiivisten suunni-
telmien ja suorituskyvyn kehittämisek-

si. ”Pidän tätä toimintaa erittäin arvok-
kaana ja vakuutan pitäväni hyvää huol-
ta Meritaistelukeskuksen perustamises-
ta ja kehittämisestä”, Martimo lupasi.

Lopuksi Martimo kiitti kommo-
dori Veijo Taipalusta sattuneesta syys-
tä hieman lyhyeksi jääneestä kaudesta 
koulunjohtajana. ”Lyhyenkin ajan jäl-
jet kuitenkin näkyvät”, Martimo koros-
ti. ”Toivotan omasta ja koulumme hen-
kilöstön puolesta tulevalle merivoimien 
kakkosmiehelle kaikkea hyvää ja menes-
tystä Turussa vaativissa tehtävissä ilmei-
sen vaativina aikoina!”

Auli Aho

K ommodori Sakari Martimo ot-
ti vastaan Merisotakoulun joh-
tajan tehtävät perjantaina 26.8. 

Suomenlinnassa. Koulua kuluvan vuoden 
alusta johtanut kommodori Veijo Taipalus 
siirtyi Merivoimien esikuntapäälliköksi.

”Olen ylpeä voidessani ottaa vas-
taan hyvinvoivan ja kehittyvän joukko-
osaston”, Martimo kertoi puheessaan. 
”Takaan, että joukkoni saa käyttöön-
sä sen ammattitaidon, jonka järjestel-
mämme on kerryttänyt minulle vuosi-
kymmenten aikana Puolustusvoimien 
palveluksessa.”

Martimo muistutti, kuinka puo-
lustusvoimissa ammattitaidon perusteet 
annetaan sotakouluissa. Unohtamatta 
joukko-osastoissa annettavaa tärkeää 
koulutusta on opetukseen keskittyvi-
en koulujen osuus eittämättä keskeinen 
henkilökunnan ja varusmiesten ammat-
titaidon kehittämisessä.

”Merisotakoulussa annetaan eri 
kursseille valituille henkilöille mah-
dollisuus kehittyä, oppia uutta ja olla 
entistä parempi taistelijapari, kollega 
ja johtaja”, uusi koulunjohtaja kuvasi. 
”Kehitämme siis nimenomaan opiske-
lijoidemme ja siten koko puolustushaa-
ramme ammattitaitoa.”

Koska kannettu vesi ei kaivossa py-
sy, riippuu opetuksen tulos lopulta jo-
kaisen koulunpenkkiä rasittavan opis-
kelijan omasta asenteesta ja kyvyistä. 
”Joukko-osastoilla on tässä suuri vas-
tuu niin rekrytoinnissa kuin henkilö-
valinnoissa”, Martimo huomautti, ”ja 
olemme lopulta tässä pitkälti riippu-
vaisia oppilaita lähettävistä joukoista.”

Kommodori Martimo siirtyi Suomenlinnaan 
Brysselistä, jossa hän oli apulaissotilasedus-
tajana Euroopan unionin pysyvässä sotilas-
komiteassa. 

Merisotakouluun uusi johtaja 
- ja taistelukeskus

aleksi sOmerO
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Amiraali Veli-Jukka Pennala muistutti, että 
puolustusvoimauudistuksen tavoitteena 
varmistaa, että merivoimat kykenee myös 
tulevaisuudessa täyttämään sille asetetut 
tehtävät. Työssä jokaisen palkattuun henki-
löstöön kuuluvan, varusmiehen ja reserviläi-
sen sekä vapaaehtoiseen meripuolustukseen 
osallistuvan työ on tärkeää. Komentaja sanoi 
uskovansa, että keskinäinen arvostus, laa-
dukas johtaminen sekä ammattitaito vievät 
eteenpäin myös tulevaisuudessa.

A miraali Rannikko totesi pa-
raatipuheessaan, että hänen 
mielestään liian lyhyeksi jää-

nyttä komentajakautta leimasi vahvasti 
kansainvälisyys. Toteutuneet operaati-
ot saivat runsaasti tunnustusta ja luovat 
luottamusta myös tulevaisuuden haas-
teisiin. 

Komentaja vaihtui

- Northern Coasts 2010 - harjoi-
tus oli menestys ja sen toimeenpano Suo-
messa oli suuri ponnistus, joka näkyi 
kaikilla tasoilla. Nordic Battle Group 
2011 oli ensimmäinen merivoimien kan-
sainvälinen valmiusjoukko. Sen rekry-
tointi, koulutus ja valmiuden ylläpito 
toteutettiin onnistuneesti. Suomalai-
nen kriisinhallintajoukko Intian Val-
tamerellä ja Adeninlahdella oli osoitus 
siitä valmiudesta, joka on luotu vuosien 
pitkäjänteisellä työllä. Huolimatta lyhy-
estä valmisteluajasta joukon suoritusky-
ky kyettiin nostamaan vaativan operaa-
tion edellyttämälle tasolle. Lopputulok-
sena oli menestyksekäs, runsaasti kiitos-
ta ja huomiota saanut operaatio. Osa-
na kansainvälistä toimintaa voidaan li-
säksi mainita merivoimien vahvan roo-
lin kansainvälisen merivalvontayhteis-
työn kehittämisessä edelleen jatkuneen.

- Merivoimilla on jatkossakin täy-
det valmiudet toteuttaa käsketyt kansal-
liset ja kansainväliset tehtävät. Puolus-
tushaarallamme on ja tulee olemaan yh-
teiskunnassamme korkea arvostus sekä 
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustet-
tu asema.

Henkilöstö avainasemassa
Tuore komentaja, syyskuun alusta kont-
ra-amiraaliksi ylennetty Veli-Jukka 

PuOlustusvOimat

Merivoimien komentaja vara-amiraali Juha Rannikko siirtyy Pääesikuntaan, ensin erityistehtävään ja lokakuun 

alusta Pääesikunnan päälliköksi. Hän luovutti 31.8.2011 Merivoimien komentajan tehtävät esikuntapäällikölleen, 

lippueamiraali Veli-Jukka Pennalalle.

Pennala korosti niin ikään henkilöstön 
sekä yhteistoiminnallisuuden merkitys-
tä menestyksen jatkumossa. Hänen mu-
kaansa esimerkkeinä käyvät uuden ka-
luston käyttöönotto ja operatiivisen val-
miuden saavuttaminen.

- Merivoimien henkilöstö on uut-
teruudellaan lunastanut meitä kohtaan 
osoitetut odotukset. Yhdessä olemme 
kohdanneet ja toteuttaneet viime vuo-
sikymmenten laajat rakennemuutokset, 
mikä antaa vahvaa luottamusta myös 
tulevaisuuteen. Tänä vuonna käynnis-
tetyillä merivoimien hallintoon kohdis-
tuvilla tehostamistoimenpiteillä ja jat-
kosuunnittelutehtävillä pyritään tur-
vaamaan henkilöstön riittävyys ensisi-
jaisesti asevelvollisten koulutuksessa ja 
alustoiminnassa. Nämä toimenpiteet tu-
kevat myös tulevan puolustusvoimauu-
distuksen suunnittelua ja aikanaan sen 
toteuttamista. Kaikella tällä on tavoit-
teena varmistaa, että merivoimat kyke-
nee myös tulevaisuudessa täyttämään 
meille asetetut tehtävät.

- Lähitulevaisuudessa keskeistä 
on turvata uuden sukupolven miinan-
torjunta-alusten käyttöönotto ja ope-
ratiivisen valmiuden saavuttaminen. 
Sama koskee myös peruskorjauksessa 
olevia Rauma-lk:n ohjusveneitä. Ran-
nikkojoukkojen liikkuvuuden ja tuli-

Uutisia
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PuOlustusvOimat

PuOlustusvOimat

voiman turvaavan hankkeen valmiste-
lu on hyvässä vaiheessa. Uudelta mo-
nitoimialus Louhelta odotetaan nope-

Amiraali Juha Rannikko palkittiin juhlalounaalla.

asti kykyä monipuolisen ympäristöva-
hinkojen torjuntaan liittyvien järjes-
telmiensä käyttöönottoon. Kaikessa 

tässä osaava henkilöstö on avainase-
massa.

Pekka Kurvinen

Komentajan vaihtoparaatiin Turussa, Heikkilän kasarmilla osallistui edustajia kaikista merivoimien joukko-osastoista.
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V ara-amiraali Juha Rannikko 
arvioi päättyvää, vain kah-
den vuoden mittaiseksi jää-

nyttä puolustushaaran komentajakaut-
ta suunnitelmien toteutumisen kannal-
ta tuloksekkaaksi. Hän korostaa sekä 
materiaalisen valmiuden että osaavan 
henkilöstön merkitystä. Kansainväliset 
harjoitukset ovat osoittaneet niin pal-
katun henkilöstön kuin reserviläisten-
kin lujan ammattitaidon.

- Kaksi vuotta on lyhyt aika puo-
lustuksen ja suorituskykyjen kehittämi-
sessä. Sain ottaa vastaan hyvässä kun-
nossa olevat merivoimat. Kaudellani 
olemme kehittäneet suorituskykyämme 
systemaattisesti ja päämäärätietoisesti 
kehittämisohjelmien perustuessa elin-
jaksolaskelmiin. Aikatauluviiveet to-
sin ovat vaikuttaneet miinantorjunta-
alusten käyttöönoton myöhästymiseen.

- Merivoimat on pieni puolustus-
haara ja sen vahvuus on osaavassa hen-
kilöstössä. Niistä sanoista ei tarvitse 
tinkiä. Osaaminen ja motivaatio tehdä 
töitä ovat korkealla tasolla – ja kum-
paakin tarvitaan myös tulevina vuosina. 
Olemme keskittyneet omaan ydinosaa-
miseemme. Edeltäjäni aikana suunni-
teltu kansainvälinen osallistuminen 

”Meillä ei ole enää varaa antaa 
varusmieskoulutusta saarilla”
Merivoimien komentajan tehtävistä lokakuun alussa Pääesikunnan päälliköksi siirtyvä vara-amiraali Juha 

Rannikko heittää kylmää merivettä kiinteän rannikkotykistön kasematteihin jämähtäneelle. Puolustusvoimien 

rakenneuudistus myllertää toiminnan myös rannikko- ja merialueella.

Isosaaren varusmieskoulutus päättyy ensi vuoden alussa. Juha Rannikon mukaan viimeinen linnake 

Kirkonmaa seurannee perässä parin vuoden kuluttua.

on saanut merkittävän panostuksensa, 
Rannikko toteaa ja viittaa onnistunei-
siin Atalanta- sekä NBG-operaatioihin. 
Kaikessa on korostunut jokaisen henki-
löstöryhmän vahva ammattiosaaminen.

Carpe diem – tartu hetkeen
Amiraalin määrätietoista pohdintaa, 
tiukkaa katsetta suoraan silmiin ja huo-
lellisesti harkitsemia sananvalintoja ni-
voo yhdessä tekemisen pitkäjänteinen, 
prosessinomainen luonnehdinta. Ran-
nikko korostaa oman uransa osalta pyr-
kineensä aina siihen, että hän tekee kä-
sillä olevan työnsä parhaan kykynsä 
mukaan haaveilematta tulevaisuudesta. 
Pitkä ura materiaalihankintojen paris-
sa on kysynyt kärsivällisyyttä. 

- Materiaalihankkeet vaativat pit-
kän valmisteluajan ennen hankintaa ja 
käyttöönottoa. Jossain vaiheessa olen-
kin todennut, että näin komentajavai-
heeseen liittyen joku käynnistää ja ke-
hittää asian tai hankkeen. Joku toinen 
ottaa sen käyttöön ja kolmas luo suori-
tuskyvyn. Komentajakaudet ovat hank-
keisiin verrattuina lyhyitä. Hankkeen 
saaminen päätöksen on aina kohokoh-
ta: kun alus luovutetaan merivoimien 
käyttöön, niin siinä näkyy koko orga-

nisaation työpanos.
Vellovaan keskusteluun ja huoleen 

puolustusvoimien rakennemuutoksesta 
amiraali suhtautuu rauhallisesti. Hä-
nen mukaansa tilanne on ollut tiedos-
sa ja merivoimien uhkakuvaan nähden 
mitään mullistavia yllätyksiä ei ole tul-
lut. Nykyisen painopisteen, meriliiken-
teen suojaamisen merkitystä Rannikko 
kehottaa tarkastelemaan laaja-alaisesti.

- Toki monet viimeaikaiset kehitys-
suunnat ovat korostaneet merivoimien ja 
meripuolustuksen merkitystä. Suomi on 
edelleenkin erittäin riippuvainen kaup-
pameriliikenteestä ja sitä kautta merivoi-
mien merkitys ei ole vähenemässä, päin-
vastoin. Painopisteenä on meriliiken-
teen suojaaminen. Korostan, että se ei ole 
millään tavoin pehmeämpi tehtävä kuin 
hyökkäyksen torjunta. Itse asiassa meri-
liikenteen suojaaminen on äärimmilleen 
vietynä juuri  hyökkäyksen torjuntaa.

Kannanottoihin, jossa ajoin hy-
vinkin kriittisesti on hyökätty voimava-
rojen suuntaamisen maan rajojen puo-
lustamisesta ja reservin kouluttamisesta 
kansainväliseen kriisinhallintaan, Juha 
Rannikko suhtautuu tyynesti.

- Puolustusvoimilla on kolme teh-
tävää, joista yksi on osallistuminen kan-

Pekka Kurvinen
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”Meillä ei ole enää varaa antaa 
varusmieskoulutusta saarilla”

sainväliseen kriisinhallintaan. Meidän 
tehtävämme on toteuttaa poliittiset pää-
tökset. Sen mukaisesti olemme luoneet 
suorituskykymme ja ymmärrän hyvin, 
että tätä kykyä käytetään.

Rannikko viittaa toimintamää-
rärahojen allokontiin ja korostaa, että 
tehtävät ulkomaisilla vesillä poikkeavat 
kotimaan suoritteista. Hänen mukaan-
sa kaikkea kansainvälistä oppia ei suo-
raan voi hyödyntää kotimaassa. Hen-
kilöstön toiminta aluksella kuitenkin 
koulutetaan samalla tavoin. 

- Esimerkiksi Atalanta-operaatios-
sa toimittiin uhkaa vastaan, joka on sa-
tojen metrien päässä -  ja se on mies ryn-
näkkökiväärin tai singon kanssa. Tääl-
lä kotivesillä taas harjoitellaan ja am-
mutaan järjestelmillä kilometrien pääs-
sä olevaa kohdetta. Siinä on vissi ero.

Osaava, motivoitunut 
henkilöstö kalliopohjana
Merivoimien henkilöstörakenteen ami-
raali näkee olevan murrosvaiheessa ja 
tuottavan haasteita. Väitteet siitä, että 
puolustusvoimissa olisi liikaa upseerei-
ta, johtajia ja liian vähän kouluttajia, 
aliupseereita, Rannikko ampuu alas. 
Rakennemuutos on iso työsarka, pitkä 
prosessi, joka säteilee kauas. Merivoimat 
on ollut kehitystyössä keihäänkärkenä.

- Haasteemme on se, että opis-
toupseeristoa on poistumassa ja tilal-
le tulossa aliupseereita. Osa opistoup-
seerien tehtävistä siirtyy upseereille ja 
osa aliupseereille. Rakennemuutos nä-
kyy kaikissa meidän yksiköissämme. 
Sen vaikutuksesta joudumme jatkossa 
tarkistamaan kaikki tehtävärakenteet 
aluksilla ja maissa koulutusyksiköissä: 
mitä tehtäviä hoidetaan milläkin hen-
kilöstöllä. Myös upseeristossa on usean 
koulutusjärjestelmän läpikäyneitä. Hei-
dänkin kohdaltaan on tarkoin mietittä-
vä tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Var-

sinaisesti keskitymme uusien henkilös-
töryhmien koulutukseen. 

- Aliupseerikoulutus on mallik-
kaasti suunniteltu ja mietitty. Sitä pa-
rannellaan koko ajan kokemusten ker-
tyessä. Olemme olleet vähän etunojassa 
muihin puolustushaaroihin nähden sekä 
koulutuksen järjestelyn että aliupseeri-
en rekrytoinnin suhteen. Olemme pysty-
neet ottamaan palvelukseen etupainoi-
semmin aliupseereita kuin muut puo-
lustushaarat. Taloudelliset kuviot ovat 
asettaneet rajoitteita myös tähän, ilmei-
sen hidastuvaan kehitykseen. Muutoin 
koulutusjärjestelmä täydennyskoulutus 

mukaanlukien on pääesikunnan ja puo-
lustushaarojen yhdessä suunnittelema.

Kokonaisuutena komentaja ku-
vaa puolustushaaran henkilöstötilannet-
ta kohtuulliseksi. Tehtäviä on avoimina, 
osin tarkoituksellisesti. Syynä on hallin-
non rakenteiden (HARE) keventäminen 
puolustusvoimien uudistuksen mukaisesti. 

Tuore henkilöstökierto, jossa Ran-
nikko itse toimi tienavaajana, on myös 
synnyttänyt keskusteluja eritoten ylim-
pien virkojen täyttämisen oikeudenmu-
kaisuudesta. Ilmekään eri värähdä, kun 
uusi tuleva pääesikunnan päällikkö va-
laisee ratkaisujen perusteita.

Amiraali Juha Rannikko iloitsee avoimuudesta, aktiivisuudesta ja innostuksesta, jonka hän on 
saanut havaita merivoimien toimintaa yhdessä kehitettäessä. Asenne, jossa jokaisen työpanos ko-
rostuu, antaa puolustushaaralle valmiudet toteuttaa käsketyt kansalliset ja kansainväliset tehtävät. 

PuOlustusvOimat

Teemana Merellinen suorituskyky
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- Puolustusvoimissa tällaiset ete-
nemistilanteet ovat jatkuvia. Niille on 
luontaista, että pitää olla oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Ratkaisut ovat 
aina monipuolisen arviointiprosessin 
tuloksia. Puolustusvoimien komenta-
jan päätöstä edeltävät laajat, monipuoli-
set tarkastelut, arvioinnit ja keskustelut. 
Monet seikat on sovitettava yhteen. Mi-
kään ei ole kirkossa kuulutettua, vaikka 
kuinka siltä näyttäisi, amiraali lausuu 
painokkaasti, vakuuttavasti, pistävästi 
silmästä silmään katsoen. Tiivistettynä 
totean, että meillä on iso nivaska päteviä 
ihmisiä jokaiseen tehtävään.

Innostava asevelvollisten ja 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tusväen palveluspaikka
Merivoimien varusmiesaines on komen-
tajan mielestä ollut hyvää, jos kohta esi-
merkiksi Isosaaren linnakkeella poistu-
ma on ollutkin keskimääräistä suurem-
pi. Asevelvollisuusaines on ollut koko-
naisuutena hyvä; merivoimat on jatku-
vasti haluttu palveluspaikka sekä va-
rusmiesten että reserviläisten mielestä. 
Jälkimmäisestä käy todisteena valtaisa 
kiinnostus kansainvälisiin operaatioi-
hin; edellistä taas edesauttaa joukko-
osastojen sijoittuminen etelärannikol-
le ja asutuskeskusten liepeille.

- Indikaattorina voisi myös olla se, 
että meiltä hakeutuu aktiivipalveluk-
seenkin kohtuullisen runsaasti varus-
miespalveluksensa päättäviä. On sääli, 
että emme aina kykene tarjoamaan työ-
paikkoja kaikille niille halukkaille, jot-
ka meidän rekrytoiminamme hakeutu-
vat sotilasuralle. Toisaalta Uudenmaan 
Prikaatin kouluttajatilanne on ollut ja 
on edelleenkin heikko varusmiesvahvuu-
teen nähden. Syitä on useita. Yksi niis-
tä on, että merivoimat ei kykene tuotta-
maan kaikkea sitä ruotsinkielistä kou-
luttajavoimaa, jota Uudenmaan Prikaa-
ti tarvitsee. Meidän upseeriemme perus-
koulutuskiintiö on siihen liian pieni, ja 
toisaalta Uudenmaan Prikaatissa on vii-
me vuosina ollut aika iso halukkuus jää-
dä pv:n palvelukseen. Monta kertaa käy 
niin, että tällainen nuori, joka hakeutuu 
kadettikurssille, löytääkin itsensä jos-
tain maavoimien joukko-osastosta – ai-
ka kaukana Tammisaaresta. Toivottavas-
ti järjestelmämme mahdollistaisi, että he 
joilla on ruotsinkielinen tausta, voisivat 
jossain vaiheessa palvella Dragsvikissa. 
Tätä asiaa pyrittäneen edistämään yh-
teistyössä maavoimien kanssa.

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus saa niin ikään komentajan 

suitsutuksen. Sinisen reservin organi-
soituminen ja meripuolustuspiirin esi-
merkillinen toiminta on saavuttanut 
kiitosta monissa yhteyksissä.

Tuoreen hallitusohjelman supis-
tukset Juha Rannikko ottaa sellaisina 
kuin ne eteen tulevat. 

- Olemme suunnitelleet hallitun ra-
kennemuutoksen vuoteen 2015. Jos leik-
kaukset toteutuvat hallituksen esittä-
mällä tavalla, joudumme toteuttamaan 
muutokset nopeutetulla aikataululla. Se 
koskee kaikkea, jokapäiväistä toimin-
taa, alusvuorokausien määrää, maas-
tovuorokausia, kertausharjoitusvuoro-
kausia, Rannikko luettelee.

- Näin nopealla aikataululla edel-
lä luetellut ovat ainoita elementtejä, joi-
ta kykenemme säätämään. Toivon niin, 
että kaavaillut 200 miljoonan euron 
säästöt eivät pitkällä aikavälillä vaikuta 
kielteisesti ydinsuorituskykyihin. Koko 
uudistuksen tarkoituksenahan on ydin-
suorituskyvyn turvaaminen pitkällä ai-
kavälillä. Siksi meillä ei olisi varaa tin-
kiä materiaalihankinnoista. Vaje voi nä-
kyä lyhytaikaisesti harjoitusvuorokau-
sien määrässä.

Koulutuslinnakkeet lakkaavat
Ikuisuuskysymykseen joukko-osastojen 
sijainnista, lakkauttamisesta ja yhdistä-
misestä amiraali suhtautuu tosiasioiden 
valossa, hankinta-ammattilaisen realisti-
sen velvollisuudentuntoisesti. Dragsvikin 
kysymykseen on turha odottaa tyhjentä-
vää vastausta. Rannikkotykkimiehen kor-
via linnakkeiden tulevaisuus ei hivele – jos 
kohta perustelut vakuuttavat – ja mistään 
uudesta yllätyksestä ei ole kyse.

- Varuskunnista täytyy miettiä, 
missä koulutusta annetaan. Varuskun-
tien ja koulutuspaikkojen määrää jou-
duttaneen vähentämään, mitä koulutet-
tavien määrienkin kehitys indikoi. Voin 
todeta, että puolustusvoimille on tärke-

- Monet viimeaikaiset kehityssuunnat ovat 
korostaneet merivoimien ja meripuolustuk-
sen merkitystä. Suomi on edelleenkin erittäin 
riippuvainen kauppameriliikenteestä ja sitä 
kautta merivoimien merkitys ei ole vähene-
mässä, päinvastoin.

PuOlustusvOimat
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ää edelleenkin toteuttaa lain asettama 
velvoite siitä, että ruotsinkielellä anne-
taan koulutusta.

- Meillä ei ole enää varaa antaa va-
rusmieskoulutusta saarilla ja toisaalta 
myös ikäluokkien pieneneminen mah-
dollistaa koulutuksen keskittämisen. 
HAREn toisen vaiheen suunnitteluun  
sisältyy  laadittavat selvitykset Kirkon-
maan linnakkeen toiminnan osalta. 
Kaiken koulutuksen lopettaminen lin-
nakkeilla oli esillä jo 1998. Korostan, 
että kaikki toiminnat ovat tarkastelun 
alla, Rannikko toteaa.

Materiaalisesta valmiudesta Ran-
nikko toteaa, että merivoimissa ei juu-
ri nyt ole suunnitteilla uusia suoritusky-
kyjä, sellaisia, joita ei tällä hetkellä käy-
tössä. Pyrkimyksenä on, että kaikki tu-
leva kehittäminenmahdollistaisi nykyis-
ten suorituskykyjen ylläpidon. Johtamis-
järjestelmä osalta merivoimat on toimi-
nut edelläkävijänä. Sen ajan tasalla pi-
täminen ja tarvittavasta yhteensopivuu-
desta huolehtiminen on jatkuva prosessi.

- Kaluston tullessa elinkaarensa 
päähän olisi turvattava sellainen määrä-
rahataso, että hankkeet ylipäätään kye-
tään toteuttamaan. Keskeisin hanke lä-
hitulevaisuudessa on rannikkojoukko-
jen suorituskyvyn ylläpito: pitää hank-
kia uutta venekalustoa, pimeänäköväli-
neitä ja vaikuttamisen kykyä. Ensi vuosi 
näyttää tulevaisuuden suunnan tältä osin. 

Kahta puolustushaaran 
upseeriyhdistystä ei tarvita
Väistyvä merivoimien komentaja ot-
taa kantaa myös puolustushaaran aat-
teellisten järjestöjen Meriupseeriyhdis-

tyksen ja Rannikkoupseeriyhdistyksen 
kehittämiseen Hän näkee kummankin 
roolin merkittävänä jäsenkuntansa ja 
upseeristonsa vaalijana. Amiraali kui-
tenkin näkee, että voimien yhdistämi-
nen – kun saman puolustushaaralipun 
alla toimitaan – olisi järkevää. 

- Näen kyllä, että palveluksessa ole-
van ja tulevan upseeriston kannalta toi-
minnot pitäisi yhdistää. Nyt kadetit jou-
tuvat tekemään valintaa ja kuitenkin 
kulkevat samana koulun läpi, kasvavat 
kurssiveljinä. Olen vahvasti sitä mieltä, 
että kaikki tällainen jakamisajattelu pi-
täisi kitkeä pois: koulutetaan meripuo-
lustukseen upseereita ja kaikilla on tääl-
lä eri tehtäviin mahdollisuudet. Joku on 
saanut koulutuksen toimia laivalla ja toi-
nen isomman pätevyyden toimia ammun-
tojen johtajana jne. Jatkossa varmaankin 
mietitään, että kuinka paljon antamam-
me koulutus oikeastaan eriytyykään.

- Mahdollisen MY:n ja  RUY:n yh-
distämisen aiheuttamaan nimenmuu-
tokseen en halua ottaa kantaa, se on jä-
senistön asia. Yhdistämisasia oli esillä 
jo 1998 ollessani Meriupseeriyhdistyk-
sen puheenjohtaja, mutta tuolloin aika 
ei ollut kypsä, Rannikko viittaa aikaan, 
jolloin rannikkotykistö itsenäisenä ase-
lajina lakkasi ja liitettiin maavoimista 
merivoimiin. Hän näkee myös puolus-
tushaaran ammattilehden merkityksen 
erittäin keskeisenä.

- Erityisen hyvin yhdistykset ovat 
toimineet maanpuolustustietouden ja-
kajana. Vuotuisten seminaarien teemat 
ovat pureutuneet hyvin ajankohtaisiin 
asioihin. Rannikon Puolustaja -lehti 
on sisällöllisesti ollut erinomainen tie-

donjakaja sekä palveluksessa olevalle 
että reservin väelle ja myös ulkopuoli-
sille tahoille. Julkaisu on hyvin tehty ja 
sen asiasisältö on osunut hyvin kunkin 
vuoden merivoimien teemoihin. Sisällön 
tuleekin vastata niitä linjoja, jotka ovat 
esillä kunakin vuonna. 

Tuleva Pääesikunnan päällikkö ei 
kovasti seuraajalleen kontra-amiraali 
Veli-Jukka Pennalalle ohjeita saati käs-
kyjä ja määräyksiä jaa. Juha Rannikon 
mukaan komentajaksi siirtyvä esikunta-
päällikkö on kulkenut pitkään rinnal-
la ja tietää, mihin ollaan menossa. Kes-
keistä on pitää hyvää huolta henkilös-
tön motivaatiosta ja osaamisesta isos-
sa muutoksessa. Materiaalihankkeet ja 
muut tulevat aikanaan. Rannikko muis-
tuttaa, että tiukkoja vuosia on tulossa 
– tärkeintä on osata priorisoida oikein. 

Kuinka tuleva Puolustusvoimien 
kakkosmies huolehtii siitä, että sotilas-
johtajan yksilöllinen toimintakyky säi-
lyy globaalin turvallisuuden ja talouden 
jatkuvassa myllerryksessä ja joka rinta-
malla lisääntyvien yhteistoimintavel-
voitteiden haasteissa?

- Akkuni lataan Helsingin edus-
talla Itä-Villingissä kesäaikaan mökillä 
merellisestä ympäristöstä nauttien, su-
viaikana sieltä käsin meloen. Kohta 10 
vuotta jatkunut harrastus on talviuin-
ti. Uinti meressä jatkuu ympäri vuoden.

Haastattelunsa sokerina pohjal-
la amiraali Juha Rannikko paljastaa 
elämänsä pysyvimmän arvoperustan ja 
-järjestyksen. 

- Paras nimitys, joka menee kaik-
kien edelle, on vaariksi tuleminen kesä-
kuussa.

”Merivoimat on pieni puolustushaara ja sen 
vahvuus on osaavassa henkilöstössä.”

Teemana Merellinen suorituskyky
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Puolustusministeri Stefan Wallin:

”Määrärahojen supistuessa tarvi       taan kaikessa toiminnassa 
entistä enemmän harkintaa ja en       nakkosuunnittelua.”

Tuore puolustusministeri, reservin kapteeni Stefan Wallin ei Rannikon Puolustajalle syyskuun alussa myöntämäs-

sään haastattelussa suostu ottamaan suoraan kantaa oman varusmiespalvelusjoukko-osastonsa Uudenmaan 

Prikaatin kohtaloon pohdinnoissa, jotka koskevat varuskuntaverkon supistamista. Hän korostaa maltillista, har-

kitsevaa määrärahojen supistamiskeskustelua ja –politiikkaa. 

Silta-ajatus tarkoittaa sitä, että säilyttämällä budjetin nollataso muutaman vuoden ajan voidaan puolustusmenot saada pysyvästi alhaisemmalle 
tasolle ilman että puolustuskyky heikkenee.

PuOlustusvOimat

Teemana Merellinen suorituskyky
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P uolustusministerin mukaan re-
servin koon pieneneminen joh-
tuu etupäässä turvallisuusuh-

kien muuttumisesta ja puolustustekno-
logian nopeasta kehittymisestä. Hän ko-
rostaa Naton asemaa ainoana globaaliin 
toimintaan kykenevänä kansainvälisenä 
organisaationa, jonka kanssa Suomen 
on syytä toimia yhdessä.

Vaaditte Puolustusvoimain komen-
tajan kanssa Helsingin Sanomien 
14.8.2011 Vieraskynä-kirjoituksessa 
linjanvetoa, välittömiä sopeuttavia toi-
mia, joilla valtion budjettiin saadaan 
joustoa puolustusuudistuksen aiheut-
tamien lisäkulujen kattamiseksi. Tä-
mäkin tarve on kymmeniä miljoonia. 
Mitä konkreettiset sopeuttamistoimet 
ovat ja miten niihin tulee ryhtyä?

Mikäli puolustuskykymme halu-
taan säilyttää nykyisellä tasolla vaikka 
puolustusbudjetit pienenevätkin, tarvi-
taan mielestämme sopeuttavia toimen-
piteitä, joihin on ryhdyttävä välittömäs-
ti. Puhuimme silta-ajatuksesta, siitä että 
säilyttämällä budjetin nollataso muuta-
man vuoden ajan voidaan puolustusme-
not saada pysyvästi alhaisemmalle tasol-
le ilman että puolustuskyky heikkenee. 
Koska budjettiehdotuksessa säästöjä ha-
lutaan saada aikaiseksi heti, ei suunni-
telmaa voida toteuttaa sellaisenaan. Ja 
koska nopeiden säästöjen aikaansaami-
nen hankinnoista ei ole mahdollista, jää 

Puolustusministeri Stefan Wallin:

”Määrärahojen supistuessa tarvi       taan kaikessa toiminnassa 
entistä enemmän harkintaa ja en       nakkosuunnittelua.”

Henkilöstömenot ovat viime vuosi-
na nousseet merkittävästi. Vaikka hen-
kilöstön määrä on pienentynyt, ovat 
henkilöstömenot kasvaneet edelleen.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija 
eversti evp. Erkki Nordberg ennustaa 
kirjassaan Arvio ja ennuste Suomen 
puolustuskyvyn kehittymisestä vuo-
teen 2039 mennessä (Art House 2011), 
että Suomi liittyy ennen vuotta 2018 
puolustusliitto Natoon, joka kuihtuu 
mitättömäksi vuoteen 2039 mennessä. 
Tuolloin Suomen aluepuolustus ja suu-
ri reservi aseineen on ajettu alas, ja sa-
maan aikaan Venäjän asevoimat ovat 
vahvemmat kuin koskaan. Millaisena 
näette oman Nato-visionne Suomen 
kannalta tämän ennustuksen valossa?

Nato on tällä hetkellä ainoa glo-
baaliin toimintaan kykenevä sotilaalli-
nen organisaatio maailmassa. Sen jäsen-
määrä on kasvanut lyhyessä ajassa mer-
kittävästi ja se on toteuttanut merkit-
täviä kriisinhallintaoperaatioita mm. 
Balkanilla ja Afganistanissa. Suomen 
mahdollinen Nato-jäsenyys on lähtö-
kohtaisesti poliittinen päätös, jota ei ole 
syytä lähteä liiaksi ennakoimaan, ei var-
sinkaan erilaisten vuosilukujen suhteen. 
Lähivuosina Nato on joka tapauksessa 
tärkeä kansainvälinen toimija, jonka 
kanssa Suomi tekee tiivistä yhteistyötä. 
Mahdollisesta liittymisestä sen jäseneksi 
päättää maamme poliittinen johto.

toimintamenojen leikkaaminen alussa 
lähes ainoaksi mahdollisuudeksi.

Nopeat säästöt kohdistuvat 
kertausharjoituksiin
Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 
2012 ammattisotilaille maksetaan en-
si vuonna melkein 16 miljoonaa euroa 
enemmän palkkaa kuin aikaisemmin. 
Sen sijaan toimintamenoista, eli muun 
muassa varusmiesten leireistä ja kerta-
usharjoituksista, nipistetään 17,4 mil-
joonaa euroa. Mitkä ovat mielestänne 
keskeiset keinot maanpuolustustahdon 
ylläpitämiseksi nykyisessä taloustilan-
teessa ja kehityksessä, jossa reservi se-
kä mahdollisuudet päästä kertaushar-
joituksiin pienenevät? 

Uskon että yleinen asevelvollisuus 
on suomalaisen maanpuolustustahdon 
ytimessä myös tulevina vuosina. Jär-
jestelmällä on vankka kannatus ja lä-
hes 80 % ikäluokasta suorittaa edelleen 
varusmiespalveluksen. On valitettavaa, 
että kun joudumme hakemaan nopeita 
säästöjä toiminnastamme, kohdistuvat 
ne väistämättä myös kertausharjoitus-
ten määrään. Reservin koon pienenemi-
nen sen sijaan johtuu enemmänkin tur-
vallisuusuhkien muuttumisesta ja puo-
lustusteknologian nopeasta kehittymi-
sestä. Lopuksi on vielä muistettava, että 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö antaa 
halukkaille monia keinoja toimia kan-
sallisen puolustuksen hyväksi.

Pekka Kurvinen
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Osaavien kenttäkouluttajien 
merkitys korostuu
Päätoimittaja Jaakko Puuperä kriti-
soi kirjoituksessaan Suomen Sotilas 
numerossa 3/2011 puolustusvoimien 
henkilöstörakennetta tikittäväksi ai-
kapommiksi väittämällä, että evers-
tiluutnanttien ja sitä sotilasarvossa 
ylempien upseerien määrä kasvaa sa-
malla kun kentällä on yhä huutavam-
pi pula vänrikeistä ja vääpeleistä. Mi-
ten vastaatte kritiikkiin ministeriön-
ne supistuvien määrärahojen kohden-
tamisessa?  

Puolustushallinnon määrärahojen 
supistaminen ei ole ollut meidän valin-
tamme, vaan joudumme sopeutumaan 
muuttuviin olosuhteisiin. Puolustus-
voimien henkilöstörakenteen muuttu-
minen on tosiseikka, mutta sekään ei 
ole mikään poliittisen ratkaisun tulos 
vaan seurausta monista eri tekijöistä, 
niin kansallisista kuin kansainvälisis-
tä. On tärkeää, että meillä on myös tu-
levaisuudessa kentällä osaavia koulut-
tajia. Tämä tullaan varmasti huomioi-
maan puolustusvoimien henkilöstöpo-
litiikassa. Toisaalta en näe, että meillä 
olisi puolustusvoimissa tällä hetkellä 
everstejä ja everstiluutnantteja jotenkin 
epäsuhtainen määrä.

Helsingin reserviupseeripiirin hal-
lituksen jäsen ja Reserviupseerilii-
ton liittovaltuuston jäsen KTM Juk-
ka I. Mattila vaatii puolustusmeno-
jen uudelleen kohdentamista siten, et-
tä määrärahoja siirretään kansainvä-
lisestä kriisinhallinnasta oman maan 
puolustamiseen ja kertausharjoituk-
siin. Perusteena on, että näin henki-
löstö koulutettaisiin kotimaan oloi-
hin, organisaatioihin, omiin johtajiin, 
ja oman maan puolustamiseen. Lisäksi 
maanpuolustustahto kasvaisi voimal-

lisesti, sillä Mattilan mukaan reservi-
läistä motivoi nimenomaan se, että hän 
saa kantaa hänelle annetun vastuun ja 
osallistua aktiivisesti maanpuolustus-
työhön. Kuinka reserviupseerien huo-
leen tulisi reagoida?

Osallistuminen kriisinhallintateh-
täviin varmistaa, että Suomi saa itsekin 
apua sitä tarvitessaan. Sotilaallinen 
kriisinhallinta vie vain muutaman pro-
sentin koko puolustusbudjetista. Noin 
puolet siitä aiheutuvista kuluista tulee 
lisäksi ulkoasiainministeriöltä. Vaikka 
Suomi luopuisi kokonaan sotilaallisesta 
kriisinhallinnasta, ei hallinnonalan ra-
hoitushaasteita sillä tavoin hoidettaisi. 
Lisäksi on huomattava, että osallistu-
minen kriisinhallintaan tuo meille pal-
jon välillisiä hyötyjä. Joukkomme saa-
vat tarpeellista operatiivista kokemus-
ta, mukana olevat upseerit saavat tun-

tumaa joukkojen johtamiseen, harjau-
dumme koko ajan kasvavaan kansain-
väliseen yhteistoimintaan, myötävai-
kutamme kansainvälisen turvallisuu-
den lujittamiseen, teemme moraalisen 
velvollisuutemme sodasta ja väkivallasta 
kärsiviä kohtaan sekä luomme perustaa 
sille, että saamme myös itse apua kun si-
tä joskus mahdollisesti tarvitsemme. Ve-
täytymällä kansainvälisestä yhteistyöstä 
voimme siis ainoastaan hävitä.

En usko, että osallistuminen soti-
laalliseen kriisinhallintaan heikentää 
maanpuolustustahtoa, pikemminkin 
päinvastoin. Myös kriisinhallinta on osa 
aktiivista maanpuolustustyötä. Lisäksi 
Suomen kansalliset edut ulottuvat maam-
me rajojen ulkopuolelle eli niitä ei voi ajaa 
pelkästään Suomen rajojen sisäpuolella.

Mielipidetiedustelut ovat osoit-
taneet, että suomalaisten enemmistö 

Nato on tällä hetkellä ainoa globaaliin toimintaan kykenevä sotilaallinen organisaatio 
maailmassa. Lähivuosina Nato on tärkeä kansainvälinen toimija, jonka kanssa Suomi 
tekee tiivistä yhteistyötä.

PuOlustusvOimat
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kannattaa osallistumista sotilaalliseen 
kriisinhallintaan ja rauhanturvaami-
seen. Mattilan huolta ei siksi pidä yleis-
tää kaikkien reserviupseerien huoleksi. 
Olenhan itsekin reservin upseeri.

Alueellista puolustusta ei olla 
ajamassa alas
Mitä puolustusministeriön vuoteen 
2030 ulottuvasta strategisesta suun-
nitelmassa oleva termi ”verkottunut 
puolustus” täsmällisesti tarkoittaa, 
mitkä ovat sen painopisteet? 

Ymmärrän verkottuneen puolus-
tuksen kansallisesti siten että maan-
puolustus on osa laajempaa yhteiskun-
nan kokonaisturvallisuutta. Meillä tar-
vitaan tulevaisuudessakin toimintaky-
kyiset puolustusvoimat, mutta ne eivät 
selviydy tehtävästään ilman yhteistyö-
tä eri sektorien kanssa. Puolustushal-
linto tarjoaa puolestaan kapasiteetti-
aan muille viranomaisille esimerkiksi 
toteuttamalla erilaisia virka-aputehtä-
viä. Kansainvälisesti verkottunut puo-
lustus näkyy pohjoismaisena sekä EU- ja 
Nato-yhteistyönä. Tarvitsemme lisään-
tyvää kansainvälistä yhteistyötä mm. 
huoltovarmuutemme turvaamiseksi.

Entinen valtiosihteeri Risto Volanen 
kirjoitti Helsingin Sanomien Vierasky-
nä-palstalla 22.7.2011, että Suomen on 
syytä jatkaa työtään EU:n yhteisen ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikan sekä Na-
to-kumppanuuden eteen. Hän lisäsi, 
että vakautta ylläpitävälle puolustus-
kyvylle ovat myös tulevaisuudessa tär-
keitä sekä amerikkalaiset että euroop-
palaiset huipputekniset järjestelmät. 

Nykyisellään ei ole kuitenkaan järke-
vää jatkaa kehitystyötä siten, että aje-
taan alas maavoimat ja alueellinen 
puolustus. Kuinka Volasen kirjoitus 
istuu mielestänne nykyiseen hallitus-
ohjelmaan, valtion ensi vuoden tulo- ja 
menoarvioon sekä em. puolustusminis-
teriön strategiseen suunnitelmaan?

Olen Risto Volasen kanssa täysin 
samaa mieltä siitä, että meidän on pa-
nostettava sekä EU- että Nato-yhteistyö-
hön turvallisuus- ja puolustuspolitiikas-
samme, samoin että meidän on pysyttä-
vä mukana teknologisessa kehityksessä. 
Sen sijaan ei ole totta, että meillä oltai-
siin ajamassa alas erityisesti maavoimia 
ja alueellista puolustusta. Puolustustam-
me on kehitetty jo vuosien ajan tiukkene-
vissa talou dellisissa raameissa. Kehitys-
hankkeita on pyritty toteuttamaan niin 
että kaikkien puolustushaarojen tarpeet 
voidaan ottaa mahdollisimman pitkälle 
huomioon. Tässä toiminnassa eri puolus-
tushaaroja on kohdeltu mielestäni tasa-
puolisesti. Määrärahojen supistuessa tar-
vitaan kaikessa toiminnassa entistä enem-
män harkintaa ja ennakkosuunnittelua.

Ruotsinkielinen 
varusmieskoulutus turvattuna
Mitkä ovat merivoimien ja meripuolus-
tuksen kehittämisen ensisijaiset konk-
reettiset painopistealueet tulevalla hal-
lituskaudella sekä puolustusministeri-
ön strategisen suunnitelman pohjalta?

Puolustusministeriön strategisessa 
suunnitelmassa ei ole tarkemmin määri-
telty merivoimien kehittämisen paino-
pistealueita tulevina vuosina. Tulevan 
hallituskauden ratkaisut riippuvat pit-

källe tulevista budjeteista. Mikäli han-
kintapuolella joudutaan suurempiin 
supistuksiin, koskettaa se luonnollises-
ti kaikkia puolustushaaroja, myös meri-
voimia. Toisaalta yleinen suorituskyky-
jen kehittäminen näkyy myös merivoi-
mien kehittämisessä.

Minkälaisena näette Uudenmaan Pri-
kaatin tulevaisuuden Raaseporissa it-
senäisenä joukko-osastona lyhyt- ja 
pitkäjänteisesti? 

Puolustusvoimien säästöt tulevat 
vaikuttamaan myös eri joukko-osasto-
jen tulevaisuuteen. Vielä on kuitenkin 
ennenaikaista ottaa kantaa yksittäisten 
joukko-osastojen tulevaan asemaan. 
Hallitusohjelmassa kuitenkin todetaan 
selkeästi, että ”ruotsinkielinen varus-
mieskoulutus turvataan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla”.

Kuinka henkilökohtaisesti pidätte yh-
teyttä merivoimiin, vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskenttään sekä varus-
miespalvelusjoukko-osastoonne Uu-
denmaan Prikaatiin? Miten varmis-
tatte omalta osaltanne maanpuolus-
tustahdon korkean tason säilymisen 
tulevaisuudessakin?

Merivoimien joukoissa käyn sään-
nöllisesti tarkastuskäynneillä kuten 
muidenkin puolustushaarojen joukois-
sa. Liityin itse Reserviupseeriliittoon 
heti varusmiespalveluksen jälkeen ja 
arvostan suuresti vapaaehtoisten teke-
mää maanpuolustustyötä. Toivottavasti 
voin ministerikaudellani omalta osalta-
ni vaikuttaa siihen, että puolustustahto 
pysyy Suomessa korkealla.

”Vetäytymällä kansainvälisestä yhteistyöstä 
voimme ainoastaan hävitä.”

Teemana Merellinen suorituskyky
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Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen, RVL:

”Yhteistoiminta on 
meriturvallisuuden kulmakivi”

Pekka Kurvinen

dentyneen strategiamme mukaisesti Suo-
men meripelastusjärjestelmä on Itämeren 
luotettavin. Johtamis- ja toimintavalmius 
on merellisten monialaonnettomuuksien 
varalta hyvä. Rajavartiolaitoksen panos 
EU:n meripolitiikan toimeenpanossa ja 
merellisen ympäristöturvallisuuden edis-
tämiseksi on vahva, Kirjavainen siteeraa 
Rajavartiolaitoksen strategiaa.

- Kykenemme turvaamaan yhteis-
kunnan toiminnan osaltamme kaikissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, maal-
la, merellä ja ilmassa vaikeissakin luon-
nonoloissa. Organisaatiomme on muutos-
kykyinen ja johtamisjärjestelmä tehokas. 
Ammattitaitoinen henkilöstö sekä kansal-
linen ja kansainvälinen verkottumisemme 
kestää tarkastelun kaikin mittarein.

Painopiste kaakkoisrajalle
Hallitusohjelman ja vuoden 2012 budjetin 
painopistevaatimuksiin Mikko Kirjavai-
nen toteaa resursoinnin olevan jo pitkäl-

Raja- ja meriosaston päällikkö prikaa-
tikenraali Mikko Kirjavainen näkee 
Rajavartiolaitoksen merelliset tehtävät 
keskeisinä yhteiseurooppalaista kehitykses-
sä, jolle ovat leimallisia integroitavat tiedon-
vaihto- ja valvontajärjestelmät. Suomessa 
tavoitteena on esimerkiksi alueellisen öljytor-
juntakyvyn kehittäminen, mihin hankinnas-
sa oleva uusi ulkovartiolaivakin liittyy. 

Pienen maan on suppeiden resurssien valitessa kyettävä innovaatioihin. Meriturvallisuuden osalta lipunnäyttäjänä käy 

Merivoimien, Rajavartiolaitoksen ja Liikenneviraston välinen METO-toiminta. Sen avulla operatiivis-tekninen yhteis-

työ on vuosien kuluessa kehittynyt avoimeksi informaation vaihdoksi. Tämä on mahdollistanut merialueen teknisten 

valvonta- ja tietoliikennejärjestelmien kustannustehokkaan kehittymisen yhteisesti määriteltyjen operatiivisten suori-

tuskykyvaatimusten pohjalta. Apuna ovat yhteensopivat tietoliikenne-, sensori- ja tilannekuvajärjestelmäteknologiat.

Rutiinitason yhteistyössä haetaan yhteisiä, kaikkia METO-yhteistyöosapuolia ja sen myötä yhteiskuntaa ja 

meriturvallisuutta hyödyttäviä ratkaisuja. Kun kukin osapuoli on jatkuvasti tietoinen toisten osapuolten toiminnal-

lisista tarpeista ja käynnissä olevista kehityshankkeista, kaikkia hyödyttävien ratkaisujen hakeminen on helppoa.

Pekka kurvinen

P ääministeri Jyrki Kataisen hal-
litusohjelmassa todetaan, että 
sisäisen turvallisuuden ohjel-

man ydinsisällön tulee muodostua ar-
jen näkökulmasta tärkeimpien turvalli-
suusongelmien ennaltaehkäisystä ja rat-
kaisemisesta. Tärkeää on myös väkival-
lan nykyistä parempi torjuminen sekä ri-
kosten uhrien tukipalvelujen kehittämi-
nen. Ohjelman tulee lisätä ja selkiyttää 
viranomaisten keskinäistä yhteistyötä. 
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yh-
teistyötä syvennetään, samoin näiden yh-
teistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitoksen esikunnan 
raja- ja meriosaston päällikkö prikaa-
tikenraali Mikko Kirjavainen myhäilee, 
että Rajavartiolaitoksessa hallitusohjel-
man vaateet on huomioitu hyvin jo en-
nalta. Hän viittaa laitoksen strategiaan, 
joka ulottuu vuoteen 2019. Sen mukaan 
Suomen rajaturvallisuus on parhaalla 
tasolla Euroopassa ja toiminta lisää 

ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta 
erityisesti rajaseuduilla ja saaristossa.

- Jo 2005 käynnistyneen ja 2009 täy-
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lä. Esimerkkeinä hän mainitsee voimava-
rojen suuntaamisen Helsinki-Vantaan len-
toasemalle, rajavartiostojen uudelleenjär-
jestelyt itärajalla, yhteistoiminnan eri vi-
ranomaisten kanssa sekä konkreettisena 
esimerkkinä monitoimialuksen hankin-
nan öljyntorjuntavalmiuksineen.

- Tulo- ja menoarvion mukaan Ra-
javartiolaitoksen esisijaisena päämäärä-
nä on säilyttää hyvä turvallisuustilanne 
ja rauhalliset olot maamme kaikilla ra-
joilla sekä pelastaa hädässä olevat ihmi-
set merellä. Rajavartiolaitoksen toimin-
nan painopisteenä on itärajan pitämi-
nen turvallisena ja toimivana. Olemme 
vahvistaneet kaakkoisrajan voimavaro-
ja sisäisin siirroin. 

Jatkamme vanhentuneen kaluston 
uusimista partioveneiden, ulkovartio-
laivan ja helikopterien hankinnoilla. 
Vuoden 2012 talousarviossa Rajavar-
tiolaitoksen toimintamenot ovat noin 
221 miljoonaa euroa. 

METO-yhteistyö vastaa 
keskeisiin meriturvallisuuden 
haasteisiin
Merellisen suorituskyvyn osalta raja- ja 
meriosaston päällikkö muistuttaa, että 
strategian vaatimus nykyaikaisesta, yh-
teistyökykyisestä ja kansainvälisesti ar-
vostetusta rajaturvallisuuden ja meripe-
lastuksen asiantuntijuudesta näkyy eri-
tyisesti Rajavartiolaitoksen,  Liikenne-
viraston ja Merivoimien palkitun  ME-
TO-yhteistyön ansiosta.

- METO-yhteistyötä on viety maa-
ilmalle ainutlaatuisena suomalaisena 
mallina toimivasta ja kustannustehok-
kaasta viranomaisyhteistyöstä. Toimin-
ta on osoittautunut tarpeelliseksi ja toi-
mivaksi erilaisissa olosuhteissa. Yhteis-
työn edelleen kehittäminen vastaamaan 
merellisen turvallisuuden, erityisesti 
ympäristöuhkien, haasteisiin on yksi tä-
män päivän keskeisiä tehtäviä METO-
yhteistyökumppaneille, Rajavartiolai-

tokselle, Merenkulkulaitokselle ja Meri-
voimille, prikaatikenraali pohdiskelee.

Merialueen turvallisuuteen Raja-
vartiolaitos panostaa roolissaan johta-
vana meripelastajana sekä monialaise-
na merellisenä lainvalvontaviranomai-
sena. Rajavartiolaitos vastaa meripe-
lastuksesta silloin kun onnettomuudes-
sa on vaarassa ihmishenkiä tai ympäris-
tö. Meripelastusta johdetaan meripelas-
tus- ja meripelastuslohkokeskuksista.

- Meripelastukseen sisältyy esimer-
kiksi merihätään joutuneiden laivojen ja 
veneiden auttaminen, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy, kadonneiden etsintä ja 
sairaankuljetukset meri- ja saaristoalu-
eilta, Kirjavainen luettelee.

Henkilösuhteet avainasemassa
Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluu 
myös merialueen ja vesiliikenteen valvon-
ta sekä meriympäristövahinkojen torjun-
ta. Merialueella tehdään yhteistyötä Me-

Vl Uisko harjoittelee SMMEPAN alustarkastusjoukkueen kanssa Saaristomerella.

rajavartiOlaitOs/mikkO ÄÄri

Teemana Merellinen suorituskyky
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renkulkulaitoksen, puolustusvoimien ja 
ympäristöviranomaisten kanssa. Valta-
kunnan sisäisen turvallisuusjärjestel-
män osana Suomenlahden ja Länsi-Suo-
men merivartiostot vastaavat valvonta-
alueensa rajavalvonnasta ja rajatarkas-
tuksista sekä meripelastuspalvelusta yh-
teistoiminnassa muiden viranomaisten ja 
vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Teh-
täviin kuuluu myös osallistuminen soti-
laalliseen maanpuolustukseen.

- Osallistumme valtakunnan puo-
lustamiseen ylläpitämällä ja kehittämäl-
lä puolustusvalmiutta yhteistoiminnas-
sa puolustusvoimien kanssa, antamalla 
henkilökunnalle ja reserviläisille soti-
laskoulutusta. Jälkimmäisessä puolus-
tusvoimayhteistyö korostuu esimerkik-
si kutsunta- ja varustamiskysymyksissä.

- Jatkuvat keskustelut sekä henki-
lökohtaiset suhteet eri toimijoiden välil-
lä ovat yhteistyön onnistumisen perus-
ta.  Arkinen yhteistoiminta merivoimien 
kanssa on päivittäistä tietojenvaihtoa 
ja tilannekuvaa. Kaikki ne järjestelmät 
on sovitettu sillä tavalla, että hyödyn-
netään hyväksi koko kalustoa, joka me-
rellä on. Näin varmistetaan velvoitteit-
temme sujuvuus kaikissa oloissa, Mik-
ko Kirjavainen painottaa ja muistuttaa 
aktiivisen partioinnin ja valvonnan jo-
kapäiväisyydestä. Hän korostaa kaiken 

toiminnan suunnitelmallisuutta.
- Meiltä osallistuu myös esimer-

kiksi merivoimien pääsotaharjoituksiin 
joukkoja. Edelliskesänä toimeenpan-
nussa valtakunnallisessa harjoituksessa 
meillä oli maarajalla perustettu erikois-
rajajääkäriyksikkö. joka harjoitteli koh-
teen suojaamista ja vastaerikoisjoukko-
toimintaa jne. Olemme halunneet hyö-
dyntää tällaiset mahdollisuudet pääs-
täksemme yhdessä harjoittelemaan. 

Oman erityispiirteensä Rajavar-
tiolaitoksen toimintaan tuo demilitari-
soitu Ahvenanmaa.

- Länsi-Suomen merivartioston 
toimialueeseen kuuluu Ahvenanmaan 
maakunta sekä määritellyn alueen 
edustalla oleva talousvyöhykkeen alue. 
Olemme kiinnittäneet alueeseen huomi-
ota voimakkaan resursoinnin keinoin.

Sopeutuva koulutusjärjestel-
mä resursoinnin kipupisteenä
Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen 
näkee keskeisenä haasteena – kuinka 
muutoin – määrärahojen riittävyyden 
suhteessa lakisääteisiin velvoitteisiin. 
Vuoden 2012 rajatarkistusten kahden 
miljoonan euron budjettisupistukset 
aiheuttavat pohdittavaa paitsi aineelli-
sen myös aineettoman pääoman suhteen.

- Olemme vähentäneet merivartio-

asemia ja näin rajavartioalueista ja meri-
vartioalueista luovuttiin eri päätöksellä.  
Opistoupseerikoulutuksen lakkautuessa 
aiemmin heidän hoidossaan olleita teh-
täviä on siirtynyt korkeakoulutetuille so-
tatieteiden kandidaateille ja jossain mää-
rin maistereille. Meillä ei ole aliupseeris-
toa, joten joitain aiempia opistoupseerien 
tehtäviä hoitavat nyt raja- ja merivartijat. 
Heidän koulutusjärjestelmäänsä on kehi-
tetty niin, että siellä on yliraja- ja ylime-
rivartijan tehtäviä nostettu sitten tällai-
siin työnjohtotehtäviin, jotka olivat enti-
siä opistoupseerien tai puolustusvoimis-
sa aliupseerien tehtäviä. Ylirajavartijan 
ja ylimerivartijan lisäksi on jo aiemmin 
otettu käyttöön myös rajavartiomestarin 
ja merivartiomestarin arvot, jotka ovat 
siis rajavartijan uran ylimmät ja selkeäs-
ti esimiesasemaa tarkoittavia.

Määrärahaongelmat näkyvät myös 
siinä, että henkilöstörakenteen kehittä-
mistä ei pystytä viemään rinnan tekni-
nen kehityksen kanssa. Tarkoitan tällä 
sitä, että meille määrärahojen säätelys-
sä ainoa keino on vähentää rekrytointia. 

Rekrytointiongelmia ei sinänsä 
Mikko Kirjavaisen mukaan ole ollut. 
Siirtyminen valtakunnalliseen, Raja- 
ja Merivartiokoulun johtamaan ja to-
teuttamaan prosessiin on varmistanut 
myös sen, että kaikkialle Suomeen saa-
daan laadullisesti tasakoosteista väkeä.

Kaikkinensa Rajavartiolaitoksen 
esikunnan raja- ja meriosaston pääl-
liköstä huokuu rajamiehen tyyneys ja 
rauhallisuus sekä kyky sopeutua haas-
taviinkin muutoksiin. Usean polven ra-
javartijalle on ominaista, että ympäris-
tön ehdoilla on opittava toimimaan.

- Mutta meillähän Suomen rajoilla 
on tosi hyvä ja rauhallinen tilanne. Meil-
lä on Euroopan turvallisimmat rajat ei-
kä Venäjän suunnasta meillä ole näköpii-
rissä mitään epävarmuutta, Kirjavainen 
kiteyttää.

Kertausharjoitus NOCO-10 (Northern Coast 2010) yhteydessä. 

rajavartiOlaitOs/juha rÄisÄnen

Teemana Merellinen suorituskyky
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Jukka I. Mattila

S uomalainen maanpuolustushen-
ki perustuu kokemuksillemme 
viimeisen sadan vuoden ajalta. 

Osa näitä kokemuksia ovat milloin Venä-
jän, milloin Neuvostoliiton poliittinen ja 
sotilaallinen painostus Suomea kohtaan, 
yhteiskunnallemme vieraiden arvojen 
hyökkäys itsenäisyyttämme vastaan ja va-
pauden ja demokratian vastaisten hank-
keet. Torjuakseen kyseisiä ilmiöitä Suomi 
ja sen kansalaiset ovat olleet valmiit an-
tamaan raskaita uhreja, varmistaakseen 
kansallisen koskemattomuuden ja poh-
joismaisen elämäntapamme jatkossakin. 
Maanpuolustus on palvellut korkeampi-
en arvojen puolustamista.

Vapaaehtoista maanpuolustusta 
tuntevan näppituntuma kertoo, mille 
pohjalle maanpuolustushenki on raken-
nettu. Sen ylläpitäjät ovat järjestäytynyt 
maanpuolustusväki ja reservin upseerit. 
Saman tuloksen on vahvistanut myös Ris-
to Sinkko tutkimuksissaan. Reservin up-
seerien maanpuolustustahto on korkeam-
malla kuin aliupseerien tai miehistön. 

Mistä reserviupseereiden korkea 
maanpuolustushenki kumpuaa? Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun tuore 
tutkimus keväältä 2011, tekijöinä KTT 
Sampo Tukiainen ja KTM Jukka Matti-
la, toteaa maanpuolustushengen yhdek-
si lähtökohdaksi ilmiön, jota voi kutsua 
termillä perinteen silta vastuuseen. Suo-
ritettuaan reserviupseerikurssin reser-
viupseerit nimitetään tehtäviin, joissa 
heidän esikuvinaan ovat talvi- ja jatko-
sodan reservin upseerit. Tavoitetason 

asettaa se toiminta, joihin sotiemme ai-
kana reserviläinen kykeni. Veteraanien 
tekojen arvostus sanelee motivaatiota-
son. maanpuolustushengessä oli selvä ja 
vahva kytkös viime sotiemme perintöön.

Valitettavasti maanpuolustustah-
don rakentuminen sota-aikojen koke-
muksille ei ole synkronissa nykyisen 
maanpuolustusta ohjaavan turvalli-
suuspolitiikan kanssa. Maanpuolustus 
on kansainvälistä politiikkaa, joka ul-
kopuolisen silmin näyttää lähinnä hu-
vittavalta. Tuntuu siltä, että Suomi käy 
siirtomaasotaa kaikilla mantereilla, 
Kongossa, Afganistanissa ja Somali-
assa. Suomen mukanaolo ja valtuudet 
voimankäyttöön kaukomailla palvele-
vat ja turvaavat ”Suomen etuja euroop-
palaisessa turvallisuusympäristössä ja 
kansainväliseen yhteisvastuuseen liitty-
viä arvoja”. Kuulostaa hienolta. Ja mi-
kä näiden merkitys on maanpuolustuk-
seen? ”Kokemuksia” ja ”lisäarvoa” sa-
novat virkamiehet. ”Olematon, ellei pe-
räti marginaalinen”, sanovat epäilijät.

Suomalaisten kriisinhallintamenot 
ovat huimat. Valtion budjetissa vuodel-
le 2011 on varattu sotilaalliseen kriisin-
hallintaan 120 miljoonaa euroa, ja sum-
man arvellaan nousevan 150 miljoonaan. 
Tällä rahamäärällä Suomi lähettää Af-
ganistaniin 200 sotilasta, EU:n taistelu-
osastoihin 300 sotilasta 6 kuukaudeksi 
ja 120 sotilasta Somaliaan 4 kuukaudek-
si. Mitä saamme rahan vastikkeeksi, jo-
tain muutakin kuin pelkkiä ”kokemuk-
sia”? Voisiko rahan käyttää ”kokemuk-

sien” hankkimisen sijaan maamme puo-
lustuksen vahvistamiseen? 

Esimerkiksi 140 sotilaan lähettämi-
nen operaatio Atalantaan maksoi 16 mil-
joonaa euroa. Vertailun vuoksi yhden re-
serviläisen kertausharjoitusvuorokausi 
maksaa 140 euroa. Näin ollen Atalantan 
kuluilla olisi saatu 114 286 kertausharjoi-
tusvuorokautta. Keskimääräinen kertaus-
harjoitus kestää viisi vuorokautta, sum-
malla olisi harjoitettu 22 857 miestä, yh-
teensä kolme prikaatia! Henkilöstö olisi 
koulutettu kotimaan oloihin, organisaati-
oihin, omiin johtajiin, ja oman maan puo-
lustamiseen. Bonuskertoimena olisi ollut 
maanpuolustustahdon kasvu, sillä reser-
viläistä motivoi se, että hän saa kantaa 
annetun vastuun ja osallistua aktiivises-
ti maanpuolustustyöhön.

Ongelma on siinä, että nämä kaksi 
maailmaa eivät kohtaa. Maanpuolustus-
tahdon rakentuminen sotien kokemuksiin 
ja perinteinen isänmaanrakkaus  eivät ole 
sopeutettavissa politiikkaan, jossa Suomen 
maanpuolustuksen perustehtävä näyttää 
olevan aktiviteetti- ja seikkailumatkojen 
järjestäminen nuorisolle. Ongelmaan on 
kaksi ratkaisua: luovutaan siirtomaaso-
tatyyppisestä kaukopartioinnista ja pala-
taan takaisin vanhaan käsitykseen maan-
puolustuksesta. Tai sitten yritetään luoda 
toimivat sotilaalliset puolustus- ja turval-
lisuusratkaisut, jotka eivät rakennu patrio-
tismille ja sota-aikojen sisun ja uhrimielen 
kunnioittamiselle. Pintapuolisesti tarkas-
teltuna ensimmäinen vaihtoehto on se pie-
nimmän tuskan tie.

Pyhää henkeä ja 
kaukopartioita

Kirjoittaja KTM Juk-
ka I. Mattila on Hel-

singin reserviupseeri-
piirin hallituksen jä-

sen ja Reserviupseeri-
liiton liittovaltuuston 
jäsen. Mattila toimii 

Helsingin liittovaltuu-
tettujen vanhimpana.

Teemana Merellinen suorituskyky
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Kirkonmaan linnakkeen 
porukkahenki hakee vertaistaan
Isosaaren hiljentyessä ensi vuoden alussa Kotkan Rannikkopataljoonan Kirkonmaa jää - sanan varsinaisessa mie-

lessä – viimeiseksi linnakkeeksi, jossa varusmieskoulutus jatkuu ympäri vuoden. Millaista on palvelus ja elämä 

pienoisyhteiskunnassa, jossa arkipäivää pyörittävät monen eri joukon useat eri toimijat?

Kirkonmaan linnakkeen päällikön kapteeniluutnantti Lari Pietiläisen mukaan Kotkan – Suurisaari –tasan alue 

oli osa Pietari Suuren merilinnoituksen suunnitelmien ensimmäinen tasa, osa selusta-asemaa jota ruvettiin ra-

kentamaan 1912 Kilpisaaresta ja 1914 Rankista. Pattereiden rakentaminen alkoi 1916. Alkuperäinen ajatus oli tu-

hota vihollinen Suursaaren merialueella merimiinoitteiden avulla, joita suojattiin rannikopatterein. Vapaussodan 

jälkeen Rankin ja Kilpisaaren patterit tulivat rannikkopuolustuksen käyttöön, ne liitettiin osaksi RT2:ta ja muo-

dostivat sen I patteriston. Alokaskoulutus alkoi 1919. Itäisen vastuualueen tyhjiö huolestutti ja Pukkioon alettiin 

rakennettiin kaksitykkistä, kahdeksantuumaista patteria 1921. Se valmistui kaksi vuotta myöhemmin.

K otkan ja Haminan alueet näh-
tiin kriittisenä vihollisen mai-
hinnousun kannalta. Pukki-

on ja Rankin välinen tyhjiö käsitti kul-

kureitit Kotkaan. Näin mahdolliseen 
hyökkääjään ei kyetty vaikuttamaan. 
Vuonna 1923-24 todettiin yksiselittei-
sesti, että Kirkonmaahan tulee raken-

taa patteri suojaamaan Kotkan-Hami-
nan välistä aluetta. Rakennustyö alkoi 
1927 ja järeän patterin koeammuntoi-
hin päästiin kaksi vuotta myöhemmin 
elokuussa 1929. Kotkan alueen edustal-
le oli muodostunut nykyaikainen ja tuli-
voimainen merellinen puolustuskeskus. 
Mikä sitten on muuttunut? Itäisen Suo-
men rannikkotykistöllä on aina ollut 
tehtävänä taistelevan armeijan oikean 
sivustan suojaaminen niillä alueilla, 
joilla vihollisen hyökkäys armeijan kyl-
keen on mahdollista.

Parikymmentä palkollista, 
parisataa varusmiestä
Tänään Kirkonmaan linnake on kou-
lutus- ja valmiuslinnake, johon kuu-
luu Rankin vartiolinnake. Palkallis-
ta henkilöstöä on parikymmentä, heis-
tä yksi siviili ja varusmiehiä kymmen-
kertainen määrä. Linnakkeen tehtävä-

Pekka Kurvinen

Pekka kurvinen

Varastopäällikkö Jari Sakki sekä varastonhoitaja Hanna Varimaa ovat viihtyneet linnakkeen 
karuissa palvelusoloissa kumpikin jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Työpaikalta he löysivät 
myös toisensa.
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nä on operatiivisen valmiuden ylläpito 
ja suorituskykyisten joukkojen koulut-
taminen. Asejärjestelminä ovat Kirkon-
maan 100TK ja Rankin 130TK-kalus-
tot. Kirkonmaasta on matkaa meriteitse 
pohjoiseen Kotkaan kahdeksisen, itään 
Haminaan 25, länteen Rankkiin neljä, 
kaakkoon Haapasaareen 13 sekä etelään 
valtakunnan rajalle 20 ja Suursaareen 
33 kilometriä.

Kirkonmaan pinta-ala on 704 heh-
taaria, josta puolustusvoimien aluetta on 
255 hehtaaria. Tiestöä on yli 10 kilomet-
riä ja siviiliasutusta kymmeniä mökkejä.

Vuonna 1957 valmistuneessa ka-
sarmissa on 16 majoitustupaa, varusva-
rasto, liikuntasali, luokka, kuntosali, 
tulenkäytön simulaattori TUKSI, jol-
la kyetään harjoittelemaan esimerkik-

si rannikkotykistön meriammuntojen 
tulenjohtotoimintaa, sairastupa, ruo-
kala ja sotilaskoti. Asuntoalueella on 
4 rivitaloa, joissa 21 asuntoa. Taistelu-
ampuma-alue mahdollistaa joukkueen 
hyökkäys- ja puolustusammunnat, ras-
kaiden jalkaväkiaseiden sekä ilmator-
junta-ammunnat. Käsiaseilla harjoi-
tellaan 150 metrin rynnäkkökivääri- ja 
pistooliradoilla.

Sidosryhmät polttopisteessä
Päällikkö kapteeniluutnantti Lari Pieti-
läinen korostaa, että toimiva yhteistyö si-
viiliväestön kanssa mahdollistaa sotavä-
en harjoittelemisen koko saaren alueella. 

Linnake tarjoaa hyvät koulutus- ja 
harjoitusmahdollisuudet ase- ja ampu-
makoulutukseen, taisteluammuntoihin, 

liikunta- ja taistelukoulutukseen, kou-
lu- ja harjoitusammuntoihin sekä ran-
nikkotykistön ammuntoihin merelle ja 
ilmatilaan.

Päällikön johdossa ovat esikunta, 
komento- ja huoltojoukkue (valmius-
joukkue), koulutusosasto (”sotakomp-
pania”), aliupseerikoulu ja komennus-
osastot. Merkittävää on, että rannikko-
pataljoonan oman väen lisäksi työsken-
nellään huoltoyhteistoiminnassa Fazer 
Food Servicen, RUK:n, Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen, Puolustushallinnon 
Rakennuslaitoksen sekä Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen kanssa.

Alueellisen koskemattomuuden 
valvonnan ja turvaamisen vuoksi ope-
ratiivista valmiutta pidetään yllä varoi-
tustulen ampumismahdollisuuksin se-

Kirkonmaan linnakkeen päällikkö kapteeniluutnantti Lari Pietiläinen korostaa yhteistyön merkitystä niin Kirkonmaan saaren siviiliväestön 
kuin palveluksessa olevan henkilöstön sekä asevelvollisten keskuudessa. Perinteiden vaaliminen luo työlle vahvan perustan.

Pekka kurvinen

Teemana Merellinen suorituskyky
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kä virka-apuvalmiuksin. Jälkimmäistä 
varten linnakkeella on jatkuvasti 10 so-
tilaan virka-apuosasto kahden tunnin 
hälytysvalmiudessa. Joukon tehtäviin 
kuuluvat tehtävät saaristossa ja merialu-
eella, öljyntorjuntaan liittyvä tiedustelu 
osana meritiedustelua sekä jatkuva kou-
lutus. Henkilöstön palo- ja pelastusryh-
mä on savusukelluskykyinen. Henkilös-
tön koulutus ja valmiuden ylläpito ovat 
arjen ydintä, Pietiläinen hehkuttaa pai-
nottaa joukkonsa suorituskykyä.

Meritiedustelijoiden 
kouluttaminen päätehtävänä
Linnakkeen päätehtävänä on meritie-
dustelujoukkojen kouluttaminen tulen-
johto- valvonta- ja tiedustelutehtäviin 
niin varusmiehille, reserviläisille kuin 
palkalliselle henkilöstöllekin. Suori-
tuskykyisten joukkojen kouluttamisek-
si Kotkan Rannikkopataljoonan tavoi-
tevahvuus on 150 henkilöä (palveluk-
seen astuu 140) Kymenlaakson, Helsin-
gin ja Uudenmaan alueilta. Pääosa jou-
koista koulutetaan meritiedustelukomp-
panioihin, mutta osa myös linnakkeen 

tukitehtäviin. Lääkintä- ja merivalvon-
tamiesten ohella Kirkonmaassa on me-
rivoimien ainoa miehitetty sääasema.

Varusmieskoulutus jaksottuu kah-
deksan viikon peruskoulutuskauteen, 
jonka aikana opitaan yksittäisen tais-
telijan perusteet. Erikoiskoulutuskau-
della harjaannutaan yhdeksän viikon 
aikana toimimaan osanan ryhmää ja 
joukkuetta. Niin ikään yhdeksän viik-

koa kestävällä joukkokoulutuskaudel-
la toimitaan sodanajan kokoonpanona 
komppanian osana. Meritiedusteluali-
upseerikurssin meritiedustelu- ja me-
rivalvontalinjat kestävät 7+9 viikkoa. 
Rannikkopataljoonalla on reserviläisis-
tä koottu maakuntajoukko ”Merikot-
ka”. Maastovuorikausia kertyy vuodes-
sa lähes puolen sataa.

Meritiedustelukomppaniaa käy-
tetään kaikissa uhkamalleissa tilanne-
kuvan tuottamiseen koko rannikkoalu-
een alueella tai muodostamaan tiedus-
telun, valvonnan ja tulenjohdon paino-
piste rajatulla alueella. Kirkonmaa kou-
luttaa kaikki merivoimien meritieduste-
lukomppania. 

Linnakkeen päällikkö kapteeni-
luutnantti Lari Pietiläinen on iloissaan 
väkensä kyvystä toimia yhdessä rinta-
massa. Arvokkaiden perinteiden ja us-
vaisen tulevaisuuden kohtaaminen saa 
sotilaan kasvot kuitenkin mietteliäiksi.

Varusmiespalvelukselle linnak-
keella on ominaista pienen yhteisön ko-
dikkuus. Se mahdollistaa yksilön koh-
taamisen sekä tiiviin yhteishengen ra-
kentamisen iltavapaitta, kaukana kau-
pungin iloista ja suruista. Päällikkö 
pohtii, osataanko ympäristön mahdolli-
suudet huomioida: haasteellinen koulu-
tus ja elämykset ovat suorastaan katoa-
vaa kansanperinnettä.

Monialaista asiantuntijuuden 
yhteenhitsautumista
Rannikkopataljoonan huollon järjeste-
lylle on ominaista usea eri toimijan muo-
dostama kokonaisuus. Reserviupseeri-
koulun palveluksessa olevat varastomes-
tari Jari Sakki, varastonhoitaja Hanna 
Varimaa, Ari Enckelman sekä ajoneu-
voista vastaava huoltomies Erik Viiala 
korostavat, että Kirkonmaan linnakkeen 
vahvuus on loistava, eri toimijoiden väli-
nen yhteen hiileen puhaltamisen henki.

Varastonhoitaja Ari Enckelman huolehtii osaltaan taisteluvälineistä asevarastolla, 
jossa juokseva vesi on käsivarsilihaksien varassa.

Huoltomies Erik Viiala vastaa ajoneuvojen 
toimintakuntoisuudesta.

Pekka kurvinen

Pekka kurvinen

Teemana Merellinen suorituskyky
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Me olemme Arskan kanssa kahdes-
taan asevarastolla. Ari vastaa aseista ja 
a-tarvikkeista, minulla on pioneeri-, 
suojelu- ja viesti - ja kenttälääkintäpuo-
li. Hannan kontolla on vaatetus, kenttä-
muonitus ja kirjat, Jari tarkentaa.

Jari Sakin tie on kulkenut linnak-
keelle Kyminlinnan varastonhoitajan 
tehtävistä. Hanna Varimaa puolestaan 
siirtyi aikanaan Kaakonkulmalla Rau-
malta. Molemmat suitsuttavat palvelus-
paikkaansa – eikä ihme. Työtehtävien 
ohella Hanna ja Jari ovat löytäneet toi-
sensa myös siviilissä. Mantereella kum-
pikin asuu tykönänsä, mutta linnakkeella 
he jakavat työsuhdeasunnon yhdessä nel-
jän muun mantereen ja linnakkeen välil-
lä sukkuloivan siviilityöntekijän kanssa. 
Aina ei ole tarkoituksenmukaista tai edes 
mahdollista siirtyä yöksi saaresta pois. 

Lähtökohtaisesti siviiliammatti-
laisten peruskoulutus yllättää: Hanna 

on kampaaja ja Ari puolestaan on saa-
nut saman koulutuksen kuin Amican 
emäntä. Suurtalousesimies on vaihta-
nut kauhanvarresta rynnäkkökivääriin. 

Puolustusvoimat on huolehti-
nut tehtäväkohtaisesta koulutukses-
ta. Kurssitus on vaatinut kosolti myös 
omaa aktiivisuutta.

Hämeen Rykmentissä kävin tähän 
valmistavan kahden tai kolmen kuukau-
den asemies-/varastonhoitajan kurssin, 
Ari kertoo.  Jari puolestaan painottaa, 
että perehtyminen on vaatinut myös pal-
jon itseopiskelua muutaman viikon kon-
taktiopiskelun ohella.

Vuonna 1995 kävin varastonhoi-
tajakurssin, kolme vuotta sitten varas-
tomestarin kurssin. Varastomestarina 
olen kuitenkin työskennellyt kymmenen 
vuotta, mies virnistää, ja Hanna lyö li-
sää pökköä pesään:

Ensi kesänä olen hoitanut varas-

toa 15 vuotta ja menen vihdoin tehtä-
vään pätevöittävälle kurssille.

Palveluksen mielekkyys 
kumpuaa ihmisistä
Palvelusoloja Kirkonmaalla kolmikko 
ylistää vuolaasti ja painokkaasti.

Minkäänlaista eroa hierarkiassa 
siviili- ja sotilastyöntekijöiden kanssa ei 
koskaan ole havaittu. Meidän oma po-
rukkamme siellä Haminassa johon oike-
astaan kuulumme, sen sijaan on jäänyt 
vieraaksi. Siellä meidät koetaan enem-
mänkin Kotkan Rannikkopataljoonan 
väkeen kuuluvana, pataljoona- ja Kir-
konmaahenki on meissä oikeastaan lä-
himpänä.

Yhdestä suusta kaikki varasto-
työntekijät mainitsevatkin suurimmak-
si pullonkaulaksi materiaalitoiminnot.

Ongelmat kilpistyvät sanoihin lo-
gistiikka, logistiikka, logistiikka. Kul-

Kirkonmaan alokkaat totuttelevat sulkeisiin kaksi päivää palvelukseen astumisen jälkeen 13.7.2011.

Pekka kurvinen

Teemana Merellinen suorituskyky
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Kirkonmaan linnakkeen henkilöstö uuden saunan avajaisissa kesällä 2010.

jetukset tökkivät jatkuvasti. Kun pai-
navaa tavaraa pitää saada liikutelluksi 
isojakin määriä, kuljetuksissa on vaike-
utensa. Huoltokuljetuksiin on mahdo-
ton saada aselaatikoita, ja ollaan säiden 
armoilla. Kun KALA-lautta ei ole käy-
tettävissä, Kampela pysyy maissa yli 10 
sekuntimetrin tuulessa, Jari huokaa ja 
Hanna jatkaa:

Meillä ei ole ongelmaa vaatteitten 
kanssa mutta Fazer Amica, sotilaskoti, 
ruokatavarat tuottavat kesällä ongel-
mia. Joskus laiturilla pakasteet seisovat 
pari tuntia. 

Ei varusteiden rahtaaminenkaan 
aivan yksioikoiselta kuulosta, mutta 
peräti myönteistä asennoitumista osoit-
tavasti Jari korostaa toiveiden olevan 
pieniä.

Varusvarasto on kasarmin yläker-
rassa, rappuset on kiivettävä ylös, ei his-
siä, tavarat kannetaan käsin ylös, alas. 
Asevarasto on kilometrin päässä, sinne 
ei tule juoksevaa vettä. Huoltopäällikkö 
sanoi silloin aikanaan naureskellen, että 
onhan siinä meri ympärillä. 

Lämpimänä heinäkuisena haas-
tattelupäivänä joutuu aika ajoin pyyh-
kimään hikeä kasarmin yläkerran va-
rastohuoneessa. 

Ilmastointiinkin on tottunut, oli-
sit kysynyt 15 vuotta sitten, kun tulin ta-
loon ja oli 32 astetta sisällä, Hanna lau-
sahtaa ilme peruslukemilla. Sen kum-
memmin arvostelematta hän pitää ti-
lannetta vakiintuneen luonnollisena.

Minun aikanani lämpötilat ovat 
vaihdelleet 12 ja 36 asteen välillä. 

Ari huomauttaa, että paljolti on 
ollut tottuminen selviytyä 2010-luvun 
tehtävistä puolen vuosisadan menette-
lytapojen avulla.

- 60-luvuluvun vehkeillä suoriudu-
taan 2010-luvun vaatimuksista. Hanna 
täydentää, että tilat ovat mitä ovat, eikä 
koneellisesti pysty oikeastaan mitään te-
kemään.  Jari puolustaa toppuutellen he-
ti, että asevarastolla sentään pystytään 
Roclaa käyttämään. Suurin asevaraston 
puute on se, ettei sinne tule vettä. 

- Muuten ihan hyvä varasto!

Nöyryys ja erilaisuus 
voimanlähteinä
Tätä porukkaa kuunnellessa tulee vää-
jäämättä mieleen, että mantereen työ-
maitten ammattiruikuttajien olisi ter-
veellistä piipahtaa vaikkapa rospuut-
toaikana Kirkonmaassa. Vanha viisa-
us yhteisöllisyyden mukanaan tuomas-
ta vaikeuksien voittamisen kyvystä tu-
lee oivallisesti todistetuksi. Eivätkä nä-
mä valtiotyönantajan palkolliset valita 
edes saamastaan korvauksesta, jos koh-
ta työtyytyväisyyden ydinlähteet ovat-
kin porukkahengessä.

Mantereeseen verrattuna palkkaan 
tulee lisää 400-500 euroa käteen kuussa. 
Kun kommuunivuokra on 60 euroa, jää 
rahaa ihan mukavasti, Jari laskeskelee.

Tärkein syy, joka on auttanut py-
symään täällä, on selvästi yhteen hiou-
tunut porukkamme. Henki on aina ol-
lut loistava henkilövaihdoksista huoli-
matta. Kesäisin yhteismajoituksemme 
on kuin kesämökki – ei edes tee mieli 
lähteä pois, Hanna maalailee väen yh-
teenkuuluvuudentunnetta.

Talvella kulkeminen ei aina ole 
helppoa. Mantereelle saattaa päästä 
työpäivän jälkeen iltahämärissä. Kun 
on kaupat käynyt, ruoat valmistanut, 
onkin jo nukkumaanmenon aika. He-
rätyskello soi viideltä. Niissä oloissa 
saareen jääminen houkuttaa.

Täällä on aina aktiviteettia, lue-
taan paljon, katsotaan televisiota, ker-
ho on ja sauna, varastoihmiset pohtivat 
yhteiselon vahvuuksia mahdollisuuksia 
– juuttumatta omiin taikka heikkouk-
siin taikka ympäristön uhkiin. 

Ja esimerkillinen yhteishenki nä-
kyy arjen työssä: kun ihminen kasvo-
jen takana, kuoren sisällä tulee tutuksi, 
asioiden hoitamisesta tulee sujuvampaa. 
Tutkijat taitaisivat kutsua erilaisuuden 
sietokyvyn kehittymiseksi…

PuOlustusvOimat

Teemana Merellinen suorituskyky
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Tulevaisuudenusko ei horju
Uudenmaan Prikaatin heinäkuussa yli 800 alokasta

Vielä tuntemattomia sotilaita odottavat 180 – 362 vuorokauden aamuherätys sekä ainakin suomenkielisille käsittämättömät varustesäkin 
stridsbälte, skyddmask ja sked- och gaffelkombination.

Kommodori Juha Vauhkonen osoitti erinomaista pelisilmää kutsuttuaan median edustajat todistamaan joukko-

osaston palvelukseenastumispäivää maanantaina 11. heinäkuuta. Esikunnan kahvihuoneen puitteiltaan sotilaal-

lisen karussa tilaisuudessa (tarjolla termoskannukahvia, suolainen pasteija ja täytekaramelli osallistujaa kohden) 

hän ei eksynyt jaarittelemaan joutavia PowerPoint-sulkeisten takaa.

Näennäisesti valmistautumatta - papereitta, kalvoitta ja tilastoitta -  Uudenmaan Prikaatin komentaja osoit-

ti kykynsä tyrmätä julkisuuden keskustelut itsenäisen joukko-osaston tulevaisuuden varjoista tai palvelusajan 

lyhentymisen tarpeellisuudesta. Ulkoiselta olemukseltaankin turvallisuutta ja luottamusta herättävä, vakaa ja 

sanansa harkitsevasti asettava sotilas kahvipöydän päässä halusi keskustella, kehotti kysymään.

Pekka Kurvinen

rekryt i 1.  
JK/NylBr 1/1978

Pekka kurvinen

Teemana Merellinen suorituskyky
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S äästövaatimukset, uhka jouk-
ko-osaston alasajosta ja keskus-
telut ammattiarmeijasta kaik-

kosivat, kun yhteensä 815 alokasta, jois-

ta 14 naista, astui palvelukseen Uuden-
maan Prikaatiin 11. heinäkuuta. Perin-
teiseen tapaan valtaosa astui palveluk-
seen Pohjanmaalta, pääkaupunkiseudul-

ta tai Uudeltamaalta. Yli puolet varus-
miehistä palvelee vähintään 270 vuoro-
kautta. Siviilipalveluksen suorittavia on 
esikuntaupseeri yliluutnantti Mikael Is-
bergin mukaan yhä vähemmän. 

Miehistön koulutus koostuu pe-
ruskoulutuskaudesta, seitsemän viikon 
pituisesta erikoiskoulutuskaudesta ja 
joukkokoulutuskaudesta, joka jatkuu 
puolen vuoden mittaisen koulutusajan 
loppuun asti. Erikoiskoulutuskaudel-
la miehistö saa oman aselajinsa perus-
koulutuksen voidakseen toimia sodan 
ajan tehtävässään. Yli 180 vuorokautta 
palvelevat miehistöön kuuluvat toimi-
vat joukkokoulutuskauden jälkeen seu-
raavan saapumiserän huoltotehtävissä. 

Peruskoulutuskaudella johtajan-
taitoja osoittavat siirretään aliupseeri-
kouluun, jossa he saavat koulutusta so-
dan ajan johtajatehtäviin. Kyvykkäim-
mät johtajakoulutukseen valitut siirty-

Alokas Jonas Hyvönen Kirkkonummelta ilmoittautuu palvelukseen kasarmialueen pääportilla.

Pekka kurvinen

Teemana Merellinen suorituskyky

Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305
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vät Haminan Reserviupseerikouluun tai 
Suomenlinnan Merisotakouluun. Kaik-
kien johtajien palvelusaika on 362 päi-
vää ja ensimmäisen puolen vuoden jäl-
keen he toimivat seuraavan saapumi-
serän kouluttajina ja johtajina.

Neljässä kuukaudessa 
velvoitteet eivät täyty
Lehdistötilaisuudessa kommodori suit-
si vellovaa keskustelua palvelusajan ly-
hentämisestä.

Neljässä kuukaudessa johtajakou-
lutuksen saavat eivät ehdi käytännössä 
osoittaa oppimiaan taitojaan joukkon-
sa johtajina. On syytä muistaa, että hei-
dän tulee saada toimia varusmiespalve-
lusajan jälkeisen sijoituksensa mukai-
sessa johtamistehtävässä johdettaviensa 
kanssa ja esimiehinä.

En näe mahdollisena tämän jär-
jestelmän lyhentämistä. Hyvällä omalla 
tunnolla totean, että tällä tavoin saam-
me koulutusvelvollisuutemme täytetyksi 
hyvin. Muussa tapauksessa joutuisimme 
tinkimään velvollisuuksistamme liikaa. 

Juha Vauhkonen haki vahvistusta 
sanoilleen viime vuoden syyskuun Risto 
Siilasmaan johtaman työryhmän rapor-
tista, joka pohti asevelvollisuuden jär-
jestelyä osana puolustusvoimien raken-
nemuutosta säästötarpeineen.

Ymmärsin niin, että se olisi vain 
yksi pohdittava vaihtoehto ”jos mikään 
muu ei auta” -ajatuksin, ei esitys, ko-
mentaja, kommodori Vauhkonen ker-
too mielipiteensä viitaten Siilasmaan 
työryhmän raporttiin, jonka se luovut-
ti puolustusministeri Jyrki Häkäniemel-
le viime vuoden syyskuun lopussa.

Nykyinen toimintatapa toimii par-
haiten suomalaisille. Niin kauan kuin tär-
kein tehtävämme on tuottaa sodanajan 
joukkoja ja kyse on aluepuolustuksesta, se 
on ehdottomasti kustannustehokkaampi. 

Komentaja toi lisäpuhtia sanoil-
leen havainnoistaan rauhanturvateh-
tävissä, joissa sai työskennellä sekä am-
matti- että asevelvollisuusarmeijan soti-
laiden kanssa.

Hetkeäkään ei tarvinnut hävetä 
asevelvollisuusarmeijamme sotilaita, 
Vauhkonen toteaa pöydän päästä rau-
hallisen vakuuttavasti erinomaisen täs-
mällisellä ruotsin kielellään.

Peruskorjattuihin kasarmeihin 
ei rekrytointiongelmia
Uudenmaan Prikaatin tulevaisuus on 
komentajan visioissa loistava. Vauhko-
nen ei näe esteitä sille perinteelle, että 
portista virtaisi väkeä kasarmeille vielä 
vuosia. Kaikkiaan hän ylistää suomalai-
sen, asevelvollisuuteen perustuvan jär-
jestelmän tarpeellisuutta. Jos sen sijaan 
peruskoulutuskausi lyhenee kaksi kuu-
kautta, on kaksi mahdollisuutta: lyhen-
tää kaikkia kolmea varusmieskoulutuk-
sen osaa tai kokonaan lopettaa kolmas, 
johtajakoulutus. Hän ei näe mahdolli-
suutta realistisena.

Prikaati tarvitsee vähintään 750 
alokasta vuoden kumpaankin saapu-
miserään täyttääkseen koulutusvelvolli-
suutensa ihanteellisesti. Heinäkuun saa-
pumiserä osoitti, että ongelmia ei näytä 
olevan. Varusmiespalveluksesta kaiken 
hyödyn tulevaisuutta silmällä pitäen ha-
luavat suomenkieliset asevelvollisetkin 
kun ovat oivaltaneet kielikylpymahdol-
lisuuden. Noin 14 % palvelukseen astu-
vista on suomenkielisiä.

Huoltopäällikkö komentajakap-
teeni Thomas Grönvall ja esikuntaup-
seeri yliluutnantti Mikael Isberg kuvasi-
vat varusmiespalveluksen suorituspuit-
teita suotuisiksi: kunhan alkuhässäkäs-
tä aikataulutuksineen parin viikon to-
tuttelun jälkeen päästään arkirutii-
neihin, elo täydellisesti peruskorjatus-
sa kasarmissa alkaa sujua. 100 vuotta 
vanhasta kakkoskasarmin tiiliraken-
nuksesta ovat käytännössä jäljellä vain 
ulkopinnat. Kranaatinheitinammatti-
laisilla ja pioneereilla on mahdollisuus 
keskittyä erikoisosaamiseensa.

Rannikkotykistötaustainen Uudenmaan Prikaatin komentaja kommodori Juha Vauhkonen loi 
lehdistötilaisuudessa uskoa joukko-osaston tulevaisuuteen oman lipun alla.

Pekka kurvinen
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Armeijan siviileille tarjoamat työmahdollisuudet näyttävät olevan pimennossa monelta kadunkulkijalta. 

Kuullessaan että tammisaarelainen nainen palvelee puolustusvoimissa, Uudenmaan Prikaatissa, moni arvelee 

hänen saavan ansionsa sairaalasta tai siistijän tehtävistä. Yllätys on, että armeija tarjoaa siviilille työtä monipuo-

lisissa, kiintoisissa ja vaativissa tehtävissä. Olisiko rekrytoinnissa tehostamisen paikka?

Toimistosihteeri Monica Grönqvist viihtyy Uudenmaan Prikaatissa 

S yntyjään tammisaarelainen Mo-
nica Grönqvist on saanut kat-
sella julkista työnantajaa useas-

ta eri näkökulmasta.  Työhistoriaan kuu-
luvat muiden muassa posti, käräjäoikeus, 
sairaala ja kaupungin virastot. Pätkätyö-
jakson taas kerran päätyttyä Monicalle 
tarjottiin vakituista työpaikkaa Uuden-
maan Prikaatissa. Pesti on kestänyt jo 
kymmenen vuotta.

- Joskus tulee mieleen, että pitäisikö 
vaihtaa maisemaa ja työpaikkaa. Mutta 
julkisen puolen työpaikoista tämä on eh-
dottomasti paras. Koulutukseeni nähden 
työ ei ehkä ole ihan sitä, mitä olisi toivo-
nut, markkinointimerkonomi pohdiskelee.

- Toisaalta varuskunnan yhteishenki 
on hyvä ja minulle on tarjoutunut mahdol-
lisuus hyvin erilaisiin tehtäviin kuluneina 
vuosina, toimistosihteeri asettelee painoja 
vaakakupissa. Koen hienona sen, että saan 
työskennellä miehisessä työympäristössä, 
Monica virnistelee ja viittaa kielteisiin ko-
kemuksiinsa joissain naisvaltaisissa valtion 
laitoksissa. Niissä kun joutui kuulemaan 
paljon enemmän nalkutusta.

Prikaatin ainutlaatuinen imago 
luo yhteishengen perustan
Mietiskellessään Uudenmaan Prikaatin 
erityisominaisuuksia Monica Grönqvist 

nostaa esiin joukko-osaston ainutker-
taisen imagon. Puolustusvoimien ver-
tailutaulukoissa NylBr erottuu eduk-
seen. Identiteetille on ominaista moni-
nainen omalaatuisuus.

- Meille on ominaista, että meri-
voimissa olemme me ja kaikki muut, yh-
täältä kileimuurin ansiosta, toisaalta 
siksi, että olemme jotenkin sivummalla.

- Meillä menee nähdäkseni tosi hy-
vin, kun katselee esimerkiksi työhyvin-
vointi- ja jaksamiskyselyjä. Ruotsin kieli 
hitsaa omalta osaltaan porukkamme yh-
teen, ja joukko-osasto on myös turvalli-
nen työpaikka tässä pätkätöiden ja irtisa-
nomisten maailmassa. Minulle varuskun-
nan sijainti on myös ihanteellinen. Asun 
kolmen kilometrin päässä työpaikasta 
omakotitalossa, joka oli jo lapsuuskoti-
ni. Kotimatkat sujuvat leppoisasti pol-
kupyörällä, jolloin työmurheet on help-
po jättää kotiin palatessaan kasarmille.

- Toisaalta sosiaalisena ihmisenä 
kaipaan asiakkaita. Minä kun olen täl-
lainen iloinen ja pirtsakka tyttö, Moni-
ca hehkuttaa hersyvästi nauraen. 

Virkatie tuntuu ajoin myös jäykäl-
tä, samoin joissain tapauksissa yliampu-
vilta tuntuvat määräykset.  Monica ei ai-
na ole jaksanut ymmärtää asioiden kier-
tämistä ja kaartamista. Koomiselta tun-

tui aikoinaan myös määräys ikkunaver-
hojen kiinnipitämisestä.

- Aiemmin ikkunaverhojen piti ol-
la kiinni, kun joku voi katsoa, mitä mi-
nulla on tietokoneessa. Halusin esikun-
nassa nähdä sataako vai paistaako ul-
kona. Tuntui, että piittaamatta salatta-
vuusvaatimuksesta kaiken pitää joskus 
olla piilossa salattavuudesta huolimat-
ta, etteivät vain ulkopuoliset näe…

Sopeutuminen suljettuun yhtei-
söön ei kaikkinensa ole ollut hankalaa.

- Kun tulin tänne, isoin ongelma oli 
kun ensin portista sisään astuessa ja sitten 
esikunnan ovesta sisään tullessa piti näyt-
tää kulkulupa, ja sitten vielä huoneeseen 
oli oma avaajansa, ja tietokoneeseen tar-
vittiin salasana - siis neljä lukkoa ennen 
kuin pääsin tekemään työtä, toimistosih-
teeri muistelee.

Työ ja vapaa-aika erillään
Eivätkä myönteiset työympäristöteki-
jät rajoitu vain työn tekemisen laatuun. 
Yksinhuoltajaäidin poika suorittaa 
paŕ aikaa varusmiespalvelustaan koti-
kaupungin joukko-osastossa. Ja sokeri-
na pohjalla prikaatista Monica on löytä-
nyt myös elämänkumppanin. Luutnant-
ti  Jari Kuiro siirtyi juuri reserviin pri-
kaatin urheilu-upseerin tehtävistä.

”Ylpeänä teen tätä työtä, 
  jolla on tarkoitus”

Pekka Kurvinen
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Vaikka Monica ja Jari koettavat 
välttää työasioista puhumista vapaa-
ajalla, molempia on alitajunnassa jäy-
tänyt julkisuudessa jatkuvasti käytävä 
keskustelu Uudenmaan Prikaatista itse-
näisenä joukko-osastona Tammisaares-
sa. Miehen pääsy reserviin näyttää tätä 
keskustelua vasten ymmärrettävästi tun-
tuneen helpotukselta.

Kokonaisuutena Monica on tyyty-
väinen palveluspaikkaansa. Edes palk-
kaus ei saa moitteita, mutta yhteiseloa 
hän jatkaisi varsinaisten työtehtävien 
ulkopuolella enemmänkin.

- Kerran vuodessa tunti pari kolme 
kestävistä keskusteluista on hyötyä, saan 
sanoa mielipiteeni. Toisaalta on ihan sama, 
kerronko haluavani olla täällä alle vuoden 
vai yli kolme vuotta – rasti pannaan aina 
jälkimmäiseen ruutuun, Monica virnistää.

-  Jos vielä pikkuisen katsomme esi-
miehenikin kanssa tehtäväkuvaukseni lä-
vitse, voi olla että palkkakin nousee. Olisi 
hyvä, jos koulutusta saisi lisää, samoin mo-
nipuolisempia urakehitysmahdollisuuksia.

- Esikunnan naisista olen joidenkin 
kanssa tekemisissä vapaa-aikana. Meillä 
ei ole esimerkiksi harrastuspiirejä. Olen 
koettanut heittää ajatuksen, että meni-
simme vaikkapa sauvakävelemään, aero-
biciin tai syksyiseen sienimetsään ja sit-
ten nauttimaan yhdessä kupposen kahvia, 
mutta en ole oikein saanut vastakaikua, 
Monica pahoittelee yhteisöllisyyysvajetta. 

Suppeat 
etenemismahdollisuudet
Ja osansa saa työnantajakin jatkuvassa 
kustannuspaineessa:

- Prikaati järjesti ennen tyky-juttu-
ja, mutta nyt on taas säästökuuri tässäkin.

Uudenmaan Prikaatin parin sa-
dan palkallisen henkilön joukosta noin 
viidennes on siviilejä, heistä enemmis-
tö lienee Monica Grönqvistin mukaan 
naisia. Kokonaisuutena joukko-osasto 

Toimistosihteeri Monica Grönqvist viihtyy Uudenmaan Prikaatissa 

selviää pitkäaikaisen työntekijän arvi-
oissa kuivin jaloin. 

- Parasta on mahdollisuus avoimien 
keskustelujen käymiseen vapaasti. Kränät 
selvitellään heti, asiat eivät jää muhimaan 
saati että joku yhtäkkiä romahtaa. Sosi-
aalikuraattorin luo pääsee tarvittaessa, 
jos alkaa ahdistaa. Ja henkilöstöpäällik-
kö Timo Oksanen kyllä katsoo, että kaik-
ki voimme hyvin, Monica heläyttää hersy-
vän naurunsa ja vakavoituu taas.

- Nousujohteista, pitkäkestoista 
koulutusjärjestelmää ei ole lyhytkurs-
seja lukuun ottamatta. Esimerkiksi sel-
laista, joka tukisi merkonomin perus-
koulutustani tai päinvastoin ei ole. Pri-
kaatissa ei siviilille ole uraputkia. 

- Eniten tökkii tiedotus, sitä me si-
viilit emme saa riittävästi. Organisaati-
ossa meillä on eri sektorinjohtajia ja it-
se päällikkö, linjaesimies. Palaverit ovat 
tuossa kahvihuoneessa, jonka jälkeen 
päälliköt lähtevät kertomaan tietonsa 
sektorinjohtajille ja muille mielestään tie-
toa tarvitseville, mutta minä jään sivuun. 

Tosi paljon saan penkoa asioita PVAH:sta 
– ja koettaa ammentaa keittiön kautta, 
Monica viittaa sotilaspuolisoonsa. 

Jokainen voi vaikuttaa omaan 
työmotivaatioonsa
Monica Grönqvist korostaa, että mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan työmo-
tivaatioonsa ja palvelussuhteeseen on, 
kun vain tekee oman osuutensa. Toimis-
tosihteeri on ottanut tilaisuuksista vaa-
rin: hän toimii aktiivisesti esimerkiksi 
joukko-osastonsa yhteistyöneuvottelu-
kunnassa, työhyvinvointia koordinoi-
vassa elimessä sekä Maanpuolustuk-
sen henkilökuntaliitossa. Sanavalmis, 
myönteiseen yhteiseen kehittämiseen 
uskova toimistosihteeri osaa ja uskal-
taa tuoda mielipiteensä esiin.

- Ajoin tuntuu, että siviilit ovat vä-
hän toisen luokan kansalaisia, vihonvii-
meiset pienet pahnanpohjimmaiset,  jos 
saan sanoa.  Mutta toisaalta - sain kyllä 
kutsun merivoimien vuosipäiväjuhlaan, 
Monica iloitsee vilpittömästi.

Toimistosihteeri Monica Grönqvist on viihtynyt Uudenmaan Prikaatissa jo kymmenen 
vuotta. Hän on urallaan saanut huolehtia esikunnan ja huollon monipuolisista tehtävistä. 
Esimerkkinä käy  pohjoismaisen taisteluosaston NBG:n materiaalitoiminnoista vastaaminen.

Pekka kurvinen
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viin ja heistä tehtiin sotilaskolmiotte-
lijoita. Siihen aikaan lajiin kuului yk-
si kouluammunta rynnäkkökivääril-
lä, 200 metrin uinti sekä 3 kilometrin 
maastojuoksu. 

- Minä innostuin samasta asiasta, 
sillä oma vuoroni harmaissa oli aivan 
nurkan takana. Tosin urheilutavoittee-
ni oli kyllä rehellisesti sanottuna se, et-
tä jos pääsisin urheilemaan, niin sääs-
tyisin turhasta ”ryynäämisestä”, Mag-
nus naurahtaa.

Niinpä nuori porvoolainen hakeu-
tui pikimiten Uudenmaan Prikaatin ur-
heilu-upseerin puheille. Toive oli päästä 
urheiluvalmennukseen lajina kolmiottelu.

- Muistan hyvin, kun minulle vas-
tattiin, että ”Alokas Lönnqvist on nyt 
vaan rauhallinen, suoritetaan ensin pe-
ruskoulutusjakso ja katsotaan sitten.”

Lomatulitusta ja kurinalaista 
harjoittelua
Rynnäkkökivääri pysyi kuin pysyikin 
hyvin varusmiehen käsissä, ja saavu-
tuksena oli valioluokan tulos – mikä 
takasi jopa kolmen vuorokauden kun-
toutusloman. Mutta 12 minuutin juok-
sutesti tuotti uimarin vaatimattomuu-
della ainoastaan 2650 metriä. Sen sijaan 
Magnus käytti tilaisuutta hyväkseen ja 
kävi ensimmäisillä lomillaan kansalli-
sissa uintikilpailuissa ja saavutti siel-
lä ajan 400 metrin vapaauinnissa, joka 
puolustusvoimien taulukoiden mukaan 
oikeutti suurmestariluokan merkkiin. 

Nylands Brigadilla on monipuolinen ja vaikuttava kokoelma urheilume-

nestyksiä, mutta tämä on niistä kenties poikkeavin.

Syksyllä vuonna 1979 Tammisaaren kasarmialueelle asteli nuori por-

voolainen Magnus Lönnqvist -niminen kaveri. Hän eikä kukaan muukaan 

ollut tietoinen että varusmiespalvelus tulisi olemaan merkittävä virstan-

pylväs hänen elämässään.

Tämä on hänen tarinansa.

Magnus Lönnqvist elää niin kuin opettaa

Varusmiespalveluaika Dragsvikissa 
loi teräsmiehen peruskunnon

-O lin teini-ikäisenä ui-
mari kotikaupunkini 
uimaseurassa ja juuri 

aikuisuuden kynnyksellä muutama seu-

ran uimari lähti suorittamaan varus-
miespalvelustaan Haminaan, Magnus 
Lönnqvist muistelee. Pian nämä kave-
rit pääsivät siellä urheiluvalmennetta-

Magnus Lönnqvist, Suomen ensimmäinen Teräsmies maalissa Joroisissa vuonna 1983 
- tästä alkoi ammattiurheilijan ura.

Pekka Kurvinen
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Taas tuli lisää kuntoutuslomaa! Nyt 
urheilu-upseeri sai silmät auki ja pyysi 
Magnuksen luokseen. Prikaatin urhei-
lujoukkoihin ei tullut siirtoa, mutta tuli 
lupa harjoitella kahtena iltapäivänä vii-
kossa. Tämän myönnytyksen teki pans-
saritorjunnan esimies, sillä Magnus oli 
erinomainen voimavara yksikön urhei-
lutoimintaan. 

- Kyllä minulla oli tarkoitus ot-
taa intistä kaikki irti ja mennä aina 
RUK:hon saakka, mutta en vaan mah-
tunut joukkoon – oli liian monta minua 
parempaa hakijaa, Magnus pohdiskelee. 

Harjoittelusta tuli jokailtaista. 
Jopa keskiviikkoillat, jotka olivat suo-
sittuja Gnäggetin oluttuoppien äärel-
lä, saivat jäädä, kun Magnus suuntasi 
varuskunnan urheilutalon punttinurk-
kaan. Siellä odottivat levytanko pai-
noineen sekä muutama penkki. Niistä 
sommiteltiin kavereiden kanssa erilai-
sia harjoitusmuotoja. 

Talven mittaan Magnus sai myös 
mahdollisuuden käydä uintileireillä, 
sillä siihen aikaan Tammisaaressa oli 
ainoastaan Knipanin uimala, joka oli 
avovesiuimala. Se oli kesäinen harjoi-
tuspaikka.

- Sain vastuun kerätä joukkueen 
niistä varusmiehistä, jotka tunnustau-
tuivat uimareiksi. Meitä taisi juuri olla 
kourallinen, Magnus muistelee.

- Talvella hiihdin myös jonkun va-
ruskunnan kilpailun, mutta enpä juuri 
menestynyt. Lumien sulettua juoksuhar-
joittelua lisättiin. Kyselin neuvoja yhdel-
tä varusmieskaverilta joka oli maileri ja 
hänen neuvojensa avulla rupesin harjoit-
telemaan. Olin hyvin tinkimätön itseni 
kanssa ja muistan hyvin kun eräänä ko-
van vetoharjoituksen päätteeksi puus-
kutin henkihieverissä puuhun nojaten. 
Tunsin, miten kiertävä vatsa tyhjeni 
housuihin, Lönnqvist nauraa.

Puolustusvoimien ja 
Sotilasurheiluliiton 
mestaruudet
Kesän myötä tuli aika lunastaa ne odo-
tukset, jotka Magnus oli itselleen ka-
sannut vaatimalla harjoitteluvapaata 
edustaakseen prikaatia sekä Puolus-
tusvoimien että Sotilasurheiluliiton 
kilpailuissa. 

Ensimmäisen kilpailun Magnus 
suoritti Kajaanissa, jonne hän matkus-
ti junalla mukanaan myös rynnäkköki-
vääri. Kisoista palattiin pronssikolikko 
taskussa ja melko paljon hampaankolos-
sa. Odotukset eivät vastanneet suoritus-
ta – ainakaan Magnuksen mielestä.

Mutta sitten taivas aukeni. Kahden 
viikon sisään Magnus otti itselleen se-
kä Puolustusvoimien että Sotilasurhei-
luliiton mestaruudet. Ja ensin mainitus-
sa kisassa suoritus oikeutti kaiken lisäk-
si Suurmestariluokan merkkiin. Lomia-

kin tuli ihan kivasti, Magnus virnistää.
Näillä meriiteillä tuli sitten pyyn-

töjä jäädä armeijan palvelukseen urhei-
lemaan. Tämä ei kuitenkaan kiinnosta-
nut, sillä opinnot Hankenilla odottivat.

Elinikäisiä ystävyyssuhteita
Kaiken kaikkiaan Magnus Lönnqvist 
muistelee palvelusaikaansa ”Drakassa” 
upeana ajanjaksona. 

- Meillä oli erinomainen henki ali-
upseereiden välillä. Meistä tuli niin hy-
vät ystävät, että olemme tavanneet vii-
den vuoden välein aina vuodesta 1980 
lähtien. Joka kerta teemana on ollut 
puolustusvoimat, sillä tuvan kavereista 
kourallinen valitsi armeijan työpaikak-
seen, Magnus kehuu ja lisää että hän vie-
lä juuri ennen kotiutumistaan sai korp-
raalin vinkkelit.

- Ja Cooperissakin kipitin kotiu-
tuessa 3650 metriä. Eli voidaan hyväl-

Lönnqvist on tänäänkin iskukunnossa. Hän viihtyy pyörän selässä ja taittaa vuodessa noin 
4000 km kotiseudullaan Porvoossa.

Teemana Merellinen suorituskyky
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lä syyllä sanoa, että puolustusvoimissa 
kunto nousee!

Kauppakorkeaopintojen vastapai-
noksi Magnus jatkoi kolmiottelua, nyt 
siviilissä, ja pian ohjelmaan tuli nyky-
aikainen viisiottelu. Siinä kaksi lisälajia 
olivat esteratsastus ja miekkailu. Parisen 
vuotta Magnus ehti tätä lajia harrastaa 
ennen kuin kokeili ensimmäistä Teräs-
mieskilpailua Joroisissa. Teräsmiehet ui-
vat, pyöräilevät ja juoksevat. Tämä mo-
nipuolisuuslaji oli kuin räätälöity Mag-
nukselle ja niin urheilu-ura lähti nousu-
kiitoon. Samalla kun Hankenin opinnot 
olivat jäädä kesken, palkintokaappiin al-
koi kertyä mestaruuksia. Niistä Euroo-
pan mestaruus vuonna 1986 on paras saa-
vutus Magnuksen urheilu-uralla. Onnek-
si opinnotkin saatettiin päätöksen. Sillä 
vuonna 1991 ura urheilijana oli takana, 
ja oli työ- ja perheuran aika.

Osaaminen ja kokemukset 
työyhteisöjen hyödyksi
Lapsia siunaantui kaikkiaan kolme, jot-
ka kaikki ovat jo aikuisia. Työuran osal-
ta  parin oppivuoden jälkeen Magnus os-
ti työnantajansa liiketoiminnan ja ryh-
tyi yrittäjäksi käytetyn tietotekniikan 
parissa. Näin jatkui aina vuoteen 2009, 
jolloin suuri kumppani osti Magnuksen 
firman kuusine työntekijöineen. 

Uuden omistajan palveluksessa 
Magnus jatkoi pari vuotta, jonka jälkeen 
hän päätti uudemman kerran ryhtyä yrit-
täjäksi, mutta toisella toimialalla. Vuoden 
alusta Magnus on vetänyt Clover Bonum 
Oy:tä, joka keskittyy auttamaan yritysten 
johtoryhmiä kohti parempaa jaksamista 
ja terveyttä. Haluan opettaa niin kuin elän 
ja olen huomannut, että työssä jaksaminen 
on tänä päivänä erittäin suurten haastei-
den edessä, Magnus päättää.

Tuomas Hellsten

Yliluutnantti  
Tuomas Hellsten  
Maakuntajoukon 
johtaja

K otkan Rannikkopataljoonan 
maakuntajoukon 5. toiminta-
vuosi lähestyy loppuaan. Me-

rikotka- niminen joukko koostuu pää-
osin Kotkassa meritiedustelukoulutuk-
sen saaneista reserviläisistä, jotka har-
joittelevat vuosittain omassa toimin-
taympäristössään joukolle käskettyjä so-
dan ja rauhan ajan tehtäviä. Merikotka 
on vuonna 2006 alkaneen rekrytoinnin 
jälkeen pysynyt lähes samassa kokoonpa-
nossa ja vahvuudessa. Reserviläiset ovat 
sekä sitoutuneita että motivoituneita toi-
mimaan osana maakuntajoukkoa. Meri-
kotkalla on vuosittain yksi kertaushar-
joitus sekä 2-3 vapaaehtoista harjoitusta. 

Merikotka ylläpitää ja kehittää jat-
kuvasti omaa suorituskykyään. Maakun-
tajoukon harjoitukset ovat aina sidoksis-
sa joko käskettyjen sodan ajan tehtävien 
tai virka-aputehtävien harjoitteluun. 
Virka-aputehtävistä mainittakoon eri-
laiset etsintätehtävät sekä öljyn levinnei-
syyden tiedustelu rannikkoalueella. 

Vuosien 2009 ja 2010 merkittävim-
mät yhteistyökumppanit viranomaisyh-
teistyön saralla ovat olleet Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu SÖKÖ- hankkeineen 
sekä Kymenlaakson pelastuslaitos. SÖKÖ 
on rannikkoalueen öljyntorjuntaa suures-
sa alusöljyvahingossa kehittävä hankeko-
konaisuus, jota toteutetaan viranomaisyh-
teistyössä. Hankkeessa on mallinnettu 
30 000 raakaöljytonnin vuotamista me-
reen Somerin tasalla, meriliikenteen sol-
mukohdassa, ja sen mahdollisia vaikutuk-
sia Kymenlaakson rannikolle. Puolustus-

Teemana Merellinen suorituskyky
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voimien rooli öljyonnettomuudessa liittyy 
öljyntorjuntatehtäviin, joihin maakunta-
joukko osallistuu öljyn levinneisyyden tie-
dustelulla. Tarkoituksenmukaisen puhdis-
tusmenetelmän ja ensimmäisenä puhdistet-
tavien kohteiden määrittelemiseksi ranta-
alueet pitää tarkastaa. Tätä työtä varten 
SÖKÖ:ssä on luotu omat karttalehdet koko 
Kymenlaakson rannikolta sekä tiedustelu-
lomakkeet, joihin havainnot kohdealueilta 
kootaan. Öljyn levinneisyyden tiedustelun 
tavoitteita on neljä: 

 – määrittää öljyyntyneen 
rantaviivan alueellinen laajuus ja 
öljyyntyneiden eläinten määrä,

 – määrittää saastuneen alueen ran-
tatyyppi ja öljyyntyneisyysaste,

 – dokumentoida nämä tiedot sekä
 – valmistella aluetta 

puhdistusjoukkoja varten ja 
tunnistaa mahdolliset rajoitteet 
rantaan pääsemiseksi.

MERIKOTKA 
– maakuntajoukon osaamista puolustusvoimien  

ja muiden viranomaisten tarpeisiin

Näiden tietojen välittäminen tor-
juntatyön johtajalle on erittäin tärkeää, 
jotta voidaan koordinoida torjuntatyö-
voimaa eri kohteisiin tärkeys- ja kiireel-
lisyysjärjestyksessä. Jotta maakuntajouk-
koa voidaan kyseisessä tehtävässä käyt-
tää, pitää joukon saada virka-apupyyn-
tö. Merikotka saadaan varustettuna toi-
minta-alueelle varsin nopeasti. Henkilö-
kohtainen varustus on jaettu reserviläisil-
le kotiin ja ryhmäkohtainen materiaali on 
painopistealueella valmiina odottamassa. 

Maakuntajoukko toimii ja harjoit-
telee vuosittain haastavissa rannikon ja 
saariston olosuhteissa. Olosuhteet aset-
tavat sotilaiden toimintakyvyn koetuk-
selle. Maakuntajoukon reserviläisel-
tä tämä edellyttää huolenpitoa omas-
ta fyysisestä kunnosta, jota myös testa-
taan kerran vuodessa. Perusteet jouk-
koon kuulumiselle lähtee reserviläisen 
halusta sitoutua toimimaan Merikot-

kassa niin sodan kuin rauhankin aika-
na. Reserviläisellä pitää olla halu kehit-
tää ja ylläpitää omaa osaamistaan. 

Merikotkan koulutus on muuttu-
massa yhä enemmän suuntaan, jossa am-
mattitaitoiset reserviläiset kouluttavat 
toisiaan puolustusvoimien luodessa re-
surssit harjoitteluympäristöineen. Myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
on vahvasti esillä vapaaehtoisten harjoi-
tusten järjestämisessä. Liikkuminen me-
relläkään ei muodostu ongelmaksi, sil-
lä joukon jokaisessa ryhmässä on puo-
lustusvoimien ajo-oikeudet omaavat ve-
neenkuljettajat Jurmo-, Uisko-, L-vene- 
ja G-veneluokille.  

Merikotkan tämänhetkinen suo-
rituskyky on hyvä. Tavoitteena on, että 
Merikotkasta muodostuu tulevien vuo-
sien aikana entistä itsenäisempi joukko, 
joka täyttää sille käsketyt tehtävät niin 
rauhan kuin sodankin aikana. Meri-
kotkan pitää myös jatkossa olla valmii-
na vastaamaan huutoon, tulee huuto jo-
ko puolustusvoimien tai muiden viran-
omaisten suunnasta. 

Maakuntajoukon johtovastuu vaih-
tuu kesän aikana luutnantti Axel Hägg-
blomin ottaessa Merikotkan johtajan teh-
tävät vastaan. Kiitän kaikkia Merikotka-
laisia ja yhteistyökumppaneita yhteisistä 
vuosista sekä toivotan onnea ja menestystä 
tärkeässä työssänne myös jatkossa.

Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneet osana Merikotkan harjoitustoimintaa. 

Olli-Pekka sÄde
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A rtikkelissa esittelen euroop-
palaisen merialan valvon-
tayhteistyön kehittämisen 

kannalta keskeisiä kansallisia ja kan-
sainvälisiä tekijöitä sekä esittelen ly-
hyesti kaksi Rajavartiolaitoksen (RVL) 
kannalta keskeistä kehittämistyöhön 
vaikuttavaa hanketta; Pohjois-Euroo-
pan merialuieiden merivalvonnan pi-
lottiprojektin (MARSUNO) sekä Itä-
meristrategian lippulaivahankkeen 
the Baltic Sea Maritime Functionali-
ties (BSMF)-hankkeen. Lisäksi käsit-
telen lyhyesti niihin olennaisesti liitty-
vän Itämeren merellisen valvonnan kes-
keisen viranomaisyhteistyöfoorumin – 
Itämeren alueen rajavalvontayhteistyön 
(BSRBCC). Artikkelin lopuksi esitän 
omia näkemyksiäni esitettyhin kehitys-
kulkulkuihin perustuen.

Taustaa
Muuttuva toimintaympäristö haastaa 
jatkuvasti merialalla toimivia viran-
omaisia. Keskeisinpinä muutosvoimina 
ovat ensinnäkin jatkuvasti kasvava me-
riliikenne ja toiseksi yhteiskunnan kas-
vavat odotukset viranomaisille. Odo-
tukset kohdistuvat erityisesti kykyihin 
turvata meriliikenteen sujuvuus ja toi-
saalta ihmisten ja merellisen ympäris-
tön turvallisuus yhä taloudellisemmin 
ja tehokkaammin. Tämä luo vaatimuk-
sia viranomaisten tilannetietoisuuden 
kehittämiselle, jotta lakisääteiset teh-
tävät kyetään menestyksekkäästi to-
teuttamaan. 

Eurooppalainen merialan 
valvontayhteistyö   
EU:n yhdennetyn meripolitiikka (IMP; 
Integrated Maritime Policy)1 on Komis-
sion aloitteesta 2007 aloitettu, verrat-
tain nopeasti kehittynyt suunnitelma 
meri- ja rannikkoalueiden horisontaali-
sesta politiikasta. Meripolitiikan tavoit-
teena on parantaa merellisten luonnon-
varojen kestävää käyttöä sekä merellis-
ten työpaikkojen ja elinkeinojen edelly-
tyksiä. EU:n meripolitiikan avulla pyri-
tään integroimaan lukuisat eri sektorei-
den merialaa koskevat politiikkatoimet.

Meripolitiikan toteutukseen vai-
kuttaa myös EU:n liikenteen pitkän ai-
kavälin suunnitel-ma (liikenteen valkoi-
nen kirja), jonka päätavoitteena on EU:n 
liikennepolitiikan kilpailukyky ja liiken-
nejärjestelmän kestävä pohja. Tähän ta-
voitteeseen päästään komission mukaan 
käyttämällä vähemmän ja puhtaampaa 
energiaa, hyödyntämällä tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti eri kuljetusmuo-
toja sekä panostamalla älykkääseen ja in-
tegroituun liikenneverkkoon. Myös Eu-
rooppa 2020 ohjelma tähtää ajatukseen 
jäsenvaltioiden yhteistyön kehittämises-
tä tehokkuuden parantamiseksi.

EU:n meripolitiikan osatekijöi-
hin liittyvä ohjaus on jo osittain direk-
tiivitasoista.  Meriliikenteen valvonta-
direktiivi (2002/59/EY, alusliikennettä 
koskevan yhteisön seuranta- ja tietojär-
jestelmän perustamisesta täydennyksi-
neen) sekä ilmoitusdirektiivi (2010/65/
EU, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia 

Merialan viranomaisten kan     sainvälisen 
valvontayhteistyön kehittämi     nen

Merialan valvontatoimet ovat pe-
rinteisesti olleet valtioiden kansallisia ja 
tietyn hallinnonalan sisäisiä toimintoja. 
Uhkat ovat kuitenkin luonteeltaan hal-
linnolliset ja maantieteelliset rajat ylit-
täviä. Useimmissa valtioissa esimerkik-
si kalastukseen, ympäristöön, merten 
vartiointiin liittyvät valvontatoimet 
on jaettu useiden toisistaan toiminnal-
lisesti riippumattomien viranomaisten 
kesken ja tämä johtaa usein siihen, että 
niukkoja resursseja ei käytetä parhaal-
la mahdollisella tavalla.

Suomessa kansallinen merellinen 
viranomaisyhteistyö (METO) perustuu 
neljän merellisen pääsuorittajaviran-
omaisen eli RVL:n, Liikenneviraston, 
Liikenteen turvallisuusviraston ja Puo-
lustusvoimien yhteistyöhön. Yhteistyös-
sä on ollut tavoitteena osapuolten merel-
listen toimintojen, tukipalvelujen ja in-
vestointien yhteensovittaminen. Vuodes-
ta 1994 toteutetulla METO- yhteistyö on 
mahdollistanut merialan teknisten val-
vonta- ja tietoliikennejärjestelmien kus-
tannustehokkaan kehittämisen yhteises-
ti määriteltyjen operatiivisten suoritus-
kykyvaatimusten pohjalta. Pelkästään 
merellisen teknisen valvonnan ja tieto-
liikennejärjestelmien osalta on saavutet-
tu parantuneen tilannekuvan lisäksi in-
vestointi- ja ylläpitomenojen kymmenien 
miljoonien eurojen säästöt. Tämän päi-
vän yhteistyötä voidaan kuvata rutiini-
tason yhteistyöksi, jossa automaattises-
ti haetaan yhteisiä, kaikkia METO-yh-
teistyöosapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. 

Teemana Merellinen suorituskyky
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Merialan viranomaisten kan     sainvälisen 
valvontayhteistyön kehittämi     nen

ja/tai satamista lähteviä aluksia koske-
vista ilmoitusmuodollisuuksista) luo-
vat perusteita erityisesti EU laajuisen 
ilmoitusjärjestelmän (SafeSeaNet) käy-
tölle sekä kansallisen tiedohallintaym-
päristön luomiselle.

Osana yhdennettyä meripolitiik-
kaa merialan valvontaan liittyviä toi-
mia pyritään tehostamaan erityises-
ti parantamalla eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Sekä maailmanlaajuisessa 
että eurooppalaisessa kehyksessä onkin 
käynnissä tai käynnistymässä lukuisia 
merialan valvontaan liittyviä hankkei-
ta. Eri hankkeiden eurooppalaisen ko-
konaiskoordinoinnin turvaamiseksi ja 
epäterveen kilpailun välttämiseksi ko-
missio on antanut yleislinjaukset Eu-
roopan unionin merialan yhteisen tie-
donvaihtoympäristön (Common Infor-
mation Sharing Environment, CISE) 

kehittämiseksi.2 Tavoitteena ei ole luo-
da yhtä hierarkkista järjestelmää vaan 
erilaisten tietotasojen yhdistelmä, joka 
hyödyntää olemassa olevia tai kehitteil-
lä olevia järjestelmiä sekä järjestelyjä. 
Perusperiaatteena on, että samaa tietoa 
käsiteltäisiin järjestelmässä vain ker-
taalleen ja järjestelyjen tulisi tukea eri-
laisia sektorisovelluksia esimerkiksi eri 
viranomaisten salassa pidettävien tieto-
jen turvallisen käsittelyn osalta. 

EU:n merialan valvonnan yhden-
netty malli tähtää eri valvontatoimien 
tehokkuuden lisäämiseen, tuntuviin 
kustannussäästöihin, paranevaan meri-
turvallisuuteen, tehokkaampaan rikolli-
suuden torjuntaan, kestävän kehityksen 
mukaiseen luonnonvarojen hyödyntämi-
seen sekä parempaan meriympäristön 
suojeluun. Toiminnallisesti tunnistettu-
ja nykytilan haasteita ovat muun muas-
sa käyttäjä- ja toimijayhteisöjen sekä oi-

keudellisten puitteiden moninaisuus ja 
erityisesti rajojen yli ulottuvat uhat.

Osana EU:n merialan valvontajär-
jestelyjä vaikuttaa myös EU:n yhdentyvä 
rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR)3, 
jolla tehostetaan jäsenvaltioiden ja myös 
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin 
tilannetietoisuutta sekä parannetaan jä-
senvaltioiden välistä tiedonvaihtoa raja-
turvallisuustehtävissä.  

Pohjois-Euroopan 
merialueiden merivalvonnan 
pilottiprojekti MARSUNO 
(Maritime Surveillance in the 
Northern European Sea Basins)
MARSUNO on Ruotsin Kustbevaknin-
genin (KBV) johtama, EU:n komission 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyvä 
pilottiprojekti, jonka päämääränä on 
kehittää merialan valvontaan liittyvää 
viranomaisten yhteistyötä ja erityises-
ti yhteistyöhön liittyvää tiedonvaihtoa 
pohjoisien iden näkökulmasta. Vastaa-
va hanke on käynnissä Välimeren alu-
eella (BLUEMASSMED)

Hanke on käynnistynyt syksyllä 
2009 ja päättyy vuoden 2011 lopussa. 
Hankkeessa on 10 partnerimaan (Ruot-
si, Suomi, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, 
Puola, Norja, Belgia ja Ranska) 24 viran-
omaistahoa. Lisäksi hankkeen partnerit 
ovat kutsuneet mukaan tarkkailijamaita 
(Venäjä, Hollanti ja Englanti). Suomesta 
hankkeeseen ovat osallistuneet Rajavar-
tiolaitos, Liikennevirasto sekä Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi pilottihank-

EU:n näkemys merialan valvonnnan yhteisestä tiiedonvaihtoympäristöstä.
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keeseen liittyvää valmistelutyötä on tehty 
kansallisesti yhteistyössä eri viranomais-
ten kanssa, erityisesti METO- ja  PTR4- 
(poliisi, tulli ja rajavartiolaitos – yhteis-
työ) yhteistyökehyksissä.

Hanke on organisoitu toiminnoit-
tain kuuteen työryhmään (Layer), jot-
ka kartoittavat yhteistyön ja tiedonvaih-
don nykytilan ja kehittämistarpeet tie-
tyn viranomaistoiminnallisuuden näkö-
kulmasta. 
1. Yhdennetty rajaturvallisuus ja 

lainvalvonta (IBM-LE)  
– puheenjohtajana Suomi (RVL)

2. Alusliikennepalvelut (VTMIS) 
- puheenjohtajana Suomi 
(Liikennevirasto)

3. Merellisen ympäristövahinkojen 
torjunta (MPR)  
- puheenjohtajana - Ruotsi (KBV)

4. Meripelastus (SAR)  
- puheenjohtajana Ruotsi 
(Sjöfartsverket)

5. Kalastuksen valvonta (FC)  
- puheenjohtajana -Ruotsi (KBV)

6. Meritilannekuva (MSA)   
- puheenjohtajana -Ruotsi (KBV)

Projektissa on pyritty tunnistamaan 
toiminnoittain merialan viranomaistoi-
mintojen nykytila olemassa olevien jär-
jestelyjen ja menossa olevien hankkeiden 
osalta. Toiminnan kehittämiseksi hank-
keessa on pyritty määrittämään tiedon 
tarve sekä mahdollisuudet jakaa tietoa 
eri hallinnonalojen välillä kansallises-
sa ja kansainvälisessä yhteistoiminnassa. 
Hankkeessa tärkeässä roolissa on tiedon-
vaihto kolmansien maiden kanssa.

Kukin toiminnallinen työryh-
mä toteuttaa hanketta oman toiminta-
suunnitelmansa mukaisesti. Esimerkiksi 
RVL:n johtaman yhdennetty rajaturval-
lisuus ja lainvalvonta työryhmän tavoit-
teina ovat olleet:
1. tunnistaa valvontatarpeet, 
2. kehittää alueellisia 

valvontaratkaisuja,
3. tehostaa lainvalvonta-

viranomaisten salassa pidettävän 
tiedon vaihtoa.

4. parantaa merialan 
tarkastustoimintaa

5. kehittää merellistä riskianalyysiä, 
rikostiedustelua ja -tutkintaa.

Kunkin työryhmän tuotokset yh-
distetään hankkeen koordinoivassa 
meritilannekuva- työryhmässä. Hank-
keen toiminnallisuuksiin keskittyvä de-
monstraatio on suunniteltu toteutetta-
van syyskuussa 2011 ja hankkeen lop-
puraportti julkaistaan kuluvan vuoden 
lopulla. Lainvalvontaviranomaisten nä-
kökulmasta hankkeesa tunnistetut kes-
keiset haasteet liittyvät luottamuksellis-
ten henkilötietojen käyttöön sekä kan-
sallisen yhteistyön vajavuuteen. 

Baltic Sea Maritime 
Functionalities (BSMF) – hanke
Baltic Sea Maritime Functionalities 
(BSFM) on EU:n Itämeristrategian 
(EUSBSR)5 lippulaivahanke 13.1, jolla 
pyritään kehittämään merellisten toimi-
joiden yhteistoimintaa määrittelemällä 
ja käsitteellistämällä merialan toimin-
nallisuuksia sekä luomalla näihin liit-
tyviä tavoitetiloja. Lisäksi hankkees-
sa simuloidaan näitä toiminnallisuuk-
sia Itämerikontekstissa. Hanke on osa 
Suomen kansallisen merialan valvonta-
järjestelyjen kehittämistyötä, jota to-
teutetaan METO -valtakunnallisen yh-
teistyöryhmän antamana kehityspro-
jektina. RVL:n koordinoimana projek-
tin tavoitteena on luoda kansainväli-
seen en viranomaisyhteistyöhän yhtei-
siä kansallisia ja kansainvälisiä toimin-
nallisuuksia ja tavoitetiloja ja vaikut-
taa näin osaksi EU-komission merialan 
tiedonvaihtoyhteistyön (CISE) kehittä-
miseen. Projekti sisältää kirjallisen ra-
porttiosuuden sekä toiminnallisuuksien 
simulointiosuuden. 

Hankkeen päämääränä on kuvata 
merialan viranomaistoiminnallisuuk-
sia yhden valtion näkökulmasta sekä sen 
toiminnallisuuksien kytkeytymistä kan-
sainväliseen tiedonvaihtoon. Hankkees-
sa merialan toiminnallisuudet esitetään 
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jaettavaksi kolmeen kokonaisuuteen (Sa-
fety, Security ja Defence). Hankkeessa 
esitetään merialan tilannetietoisuuden ja 
sen osatekijöiden määrittelyjä ja tavoite-
tiloja sekä esitetään vaatimuksia kansal-
liselle ja kansaiväliselle yhteistyölle me-
rialan valvontaan liittyen. Simulaatiossa 
pyritään esittelemään toiminnallisuuk-
sia havainnollisessa muodossa. 

Hankkeessa ovat kansallisten ME-
TO- kumppanien lisäksi aktiivisesti mu-
kana Venäjän, Viron ja Puolan rajaviran-
omaiset, Puolan ja Ruotsin meriturvalli-
suusviranomaiset sekä Ruotsin laivasto. 
Itämeren Neuvosto (CBSS) tukee hank-
keen käytännön toteutusta ja rahoittaa 
osaltaan hanketta sekä tarjoaa hank-
keelle poliittisen näkyvyyden. Swedish 
International Development Cooperation 
Agency (SIDA) rahoittaa hanketta erityi-
sesti simulaation toteutuksen sekä tiet-
tyjen maiden osallistumiskulujen osalta.

Hankkeen simulaatio esitetään lo-
kakuussa Gdanskissa EUSBSR-vuosi-
kokouksen yhteydessä. Hankkeen lo-
pullinen teoreettinen raporttiosuus se-
kä simulaation havainnot raportoidaan 
vuoden loppuun mennessä.  

Itämeren alueen 
rajavalvontayhteistyö;  
Baltic Sea Region Border 
Control Cooperation (BSRBCC)
Ensimmäinen Suomen kokoon kutsu-
ma Itämeren valtioiden rajavalvontayh-
teistyökokous järjestettiin Helsingissä 
1997. Kokouksessa rajapäälliköt tote-
sivat yhteisesti tarpeen tiivistää maiden 
rajaviranomaisten yhteistyötä ja muo-
dostaa Itämeren alueelle toimiva yhteis-
työjärjestelmä.

BSRBCC yhteistyön piiriin sovit-
tiin sisällytettäväksi tietojen ja koke-
musten vaihtoa rajanylitysliikenteestä 
ja rajatilanteesta, rajavalvonta- ja raja-
tarkastusjärjestelyistä, laittoman maa-
hantulon ilmiöistä ja niiden vastaisista 
toimenpiteistä sekä muusta rajavalvon-
nan alaan kuuluvasta rikollisesta toi-
minnasta. Lisäksi yhteistyöhön päätet-
tiin sisällyttää yhteisiä valvontaoperaa-
tioita ja asiantuntijavaihtoa.

Rajavalvontayhteistyön lyhyen ai-
kavälin tavoitteina on ollut luoda Itäme-
relle rajavalvonnan operatiivinen yhteis-
työjärjestelmä, joka mahdollistaa luo-
tettavan tietojen vaihdon toimintaan 
osallistuvien valtioiden viranomaisten 
kesken, tarvittaessa valvonnan keskit-
tämisen kohdealueille tai erikseen sovit-
tuihin kohteisiin ja tilannekuvan muo-
dostamisen kohdealueilta. Pitkällä ai-
kavälillä tavoitteena on ollut parantaa 
Itämeren alueen turvallisuutta tiivistä-
mällä yhteistyötä en valvonnassa ja ti-
lannekuvan muodostamisessa sekä yh-
teisten valvontalentojen ja vartiolaiva-
partioiden muodossa. 

BSRBCC-yhteistyön muodot ovat 
13 vuoden aikana vakiintuneet tavoit-
teiden suuntaisiksi. Kukin valtio on ni-BSMF- hankkeen keskeiset käsitteet

Kansainvälistä rajavalvontayhteistyötä.
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mennyt yhteistyöhön osallistuvan viran-
omaisen, joka vastaa yhteistyön piiriin 
kuuluvien asioiden kansallisesta koordi-
noinnista. Itämeren rajavalvontayhteis-
työn ylimpänä päätöksiä tekevänä eli-
menä on vuosittain kokoontuva päälli-
köiden tai heidän edustajiensa muodos-
tama Itämeren alueen rajavalvontakoko-
us. Rajavalvontakokouksen puheenjoh-
tajuus vaihtuu vuosittain. Vuoden 2011 
puheenjohtajamaana toimii Puola.

Konkreettisen yhteistyön toteutta-
miseksi Itämeren alueelle on perustettu 
kulloisenkin puheenjohtajamaan joh-
dolla toimiva kansainvälinen koordi-
nointikeskus (ICC) ja kansalliset koor-
dinointikeskukset (NCC). Suomen koor-
dinointikeskuksena toimii Länsi-Suo-
men merivartioston johtokeskus Turus-
sa. ICC:n keskeisenä tehtävänä on kan-
sallisten rajavalvontakeskusten toimin-
tojen yhteensovittaminen rajavalvonta-
operaatioissa sekä koko alueen kattavan 
tilannekuvan muodostamiseen ja yhteis-
työn tiedonvaihtoon kuuluvat asiat. Jo-
kaisessa jäsenmaassa toimivat kansal-
liset koordinointikeskukset vastaavat 

muun muassa kansallisen tilannekuvan 
muodostamisesta ja välittämisestä, omi-
en viranomaisten toimien koordinoin-
nista ja yhteydenpidosta muiden valtioi-
den keskuksiin sekä raportoinnista kan-
sainväliseen koordinaatiokeskukseen. 
Päivittäiseen yhteydenpitoon koordi-
naatiokeskusten välillä on käytetty jo 
vuosikymmenen käytössä ollutta, Suo-
men ylläpitämää Coastnet- järjestelmää. 

BSRBCC yhteistyön luomien pe-
rusteiden avulla RVL on valmistel-
lut sekä Venäjän rajavartiopalvelun et-
tä Viron poliisi- ja rajavartiovirason 
kanssa kahdenvälistä, erityisesti huvi-
alusliikenteen valvontaa tukevaa rajavi-
ranomaisten tilannetietoisuuden kehit-
tämistä. Molemmissa hankkeissa py-
ritään vaihtamaan maiden rajaviran-
omaisten välillä rajatuilta alueilta au-
tomaattisesti meritilannekuvaa. Suo-
men ja Viron välisen yhteistyön toteut-
tamisvaiheeseen pyritään pääsemään 
jo kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Suomen ja Venäjän välisen valvontayh-
teistyön toteuttaminen vaatii vielä tek-
nisiä uudistuksia, ja arvioiden mukaan 

automaattinen tiedonvaihto voisi toteu-
tua vuonna 2013.

Itämeren rajavalvontayhteistyö on 
osa Suomen Euroopan unionissa esittä-
mää pohjoisten ulottuvuuden hanketta. 
Se on myös erinomainen esimerkki siitä, 
kuinka unionin ulkorajat ylittävä raja-
valvontayhteistyö voidaan järjestää te-
hokkaalla tavalla unioniin kuuluvien 
ja sen ulkopuolisten valtioiden välille. 
Itämeren yhteistyö on ollut tiennäyttä-
jä alueellisen yhteistyön saralla ja se on 
toiminut esimerkkinä ja mallina useil-
le myöhemmin perustetuille alueellisil-
le yhteistyöjärjestelmille (mm. pohjoi-
sen Tyynenmeren rajavalvontayhteistyö 
NPCGF ja Mustanmeren alueen rajaval-
vontayhteistyö BSCF). BSRBCC yhteis-
työssä muotoutuneet rakenteet ja toi-
mintatavat ovat ohjanneet merkittäväs-
ti myös edellä esiteltyjä MARSUNO- ja 
BSMF- hankkeiden toteutusta.

Lopuksi
Merellä tapahtuvaa toimintaa seuraa-
vat, valvovat ja keräävät tietoja eri vi-
ranomaiset saavuttaakseen mahdolli-
simman hyvän tilannetietoisuuden la-
kisääteisten tehtäviensä toteuttamisek-
si. Usein keskinäinen tietojenvaihto on 
puutteellista, jolloin tehtävien toteutta-
miselle ei kyetä luomaan parasta mah-
dollista perustaa. Luomalla yhteinen 
tiedonvaihtoympäristö pelisääntöineen 
kyetään tätä tilannetietoisuuden tasoa 
kehittämään kustannustehokkaasti.  

Kehittämistyössä tulisi luoda vi-
ranomaisille yhteinen tiedonvaihtoym-
päristö, joka sisältää eri toimivaltais-
ten viranomaisten keskinäiset sekto-
rikohtaisiin tarpeisiin perustuvat tie-
donvaihtojärjestelyt. Järjestelyjen tuli-
si mahdollistaa lainmukainen henkilö-
tietojen ja erilaisten luottamuksellisten 
tietojen vaihto eri viranomaisten ja val-
tioiden välillä. Kolmansiin valtioihin 

Suomenlahden merivartioston johtokeskus

Teemana Merellinen suorituskyky
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nähden tulisi kehittää sellaiset turval-
liset rajapinnat, jotka mahdollistavat 
näiden mukaan ottamisen tiedonvaih-
toympäristöön mahdollisimman mo-
nella toiminnan osa-alueella. Henkilö-
tietojen suojaaminen sekä rikostiedus-
telutiedon salassapito on otettava tark-
kaan huomioon suunnitellessa seuraa-
van sukupolven valtioiden sekä hallin-
nonalojen rajat ylittäviä tiedonvaihto-
ratkaisuja.

Tällaisen iden kansainvälisen tie-
donvaihtoympäristön luominen on to-
teutettavissa menestyksekkäästi vain 
luomalla ensin kansalliset tiedonvaih-
tokokonaisuudet. Kansallisilla tiedon-
vaihtokokonaisuuksilla kyetään välttä-
mään erilaiset kulttuuriset esteet sekä 
luomaan toimivan tiedonvaihdon vaa-
tima luottamus. Kansallisen yhteistoi-
minnan tulee perustua yhteisiin tieto-
varantoihin, joiden käyttö on turvattu 
”need to know”-periaatteen mukaisesti 
siten, että toimivaltaisella viranomaisel-
la on käytettävissä tietoturvallisesti la-
kisääteisen tehtävän menestyksekkään 
toteuttamisen vaatima tieto.

Näiden kansallisten tiedonvaihto-
kokonaisuuksien rajat ylittävä kytkey-
tyminen toisiinsa on tehokkaimmin to-
teutettavissa erilaisten sektoreiden muo-
dostaman pohjan kautta. Tällöin kye-
tään osaltaan minimoimaan edellä esi-
tetyt haasteet kulttuurien ja luottamuk-
sen osalta. Rajavartiolaitoksella on täs-
tä erinomaisia kokemuksia esimerkiksi 
BSRBCC- yhteistyössä. 

Merialueiden valvonnan yhteises-
sä tiedonvaihtoympäristössä tulee tule-
vaisuudessakin olla alueellisia toimin-
nallisia ratkaisuja. Tiedonvaihtotarpeet 
alueellisella ja paikallisella tasolla ovat 
erilaisia kuin vaikkapa koko EU:n me-
rialueiden valvonnan tiedonvaihtotar-
peet. Lisäksi alueelliset järjestelyt mah-
dollistavat konkreettisen yhteistoimin-

nan syntymisen ja rakentavat tiedon-
vaihtoympäristön vaatimaa luottamus-
ta sekä jäsenmaiden että niiden ja kol-
mansien maiden välillä. 

Suomalainen METO-malli vastaa 
pitkälti toiminnallisesti EU:n tavoitte-
lemaa iden valvonnan lähestymistapaa, 
jossa merellisten viranomaisten yhteis-
toiminta tuottaa taloudellisesti ja te-
hokkaasti merialan valvonnan tiedon-
vaihtoympäristön. Lisäksi kansallises-
ti toimiva lainvalvontaviranomaisten 
PTR- yhteistyö täydentää osaltaan me-
rialan lainvalvontaviranomaisten ti-
lannetietoisuuden tietotarpeita kansal-
lisesti. Suomen METO -ratkaisuperiaa-
te täydennettynä PTR- yhteistoiminnal-
la on siis edelleen validi, ja sen kaltai-
sen toiminna markkinointia pyritään 
tekemään BSMF- hankkeen yhteydes-
sä. Kansainvälisesti Suomi onkin meri-
alan valvonnan toteuttamisen kannalta 
johtava maa viranomaisten kansallisen 
yhteistyön ansiosta. Me emme saa tuu-
dittautua hyvänolontunteeseen, vaan 
meidän on aktiivisesti kehitettävä jär-
jestelyjämme tulevaisuuden haasteita ja 

mahdollisuuksia silmälläpitäen. Tämä 
huomioiden RVL toimiikin aktiivises-
ti edellä esitetyissä hankkeissa ja yhteis-
työfoorumeilla.

Viitteet:
1. Komission tiedonanto:575 10.10.2007.
2. Komission tiedonanto 538 /15.10.2009: 

Merivalvonnan yhdentäminen: 
EU:n merialalle yhteinen 
tietojenvaihtoympäristö sekä Draft 
Roadmap 584/ 20.10.2010: Towards 
establishing the Common Information 
Sharing Environment for the surveillance 
of  the EU maritime domain.

3. Euroopan rajavalvontajärjestelmän 
(EUROSUR) kehittäminen, komission 
tiedonanto 68/2008 .

4. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen 
yhteistoiminnasta 11.9.2009/687

5.  EU:n Itämeristrategia on yksi EU:n 
alueellisen kehittämisen poliittisista 
ohjauskehyksistä. EU:n meripolitiikan 
näkökulmasta Itämeristrategia tarjoaa 
työkalun meripolitiikan alueelliselle 
implementoinnille. Itämeristrategia 
sisältää 15 priorieettialuetta, jotka 
sitouttavat konaisuuksiin erilaisia 
hankkeita. Prioriteettialue 13:n teemana 
on rakentaa Itämerestä johtava merellisen 
turvallisuuden alue. 

Käytännöntason PTR- yhteistoimintaa.
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ten voi olla johtamatta tiettyyn tauto-
logiaan, eikä lähdetietoja ole voitu ko-
vin laajasti käyttää. Aineiston taltioimi-
sen tär keys kuitenkin ylittää lähdetieto-
jen puut tu misen.  Näin laajasti ja katta-
vasti ei ilmeisesti linnake-elämää ole ai-
kaisemmin taltioitu eikä hel posti enää 
taltioida. Kirja onkin varsinainen lin-
nake-elämän aarreaitta, varsinkin kun 
melkein sa man aikaisesti kirjan julkis-
tamisen kanssa ilmoitettiin, että Iso-
saaren linnake varusmiesten koulutus-
lin nakkeena lopetetaan vuoden lopussa.

Kirjaan voi tutustua internetissä 
osoitteessa www.av-taitto.net/isosaari-
kirja tai Facebookissa koh dassa ”Iso-
saaren historia”.  Hinta on 48 €. Posti-
toimituksista veloitetaan lisäksi toimi-
tuskulut n. 10€ / kirja ja 15 € / 2 kir-
jaa. Tilauksen voi tehdä sähköpostilla 

Isosaaren historia ja perinteet tallennettu

R annikkotykistön perinneyhdis-
tyksen pitkäaikaisen sihteerin 
Anu Vuorisen lähes seitsemän 

vuoden harrastus, Iso saaren linnakkeen 
historia, on viimeinkin saatu kansien vä-
liin. Siitä tulikin muhkea teos, peräti 472 
sivua A4-koossa ja yli 800 valokuvaa ne-
liväripainatuksena. Kirja julkaistiin 10. 
ke säkuuta Isosaaren lin nakkeella. Kir-
jan piti ilmestyä jo vuonna 2005, mutta 
monet hankaluudet, sairaudet yhtenä, hi-
dastivat sen valmistumista. Kirjan tehtä-
vä on valottaa mahdollisimman mielen-
kiin toisesti elämää ja palvelusta linnak-
keella kautta aikojen. Teos on itse asias-
sa ollut koko perheen hanke, sillä Anun 
mies Arto on toiminut oikolukijana, 
kriitikkona ja asiatekstien tarkastajana, 
ja poika Jyri on suunnitellut kannen ja 
avustanut ulkoasun suunnittelussa.  

Isosaari – Pääkaupungin etuvartio 
-niminen kirja koostuu neljästä osios-
ta. Ensimmäisessä pereh dy tään Isosaa-
ren historiaan, ensin itsenäisyyttä edel-

tävältä ajalta ja sitten tapahtumiin vuo-
den 1917 jälkeen. Toisessa osiossa kävel-
lään saaren ympäri pysähtyen eri koh-
teissa. Osiosta voi lukea sy ventävää tie-
toa kustakin kohteesta. Kolmanteen osi-
oon on koottu artikkeleita eri aiheista 
ja neljäs sisältää tarinoita, runoja, piir-
roksia ja valokuvia vuosien varrelta.

Materiaalia kirjaa varten Anu on 
kerännyt koko ”rannikkotykistöhisto-
riansa” ajan, eli yli 30 vuotta. 

Anu aloitti aikoinaan materiaalin 
tallentamisen kopioimalla ja kirjoitta-
malla löytämänsä Kuiva- ja Isosaarta 
koskevat artikkelit vain omaksi ilok-
seen, eikä hänen mieleensä tullut, että 
hän joskus tuot taisi materiaalista kir-
jan. Kirja sisältääkin monen henkilön 
kirjoittamia artikkeleita ja tarinoita 
vuo sien varrelta. Kirjan rakenne ei si-

Kommodori Aarnio kiittämässä Anu Vuorista.

Anu Vuorinen esittelee Isosaari-kirjaansa.

Ove enqvist

Ove enqvist



43Rannikon Puolustaja 3 | 2011

V uonna 2011 tulee kuluneek-
si 70 vuotta siitä, kun Neu-
vostoliitto tyhjensi Hangon 

tukikohtansa, ja suomalaiset palasi-
vat Hankoon. Hankolainen toimittaja 
Tomy Karlsson on sopivasti vuosipäi-
vää ajatellen koonnut teoksen Krigs-
zon Hangöudd 1939-1945. Teos käsitte-
lee paikallishistoriallisesta perspektii-
vistä sodan vaikutusta Hankoon ja sen 
ympäristöön.

Teoksessa käsitellään luonnollises-
ti myös ennestään tuttuja asioita, mutta 
kirjan vahvuus on pai kallisten yksityis-
kohtien käsittelyssä. Selviää mm. minne 
hankolaiset muuttivat, ja miten he eli-
vät, kun kotikaupunki oli tyhjennettä-
vä, minne hankolaiset yritykset evakuoi-
tiin ja miten niiden toiminta sujui uudel-
la paikkakunnalla, mitä tapahtui Han-
gossa toimineille yhdistykselle jne. Teos 
sisältää valtavan määrän yksityiskohtai-
sia tietoja, joita ei ole esitetty kootusti 
aikaisemmin. Teoksessa käsitellään 
myös paluuta Hankoon ja kaupungin 
jälleenrakentamista, mikä usein muissa 
teoksissa on jätetty käsittelemättä.

Kirja sisältää kattavan lähdeluet-
telon, mutta siitä ei käy ilmi, mistä mi-
kin tieto on peräisin. Lukijalla ei siis 
ole minkäänlaista mahdollisuutta tar-
kistaa annettuja tietoja, mikä onkin 
yksi kirjan epä koh dista. Toinen pie-
ni puute on kunnollisen kartan puute. 
Ulkopaikkakuntalaisten on melkein 
mah dotonta pysyä täysin kärryillä, 
kun kuvauksissa vilisee katuosoittei-

Krigszon Hangöudd 1939-1945
Tomy Karlsson
Hangethe Böcker, Hanko 2011, A4, 330 sivua, kovakantinen

ta ja muita paikallisille varmasti tun-
nettuja paikkoja. Teos sisältää yli 400 
valokuvaa, jotka ovat pääosin peräisin 
yksityiskoko elmista.

Kirjan hinta kirjakaupoissa on 
noin 39,50 euroa. Se on myynnissä aina-
kin Hangossa, Tammi saa ressa, Karjaalla 
ja Kemiössä, sekä mahdollisesti myös Aka-
teemisessa kirjakaupassa. Lisäksi kirjan 
voi ostaa ainakin  internet-kirjakapasta 
Opus Liberum. Kirjoittaja ei itse myy te-
osta. Teosta ei vielä ole olemassa suomen 
kielellä, mutta kirjoittaja on etsimässä sii-
hen sopivaa kustantajaa.

Ove Enqvist

Isosaaren historia ja perinteet tallennettu

(isosaarikirja@gmail.com) laittamal-
la säh köpostiin montako kirjaa haluaa 
sekä tilaajan yhteystiedot (nimi, osoite, 
puhelin). Sähköpostissa on myös kerrot-
tava, haetaanko kirja Santahaminasta 
(pv:n henkilökunta) vai toimitetaanko 
se pos titse. Paluupostissa saa laskun kir-
joista. Tilauksen voit tehdä myös osoit-
teeseen AV-Taitto Anu Vuori nen, Kau-
riinrinne 13 A 201480 Vantaa.

Isosaari-kirjaa myyvät kustantajan 
AV-Taiton lisäksi:

 – Isosaaren sotilaskoti
 – Santahaminan sotilaskoti
 – Upinniemen sotilaskoti
 – Pansion sotilaskoti
 – Sotamuseo, Liisankatu 1, Hki
 – Suomenlinnan Info-keskus
 – www.booky.fi 

Ove Enqvist
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O ttaessaan käteen kirjan 
Kruunun Jalokivet – Valli-
saari ja Kuninkaansaari lu-

kija väistämättä haltioituu kirjan upeis-
ta valokuvista. Valokuvaaja Taneli Es-
kola on kyennyt vangitsemaan saarten 
uskomattoman luonnon, historialliset 
rakennukset, ajan patinan ja nykypäi-
vän mittavaan valokuvakokoelmaansa.

Paneutuessaan tekstiosuuteen huo-
maa, että kirjoittaja sotatieteiden tohto-
ri ja tietokirjailija Ove Enqvist tuntee 
rannikkopuolustuksen historian hyvin. 
Kirja etenee lukijan kannalta helpossa 
järjestyksessä aina peräti 1300-luvusta 
alkaen nykypäivään.

Seitsemässä eri ajan kokonaisuu-
dessa keskitytään Ruotsin, Venäjän ja 
itsenäisen Suomen valtakausiin. Valli-
saaressa on nähtävissä rannikkopuolus-
tuksen eri vaiheiden kerrostumat hyvin, 
ja niiden säilyttämisen tärkeys jälkipol-

Kruunun jalokivet 
– Vallisaari ja Kuninkaansaari
Ove Enqvist ja Taneli Eskola 
ISBN 978-952-254-065-2. Sidottu, 304 sivua (Ovh 68 €)

ville tulee hyvin esiin kirjaa lukiessa. 
Pääosa kirjaa käsittelee odotetusti 

rannikkopuolustusta, mutta merkittä-
vän osansa saa myös luotsitoiminta joka 
keskittyi Vallisaareen ja Kuninkaansaa-
reen 1750-luvulta aina hieman erikois-
laatuiseen loppuunsa venäläisten toi-
mesta vuonna 1912.

Kirja kertoo kattavasti, kuinka 
Vallisaarta linnoitettiin paljon venä-
läisvallan aikana ja kuinka se olikin 
1800-luvun lopulta ensimmäiseen maa-
ilmansotaan asti Viaporin vahvimmin 
linnoitettu linnakesaari. 

Itsenäisen Suomen osuus on odote-
tusti kirjassa suuri, ja se perehdyttääkin 
lukijansa niin itsenäisyyden alkumetri-
en vaikeuksiin, sota-aikojen tapahtu-
miin kuin elämään saarilla. 

Oman osuutensa saa myös saarella 
vuonna 1937 tapahtunut vakava lataa-
moräjähdys, jossa surmansa sai 12 lataa-
mon työntekijää.

Saaret ovat olleet lähes koko his-
toriansa ajan monien ihmisten asuin-
paikkana, ja kirja kertookin elävästi 
myös elämästä linnakesaarilla kaikki-
ne iloineen ja suruineen. Mukaan mah-
tuu myös monia hauskoja yksityiskoh-
tia, joita Vallisaaren ja Kuninkaansaa-
ren historiassa on lukemattomia. Pie-
net inhimilliset tarinat antavat lisävä-
riä mukaansatempaavaan historiaan. 

Liikenneyhteydet saarille olivat 
moninaiset. Veneillä ja jäätietä pitkin 
yhteydet olivat helppoja, mutta väyläsil-
lalla Kustanmiekan ylitys olikin jo roh-

keuttavaativaa. Kirjasta voidaan lukea, 
kuinka käsi kädessä kulkivat koululai-
set pieneen kouluunsa, sotilaat sotahar-
joituksiinsa ja työpaikkoihinsa sekä 
perheenäidit askareihinsa, jotka poik-
kesivat tämän päivän elämästä suuresti. 

Kirjan viimeisessä luvussa pereh-
dytään tämän päivän Kuninkaansaa-
reen ja Vallisaareen, puolustusvoimien 
päätökseen luopua saarista, saarien rai-
vaamiseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Kirja on kaikenkaikkiaan mielen-
kiintoinen, mukaansatempaava teos, jo-
ta voi hyvin suositella kaikille sotahisto-
riasta ja saaristoelämästä kiinnostuneil-
le. Mielestäni kirja kuuluu jokaisen ran-
nikkotykistöhenkisen kirjahyllyyn luet-
tavaksi aina uudelleen ja uudelleen.

Anu Vuorinen 

Vuoden 2011 loppuun saakka kustanta-
jalta saa kirjan kotiin kuljetettuna hin-
taan 50 euroa (sis. postimaksun).

Kirjaa voi tilata osoitteesta tila-
us@moreenikustannus. Mainitse tilaus-
ta tehdessäsi ”Korttitilaus”. Kirjaa voi 
tilata myös puhelimitse 043 8200 687.
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R annikolla toimii tai on toiminut 
rannikkotykistön lisäksi moni 
muu viranomainen kuten luot-

sit, me ri var tijat ja majakoiden henkilös-
tö. Aikoinaan näiden viranomaisten väli-
nen yhteistyö oli vilkasta, varsinkin siellä 
missä asuttiin samalla tai lähellä olevilla 
saarilla. Yksi tällainen saari on Russarö, 
jossa sotilaiden lisäksi ovat asuneet ja toi-
mineet sekä luotsit että majakanvartijat.

Erkki Kuronen on koonnut mielen-
kiintoisen kirjan Russarön majakasta, 
luotsipaikasta ja linnakkeesta. Kirja kä-
sittelee myös saaren koulua ja eri tapah-

Russarö
Luotsien, majakanvartijoiden ja sotilaiden saari
Erkki Kuronen
120 sivua, kovakantinen

tumia sekä ns. linnake-elämää. Liitteessä 
on tietoja saaren raken nuskannasta, hen-
kilöluettelot, luettelot opettajista ja op-
pilaista sekä majakanvartijoista ja luot-
seista. Kirja on run saasti kuvitettu pää-
osin vanhoin valokuvin.

On erittäin arvokasta että tämänta-
paisia kirjoja tehdään. Kun rannikkoty-
kistön linnakkeet on lakkautettu yksi toi-
sensa jälkeen, on suuri vaara että tämä en-
nen niin tuttu elämänmuoto unohtuu täy-
sin. Erkki Kuro nen on tehnyt arvokkaan 
työn näiden perinteiden vaalimisessa.

Kirjan hinta on 20 € + postikulut 
n. 2,5 euroa. Kirjan voi tilata suo-
raan tekijältä Erkki Kuroselta, osoi-
te Ratakatu 18 - 22 B 10, 10900 Han-
ko, puhelin 040-5821938

Ove Enqvist

Kirja Isosaaren linnakkeesta
ilmestyi kesäkuussa

Sivuja 472
Kuvia yli 800

HINTA 48 € + pm

www.av-taitto.net/isosaari-kirja
Tilaa osoitteesta

isosaarikirja@gmail.com
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nen vaihtoehto perustuu siihen, että or-
ganisaatioissa on aina useita käsityksiä 
strategiasta ja että kaikilla on oikeus 
osallistua strategiatyöhön. Tämän mu-
kaisesti olennaista on pyrkiä jatkuvaan 
dialogiin, joka on itse asiassa ainoa ta-
pa saada strategia elämään.

Kelomökeistä kentälle
Miksi joka ikisen organisaation pitää 
laatia jonkinlainen strategia? kysyy 
Kimmo Suominen. Hänen mukaansa 
yritys tai organisaatio, jolla ei ole julki-
lausuttua tai -kirjattua strategiaa, kokee 
itsensä oudoksi ja liian erilaiseksi, jopa 
ahdistuneeksi, koska vakavasti otettaval-
la organisaatiolla täytyy olla strategia. 

Strategisen johtamisen oppiin 
liittyy Suomisen mukaan paljon juhlal-
lisuutta ja yleviä päämääriä. Parhaim-
millaan strategia ohjaa arjen työtä ja on 
strategian toteuttajille, ihmisille, voi-
mavara. Suomisen mielestä strategisen 
johtamisen oppi on oikea käsiteryteikkö 
sen sijaan, että strategiatyö on tarinan-
kerrontaa, tavoitteiden asettamista ja 
yhteistä pohdintaa. Johtamiskyvyn ir-
vikuvana kirjoittaja kuvaa kokemaan-

sa tilannetta, jossa eräs johtoryhmä to-
tesi yksikantaan strategiapalaverinsa 
jälkeen: ”Meillä on väärä henkilöstö.”

Johtamisen professorit Pikka-
Maaria Laine ja Eero Vaara vaativat, et-
tä strategia kuuluu henkilöstölle – ulos 
kelomökkien suunnittelukätköistä sin-
ne missä strategiaa toteutetaan arjessa. 
Heidän mukaansa erityisesti asiantun-
tijaorganisaatioissa henkilöstö ei enää 
motivoidu ylhäältä tulevien ohjeiden 
kautta ymmärtämättä niiden perustei-
ta. Metsä ryskyy, kun vastarinta näh-
dään kitkana, joka estää tavoitteiden 
leviämisen ja jota sen takia pyritään vä-
hentämään eri keinoin. Kirjoittajat ke-
hottavat hyödyntämään muutosvasta-
rintaa myönteisenä, kehittävänä tekijä-
nä. Se tarkoittaa välttämättömiä erilai-
sia ymmärryksiä, joiden suhteen johdon 
näkemykset saavat merkityksiä. 

Arjen huumori voiteluaineeksi
Verkkoviestinnän professori Pekka Au-
la ja johtamisen professori Saku Man-
tere maalailevat, että organisaation si-
säisistä viestintäareenoista näyttää tul-
leen varsinaisia strategiasolariumeja. 

Sotilasjohtaja – lue ja omaksu tämä kirja!   Strategia elää ja kuuluu kaikille
Toisinajattelua strategisesta johtamisesta
Saku Mantere – Kimmo Suominen – Eero Vaara (toim.)
WSOYpro Oy, Helsinki 2011

Voivatko perinteiset strategiaopit olla väärässä? kysyvät johtamisen professorit Saku Mantere ja Eero Vaara 

Hankenilta sekä tekniikan tohtori, konsultti Kimmo Suominen toimittamassaan teoksessa Toisinajattelua stra-

tegisesta johtamisesta (WSOYpro, 2011). Heidän sekä yhdentoista muun johtamisen kotimaisen huippututkijan 

mukaansa strategiaan liittyy paljon uskomuksia, jotka rajoittavat luovuutta ja osallistumista organisaatiossa.  Teos 

haluaa tuoda esiin ongelmallisia oppeja ja käytäntöjä mutta myös tarjota perusteltuja vaihtoehtoja katsoa ja tehdä 

asioita toisin. Kirjan punaisena lankana onkin yhteisöllisyys sekä monitahoisuus – strategia elää ja kuuluu kaikille.

T oisinajattelua strategisesta 
johtamisesta tarjoaa perustel-
lun uuden vaihtoehdon stra-

tegiselle johtamiselle. Siinä erotetaan 
vallalla oleva hierarkkinen ja vaihtoeh-
toinen dialoginen käsitys strategisesta 
johtamisesta. Hierarkkiseen näkemyk-
seen liittyy monenlaisia ongelmia. Itse 
asiassa sellaiset keskeiset haasteet ku-
ten strategioiden ”implementointi” tai 
”jalkauttaminen”, ”osallistaminen” tai 
vastustaminen ovat pitkälti hierarkki-
sen strategiaopin seurauksia. Dialogi-
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Sotilasjohtaja – lue ja omaksu tämä kirja!   Strategia elää ja kuuluu kaikille
Toisinajattelua strategisesta johtamisesta
Saku Mantere – Kimmo Suominen – Eero Vaara (toim.)
WSOYpro Oy, Helsinki 2011

Heidän mukaansa yksisuuntainen vies-
tintä tarkoittaa sitä, että viestiä ei yk-
sinkertaisesti vastaanoteta. 

Strategiaa ei voi monisuuntaisen 
viestintäajattelun maailmassa jalkaut-
taa, muistuttavat asiantuntijat perus-
tellusti. Strategiatyö sisäistetään sil-
loin, kun työntekijä keksii sen uudelleen 
omassa arjessaan. Vasta viestintä tekee 
organisaation mahdolliseksi – organi-
saatiota ei ole ilman viestintää.

Pyhyyden sijaan huumori voi olla 
johtoryhmän kollektiivinen voiteluaine. 
Strategia tarvitsee omat hovinarrinsa, 
jotka uskaltavat haastaa vallitsevia to-
tuuksia pelkäämättä joutuvansa inkvi-
sition käsiin. Tappavaa ei ole näin ollen 
huumori, vaan täydellinen huumorinta-
juttomuus. 

Johtamisen professorit Liisa Väli-
kangas, Janne Tienari, Saku Mantere ja 
Eero Vaara kuvaavat oivallisesti, miten 
strategiatyö on usein arjesta irronnutta 
toimintaa. Siinä kiinnitetään huomio-
ta asioihin, joilla ei ehkä lopulta ole or-
ganisaation pärjäämisen kanssa paljon-
kaan tekemistä – tekopyhyydeksi he sitä 
kutsuvat. He kehottavat ottamaan avuk-
si huumorin. 

Joka kuritta kasvaa…
Kuri on Maanpuolustuskorkeakou-
lun professorin Aki-Mauri Huhtisen ja 
Hankenin johtamisen professorin Saku 
Mantereen mukaan vaiettu asia. Men-
neinä vuosina oli sallittua puhua avoi-
mesti kurista. Kuria pidettiin jopa hy-

vänä asiana. Viime vuosina strategia-
puheen on vallannut suuntaus, joka ko-
rostaa johtamisen positiivisia ilmiasuja: 
valtuuttamista, vuoropuhelua, yksilön 
kasvun tukemista. Kuri on muuttunut 
monessa mielessä vaaralliseksi. Ilman 
kuria ei ole johtamista, kirjoittajat pai-
nottavat. Kurinpalautukselle olisi kor-
kea aika strategiapuheessa.

Yritykset tekevät eettisiä päätöksiä, 
mutta voidaan väittää, että silloin niitä ei 
johdeta strategisesti vaan eettisesti. Eet-
tinen päätöksenteko on suorassa ristirii-
dassa monien strategisen johtamisen pe-
rusperiaatteiden kanssa. Strateginen joh-
taminen syntyi ajatuksesta, että yrityk-
sen on kilpailtava olemassaolostaan, ja 
muut kysymykset ovat toissijaisia kilpai-
lussa menestymiselle. Eettiset kysymyk-
set ovat juuri näitä ”muita kysymyksiä”. 
Yhteiskuntavastuun kaltaiset eettiset joh-
tamisnäkökulmat ovat toisaalta juuri nyt 
hyvin muodikkaita.

Konsultit kehiin
Tutkija Mikko Vesan mukaan organi-
saatiot ovat kovaa vauhtia muuttumas-
sa virtuaalisiksi, ja teknologia antaa ai-
van uudenlaisia mahdollisuuksia suun-
nitella ja johtaa. Ne odotukset ja käsi-
tykset organisaatioissa toimimisesta, 
jotka nuoriso omaksuu viihdeteollisuu-
den tarjoamien sovellusten kautta, vai-
kuttavat tulevaisuudessa merkittävästi 
siihen, mitä toimintayrityksessä on. Pe-
rinteiset auktoriteetin ja kurin varaan 
rakentuvat hallintomekanismit voivat 

haurastua, ja niitä pitäisi voida korva-
ta rakenteilla, jotka korostavat yhteisön 
tarinallista identiteettiä sekä vaikutus-
mahdollisuuksia. Kirja esittää, että vir-
tuaalinen strategia ja uudet ympäristöt 
tarvitsevat sankarillisia tietäjiä, ”tek-
noshamaaneja”.

Konsultit ovat aina olleet keskei-
siä toimijoita strategisessa johtamises-
sa, mutta heidän toimintaansa ja roo-
leihinsa kiinnitetään harvoin riittävästi 
huomiota. Organisaatioiden tulee hyö-
dyntää hedelmällisesti kokemusta ja am-
mattitaitoa, Janne Tienari ja Saku Vaa-
ra vaativat. Konsultteja ei pidä käyttää 
väärin omaa uskalluksen ja vastuunkan-
non puutetta paikkaamaan - saati sitten 
omien ideoiden tai valta-aseman pönkit-
tämiseen. Kuitenkin hyvät, kriittiset-
kin, neuvot ovat arvokkaita, ja on vii-
sasta yrittää oppia muiden kokemuksis-
ta. Konsultti voi osallistua strategiatyö-
hön tuulettamalla ajatuksia ja toiminta-
tapoja tai avustamalla johtajia erilaisis-
sa täsmäiskuissa. 

Sotilasjohtajan hyveisiin kuuluu 
vahva itseluottamus. Valitettavasti sen 
nurjana puolena vaanii riistäytyessään 
tuhoisa narsismi. Kirja tarjoaa oivallus-
tensa avulla mahdollisuuden itse kulle-
kin kutistua jälleen oikeaan kokoonsa, 
pois sietämättömästä oikeassa olemisen 
tarpeestaan.

 Pekka Kurvinen
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R annikkoupseeriyhdistys RUY:n 
ja Rannikon Puolustajan kes-
keinen tukija Urlus-Säätiö 

vietti 60-vuotisjuhlaansa 4. toukokuuta 
Helsingin yliopiston juhlasalissa. Ter-
vehdyssanat esitti säätiön puheenjohtaja 
Peter Fagernäs. Juhlapuhujaksi oli kut-
suttu entinen Puolustusvoimain aiempi 
komentaja amiraali Juhani Kaskeala, jo-
ka lausui huolensa nuorten syrjäytymi-
sestä. Kaartin Soittokunta johtajanaan 
musiikkimajuri Raine Ampuja huolehti 
isänmaallisesta musiikista.

Helsingin kaupungin tervehdyk-
sen esitti ylipormestari Jussi Pajunen. 
Juhlassa luovutettiin Eero Harkian ra-
haston 40 000 euron suuruinen palkin-
to Kaartin Jääkärirykmentille käytettä-
väksi varusmiesten virkistystoimintaan. 

25. tammikuuta 1951 vahvistetut 
Urlus-Säätiön säännöt määrittelevät 
säätiön tarkoituksen. Niiden mukaises-
ti säätiö tukee maan ja etenkin Helsin-
gin kaupungin liikuntakasvatus- ja ur-
heilutoimintaa, ja muulla tavalla edis-
tää maanpuolustuksellista ja maan itse-
näisyyttä tukevaa toimintaa.

Sääntöjen, joita ei ole kertaakaan 
60 vuodessa muutettu, mukaan säätiö to-
teuttaa tarkoitustaan myöntämällä avus-
tuksia tätä tarkoitusta palveleviin pyrki-
myksiin sekä muulla säätiön hallituksen 
lähemmin määräämällä tavalla. Edelleen 
säännöissä todetaan, että säätiö voi hank-
kia itselleen kiinteistöjä ja käyttää niiden 
tuottoa tai luovuttaa niitä tai niiden osia 
säätiön tarkoitusta palvelevien yhdistys-
ten, seurojen ja laitosten käyttöön.

Urlus-Säätiön omaisuuden perus-
pääoma on säädekirjassa mainittu 50.000 
markkaa. Tällä pääomalla ja pankkilai-
nalla hankittiin Helsingin Suojeluskun-
tapiirin kiinteistö osoitteessa Pohjoinen 
Hesperiankatu 15. Helsinki. Tässä kiin-
teistössä toimivat nykyisin reserviläisjär-
jestöt ja maanpuolustuskoulutusyhdistys. 
Suojeluskuntamuseo sijaitsee myös tässä 
kiinteistössä. Muita vuokralaisia ovat 
esim. erilaiset järjestöt, asianajotoimis-
tot, kuntosali ja ravintolat.

Säätiön asioita hoitaa ja sen pää-
töksistä vastaa hallitus, johon kuuluu 
seitsemän jäsentä. Säätiön puheenjoh-
taja on Peter Fagernäs, varapuheenjoh-
taja Magnus Savander ja jäseninä Heik-
ki Kapanen, Mikko Koskimies, Kari 
Tarkiainen, Eero Lavonen ja Arto Rä-
ty. Hallituksen jäsenistä kaksi viimek-
si mainittua ovat puolustusministeriön 
nimeämiä jäseniä. Hallituksen jäsenis-
tä kaksi nimittää puolustusministeriö 
viideksi vuodeksi kerrallaan ja muiden 
viiden hallituksen jäsenen toimikausi on 
kolme vuotta. Avustuspäätökset sääti-
ön hallitus tekee vuosittain huhtikuun 
aikana pidettävässä vuosikokouksessa.

Avustuksia vuosittain 1,5 
miljoonaa
Urlus-Säätiö jakaa vuosittain avustuk-
sia puolitoistamiljoonaa euroa. Jaetta-
va määrä vaihtelee säätiön vuositulok-
sen mukaan. Säätiön vuositulot kertyvät 
vuokra- , arvopaperi- ja korkotuotoista.

Myöntämispäätöksissä on viime 
vuosina kiinnitetty erityistä huomiota 

hakijan harjoittamaan toimintaan. Sen 
tulee olla säätiön sääntöjen mukaista 
nuoriso- , liikuntakasvatus-, ja urhei-
lutoimintaa. Maanpuolustuksellista ja 
muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toi-
mintaa edustavat avustusten saajista 
puolustusvoimat, reserviläisjärjestöt ja 
muut maanpuolustusyhteisöt.

Avustuksen hakijana tulee olla yh-
distys, seura, tai muu yhteisö - yksityis-
henkilöille säätiö ei myönnä avustuksia. 
Lisäksi hakemukset on syytä perustella 
hyvin, säätiön tuore asiamies kenraali-
luutnantti evp. Kari Rimpi muistuttaa.

Rannikon Puolustaja onnittelee 
erinomaista yhteistyökumppaniaan.

Pekka Kurvinen

Aiemmin salamyhkäisenä tunnettu Urlus-
Säätiö on avustanut Suomen itsenäisyyttä 
tukevaa toimintaa merkittävästi jo 60 vuotta. 
Tänä vuonna säätiön asiamiehen tehtävät otti 
vastaan puolustusministeriön entinen kans-
liapäällikkö kenraaliluutnantti Kari Rimpi.

Urlus-Säätiö saavutti 
60 vuoden iän

Tapahtumia
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Kehotussanat Isosaaren linnakkeen valaparaatissa 19.8.2011.

Nuoret sotilaat,
Tahdon aluksi tervehtiä ja onnitella tei-
tä äsken tekemänne sotilasvalan johdos-
ta. Se on koko tulevaan elämäänne vai-
kuttava merkittävä tapahtuma. Haluan 
myös tervehtiä kaikkia täällä läsnä ole-
via varusmiesten omaisia. On tilaisuu-
den arvoa kohottavaa ja kaikkien miel-
tä lämmittävää, että olette näin runsas-
lukuisina saapuneet paikalle.

Tämä valatilaisuus ja saari kirvoit-
tavat muististani esiin monia hyviä mie-
likuvia vuosikymmenien takaa. Olen jo 
sen verran iäkäs, että muistan viime so-
tien ajan täydessä sota- ja taisteluvalmiu-
dessa olevan Isosaaren linnakkeen. Olin 
täällä silloin aliupseerikoulun oppilaana 
ja 18-vuotiaana alikersanttina. Muistan 
myös ajan, jolloin palvelin linnakkeel-
la kaksi eri kertaa ensin patteriupseeri-

na ja myöhemmin linnakkeen päällikkö-
nä. Ne olivat tärkeitä ja mieluisia tehtä-
viä pitkän sotilasurani varrella. Muis-
tan myös myöhempien tehtävieni aika-
na täällä seuraamani monet tykistöam-
munnat ja suorittamani tarkastukset se-
kä useat muut käynnit. Arvelen tunteva-
ni saaren ja sen olosuhteet varsin hyvin.

Varusmieskoulutus lopetetaan Iso-
saaressa teidän saapumiseräänne. Vuo-
desta 1945 alkaen on jokaisen puolus-
tusvoimien organisaatiouudistuksen yh-
teydessä harkittu varusmieskoulutuksen 
siirtämistä helpompiin ja taloudellisesti 
edullisempiin mannervaruskuntiin. Hel-
sinki on kuitenkin valtakunnan pääkau-
punkina maan tärkein strateginen kohde 
ja Isosaari on yksi sen puolustuksen kul-
makivistä. Tekninen jamuu kehitys on 
kuitenkin vähentänyt kiinteän tykistön 

merkitystä rannikkojemme puolustus-
järjestelmässä. Puolustus rakennetaan 
nyt uusin keinoin. Taloudelliset tekijät on 
sen tähden voitu ottaa tehdyssä ratkaisus-
sa vahvemmin huomioon. Isosaari ei kui-
tenkaan jää vaille sotilaallista käyttöä.

Te olette nyt vuorossa täyttämään 
paikkanne isänmaan puolustajina. Iso-
isienne isät joutuivat lunastamaan va-
lansa sotiemme tulirintamilla ja isoäi-
tienne äidit kamppailemaan heidän tu-
kenaan kotirintamalla. Isovanhempan-
ne ja osin ehkä vanhempannekin tor-
juivat maatamme uhkaavat toisenlaiset 
vaarat kylmän sodan aikana. Olen var-
ma, että te puolestanne pidätte tulevai-
suudessa huolen siitä, että maamme säi-
lyy vapaana ja hyvänä isänmaana meille 
kaikille. Toivotan teille siinä tärkeässä 
tehtävässä onnea ja menestystä.

Viimeinen vala Isosaaren linnakkeella

Isosaaren paraatikentällä saatiin kokea linnakkeen, lähes satavuotisen his-

toriansa, viimeisen valan 19.8.2011. 

V iimeinen saapumiserä 2/2011 
153 alokasta vannoi sotilasva-
lansa 19.8.2011 Isosaaressa. Ti-

laisuuden kunniavieraana oli linnakkeella 
päällikkönä, vuosina 1957-1958, toiminut 
kenraali Jaakko Valtanen. Hän toimi va-

kuutuksen ja valan esilukijana sekä ohi-
marssin vastaanottajana yhdessä Suomen-
lahden Meripuolustusalueen komentajan 
kommodori Markus Aarnion kanssa.

Juhlapuheen piti kenraali Jaakko 
Valtanen:

Linnakkeen entinen päällikkö kenraali 
Jaakko Valtanen toimi valan esilukijana.153 alokasta vannoi sotilasvalan ja heidät nimitettiin tykkimiehiksi. 

anu vuOrinenanu vuOrinen
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Panu Kolju, lapsuutensa Isosaaressa viettänyt kertoo Isosaaripäivistä seuraavassa:

Olen saanut kunnian osallistua ns. ”Iso-
saari-päiville” aina siitä saakka kun nii-
tä on järjestetty. Mukana on ollut ihmisiä 
koko siltä jaksolta mitä, vielä elossa ole-
vat, entiset saarelaiset ovat edustaneet, 
aina 30-luvulta tähän päivään saakka. 
Tämä on tuonut esille ihan uutta ulottu-
vuutta saaren ja saarelaisten omiin histo-
rioihin. 14 vuotta saaressa asuneena, ja 
saaren pienessä, entisessä ammusvaras-
tossa koulua käyneelle, tämä on antanut 
ihan uusia näkemyksiä siihen kuvaan, jo-
ka itse saaressa eletty aika antoi. Vuori-
sen Anun aina pitämän erinomaisen saa-
ren historiakierroksen, ja juuri julkais-
tun Isosaaren historiasta kertovan kirjan 
julkaisun jälkeen, myös moni aikaisem-
min itseä jo saaressa asuessani mietityt-
tänyt asia, kuten Isosaaren rooli toisessa 
maailmansodassa, 12” tykkien historia, 
punaisten joukkohaudan muistomerk-
ki jne. ovat saaneet vastauksensa, mut-
ta myös kokonaan uusia ulottuvuuksia 
on syntynyt. 

Se että suljettuun saareen pääsi käy-
mään liki 20 vuoden tauon jälkeen, vaik-
kakin vain muutamaksi tunniksi kerral-

laan, on ollut ainutlaatuinen kokemus 
ja mahdollisuus, jonka ainutlaatuisuu-
den kenties vain Karjalaan kotinsa jättä-
neet ja toiset entiset isosaarelaiset voivat 
ymmärtää.  Aikuisena monet lapsuudes-
ta tutut paikat näyttävät kummasti pie-
nemmiltä kuin lapsena, mutta aina yhtä 
kiehtovilta. Myös saaren kaunis, syksyi-
sin ja talvisin hyvinkin karu luonto on 
ollut aina Isosaaren erityisominaisuus, 
ja voidaan puhua yhdestä kauneimmista 
saarista jossa myös mm. ainutlaatuinen 
Isosaariperhonen omana lajikkeenaan 
ainakin vielä jokunen vuosi sitten eleli. 
Uskon että saaressa eletty lapsuus, niin 
eristetyltä kuin se ehkä mantereella asu-
vien silmissä saattaa näyttääkin, oli hy-
vää aikaa parhaassa mahdollisessa ympä-
ristössä erityisesti lapsille ja teki meistä 
sellaisia mitä me nykyään olemme – siis 
positiivisessa mielessä.  Koulu oli hyvin 
pieni mutta kompakti, luokkia oli par-
haimmillaan 6 samassa huoneessa, opet-
tajia vain yksi, ja jotenkin vaan pärjät-
tiin. Parhaimmillaan koko koulu mahtui 
”suht’ hyvin” Fiat 127:aan. Ainoa ”puu-
te” jonka itse muistan, oli kirjojen vä-

hyys, koska kirjastoa ei ollut omaa pientä 
käsikirjastoa lukuun ottamatta. Leikeis-
sä korostuivat alueen sotilaalliset omi-
naisuudet, sotaleikit, luotien, kranaatin 
kuorien, valorakettien laskuvarjojen, 
hylsyjen, yksittäisten patruunoiden, tu-
lenosoituskranaattien, savukranaattien, 
tykkiruudin jne. keräily. Ruutirakette-
ja tuli tehtyä jos jonkinlaisia, varsinkin 
tykkiruudista, jota ruopattiin saaren lai-
tureiden edestä. Samaa liuskamaista tyk-
kiruutia käytettiin saaressa myös maa-
myyrien karkotukseen, grillien sytytyk-
seen ja valaisuun osin hylättyjä kasemat-
teja tutkittaessa jne. Nykyisin moiset lei-
kit toisivat ainakin mantereella poliisin 
ja karhuryhmän paikalle alta aikayksi-
kön, mutta omassa lapsuudessa tuo kaik-
ki oli mielenkiintoista ja erittäin opet-
tavaista harrastustoimintaa (varsinkin 
kun silmät ja sormet ovat vielä tallella) 
jota tämän päivän yhteiskunnassa lienee 
lähes mahdotonta edes ymmärtää. 

Uskon kaikkien Isosaaripäiville joskus 
osallistuneiden yhtyvän isoon kiitok-
seen Suomenlinnan Rannikkorykmen-

Iso- ja Vallisaaripäivät  
– VIIMEISETKÖ?

H einäkuun viimeisenä lauan-
taina vuonna 2002 vietettiin 
ensimmäisen kerran Isosaa-

ri-päivää. Päivä perustettiin jotta van-
hat saarelaiset saisivat tavata toisiaan 
tutussa ympäristössä ja samalla tuoda 
lapsiaan ja muita perheenjäseniään tu-
tustumaan saareen.

Heti ensimmäisestä kerrasta lähti-
en kokoontui saareen sankka joukko saa-
ressa palvelleita, asuneita ja lapsuutensa 
viettäneitä. Kaikilla oli mukanaan sel-
laisia läheisiä, jotka olivat vain kuulleet 
saaresta ja sen ihmeellisestä maailmasta.

Isosaaripäiviä on vietetty joka 
vuosi ja tänä kesänä, heinäkuun viimei-

senä lauantaina kokoontui viitisenkym-
mentä saarelaista muistelemaan entisiä 
aikoja, nyt jo kymmenennen kerran. Sää 
suosi niin kuin on lähes joka vuosi suo-
sinut retkeläisiä.

Ensi vuoden kohtalosta ei tiedetä, 
onko saari vielä avoin ”Vanhoille par-
roille” perheineen vai ei.

Tapahtumia
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tille ja Anu Vuoriselle, joka on tämän 
kaiken mahdollistanut. Isosaaren demi-
litarisoinnin takia saaren ja Isosaaripäi-
vien tulevaisuus ovat vielä täysin avoin-

na. Toivottavasti myös tulevaisuudessa 
saaren ainutlaatuinen ilme, sen paikal-
linen sotahistoria tykkeineen, ja luonto 
säilytetään entisellään ja mahdolliste-

taan entisille saarelaisille, jotka omalta 
osalta ovat olleet luomassa saaren histo-
riaa, mahdollisuus päästä tutustumaan 
entiseen kotisaareensa.

Isosaaripäivän osallistujat saivat tutustua rannikkopuolustuksen historiaan säärikierroksen aikana. Kuvassa ollaan tutustumassa 12-tuumaisen 
Obuhov-tykin mielenkiintoiseen ”elämään”.

Panu kOlju

anu vuOrinen

Tapahtumia

Vallisaari-päivä pidettiin kolmannen ja 
mahdollisesti viimeisen kerran

E nsimmäinen Vallisaaripäivä 
vietettiin 2008. Jo ensimmäi-
sestä kerrasta lähtien on sank-

ka joukko kokoontunut retkeilyn mer-
keissä saareen. Ensimmäisellä kerralla 
saaren joukon sai mestarillisesti koot-
tua Päiviö Salo ja tämän jälkeen järjes-
telyvastuu olikin helppo siirtää hänel-
le ja siitä lämmin kiitos. Rannikkoryk-
mentin tehtäväksi jäi vain isännöinti ja 
kuljetusten järjestäminen.

Jokaisella kerralla oli hienoa seu-
rata kuinka monet, vuosia sitten toisen-
sa nähneet, tapasivat jälleen ja iloinen 
puheensorina täytti saaren lähes joka 
kolkan. Kaikilla Vallisaaripäivillä on 
ollut yli 100 osanottajaa, tämän vuoden 
elokuussa heitä oli 130.

Vallisaari-päivän hienointa antia on kun vanhat lapsuudenkaverukset tapaavat ja muistelevat 
yhteisiä huolettomia aikoja entisellä kotisaarellaan. Kuvassa Taina Hupp ja Sicce Weckström.

Tänä vuonna oli retkellä mukana 
Olavi Waljakka tyttärensä Anne Niska-
sen kanssa. He kertovat retkestään seu-
raavassa:

”Olin viimeksi Vallisaaressa vuon-
na 1977.  Nyt oli mukava käydä katsomas-
sa vanhoja paikkoja tyttäreni kanssa. Oli 
hämmästyttävää nähdä, kuinka nopeasti 

Anu Vuorinen
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”Mielikuvani Vallisaaresta pohjautui 
ennen retkeä paljolti isän tarinoihin. 
Lapsuuteni saaresta eli Isosaaresta Val-
lisaari eroaa enemmän kuin osasin ku-
vitella. Vallisaari on todella vehmas ja 
tätä nykyä monin paikoin lähes ryteik-
kömäinen. Vaan eipä se tahtia haitan-
nut, kun isä raivasi uraa auki ja minä 
tarvoin perässä. 

Lapsena kuvittelin mielessäni ne ”Valli-
saaren isot, kissankokoiset rotat”, mut-
ta eipä niitä näkynyt. Monimuotoisen 
luonnon ainoat ötökät olivat heinäsir-
kat, perhoset ja ne neljä pienen pientä 
tummanruskeaa sammakkoa.

Mutta se luonto! Harmittelin retkipäi-
vän jälkeen, ettemme päässeet Vallisaa-

reen kesempänä, jolloin ruusujen saa-
ren kauneus olisi ollut parhaimmillaan. 
Metsälehmukset, pihasyreenit, niitty-
kukat ja ne ruusut - tuoksu on varmasti 
huumaava ja näky huikea. Myös ”lum-
melammen” kauneus kukinta-aikaan on 
varmasti uskomaton - varsinkin jos saa 
ihastella lampea ylhäältä käsin eli Alek-
santerin patterilta.

kasvillisuus – puut ja pensaat – ovat val-
lanneet saaren maapohjan. Monet tutut 
paikat olivat jo vaikeasti tunnistettavissa.

Yksi päivän kohokohtia oli minul-
la ja tyttärelläni se tauko, jonka pidim-
me Kustaanmiekan töyräällä reppueväi-
tä syöden ja merellistä maisemaa ihail-
len. Myös Aleksanterin patterin päältä 

anu vuOrinen

Isä ja tytär samoilivat Vallisaaressa tutustuen 
isän entiseen työpaikkaan.

Tapahtumia

E ntisillä Mäkiluodon linnak-
keen työntekijöillä, asukkail-
la ja heidän jälkeläisillä on jo 

usean vuoden aikana ollut tapana ta-
vata vuosittain Mäkiluodossa enti-
sen joukko-osastonsa, Suomenlinnan 
Rannikko tykistö rykmentin, vuosipäi-
vän jälkeisenä lauantaina. Tänä kevää-
nä noin puolet ilmoittautuneista peläs-
tyi sää tiedotuksen lupaamaa ”rannik-
kotykistösäätä” ja jäi pois matkalta. 
Loput noin 25 urhoollista pääsivät tu-
tustumaan entisiin asuntoihinsa, ka-
sarmiin ja ruokalaan.  Tänä vuonna oli 
mahdollista käydä myös kase matissa, 
joka herätti monia muistoja. Kiinnos-
tuneille esiteltiin lisäksi 130 mm:n tyk-
kiä. Osallistujat kiittävät Porkkalan 

Entiset mäkiluotolaiset tapasivat

Entiset mäkiluotolaiset saamassa ohjeita kasarmissa.

Rannikkopataljoonaa hyvin onnistu-
neesta retkestä!

Tapaamisia pyritään järjestämään 
myös jatkossa. Työmäärän takia yhtey-
denpitoa pystytään hoitamaan vain säh-

köpistin avulla. Jos haluat tietoja ensi vuo-
den tapaamisesta, lähetä yhteystietosi alla 
olevaan sähkö postiosoitteeseen.

Ove Enqvist  
enqvist(ät)oktanet.fi

Ove enqvist

avautuvat ainutlaatuiset näkymät jäävät 
mieleen pitkäksi aikaa.

Retkipäivän onnistumiseen vaikut-
ti osaltaan hyvä sää. Vaikka meitä olikin 
melkoinen joukko, niin silti tapasin vain 
muutamia tuttuja koko retken aikana. 
Moni olisi halunnut päästä käymään si-
sätiloissa. Itsekin kaipasin pääsyä esimer-
kiksi entiseen esikuntarakennukseen, mis-
sä sijaitsi entinen työhuoneeni.”
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kovaa touhua tuollaisen veneen soutami-
nen”, tuumasi eräs ensikertalainen vieras 
hikihelmien kimmeltäessä otsalla.

Voiton tänä vuonna vei haastaja-
joukkue Suomenlinnan Eränkävijöistä, 
hopealle tuli nuorten joukkue ja pronssil-
le kiri hienosti Suomenlinnan Eränkävi-
jöiden eläkeläisporukka. Isäntäjoukkue, 
SLRR:n perinneyhdistyksen hallitus, soi 
voiton haastajille ja sijoittui neljänneksi.

Hauskan päivän oli rakentanut 
pieni mutta innokas vapaehtoisten jouk-

ko – siitä lämmin kiitos heille. Tarjolla 
oli lihakeittoa ja kahvia kera makoisten 
munkkien ja kilpailurastien: tikanhei-
ton, heittoliinan heiton ja ilmakivääri-
ammunnan lomassa saattoi laittaa jalal-
la koreaksi kun Lahtelainen kahdeksan-
päinen orkesteri Vellamo-opistolta soit-
ti mahtavaa tanssimusiikkia.

Tanssien lomassa lämpeni myös 
rantasauna, josta osa porukasta jäi vie-
lä nauttimaan, kun suurin osa vierais-
ta siirtyi takaisin mantereelle iltapäi-
vän lopuksi.

Suomenlinnan Rannikkorykment-
ti vaalii rannikkotykistön perinteitä, 
järjestämällä kesäisin tapahtumia Ku-
ninkaansaaren mökillä sekä retkiä use-
ampiin eri kohteisiin.

SLRR:n perinneyhdistyksen jä-
seneksi voi liittyä kaikki Suomenlin-
nan Rannikkorykmentissä ja sen edel-
täjissä työskentelevät tai työskennelleet 
henkilöt.

Jäseneksi voi hakeutua kirjoitta-
malla siitä hallitukselle sihteerin kaut-
ta vuorinen.anu@gmail.fi

Kuninkaansaaren soudut 
soudettu jo 25 kertaa

Mallisuoritus voitokkaasta soudusta.

S uomenlinnan Rannikkoryk-
mentin perinneyhdistys on jär-
jestänyt Kuninkaansaaren sou-

tukilpailun jo 25 kertaa. Soutaminen ta-
pahtuu vanhalla neljäairoparisella pelas-
tusveneellä niin, että joukkueessa oli aina 
neljä soutajaa ja perämies. Jokaisella sou-
tajalla oli vain yksi airo soudettavanaan.

Aurinkoinen ja helteinen keli helli 
lähes satapäistä vierasjoukkoa. Joukku-
eita on kahdeksan ja soutumatka ajalli-
sesti kesti noin 4 minuuttia. ”Yllättävän 

Aurinkoinen päivä suosi osallistujia.

anu vuOrinen

anu vuOrinen
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B engtskärin taistelusta, jo-
ka käytiin jatkosodan alussa 
26.7.1941, tuli tänä kesänä ku-

luneeksi 70 vuotta. Bengtskär sijaitsi lä-
hellä Neuvostoliiton haltuun luovutettua 
Hankoniemeä ja oli suomalaisille tärkeä 
tä hystys- ja tulenjohtopaikka. Tähystys-
asema oli piikki lihassa Hangon neuvos-
totukikohdalle, ja se pää tettiin sen takia 
tuhota. Syntyneessä taistelussa saari säi-
lyi kovien taistelujen jälkeen suomalaisil-
la, ja onkin käynyt ilmi, että neuvosto-
joukot ilmeisesti olivat tehneet virhear-
vion päättäessään hyökätä sinne. Suo-
ma laisvah vuus luultiin todellista pie-
nemmäksi, mikä on johtanut siihen, että 
tukikohdan komentaja kenraa limajuri S. 
I. Kabanov myöhemmin on esittänyt eri-
laisia totuudenvastaisia selityksiä miksi 
hyökkäys epä onnistui.

Bengtskärin taistelun 70-vuotis-
muistojuhla vietettiin 26.7. erinomaisessa 
säässä. Pääosa juhlayleisöstä kuljetettiin 
saareen Uudenmaan Prikaatin Jurmoilla 

Kemiönsaaren kärjestä Kasnäsista. Tilai-
suus alkoi Turun yliopiston rehtorin Kei-
jo Virtasen avajaissanoilla. Kenttärovas-
ti Jukka Helinin lyhyen hartauden ja Lai-
vaston soittokunnan kvintetin musiikki-
esityksen jälkeen tuore puolustusministe-
ri Stefan Wallin piti juhlapuheen.   

Seuraavaksi kuultiin Lasse Mår-
tensonin Myrskyluodon Maija, jonka 

Bengtskärin taistelun 70-vuotismuisto         juhla

jälkeen seurasi Saaristomeren Meri-
puolustusalueen, Uudenmaan Prikaatin 
ja Satakunnan Lennoston näyttävä ja 
kuuluva taistelunäytös. Yli määräisenä 
ohjelmanumerona kommodori Stål-
hammar luovutti Bengtskärille saaren 
vesiltä löytyneen 12-tuumaisen kranaa-
tin kärkikappaleen, joka oletetaan ole-
van peräisin Bengtskärin taistelusta.

Rannikkojääkärit suorittamassa maihinnousua.
Puolustusministeri Stefan Wallin piti 
juhlapuheen.

Juhlayleisöä.

Ove enqvist

Ove enqvist

Ove enqvist
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Tapahtumia

Bengtskärin taistelun 70-vuotismuisto         juhla Ampukaa suoraan 
kohti Bengtskäriä! 

H angon vuokratukikohtaan 
1940-1941 ja Bengtskärin 
taisteluun 26.-27.7.1941 liit-

tyvä seminaari jär jes tettiin Forum Ma-
rinumissa 28.4. Samana päivänä avat-
tiin Bengtskärin taisteluun liittyvä 
näyttely, jonka laatimisesta on vastan-
nut Bengtskärin emäntä Paula Wilson. 
Elokuussa 2011 tuli kuluneeksi 70 vuot-
ta Bengtskärin taistelusta.

Seminaarissa, johon osallistui 
noin 50 henkilöä, valotettiin venäläis-
ten vuokratukikohtaa sekä maa-, me-
ri- että ilmavoimien ja molempien osa-
puolten näkövinkkelistä.  Kävi mm. il-
mi, että Hangon tukikohdan ko mentaja 
ei olisi halunnut suorittaa Bengtskärin 
operaatiota ollenkaan, mutta että tu-
kikohdan poliittinen upseeri määräsi 
hyökkäyksen suoritettavaksi. Venäläis-
ten tiedustelu ei ollut huomannut, että 
Bengtskärin vahvuutta oli lisätty venä-
läisten otettua koko Morgonlandetin 
suomalaismiehistön vangiksi hieman 

aikai semmin. Lopputulos oli, että neu-
vostojoukkojen hyökkäys epäonnistui, 
sen he joutuivat myöntämään itsekin.

Ampukaa suoraan kohti Bengtskä-
riä! -näyttely on tiettävästi jo suljettu tä-
män lehden ilmestyessä. 

Ove Enqvist

Tilaisuuden juontajana toimi ma-
jakan emäntä Paula Wilson. Virallisen 
ohjelman päätti kenttälounas, maitta-
va kalakeitto ja jälkiruuaksi kahvia ja 
Rosalan mustik kapii rakkaa. Sen jäl-
keen vierailla oli vielä aikaa tutustua 
majakkaan tarkemmin ennen kuin ko-
timatka alkoi.

Ove Enqvist

Bengtskärin majakka.

C-F Geust kertomassa Bengtskäriin 
liittyvästä ilmatoiminnasta.Paula Wilson toimi juhlan juontajana.

Näyttelyn avajaiset ja lehdistötilaisuus.

Ove enqvistOve enqvist

Ove enqvist Ove enqvist
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Russarön järeän patterin 
keskijaoksen kunnostus on alkanut

V iime kesän aikana Russarössä 
vierailevat turistit ovat pääs-
seet aitiopaikalta seuraamaan 

Russarön järeän patterin keskijaoksen 
kahden Betlehem-tykin maanpäällisten 
osien kunnostusta.

Niin Hankoniemen, Russarön kuin 
Betlehem-tykkien historia on ollut vä-
rikäs.

Russarön järeä patteri poistui pal-
veluskäytöstä 1970-luvun lopulla ja sen 
merkittävin taistelutehtävä oli talviso-
dan alkupäivinä torjua Neuvostoliiton 
modernimman taistelualuksen Kirovin 
ja sen johtaman saattueen lähestymi-
nen Hankoniemeä. Hangon evakuoin-

nin yhteydessä Betlehemitkin evakuoi-
tiin ja myöhemmin palautettiin takaisin 
palvelukseen Russaröön linnakkeelle.

Rannikkotykistökaluston uusiutu-
misen johdosta 1980- ja 1990-luvuilla 
Russarössä on säilynyt nykypäiviin ai-
noastaan järeän patterin keskijaos, sen 
muut jaokset – vasen ja oikea – siirtyi-
vät uudistusten myötä muun rannikko-
tykistökaluston käyttöön.

Kesällä 2011 järjestettiin Russarön 
linnakkeella, Hangon edustalla, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
meripuolustuspiirin Suomenlahden 
Koulutusalueen Linnakkeen kunnos-
tus -kurssi.

Kurssi oli avoin kaikille kiinnos-
tuneille ja se markkinoitiin verkossa 
MPK:n sivujen kautta, jossa myös kurs-
sille ilmoittauduttiin.

Kesän ja syksyn aikana neljänä eri 
kurssiviikonloppuna kymmenkunta va-
paaehtoista remontoijaa ympäri Etelä-
Suomea pesi, hioi, pohjamaalasi ja lo-
pulta päällimaalasi molemmat Russarön 
keskijaoksen 234 mm Betlehem-tykit.

Taustaa
Tykkien kunnostuksesta on menneinä 
vuosina puhuttu tuon tuosta, mutta pa-
ri vuotta sitten Pekka Silvastin keskuste-
lut Porkkalan Rannikkopataljoonan ko-

Tapahtumia

Lopputulos näyttää hyvältä! 

jOhanna PakOla
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mentajien kanssa alkoivat konkretisoitua. 
Taustalla käytiin myös samanai-

kaisesti keskusteluja MPK:n meripuo-
lustuspiirin mukaan tulosta ja kunnos-
tustöiden läpiviemisestä MPK:n kurssi-
na ja sen kouluttajaresurssein.

Ja syksyllä 2010 nykyisen komen-
tajan, komentaja Sami Iso-Laurin, se-
kä myös SLMEPAn tuella, ensimmäiset 
yritykset tykkien kunnostamiseksi otet-
tiin. Suurella innolla vapaaehtoisjouk-
ko odotti ensimmäisiä syksyisiä kurssi-
viikonloppuja, mutta valitettavasti syys-
säät eivät olleet töiden aloittamiselle 
suotuisia, ja työt jouduttiin siirtämään 
seuraavaan purjehduskauteen.

Vihdoinkin toimintaa
Kesällä 2011 uudella innolla ja suotui-
sien kelien vallitessa kunnostustöihin 
päästiinkin.

Kurssiviikonloppuja Russarössä 
oli kesän aikana neljä – kerran kuussa 
kesäkuusta syyskuuhun.

Työtä ja koulutusta oli tarjolla 
perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään.

Jokaisena viikonloppuna kurssi-
laisia on ollut mukana runsas kymme-
nen ja kouluttajina toimivat alansa par-
haat asiantuntijat. Kurssilaisia oli niin 
Turun kuin Lahden suunnasta, niin si-
sämaasta kuin rannikolta, mukana oli 
myös henkilöitä, jotka nyt ensimmäistä 
kertaa tutustuivat rannikkotykistöön ja 
sen linnakkeeseen.

Kurssin teknisestä ja sotilaallises-
ta koulutuksesta vastasi Kyösti Piironen 
apunaan Tomi Kontunen. Paikalliseen 
sotahistoriaan kurssilaiset tutustutti 
historijoitsija ja tutkija Pekka Silvast. 
Kurssia johti ja vääpelöi meripuolus-
tuspiiristä Hannu Kekkonen. Porkka-
lan Rannikkopataljoonan tuen kurssien 
aikana varmisti Pursimies Petri Heilio 
sekä merikuljetuksiin valjastettu kanta-
henkilökunta ja varusmiehet.

Ensimmäiselle Russarössä järjeste-
tylle kunnostuskurssille annettiin neljä 
tavoitetta:
1. järeän keskijaoksen rapistumisen 

pysäyttäminen ja sen säilymisen 
pidentäminen maanpäällisten osi-
en osalta, 

2. kouluttaa siviilitaitona kurssilai-
sille korroosimaalaukseen liitty-
vät korjausmaalauksen taidot, 

3. kouluttaa sotilaallisena taitona 
kurssilaisille häivetekniikkaa ja 
sen soveltamista naamiointimaa-
lauksessa ja

4. kouluttaa vastaavien kurssien ja/
tai muiden sotilaallisten rakentei-
den ja/tai laitteiden kunnostus-
työn johtamiseen kykeneviä hen-
kilöitä ja kouluttajia. Kaikki nel-
jä tavoitetta kurssin aikana saa-
vutettiinkin.

Vuoden 2011 kurssin onnistu-
misen mahdollisti SLMEPA:n ja sen 
PORKRP:n henkilöstö-, muonitus- ja 
merikuljetusresurssit, erään maalialan 
valmistajan tuotetuki sekä asiantunti-
ja-apu.

Katse tulevaisuuteen, nälkä 
kasvaa syödessä
Kuluneen kesän aikana kartoitettiin 
myös keskijaoksen maanalaisten osien 
kunnostustarpeet ja kiireysjärjestys ja 
näin vuodelle 2012 on asetettu tavoit-
teeksi töiden jatkaminen keskijaoksen 
maanalaisissa osissa.

Russarön Betlehemien tulevien 
vuosien museoinnin turvaamiseksi sekä 
muiden vastaavia kursseja varten kun-
nostuskursseille kaivataan uusia tekijöi-
tä ja varsinkin uusia tukijoita materiaa-
lien osalta. Maanalaisten osien kunnos-
tus tulee olemaan huomattavasti mitta-
vampi haaste kuin nyt tehty maanpääl-
linen kunnostus. Myös muualla Suomes-
sa odottaa monta museoitavaa kohdetta, 
eikä ainoastaan rannikolla.

Vuoden 2012 kurssiviikonloppujen 
suunnittelu on jo alkanut ja odotamme 
innolla uutta kautta.

Hannu Kekkonen, kurssijohtaja

Tapahtumia

Ennen maalausta tykki pestään. 

Pohjamaalattu putki erottuu joukosta, ei ehkä ihan edukseen. Väri herätti ainakin keskustelua! 

jOhanna PakOla

hannu veikkOla
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H ankoniemen kilta ja Bro-
marvissa toimiva Riilahden 
taistelun muistomerkin pe-

rinneyhdistys kävivät perinteiseen ta-
paan 27. heinäkuuta laskemassa kuk-
kalaitteensa Riilahden taistelun muis-
tomerkeille Bromarvissa. Taistelu käy-
tiin vuonna 1714, ja siinä  tsaari Pietari 
Suuren luoma Venäjän laivasto saavutti 
käytännössä ensimmäisen meritaistelu-
voittonsa ”suurvalta” Ruotsista. Pietari 
suuri oli itse mukana taistelussa ja hänen 
laivastoaan komensi amiraali Apraksin. 

Venäläiset olivat aikaisemmin aa-
mulla käyneet laskemassa omat kukka-
laitteensa muistomerkeille unohtamat-
ta laskea punaisia ruusuja suomalaisten 
muistomerkille.

Ruotsin avomerilaivastosta tä-
hän vuoden 1714 taisteluun osallistui 
vain pieni saaristopursiosasto vajaalla 
kymmenellä purrella apunaan käytöstä 
poistettu vanhentunut ja hinattava tyk-
kiproomu ”Elefanten”, joka viime mai-
nittu esiintyy sittemmin taistelun kuvis-
sa liput liehuvana komeana fregattina. 
Tsaari-Venäjän  aikanaan luoma julki-
suus tästä ”laivastokahakasta” on sit-
temmin propaganda- ja sankarihakui-
sen Neuvostoliiton laivaston myötä saa-
vuttanut valtaisat mittasuhteet itäisen 
naapurimaamme merisotahistoriassa.

Pientä ruotsalaisosastoa komensi 
kontra-amiraali Nils Ehrenskiöd, joka 

Taistelusta tulee vuonna 2014 

kulu neeksi 300 vuotta! Taistelun 

200-vuotisjuhlat jäivät viettämättä!

ei ylivoiman edessä suostunut antautu-
maan, vaan taisteli monikymmenker-
taista vihollista vastaan katkeraan lop-
puun saakka. Hän jäi haavoittuneena 
vangiksi ja joutui olemaan vuosia ”aa-
telisvankina” Venäjällä, kunnes pääsi 
lopulta palaamaan Ruotsiin mukanaan 
tsaari Pietari Suurelta saamansa suosi-
tuskirje, jossa hänet kuvattiin urheak-
si ja neuvokkaaksi merisotapäälliköksi.

Todettakoon, että tästä silloisten 
suurvaltojen vällisestä meritaistelusta - 
olkoonkin todellisuudessa ollut vain pa-
hainen laivastokahakka syrjäisillä au-
tion Hankoniemen ”takamerillä”, jossa 
ainoa karttaan merkitty tunnettu paik-
ka oli Riilahden aateliskartano - tulee 
27.7.2014 kuluneeksi 300 vuotta. Lienee 
odotettavissa, että osapuolten laivasto-
juhlat ovat silloin entistäkin mahtavam-
mat! Jo 1920-luvun laivastoparaateissa 
Riilahden selällä nähtiin lähes satama-
metriset upouudet ja modernit ruotsa-
laiset hävittäjät Ehrenskiöld ja Norden-
skiöld, kun suurimmat suomalaisista so-

ta-aluksista olivat vain n. 70 metriä ja 
kaikki vanhoja ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia aluksia!

Venäjän tsaari pyrki viettämään 
valtaisat ”Venäjän keisarillisen laivaston  
200-vuotisvoitonpäivät” 27.7.1914. Mo-
numentin rakentamistyöt kivipengerryk-
sineen ja mustagraniittinen risti olivat jo 
valmiina, mutta rakennustyö ja voiton-
juhlat jäivät kesken ja pitämättä ensim-
mäisen maailmansodan puhkeamisen ja 
vallankumousten myötä 1914. Sittemmin 
ovat suomalaiset pystyttäneet 1920-luvul-
la sinne oman graniittisen mustomerk-
kinsä ”fregattikorkokuvineen”. Vuonna 
1964 pidettiin Riilahden selällä mittava  
taistelun 250-vuotislaivastoparaati, Han-
gossa oli taistelusta kertova näyttely ja ti-
laisuudesta lyötiin myös hopeinen muis-
tomitali. Mainittakoon, että Riilahden 
taistelusta on 1700-luvulla lyöty hopei-
nen muistomitali, jonka molemmat puo-
let ovat pronssisina näkyvissä venäläises-
sä mustassa graniittiristissä. 

VKA Lange,maj evp

Kukkalaitteet Riilahden taistelun 
muistomerkeille

Venäläisten aikaisemmin samana päivänä laskemat kukkalaitteet saivat seurakseen 
suomalaisten kukkalaitteen. Kuva: VKA Lange 27.7.2011.

Tapahtumia

vka lange
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K eltaisen Rykmentin veteraanit 
järjestivät 2.-4.6. matkan ryk-
mentin sodan aikaiselle toi-

minta-alueelle Saarenpään linnakkeelle 
sekä Koiviston ja Terijoen väliselle ran-
nikkokaistaleelle. Matkan primus mo-
torina toimi Kaarlo Martikainen, yk-
si Keltaisen Rykmentin veteraaneista. 
Kaiken kaikkiaan kuudesta ilmoit tau-
tuneesta veteraanista ainoastaan Tenho 
Temonen ja Lauri Vyyryläinen pääsivät 
lopulta matkalle Mar ti kaisen lisäksi. 
Kaiken kaikkiaan matkalle osallistui 
27 henkilöä, joista seitsemän Suomen-
linnan Rannik ko tykistökillan jäsentä.

Ensimmäisen päivän iltapäivällä 
päästiin Koiviston saarelle Saarenpää-
hän, jossa majoituttiin kahteen van haan 
suomalaistaloon, joissa nykyisin toimii 
Hotelli Wilhelm -niminen majoitusliike. 
Sähkö oli katkennut kylästä vuosia sit-
ten ja käymälä oli pihan perällä, joten 
muodollisesti hotelli ei montaa tähteä 
ansainnut.  Ilma oli kuitenkin lämmin, 
palvelu oli ystävällistä ja ateriat maitta-
via, joten ongelmia ei ollut.  

Jo saapumispäivän illalla käytiin jo-
ko polkupyörällä tai pienoiskuorma-au-
tolla tutustumassa Saarenpään linnak-

keeseen. Ottaen huomioon auton iän ja 
kunnon näytti siltä, että polkupyörä olisi 
ollut varmempi kulje tus vaihtoehto, mutta 
loppujen lopuksi kaikki halukkaat pääsi-
vät perille linnakkeen vanhemmalle pat-
terille. Patterin neljä 10-tuumaista tykkiä 
siirrettiin Saarenpäähän Lavansaaresta 
kansalaissodan jälkeen. 1920-luvulla Oy 
Granit Ab kunnosti patterin, joka sen jäl-
keen oli käytössä kymmenkunta vuotta. 
Sen jälkeen patteri siirrettiin hajasijoitet-
tuna ja kuusitykkiseksi laajennettuna uu-
teen paikkaan, ja vanhan patterin asemiin 
asennettiin kaksi 152/45 Canet-tykkiä.

Keltaisen Rykmentin veteraanien 

Keltaisen Rykmentin jalanjäljillä

vuonna 1996 kiinnittämän muistolaa-
tan luona vietettiin pieni muistohetki 
ja tutustuttiin patterin raunioihin. In-
nokkaimmat ehtivät illalla vielä tutus-
tua Saarenpään kasarmiin ja hajasijoi-
tetun patterin raunioihin. Oli todetta-
va, että kunnolliseen tutustumiseen olisi 
tarvittu enemmän aikaa.

Matka jatkui seuraavana päivä-
nä tutustumalla Keltaisen Rykmentin 
Koiviston ja Terijoen välisiin toiminta-
paikkoihin. Patterien raunioihin tutus-
tuminen olisi useimmiten vaatinut paljon 
aikaa ja vaivaa, joten Inon 12-tuumaisten 
patterien mahtavat rauniot saivat edustaa 
kaikkia rannikon suomalaislinnakkeita.  
Kello mäen 10-tuumaisen patterin rauni-
oita ei etsinnöistä huolimatta löydetty. 
Toinen yö vietettiin Terijoella.

Kotimatkalla tutustuttiin Talin-
Ihantalan taistelumaastoon, jossa sopi-
vasti juhlistettiin puolustusvoimien lip-
pujuhlapäivää Marskin ryypyllä. Matka 
oli kaikin puolin onnistunut, ja toivot-
tavaa on, että matkan jär jestäjiä löytyy 
tulevaisuudessakin.

Ove Enqvist

Yksi Inon 12-tuumaisista pattereista.

Saarenpään veteraanit Vyyryläinen, Martikainen ja Temonen.

Tapahtumia

Ove enqvist

Ove enqvist
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hinnä venäläisten combat samboa. Yh-
täläisyys on luonnollista, koska molem-
missa  yhtenä taustalajina on judo. 

Toimivaksi koetut tekniikat hy-
väksytään ja epäkelvoista luovutaan. 
Tehokkuus piilee siinä, miten lajirajois-
ta riippumatta tekniikoita tehokkaasti 
kyetään soveltamaan. Ja tehokkuuden 
ainut kelvollinen mittari on toimivuus. 
Kehityksen aalloilla pysyminen varmen-
netaan hakemalla vaikutteita moderni-
en lajien osaajien leireiltä ja tuomalla ne 
heti koekäyttöön.

Tekniikat
Perustekniikat pohjautuvat karaten, ju-
don, taekwondon, potkunyrkkeilyn, ju-
jutsun, budotaijutsun, kalin, escriman, 
kyusho-jitsun, taijin sekä aikidon liikkei-
siin. Kyseessä ei ole lajien sekamelska vaan 
yksittäiset tekniikat on poimittu edelleen 
kehitettäväksi. Taustalla olevat liikkeet 
ovat satojen vuosien tietämystä mutta ta-
pa miten niitä vapaasti yhdistellään perus-
tuu henkilökohtaiseen näkemykseen.

Hyökkäyksen torjunta juurrute-
taan runsailla toistokerroilla, joissa 

MilFight – työkalu läskikapinaan!
Perusajatus
MilFight on rekisteröity ja aikuisil-
le suunnattu järjestelmä, jonka tavoit-
teena on fyysisen kunnon kohentami-
nen kamppailun avulla. Laji syntyi tar-
peesta luoda kamppailuhybridi, missä 
ei todeta ”ei näin voi tehdä, koska me-
toodi ei kuulu systeemiin”. Akrobatiaa 
ei harrasteta eikä mitään itsepuolustuk-
sen, kamppailun tai voimankäytön osa-
aluetta väheksytä. Kehitysprosessiin on 
vaikuttanut lukuisat harjoittelemani la-
jit. Ulkoisesti MilFight muistuttaa lä-

Nivellukot kuuluvat voimankäyttöön.

leena liukkOnen

Tapahtumia
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puolustajan ja hyökkääjän roolit vaih-
tuvat koko ajan. Kamppailu maassa 
on korostunutta, koska tositilanne lii-
an usein johtaa kaatumiseen vastusta-
jan vahvuuden tai oman epäonnistu-
neen suorituksen johdosta. Realisti-
suutta haetaan harjoitteilla, joissa vas-
tapuoli laittaa tosissaan hanttiin hyökä-
ten puolustajan suorituksen aikana yhä 
uudelleen. Toiminta päättyy, kun toinen 
harjoittelijoista on saanut tilanteen hal-
lintaansa. Tavoitteena on pakottaa parit 
hakemaan lihasmuistista soveltuva suo-
ritus. MilFight́ ssa opetetaan aina liike 
ja sen vastaliike. Tämä on päättymätön 
toimintaketju, mikä takaa harjoitteli-
jalle jatkuvan oppimispolun.

Soturietiikka
MilFightissa ei ole sijaa egokamppaili-
joille, vaan salilla vallitsee rento ja tasa-
arvoinen tunnelma. Muistisääntönä on, 
että ” jokaisella hevosella on kengittäjän-
sä”. Kunnioitus toista kohtaan syntyy 
automaattisesti harjoitteluaktiivisuu-
den myötä teknisenä etevämmyytenä. 
Parempi huomioi aina heikomman an-

tamalla vinkkejä kannustamalla häntä 
tehokkaampaan suoritukseen. Rehtiy-
den merkkinä paiskataan kättä ennen ja 
jälkeen suorituksen.

Taistelu tahtoheikkoutta 
vastaan
Harjoituksissa keskitytään peräänan-
tamattomuuden kohentamiseen, koska 
meissä jokaisessa piilee alttius liian hel-

polla luovuttamiseen. Reiluissa saliot-
teluissa ei pisteitä jaeta, vaan kamppai-
lu päättyy joko kellon merkkiääneen tai 
vastapuolen luovuttamiseen. Tavoittee-
na siis ”määräaikaan määrämuoto”. Mi-
käli tässä epäonnistutaan, ”so what!” ja 
uusi erä uudella puhdilla. 

Voittajia ei ylikorosteta eikä häviä-
jiä aliarvioida vaan jokainen analysoi ja 
pyrkii korjaamaan puutteensa. Luovut-

leena liukkOnen

Osaamistaso näkyy hihamerkistä. ”Arvometallipunotut” merkit saavutetaan treenivuosien myötä.

hannu maunula hannu maunula

Pelisilmä kehittyy saliotteluissa.

Tapahtumia
Hannu Maunula

Komkapt evp  
Hannu Maunula on 
MPK:n Pohjanmaan  
KOTU-yksikön  
koulutuspäällikkö.
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taminen tulee kyseeseen vain, kun har-
joitustilanteesta ei mitään poispääsyä ole 
tai toiminta saattaisi johtaa turvallisuu-
den vaarantumiseen. Kohdattaessa fyysi-
set rajat, vahvistuu myös henkinen kasvu. 

Harjoittelun kaava
Harjoittelussa eriytyy kamppailu, itse-
puolustus ja voimankäyttö. Kamppai-
lu on urheilutyppistä ja suojavarus-
tein tapahtuvaa. Itsepuolustuksessa ti-
lanteesta pyritään aina pois ja voiman-
käytössä lopputuloksena pitää olla ti-
lanteen kontrolli saamalla hyökkääjä 
hallintaan. Ulkoisesti nämä muistut-
tavat toisiaan mutta taktiset erot ovat 
selkeät. Tekniikat on valittu siten, että 
niitä kyetään harjoittelemaan täydellä 
voimalla, koska tositilanteessa ihmi-
nen toimii niin kuin on harjoitellut ei-
kä hippaaminen johda realistisuuteen. 
Opetukseen kuuluu aina myös toimin-
tataktiikka. Jotta harjoittelu on totuus-
pohjaista, on huomioitava Suomen lain-
säädäntö. Tästä syystä vastustajan eli-
minointiin tähtääviä kuolettavia teknii-
koita ei normitreeneissä opetella. 

Arvokisoihin ei olla menossa, mut-

ta saliotteluilla on tärkeä osa. Ilman 
pystyssä tai matossa tapahtuvaa otte-
lutyyppistä harjoittelua jää tekniikoi-
den toimivuus myytiksi. Mutta uuvut-
tavat voimatekniikat täydellä voimalla 
tehdään isku- ja potkutyynyihin. Jokai-
sella edistyneellä harjoittelijalla on vas-
tuu paristaan, tasoerojen ollessa kysees-
sä ketään ei vedetä ”surutta turpaan”.

Pysty- ja mattotekniikoiden ohel-
la harjoitellaan ampuma-aseuhkaa sekä 
lyömä- ja teräasetta vastaan puolustau-
tumista. Koska tositilanne ei noudata 
etukäteen sovittua kaavaa, on oma tek-
niikka mukautettava hyökkääjän toi-
mintaan. Tämä vaatimus johtaa siihen, 
että kyky soveltaa omaksuttua tekniik-
kaa kuuluu alusta alkaen jokaiseen har-
joituskertaan. 

Yksittäinen harjoitus
Harjoitus jakaantuu lämmittely-, tek-
niikka-, sovellus-, ottelu- ja palautus-
vaiheisiin. Alkulämmittelyssä käydään 
koko keho huolellisesti läpi eikä kylmil-
tään toteuteta repivää lihaskuntojump-
paa. Lämmittelyliikkeet on suunnitel-
tu siten, että ne motorisesti tukevat tek-

niikkavaihetta.
Tekniikkaharjoitusjakso on in-

tervallityyppinen, jolloin työvaihe kes-
tää yhdestä viiteen minuuttiin. Sarjojen 
välillä todetaan havainnot ja tarkenne-
taan seuraava vaihe. Muutaman toiston 
jälkeen sarjaan liitetään seuraava sovel-
lus. Koska sovellukset rakentuvat edel-
listen suoritusten pohjalle, vältetään se, 
ettei harjoittelija väsyessään joudu koko 
ajan miettimään liikaa uutta. Näin opit-
tu muuttuu rutiiniksi hyvinkin nopeasti.

Harjoituksen lopussa on venytte-
ly ja adrenaliinihöyryisen mielen rau-
hoittaminen. Lisähöysteenä lyhyt har-
tiaseudun hieronta. Tavoitteena on kät-
telyn jälkeen jättää hektinen salikamp-
pailu ja saavuttaa ”yhteiskuntakelpoi-
suus”.  Harjoittelupaidan tulee olla lä-
pimärkä, mutta harjoittelijoiden työky-
kyisiä seuraavana aamuna.

Tasot kehityksen mittareina
MilFight sisältää 13  tasokokeella mitat-
tavaa eriväristä tasoa. Merkissä salama 
kuvaa tehoa ja nyrkkiin puristunut käsi 
sitkeyttä. En voi kieltää, etteikö Vaasas-
sakin vaikuttaneen kansallissankarim-
me Lauri Törnin osaston tunnus olisi ol-
lut yhtenä inspiraation lähteenä tunnus-
ta laatiessani. Seitsemällä perustasolla 
testataan opetetut tekniikat sovelluksi-
neen ja kuuden erilaisen hopea- ja kulta-
merkkien tasolle pyrkijät joutuvat osoit-
tamaan osaamisensa myös useampaa 
hyökkääjää vastaan. Kaikkiin tasoi-
hin kuuluu saliotteleminen. Väritasoja 
voi suorittaa kunkin syys- ja kevätjak-
son jälkeen mutta ”arvometallipuolel-
le” osallistujat saavat kutsun erikseen.

Puolustusvoimien komentajan pe-
räänkuuluttamalla kapinalla läskiä vas-
taan kannustetaan MilFight-harjoitteli-
joita motolla ”Fit to fight”.

leena liukkOnen

Aseuhkaankin on ratkaisun mahdollisuus.

Tapahtumia
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MPK ei enää MPK ry

Naiset valtasivat Koskenkorvan viinatehtaan tislaamon katon.

hannu maunula

tys - Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) -  aloitti toimintansa. MPK:n 
toiminnan ja hallinnon puitteet määri-
tellään nyt laissa.

MPK on julkisoikeudellinen yhdis-
tys, joka toimii valtakunnallisena va-
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-
sen yhteistyöjärjestönä ja jolla on va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta an-
netun lain mukaisia tehtäviä. 

Yhdistys otti käyttöön uuden kou-
lutusjärjestelmän ja siirsi paikallisosas-
tojen tehtävät uusille koulutus- ja tu-
kiyksiköille. 

MPK:n organisaatiotasot ovat 
vuosikokous, hallitus, keskustoimisto, 
seitsemän maanpuolustuspiiriä sekä il-

Tapahtumia
Juha Ala-aho

Kirjoittaja työskentelee  
MPK:n Pohjanmaan 
KOTU-päällikkönä

Y hä vielä kuulee ihmisten kes-
kusteluissa Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksestä puhut-

taessa nimen MPK ry. Tietoa ja käsityk-
siä lienee hyvä päivittää jälleen, asiat ei-
vät aina aukea nopeasti.

Maanpuolustuskoulutus ry (MPK) 
perustettiin 14.12.1993 ja vapaaehtoi-
nen maanpuolustuskoulutus siirrettiin 
uuden yhdistyksen toteutettavaksi. 

Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta hyväksyttiin eduskunnassa ke-
väällä 2007 ja se astui voimaan vuoden 
2008 alussa.  

MPK ry:n toiminta rekisteröity-
nä yhdistyksenä päättyi 31.12.2007 ja 
nykyinen julkisoikeudellinen yhdis-

mapuolustuspiiri ja meripuolustuspii-
ri. Operatiivista toimintaa johtaa toi-
minnanjohtaja apunaan keskustoimis-
to ja yhdeksän piiripäällikköä. Maa-
kunnissa toimintaa johtavat piiripääl-
liköiden alaisuudessa koulutus- ja tu-
kiyksiköiden (KOTU-yksiköiden) pääl-
liköt. Koulutuksesta vastaavat pääosin 
vapaaehtoiset kurssinjohtajat ja koulut-
tajat. Näin MPK on läsnä ja toimii kai-
kissa maakunnissa.

Pohjanmaan Koulutus- ja 
tukiyksikkö
Pohjanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö 
kuuluu Länsi-Suomen maanpuolustus-
piiriin.  Toiminta-alueemme seutukun-
nat ovat Vaasan seutu ja Kyrönmaan seu-
tu sekä Suupohjan rannikkoseutu. Alu-
eella on 12 kuntaa, joista kolme suomen-
kielisiä ja loput kaksi- tai ruotsinkieli-
siä. Asukkaita alueella on reilu 130 000.

MPK:n lipun alla kurssitoimin-
tamme käynnistyi 1993 ja se monipuo-
listuu koko ajan. Alusta lähtien eri-
koisuutenamme ovat olleet mm. pit-
källe kehitetyt, nousujohteiset takti-
set asekurssimme rynnäkkökiväärillä, 
pistoolilla sekä aluksi myös haulikol-
la. Tarkka-ampujakurssimme sekä mo-
nipuoliset kohteensuojauskurssimme 
ovat niinikään olleet suosittuja. Tak-
tiset kurssimme saavuttivat niin suur-
ta kiinnostusta, että nyt vastaavia jär-
jestetään useiden piirien alueella. Tuo-
rein aiheemme on nyt ollut IDPA –am-
munnan peruskurssit sekä tuomarikurs-
si ulkomaisen kouluttajan avustuksella.

Oma erikoisuutemme on myös Mil-
fight, reserviläisen voimankäyttökoulu-
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Lisääntynyt kilpailu ihmisten va-
paa-ajasta lisää koulutustarjontamme 
monipuolisuuden esille tuomisen tarvet-
ta. Nykypäivän kiireisten ihmisten ta-
voittaminen ei ole helppoa ja sen vuoksi 
kehitämmekin koko ajan viestintääm-

me. Myös MPK:n sivut ovat uudistuneet 
ennen kesälomia, sieltä löytyy tarkem-
paa tietoa MPK:sta sekä koulutustar-
jonnastamme. ( www.mpk.fi. )

Olen huomannut yllättävän harvan 
sittenkään sisäistäneen tiedon siitä, että 
niin viranomaiset, yritykset kuin yhtei-
sötkin voivat tilata MPK:lta koulutusta 
omiin koulutustarpeisiinsa. Koulutus voi 
koostua valmiista, jo olemassa olevista 
koulutuspaketeista tai tilaajan tarpeen 
mukaan räätälöidyistä koulutuksista. 

Tuorein esimerkki on Pohjanmaan 
KOTUn järjestämät työntekijän turval-
lisuus- ja itsepuolustuskurssit terveyden-
huolto- ja sosiaalisektorille. Kursseilla 
käsitellään mm. työpaikan ja työpisteen 
turvallisuutta, mahdollisia ristiriitati-
lanteita asiakastyössä ja itsepuolustuk-
sen perusteita irtautumisharjoitteineen. 

Naisille monipuolisemmin sopi-
vaa koulutusta pyritään lähivuosina li-

tus, joka soveltuu kaikille ikään ja suku-
puoleen katsomatta. Lajia voi harras-
taa niin kuntoilu-, itsepuolustus- kuin 
kamppailu- ja kilpailumielessäkin. Mil-
fightia esitellään tarkemmin koulutus-
päällikkö Hannu Maunulan artikkelissa.

Pohjanmaan KOTU vakiopaikalla turvallisuuspäivillä.

hannu maunula

Tapahtumia

Meriturvan yksiköt järjestävät korkeatasoista

turvallisuuskoulutusta ainutlaatuisissa puitteissa

ammattitaitoisten kouluttajien johdolla.

Tarjoamme Helicopter Underwater Escape Training

-kursseja ainoana Suomessa!

Lisätietoja Meriturvan tarjonnasta löydät

kotisivuiltamme osoitteesta www.meriturva.fi.

E-mail: info@meriturva.fi Puh. 019-2876 600

(HUET)

SAFETY MATTERS!
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säämään, samoin perheiden arkiturval-
lisuutta kohentavia kursseja. Lisäksi en-
si vuodelle on suunnitelmassa parikin ta-
pahtumaa maanpuolustushenkisille moot-
toripyörän omistajille perheenjäsenineen.

Uudistuvan aselainsäädännön osal-
ta olemme lisänneet aseturvallisuuden ko-
rostamista koulutuksissamme jo olemassa 
olevia tiukkoja periaatteita tiukentamal-
la. Ase- ja ammuntaharrastus ei edelleen-
kään ole yhteiskuntamme vaaroja lisäävää 
tekijä, joskin aseiden kanssa toimiessa en-
siarvoisen tärkeää ovat turvalliset toimin-
tamallit ja järjen käyttö. Mielenhäiriöiden 
tai rikollisuuden kyseessä ollessa lakikaan 
ei aukottomasti suojele, mutta harrastaji-
en osalta korostuu harrastamisen omaeh-
toinen turvallisuushakuisuus. Merkityk-
sellistä on oman välineistönsä käyttötaito 
sekä taitojen aktiivinen harjoittelu. 

Nyt valitettavasti lakiuudistus 
luo tarpeettomia vaikeuksia tunnolli-

sille ja lainkuuliaisille harrastajille se-
kä hankaloittaa pahoin uusien harras-
tajien ammuntaharrastuksen aloitta-
mista. Mahdollisuuksien mukaan jo en-
si vuonna reagoimme kurssitarjonnas-
samme tähän huomioimalla paremmin 
ammuntaharrastusta aloittavia – esi-
merkiksi turvallisen aseenkäsittelykou-

lutuksen ja AMPU-koulutuksen sekä pe-
ruskurssien keinoin.

KOTU-yksikkömme sisäinen uu-
delleenorganisointi sekä sitoumusten 
uudistaminen ensi vuonna tuovat oman 
suolansa haasteiden kirjoon. 

Tervetuloa tutustumaan kurs-
seihimme! 

Laatu syntyy vain kouluttautumalla.

hannu maunula

Tapahtumia

www.novia.fi               www.axxell.fi

www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning 
i Åbo sedan 1813
▪ Sjökapten YH (Merikapteeni), ungdom och vuxen
▪ Sjöingenjör YH (Merenkulkualan insinööri), vuxen

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

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

Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt kursutbud!
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu kurssitarjontaamme!

Aboa Mare
Malmgatan 5
20100 Åbo

maritime@aboamare.fi
tfn: (02) 432 3123 / 0290 01 7250
www.aboamare.fi

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

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

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

Alfa Laval-huoltopalvelut
maailmanlaajuisesti
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M PK uusi organisaatiotaan 
kuluvan vuoden alusta. 
Muutos ei vaikuttanut 

merkittävästi meripuolustuspiirin toi-
mintaan. Piiri jakaantuu edelleen kah-
teen, jälleen kerran uudelleen nimet-
tyyn, alueeseen. Virolahden ja Hangon 
välisellä alueella toimii Suomenlahden 
koulutusalue (SLKA)jota edelleen joh-
taa koulutuspäällikkö Sakari Saik-
ku. Hangosta länteen ja aina Tornioon 
saakka toimii Saaristomeren-Pohjan-
lahden (SMPLKA) koulutusalue, jon-
ka johtajana aloitti 1.6.2011 koulutus-
päällikkö ylil (evp) Jouni Tuomaranta. 
Jounilla on pitkä kokemus työskentelys-
tä puolustusvoimista, viimeksi Saaris-
tomeren meripuolustusalueella ja myös 
aikaisempaa kokemusta vapaaehtoises-
ta maanpuolustustyöstä mm. kiltapiirin 
puheenjohtajana. Uskon, että Jounilla 
on hyvät edellytykset jatkaa edeltäjänsä 
Matti Ketolan ansiokasta työtä.

Meripuolustuspiirin koulutussih-
teerinä ja siviilikoulutusvastaavana toi-
mii useimpien meidän tuntema Kristii-
na Slotte. Hänen puoleensa voi kääntyä 
erityisesti kurssien hallinnointia (kurs-
simaksut, kurssien perustietojen syöttä-
minen, laskut sekä kurssien päättämiset 
jne.) koskevissa asioissa. Varsinkin kurs-
seihin liittyvässä maksuliikenteessä on 
runsaasti uusia käytäntöjä joita ei ole ai-
van helppo nopeasti omaksua.

Meripuolustuspiirin kuulumisia
Piirillä on edelleen toimisto Tu-

run Heikkilässä ja uutena toimipaikka 
myös Santahaminan Radioniemessä yh-
dessä Etelä-Suomen maanpuolustuspii-
rin kanssa.

Merivoimien tuki piirin toimin-
nalle on edelleen ollut vankkaa. Suh-
tautuminen piirin tukipyyntöihin on 
ollut myönteistä. Haasteeksi on muo-
dostumassa puolustusvoimien meri-
puolustuspiiriltä tilaamaan koulutuk-
seen osallistuminen. Koulutus kohden-
netaan pääosin muutenkin kh-kierros-
sa oleviin joukkoihin ja toteutetaan va-
paaehtoisina kertausharjoituksina. Mo-
ni seikka vaikuttaa siihen missä määrin 
kutsutut asevelvolliset ovat halukkaita 
osallistumaan kursseihin. Tähän asi-
aan on perehdyttävä yhdessä joukko-
osastojen kanssa. On kaikkien etu, et-
tä myös MPK:n kursseista muodostuu 
luonnollinen osa sa-joukon koulutusko-
konaisuudesta.

RP-lehden edellinen päätoimitta-
ja kiinnitti hiljattain huomiota maan-
puolustusjärjestöjen ”ukkoutumiseen”. 
Hänen havaintonsa oli paitsi oikea myös 
tärkeä. Sama ilmiö koskee jossain mää-
rin myös meripuolustuspiiriä. Kokemus 
on tärkeää kun halutaan säilyttää kou-
lutuksen taso korkeana mutta sopiva 
annos nuoruuden intoa olisi myös pai-
kallaan. Meidänkin on siis tehtävä työ-
tä nuorten toimijoiden värväämisek-

si joukkoomme. Kaikille löytyy kyllä 
sopivassa määrin mielekästä tekemis-
tä. MPK panostaa nykyisin hyvin pal-
jon toimijoittensa jatko- ja täydennys-
koulutukseen, joten korkea ja kattava 
ammattitaito ei ole edellytys mukaan 
tulolle. Valmius sitoutua toimintaan it-
selleen sopivalla tavalla sen sijaan on.

MPK:n ja meripuolustuspiirin 
suurin ongelma on riittämätön näky-
vyys ja huono tunnettavuus. Edes puo-
lustusvoimien palkatun henkilöstön pii-
rissä, saatikka suuren yleisön joukossa, 
tieto MPK:n luonteesta ja toiminnasta 
ei ole erityisen korkealla tasolla. Kos-
ka massiivisiin mainoskampanjoihin ei 
ole mahdollisuuksia jää tärkeimmäksi 
markkinointikeinoksi korkeatasoisen 
koulutuksen järjestäminen ja toive sii-
tä, että maine leviää. Tärkeä osansa on 
kurssivalikoimalla. Meidän tulee suun-
nitella ja toimeenpanna sellaisia kurs-
seja jotka sekä puolustusvoimien, reser-
viläisten että, suuren yleisön näkökul-
masta ovat hyödyllisiä. Otamme mielel-
lään vastaan esityksiä kurssien aiheista. 
Esityksiä ja palautetta voi antaa netti-
sivuillamme.

Lopuksi haluan muistuttaa, että 
MPK:n nettiosoite ja henkilöstön säh-
köpostiosoitteet nykyisin ovat muotoa 
mpk.fi (aikaisemmin mpky.fi).

Henrik Nysten
Piiripäällikkö

Tapahtumia
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K otkan Rannikkopataljoo-
na vietti viidettä perinnepäi-
väänsä perjantaina 8.7.2011 

kauniin kesäisessä säässä. Perinnepäi-
vä alkoi juhlallisella lipunnostolla pa-
taljoonan toimipisteissä, jonka jälkeen 
Kotkan Rannikkopataljoona laski sep-
peleen Ruotsinsalmen taistelun muis-
tomerkille Kotkan Varissaaressa. Sep-
peleen laskivat pataljoonan komenta-
ja, komentaja Vesa Tuominen ja yliker-
santti Kimmo Alpiranta.

Itäisen Suomenlahden Rannikko-
puolustus sai alkunsa Viipurissa touko-
kuussa 1918, kun 2. Raskastykistöpat-
terille (katso vaikka KotRpston histo-
riikki s. 19 ja 281) annettiin rannikko-
puolustustehtävä. Joukko organisoitui 
myöhemmin Rannikkotykistörykment-
ti 2:ksi ja Kotkan Rannikkopataljoona 
jatkaa Rannikkotykistörykmentti 2:n ja 
siitä itsenäiseksi joukko-osastoksi irro-
tetun 2. Erillisen Rannikkotykistöpat-
teriston perinteiden vaalimista. Perin-
nepäivän ajankohta perustuu 9.7. käy-
tyyn Ruotsinsalmen toiseen meritaiste-
luun vuonna 1790, jossa Ruotsi-Suomen 
laivasto löi Venäjän laivaston. Päivä on 
ollut Kotkan Rannikkoalueen ja sitä 
edeltäneiden joukko-osastojen ja myös 
merivoimien vuosipäivä.

Päivätilaisuus pidettiin jo perin-
teiseen tapaan merellä ja rannikkojouk-
kojen historian kannalta tärkeässä koh-
teessa, tänä vuonna Pyhtään Kaunissaa-
ressa. Kutsuvieraat ja oma väki siirtyi-
vät Kotkan Kuusisesta tuurimoottori 
Kajavalla kohti Kaunissaarta. Aurin-
koisessa kesäsäässä matkalla Kaunissaa-
reen nautittiin juhlakahvit, kuultiin pe-
rinteinen komentajan puhe. Puheessaan 

Perinnepäivä Kotkassa

komentaja toi esille puolustusvoimauu-
distukseen liittyviä asioita, pataljoonan 
kehittymistä kuluneen viiden vuoden ai-
kana ja tulevaisuuden näkymiä. Luotta-
mus KOTRP:n tehtäviin, toimintaan ja 
itäisen Suomenlahden alueen merkityk-
seen myös tulevaisuuden merivoimissa 
on vahva. Komentaja kiitti puheessaan 
henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä ja 
yhteistyökumppaneita. Erityiset kiitok-
set osoitettiin Rannikkosotilaskotiyh-
distyksen Kyminlinnan paikallisosas-
tolle ja Kotkan Rannikkoalueen perin-
neyhdistykselle.

Matkan aikana palkittiin myös 
vuoden aikana menestyneitä pataljoo-
nalaisia ja yhteistyökumppaneita. Kot-
kan Rannikkopataljoonan vuoden Ran-
nikkopuolustajaksi valittiin Kirkon-
maan linnakkeen vääpeli, yliluutnantti 
Aki Mankkinen, vuoden kouluttajaksi 
luutnantti Axel Häggblom, esimerkil-
linen ja ansiokas palvelus, sotilasmes-
tari Hannu Lyra ja vuoden ampujak-

si komentajakapteeni Jussi Suomalai-
nen. Maanpuolustusmitalilla palkittiin 
kapteeniluutnantit Teemu Leivo ja Lari 
Pietiläinen. Meripuolustusalueen ank-
kuriristejä myönnettiin usealle patal-
joonalaiselle.

Kaunissaaressa kohteena oli Ri-
kaman tulenjohtotorni. Kotkan Ran-
nikkoalueen perinneyhdistys jatkoi jo 
vakiintunutta perinnettä paljastamal-
la perinnelaatan Rikaman tornilla. Ri-
kaman tornista enemmän tässä lehdes-
sä Rannikkotykistön Perinneyhdistyk-
sen toiminnan yhteydessä. 

Laatan paljastamisen jälkeen osal-
listujilla oli aikaa tutustua myös heltei-
seen Kaunissaareen. Paluumatkalla nau-
tittiin perinteinen lohisoppa hyvässä seu-
rassa. Iltajuhlaa avecien kanssa vietettiin 
myöhemmin elokuussa. Päivä oli jälleen 
kerran lämminhenkinen yhteinen tilai-
suus merellisessä ympäristössä.

Vesa Tuomisen tekstistä toimittanut    
Johanna Pakola.

Kaunissaaressa oiva tutustumiskohde on muun muassa saaressa sijaitseva saaristolaismuseo.

jOhanna PakOla

Tapahtumia
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käyttänyt lomansa armeijan leivissä, ku-
ka oli vihdoin löytänyt kandinsa tekoon 
aikaa, ja kuka puolestaan oli halunnut 
unohtaa kaiken kouluun liittyvän.

Merimatka miinalaivalla
Turkuun saavuttuamme oli edessä ma-
joittuminen miinalaiva Hämeenmaalle, 
joka oli simpuille ja vanhuksille tuttu 
lavetti koulutuspurjehdukselta, mutta 

Pohjoismaiset merikadettipäivät 
– NOCA 2011

keskosille aivan uusi maailma. Onnek-
semme eläminen miinalaivalla on kui-
tenkin samanlaista meripuolustusalu-
eesta riippumatta: siivottavaa riittää, 
toimivaa vessaa saa etsiä ja ruoka tulee 
ajallaan. Olomme oli siis sangen kotoi-
sa uudesta ympäristöstä huolimatta, ja 
matka NOCA-päiville saattoi alkaa.

Viime vuonna Helsingissä pidetty-
jen kilpailujen jälkeen oli Ruotsin vuoro 

Kadettiylikersantti Petri Lehtinen oli vauhdissa kilpa-altaassa. 

kaPtl tuOmas syvÄnen.

K auniina elokuisena maanan-
taiaamuna Kauppatorin ran-
taan kerääntyneet kadetit oli-

vat liikkeellä mitä moninaisimmin tun-
nelmin: simppu- ja vanhuskurssin kade-
tit olivat jo viikon ajan orientoituneet 
kadetin elämään, kun taas keskoskurssi 
oli lähdössä reissuun suoraan kesälomal-
taan. Tilausajo Turkuun kuluikin kesä-
lomakuulumisia vaihtaessa: kuka oli 

Tapahtumia
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Kirjoittaja kadetti Markus 
Halme on Merisotakoulun 79. 

merikadettikurssilta ja Merikadetit 
ry:n puheenjohtaja.

järjestää puitteet kadettien välisille mit-
telöille. Kilpailukaupungiksi oli valittu 
länsirannikon helmi, Varberg, noin 80 
kilometriä Göteborgista etelään. Matka 
Tanskan salmien läpi taittui sangen no-
peasti vanhusten keskittyessä ohjailuun ja 
keskosten uuteen alusluokkaan sekä simp-
pujen syventäessä koulutuspurjehduksel-
la oppimiaan kansimiehen taitoja. Ennen 
kuin huomasimmekaan, oli Hoburginnie-
mi ohitettu ja mullanhajuiset merimiehet 
pesty paheistaan, Kulleninniemen ohitus-
ta juhlistettu sekä parras miehitetty. Oli 
aika aloittaa urheilukilpailut.

Ikämiehet pelastivat
Mahtaako syynä ollut suuren urheilu-
juhlan aiheuttama jännitys, Ruotsin ja 
Suomen aikaerosta johtunut väsymys 
vai edellisen illan NOCA-teltan avajai-
set, mutta kilpailut eivät Suomen jouk-
kueen osalta lähteneet käyntiin aivan 
toivotulla tavalla. Lentopallojoukku-
een ailahtelevat esitykset johtivat lopul-
ta neljänteen sijaan lajissa, jonka enna-
kolta piti olla yksi Suomen vahvimmis-
ta. Purjehduskaan ei tuonut suurta juh-
lan aihetta perinteisissä merkeissä alka-
neisiin merikadettipäiviin.

Toisena kilpailupäivänä olivat 
vuorossa NCC (Naval Combat Course) 
Varbergin historiallisen linnan ympä-
ristössä sekä erilaiset uinnit ja lisää pur-
jehdusta. Suomalaiset pääsivät vihdoin 
mitaleille: ikämiesjoukkue voitti kou-

lujen henkilökunnan välisen viestiuin-
nin kommodori Veijo Taipaluksen ve-
tämänä, NCC-joukkue sijoittui toisek-
si joukkuekilpailussa, ja kadettiyliker-
santti Petri Lehtinen voitti pelastusuin-
nin henkilökohtaisen sarjan. Kannustus 
NOCA-teltalla palkintojenjaossa oli 
siis syystäkin aikaisempia iltoja äänek-
käämpää ja innostuneempaa.

Kolmantena kilpailupäivänä oli 
ensimmäisenä vuorossa maastojuok-
su, jossa kadetti Hyttinen voitti hen-
kilökohtaisen sarjan sekä Suomi jouk-
kuekilpailun, jossa kymmenen parhaan 
juoksijan ajat laskettiin yhteen. Seu-
raavana vuorossa oli köydenveto, jossa 
joukkueen taktiikka jättää harjoittelu 
väliin ja säästää voimat itse kilpailuun 
oli harkittu riski, joka ei tällä kertaa yl-
lättäen tuottanutkaan tulosta.

Aiempien vuosien kokemusten pe-
rusteella loukkaantumisherkin laji, jal-
kapallo, oli sijoitettu kilpailujen viimei-
seksi. Muutaman vuoden tauon jälkeen 
myös Suomi pääsi maalien makuun ja 
otti makoisan voiton Ruotsista luke-
min 2 – 1.

Loppukiri ei aivan riittänyt, sil-
lä Suomi jäi kokonaistuloksissa lopul-
ta neljänneksi Tanskan voittaessa. Sini-
valkoisin silmin tilannetta katsoessa on 
kuitenkin huomattava, että Suomi pu-
tosi edellisvuoden sijoituksista vain py-
kälän, kun taas Norja putosi voittajan 
paikalta kolmanneksi.

Miksi NOCA on kadeteille  
niin tärkeä?
Vaikkei Suomi yleensä kovin korkeal-
le NOCA:ssa sijoitukaan, ovat Pohjois-
maiset merikadettipäivät kadetin näkö-
kulmasta yksi vuoden odotetuimmista 
tapahtumista. Kolmen eri vuosikurssin 
kadetit kokoontuvat samalle aluksel-
le ensimmäistä – ja viimeistä – kertaa 
kadettiaikanaan. Yhteisten kokemus-
ten, etenkin Ruotsi-voittojen, kautta 
syntyvä me-henki kadettien keskuudes-
sa on mitä suurin voimavara myös muu-
taman vuoden päästä edessä häämöttä-
vässä työelämässä.

Vaikka muiden maiden kadettien 
kanssa seurustelu ja verkostoituminen, 
Suomen edustaminen ja hauskanpi-
to ovat tärkeitä osa-alueita NOCA:ssa, 
kaikki suomalaiset kadetit tuntevat ole-
vansa osa isompaa kokonaisuutta, suo-
malaista tulevaa upseeristoa. Vanhuk-
set, jotka useamman vuoden kokemuk-
sella osaavat ottaa NOCA:sta eniten irti, 
ovat vain muutaman kuukauden pääs-
tä upseereita, joihin ensimmäistä vuot-
taan päättävillä simpuilla on mahdolli-
suus tutustua paremmin. Simpuista kas-
vaakin mittelöiden edetessä osa katkea-
matonta NOCA-kadettien ketjua, joka 
tulevien vuosien saatossa jakaa viisaut-
taan tuleville polville.

Markus Halme
Tapahtumia
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mattoman hyväksi.  Sopivan leikkimieli-
nen kisailu ainakin rannikkojoukkolin-
jalla opintosuuntien kesken toi lisämoti-
vaatiota tehtävien suorittamiseen. 

Yhtenäiskoulutuskausi alkoi am-
pumaleirillä Syndalenissa. Vaikka kurs-
simme henki oli ollut koko ajan hyvä, al-
koivat pikku hiljaa toisilleen vielä mel-
ko vieraat laivastolinjalaiset ja rannik-
kolinjalaiset huomata entistä paremmin 
olevansa samassa liemessä, ja kurssihen-
ki alkoi nostaa päätään toden teolla.

Toinen tosistaan tukien
Viimeistään nykymuodossaan viimei-
seksi jääneessä Rysäkarin marssitaito-
kilpailussa ei voinut enää puhua eri lin-
joista tai opintosuunnista: olimme nyt 
yksi kurssi matkalla kohti yhteistä pää-
määrää.  Koulutuksemme huipentui yh-
teistoiminta- ja johtamisharjoituksen 
unensekaisiin tunnelmiin. Sekavinakin 

Merisotakoulu esittää:

Reserviupseerikurssin priimuksen 
puhe kurssin päätösjuhlassa

K un nyt Merivoimien 159. re-
serviupseerikurssi on ohi, ei 
voi todeta kuin: ”Huhhuh!” 

Paljon on ehtinyt tapahtua siitä viile-
ästä huhtikuun päivästä, jona saavuim-
me hieman pelonsekaisen hämmennyk-
sen vallassa Suomenlinnan päälaituriin, 
ja rakkaat kouluttajakokelaamme otti-
vat meidät avosylin vastaan.

Sopivaa hämmennystä ainakin 
omalla kohdallani lisäsi se, etten tien-
nyt Merivoimien reserviupseerikurssista 
juuri mitään saati, että olisin tuntenut 
tulevista tupatovereistani muita kuin 
oman tiedustelupappimme upseerioppi-
las Nissilän. Tässä onkin se hienous jon-
ka Puolustusvoimat meille varusmiehil-
le tarjoaa: toiselleen entuudestaan täy-
sin tuntemattomat ja aivan eri lähtökoh-
dista saapuvat persoonat kasvavat toi-
saalta onnistumisten, mutta myös pai-
neen ja rasituksen alla yhdeksi, yhteen 

hiileen puhaltavaksi joukoksi. 
Kun näin suuri joukko puhaltaa 

samaan hiileen, eihän siitä voi syntyä 
kuin timantti ja tänään se timantti on 
35 reserviupseerikurssin suorittanutta 
upseerikokelasta.

Saharasta Syndaleniin
Kurssimme alkoi, kuten jo useat kurssit 
ennen meitä, erikoiskoulutuskaudella. 
Kovin monta päivää ei tarvinnut mei-
dän rannikkojoukkolinjaisten sisällä 
homehtua kun alkoi jo Santahaminan 
Saharan hiekka työntyä varsikengistä 
sisään. Jo kolmiviikkoisen harjoittelu-
jakson jälkeen pääsimme ensi kertaa tes-
taamaan taitojamme rannikkotaistelu-
harjoituksessa. Tähän mennessä olivat 
laivastolinjalaiset ehtineet kyntää ran-
nikkomme väyliä jo viikkokaupalla.

Erikoiskoulutuskaudella yhteishen-
ki opintosuuntien kesken vahvistui usko-

Tapahtumia
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yön tunteina, kun olisi tehnyt mieli luo-
vuttaa tai vaipua itsesääliin, oli joku 
vieressä kannustamassa eteenpäin vielä 
muutaman saappaan mitallisen.

Merisotakoulu on paras
Uskon voivani puhua kaikkien kurssi-
laisten puolesta todetessani, että vaikka 
edellä mainitut kokemukset olivat rank-
koja, ei niitä olisi käynyt läpi missään 
muualla niin mielellään kuin Merisota-
koulussa. En ole ensimmäinen enkä var-
masti viimeinen, joka sanoo: Merisota-
koulu on parasta, mitä Puolustusvoimat 
voi varusmiehelle tarjota!

Ulkoisista puitteista lähtien Me-
risotakoulu tarjoaa äärimmäisen hyvät 
edellytykset opintoihin.  Muistan ensi-
hämmennykseni saavuttuamme koulun 
pihaan: ellei edellä olisi kulkenut tuttu 
kokelas, en olisi uskonut tulleeni oikeaan 
osoitteeseen. Ja kuten ostos-TV:stä tuttu 
lausahdus kuuluu: ”Ei siinä vielä kaikki!” 
Sanotaan, että armeija marssii vatsallaan 
ja mikäs on marssiessa kun on vatsa täyn-
nä Puolustusvoimien parasta ruokaa.

Eikä siinäkään vielä kaikki! Mi-
tä olisivat hienot ulkoiset puitteet tai 
ruoka ilman asiansa osaavaa ja taita-
vaa koulutusta? Kouluttajamme jak-
soivat kerta toisensa jälkeen korjata 
virheitämme ja silti nähdä ne oppimis-
mahdollisuuksina. Kuten kapteeniluut-
nantti Rautio kurssin alussa sanoi, on 
kurssi yhteinen tavoitteemme. Tämä to-
della näkyi.

Kouluttajamme olivat vähintään 
yhtä sitoutuneita siihen, että kaikki 
suoriudumme kurssista, kuin me itse. 
Koulutuksen tasosta voin epäröimättä 
todeta, että Merisotakoulu on tarjon-
nut meille parasta mahdollista sotilas-
koulutusta. Jos joku ei muuten usko, voi 
hän tarkkailla tuloksia: voiko mikään 
muu kuin hyvä oppilaitos loihtia paatu-
neesta tuliasema-alikersantista pätevää 

merivalvojaa tai kahdesta vielä paatu-
neemmasta melkein-JV-oppilaasta yön 
hiljaisuudessa liikkuvia tiedustelijoita?

Kiitos ja kumarrus
Suuri kiitos kaikesta kuuluu myös teille, 
rakkaat omaiset. Ilman teidän tukean-
ne niin hyvinä kuin erityisesti vaikeina 
hetkinä tuskin meistä kukaan olisi täs-
sä. Vaikka meistä ani harva uskaltaa  sa-
noa tätä riittävän usein, on suhde kotiin 
kaikkein tärkein suhde. Mikään ei ole 
sen hienompaa kuin kesken raskaiden 
tehtävien tietää, että kotona muistetaan. 

Viimeisinä muttei todellakaan vä-
häisimpinä tahdon kiittää teitä, arvon 
kurssitoverit. Olemme kokeneet paljon 

yhdessä ja jakaneet monet ilon ja tus-
kan hetket. Vaıkka meidän täytyy jät-
tää kurssimme haikein mielin taaksem-
me, uskon että olemme solmineet elin-
ikäisiä ystävyyksiä. Me olemme nyt up-
seerikokelaita ja siis vanhimpia varus-
miesjohtajia. Tällä kurssilla meille on 
tarjottu eväät ja vankka pohja tule-
valle johtajakaudellemme. Toivon, että 
osaisimme kaikki pitää mielessä ne opit 
ja ennen kaikkea sen esimerkin, jonka 
olemme saaneet. 

Ja teille joilla reservin aamurusko 
on jo pitkällä, tahdon toivottaa kaikkea 
hyvää elämässänne eteenpäin.

Kokelas  Ville Paakkari

Oppilas Ville Paakkari poseeraa kiikaritähtäimellä varustetun kiväärin kanssa.

Tapahtumia
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Hästö-Busö kesällä 1944, keskellä Olavi Aspinjaakko.

Aspinjaakko kotonaan Poitsilassa.

Tutut kasvot 

- Olavi Aspinjaakko
Monelle eversti Olavi Aspinjaakko on varmaan tuttu, osallistuuhan hän vielä aktiivisesti moneen rannikkotykis-

töaselajiin liittyvään toimintaan eri puolilla rannikkoa. Allekirjoittanut kävi kesällä häntä tapaamassa hänen ko-

dissaan Haminan Ruissalossa.

Rannikkotykistön 
palvelukseen jo 13-vuotiaana
Olavi Aspinjaakon voidaan sanoa synty-
neen rannikkotykistöön. Hänen isänsä 
Vilhelm Aspinjaakko palveli Rannikko-
tykistörykmentti 2:n esikunnassa Viipu-
rissa rahastonhoitajana ja hänen äitinsä 
oli aktiivinen silloisen Rannikkosotilai-
den Huoltoyhdistyksen sotilas kotis isar. 
Oli siis luonnollista, että Olavi osallis-
tui jo ennen talvisotaa Humaljoen pat-
terin kertausharjoi tuk seen sotilasko-
din hevosl ä het  tinä. YH:n aikana, jol-
loin Olavi oli 13-vuotias, hän pääsi isän 
mukana lähetiksi RT 2:sta Viipurin loh-
koksi muuttuneen joukon esikuntaan.

Talvisodan sytyttyä 30.11.1939 osa 
Viipurin lohkon esikunnasta siirtyi Säk-

kijärvelle. Siellä Olavin lähettitehtävä 
jatkui sodan loppuvaiheen Viipurinlah-
den taisteluihin asti. Lähetille oli annet-
tu va rusteiksi pistooli ja lumipuku, muut 
kamppeet, mm. sukset, olivat omia.

Viipurinlahti ja Viipuri  
jäivät taakse
Talvisodan päätyttyä maaliskuus-
sa 1940 Viipurin lohkon esikunta siir-
rettiin Hangon vuokra-alueen rajojen 
puolustuksen johtoportaaksi, Hangon 
lohkon esikunnaksi. Esikunta sijoittui 
aluksi silloisen Pohjan kunnan Pinjai-
siin, josta siirtyi kesällä Dragsvikiin. 
Tämä vaikutti Olavi elämään siten, että 
hän Viipurin evakkona eleli kevään ja 
kesän näillä esikunnan sijaintipaikoil-

la. Jatkettuaan talven 1940 – 1941 kou-
lunkäyntiä Helsingissä hän palasi kesä-
kuussa 1941 Dragsvikiin. Koulunkäyn-
ti Hel singissä johtui siitä, että Olavi mo-
nien Viipurin Klassillisen Lyseon oppi-
laiden tavoin siirtyi jatka maan koulua 
Helsingin Suomalaisessa Normaalilyse-
ossa, Norssissa.

Tähän mennessä Hangon vuok-
ra-aluetta ympäröivissä joukoissa oli 
tapahtunut monia muutoksia. Nyt jat-
kosodan liikekan nallepanoon liittyen 
muodostettiin Ylipäällikön käskyllä 
13.6. Hangon Ryhmä, joka oli Merivoi-
mien ko mentajalle alistettuna. Ryhmän 
esikunta oli aluksi Tam misaaressa ja 
Dragsvikissa, mutta siirtyi sotatoimien 
alettua Pohjan kunnan Dalkar byhyn. 

Ove enqvist

Olavi asPinjaakOn arkistO

Historia
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Kadettialikersantti Aspinjaakko, kadetti Lari Rannisto ja  kadetti Seppo Leijala 1947 kesällä Miessaaressa.

Tutut kasvot 

- Olavi Aspinjaakko

22.6. aamulla Olavi sattui kuule-
maan Hitlerin kuuluisan puheen sodan 
alkamisesta Neuvostoliittoa vastaan. 
22.- 25.6. tapahtuneiden neuvostoliitto-
laisten lentopommitusten ja tykistötu-
lituksen, myös Hankoniemellä, jälkeen 
todettiin 25.6. Suomen olevan sodassa 
Neuvostoliittoa vastaan. Kohta tä män 
jälkeen Olavi pääsi jatkosodan vapaaeh-
toispalvelukseen, lähetiksi Hangon Ryh-
män esikun taan.

Jatkosota
Hankoniemen neuvostojoukkojen toi-
minnan vaikutus ulottui Dragsvikiin 
saakka. Eräässä lento pom mituksessa ka-
sarmialueen pääportin läheisyydessä ollut 
suuri käymä lä pa rak ki hävisi kokonaan ja 

so  tilaskodin ikkunat lensivät sisälle. So-
tilaskotisisaret eh ti vät suojautua lattial-
le heittäytyen. Neu vos toliiton 305 mm 
rautatiepatterin lähim mät iskemät tuli-
vat pääportin viereisen maantien pohjois-
puolelle metsikköön, jota nousi tai vaalle 
monen kymmenen metrin alueelta. Tuli-
tuksissa Tammi saaren ratapiha sai osu-
mia, kun maalina olivat kaiketi sillat. – 
Lähes 500 kiloissella kranaatilla oli lä-
hestyessään ääni kuin lento koneel la, ker-
too Olavi. Lisäksi kerran soutuveneellä 
liikkuessani jou duin kahden hävittäjän 
syöksyjen kohteeksi, mutta ihme kyllä ei-
vät tulittaneetkaan, hän myös muis telee.

Heinäkuun puoliväliin mennessä 
arvioitiin, ettei venäläisillä ollut hyök-
käysaikomusta tukikoh das taan sisä-

maahan. 17. Divisioonan pääosa irro-
tettiin Hangon Ryhmästä liitettäväk-
si Karjalan Ar meijaan ja tehtiin muita 
joukkojen muutoksia. Elokuun alussa 
Hangon Ryhmän esikunta siirtyi takai-
sin Dragsvikiin.

Marraskuun loppupuoliskolla ve-
näläisten Hangon evakuointi alkoi lä-
hestyä, ja 3.12. aamulla todet tiin venä-
läisten asemat tyhjiksi ja Hangon Ryh-
män joukot aloittivat etenemisen alueel-
le. Olavin va paaehtoispalvelus päättyi 
5.1.1942 ja hän palasin Helsinkiin jat-
kamaan koulun käyntiä. Vuoden 1942 
kevättalvella ja keväällä Hankoniemen 
puolustus alkoi lähentyä muilla rauhalli-
silla rannikon osilla vallinnutta järjeste-
lyä. Huhtikuussa lak kau tettiin Hangon 

Olavi asPinjaakOn arkistO
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Ryhmä ja sen tilalle perustettiin Hangon 
Linnakkeisto, joka liitettiin toukokuus-
sa Uudenmaan Rannikkoprikaatiin. 

Norssin kevätlukukausi päättyi jo 
vappuna, ja Olavi pääsi jatkamaan va-
paaehtoispalvelusta linnak keiston esi-
kunnan lähettinä. Linnakkeistosta 
muodostettiin 17.5. Rannikkotykistö-
rykmentti 11 ja joukko-osaston vastuu-
alue laajennettiin Espoonlahteen saak-
ka. Kau pun gissa näkyi vielä paljon ”so-
tilasvuokralaisen” jättämiä jälkiä, kos-
ka maaston raivaukset olivat vasta al-
kamassa. Eri puolilla liikkuessa joutui 
monesti kohtaamaan sotavankien työ-
ryhmiä, olihan Hankoniemellä sotavan-
keja kaikkiaan noin 1200. Nämä koh-
taamiset eivät olleet mukavia. Kaikille 
työryhmille ei riittänyt saattovartioita 
ja usein havaitsi vankien nälän. 

Toisenlaista kansainvälisyyt-
tä merkitsivät talvella Hangon kautta 
kulkemaan siirtyneet sak sa laisten loma-
laiskuljetukset. Poikkeuksellisen suuret 
saksalaisten kaupungin läpimarssit ta-
pahtuivat tou ko kuussa ja heinäkuussa. 

Rankin linnakkeen  partio kilpailun jälkeen Haminassa  11.2.1948, 
vasemmalla vänr Aspinjaakko.

– Pääsin näkemään näitä joukkoja luon-
nollisesti tietämättä, mistä ope raa t i osta 
oli kyse, muistelee Olavi. Tällä erää hä-
nen vapaaehtoispalveluksensa päättyi 
3.10., ja hän pala si taas Helsinkiin jat-
kamaan koulunkäyntiä. 

Nostoväen III luokassa 
puolustusvoimien 
palvelukseen 
Vuon   na 1926 syntyneet kutsuttiin kevät-
talvella palvelukseen puolustusvoimiin, 
niiden mukana myös Olavi. Hän ilmoitti 
haluavansa rannikkotykistöön, ja pää-
si hänelle tuttuun Rannik kotykistö-
rykmentti 11:een, sen I Linnakkeistoon 
Russarön linnakkeelle 1. Järeään ran-
nikkotykistöpatteriin (3/234/50 Be). 
Alka neesta alokaskoulutuksesta on ikä-
vänä muistona jäänyt mieleen ryhmän-
joh tajien harjoittama kova simputus, jo-
ka rauhan aikana olisi johtanut ilman 
muuta oikeus juttuihin. 

Olavin yksikkö siirrettiin 26.6. 
Hästö-Busön linnakkeelle siellä olevaan 
2. Raskaaseen rannik ko ty kistöpatteriin 

(3/152/45 CR). – Saimme erikoiskoulu-
tuksen ammuntoineen. Minut koulutet-
tiin tykin korjaajaksi. Nykylukijalle sal-
littaneen mainita, että tämä korjaaja ei 
sentään korjannut tykkiä vaan suorit-
ti ammunnan valmistelun edellyttämät 
korjaukset tykillä, kun silloin ei ollut 
vielä patter ikoh taista ammunnan val-
mistelua, keskiötä, toteaa Olavi. 

Patterin henkilöstöä siirrettiin 28.8. 
rykmentin III Linnakkeistoon Porkka-
lan alueelle ilmeisesti pää kaupungin alu-
een suojaamiseksi saksalaisten kaappaus-
hyökkäyksen varalta. Olavi joutui Mäki-
luo don linnakkeelle järeään rannikkopat-
teriin (1/203/45 C ja 1/203/50 VC). Mäki-
luodossa Olavi osal listui myös Porkkalan 
evakuointiin. Joukot ja tavarat vietiin tu-
levan vuok ra-alueen länsipuolella ole  vaan 
saaristoon, jossa Mäkiluodosta tuotu 76 
ItK 31-patteri pantiin pys tyyn. Sieltä Ola-
vi sitten kotiutettiin lokakuussa.

Varusmieheksi Suomenlinnan 
Rannikkolinnakkeistoon 
vuonna 1945
Olavi palasi kouluun, ja kesäkuussa 
1945 hän pääsi ylioppilaaksi. Silloin 
tuli yllättäen kutsu so ta väkeen, vaikka 
takana oli jo pitkiä palvelusjaksoja. Ola-
vi oli kuitenkin ajatellut uraa puolus tus-
voi missa, ja 10.8.1945 hän astui palve-
lukseen Suo menlinnaan, josta hänet sit-
ten vietiin Rysäkarille. Ly hyt palvelus-
vaihe Rysäkarilla oli levotonta ai kaa, 
moni siellä oli ollut sodassa ja linnak-
keel la sat tui yhtä ja toista. Pian selvisi 
kuitenkin, että Merisotakoulussa alkai-
si kadettikurssi, jolle ei vaadittu re ser-
vialiupseeri- tai upseerikurssia, ja niin 
Olavi pääsi kadetiksi. 

Kadetteja oli 19. merikadetti-
kurssilla alussa 24, mutta Liittoutu-
neiden Valvontakomissio määräsi että 
vahvuus sai olla korkeintaan 15 kadet-
tia, joista 14 kadettia valmistui kesällä 
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1947. Vuonna 1945 kadetit olivat jon-
kin aikaa mukana miinanraivauksessa 
Itä-Suomenlahdella.

Palvelukseen Haminan 
Rannikkolinnakkeistoon
Merisotakoulun johtaja eversti Toivo 
Reponen kysyi, mihin Olavi halusi pal-
velukseen. – Niin lä helle entistä koti-
kaupunkia Viipuria kuin mahdollista, 
oli Olavin vastaus. Niin Olavi päätyi 
Mus tamaan linnakkeelle, joka siihen ai-
kaan oli Haminan Rannikkolinnakeis-
ton toinen miehitetty lin nake.

Olavin, nuoren vänrikin, tehtävä-
nä oli mm. opettaa meriammuntaa 40 
Bofors-tykeillä vanhoille so tajermuille 
ja miinanraivaajille, mikä aina ei ol-
lut helppoa. Syksyllä 1947 seu rasi siir-
to Vanhan kylänmaahan ja koulutusteh-
täviin linnakkeen 76 ItK 31-patterilla.

Pian tuli kuitenkin käsky, että 

Vanhankylänmaa ja Mustamaa tyhjen-
netään. Piti saada koulutus lin nakkeet 
lähemmäksi manteretta ja esikuntaa. 
Olavi käskettiin 14 varusmiestä käsit-
tävän ryhmän kanssa kun nos ta maan 
Rankkia, johon toiminta siirrettäisiin. 
Rankki oli hirveässä kunnossa, ja töi-
tä tehtiin yli kak si viikkoa. Lopullinen 
siirto Rankkiin tapahtui käytännössä 
marraskuussa. Rankissa oli normaalia 
va rusmieskoulutusta aliupseerikurs-
si ml.  Siellä oli muuten mukavaa, mut-
ta rannalta näkyi Kotkan valot vaikka 
sinne huonojen yhteyksien takia har-
voin pääsi. Olavi harkitsi tästä syystä 
jopa aselajin vaihtoa.

Esikunnassa mittausupseerina
Tammikuussa 1949 Olavi siirrettiin jouk-
ko-osaston esikuntaan mittausupseerik-
si, ja saman vuoden huhtikuussa hän kä-
vi myös Vallisaaressa sääkurssin. Vuon-

na 1950 tuli komennus Puolustusvoimain 
Pääesikunnan Topografiseen osastoon 
runkomittauskoulutustilaisuuteen. Tar-
koituksena oli, että kou  lutustilaisuuden 
oppilaat, luutnantit Juhani Simonen, 
Jaakko Valtanen ja Olavi Aspinjaakko, 
kou  lutuksen jälkeen omaisivat kyvyn 
saattaa joukko-osastonsa kiintopistetie-
dot kuntoon ja tarvi t taessa myös täyden-
tä i sivät niitä lisämittauksilla. 

Huhtikuun valmistelujakson jäl-
keen luutnantit siirtyivät toukokuussa 
Hankoniemen rannikolle ja lä hisaariin 
tehden erilaisia run komittauksiin kuu-
luvia kent tätöitä ja laskutoimituksia. 
Sen jälkeen he oli vat kesä-heinä-elokuun 
Rovajärvellä run komittaustehtävissä. 
Syyskuuksi he palasivat Tammi saa-
ren alueelle, jossa he tekivät pääasiassa 
teodo liittimurtoviivamittauksia.

Olavi teki sitten joukko-osastos-
saan näitä kiintopistetöitä pääosan ke-

Rovajärvellä 20.8.1961 Nenosen kilpailun erotruomarina.
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sästä 1951 ja vielä osaksi ke sällä 1952. 
Silloin tuli ajeltua moottoriveneellä alue 
kaakkoisrajalta Loviisan länsipuolelle. 
Tal vella 1951 – 1952 Olavi kävi Merivoi-
mien luutnanttikurssi 1:n.

Merivoimista maavoimiin
Rannikkotykistö siirrettiin vuonna 
1952 merivoimista maavoimiin. Samana 
ajankohtana joukko-osaston nimeksi tu-
li 3. Erillinen Rannikkotykistöpatteris-
to ja Olaville tuli siirto Kirkon maahan. 
Rannikkotykistössä tehtiin voimak-
kaasti ohjesääntötyötä, joka painottui 
itäiseen Suo men lahteen. Uudet ohje-
säännöt kirjoitettiin ryhmätyönä pää-
osin Kirkonmaalla. Nuorilla rannik-
kotykis töup see reilla oli kova halua saa-
da asiat kuntoon ja sodan kokemukset 
hyödynnettyä. Vuon na 1953 Olavi kä-
vi kapteenikurssin ja syksyllä 1954 tu-
li siirto Kyminlinnaan joukko-osaston 
esikuntaan. Vuosina 1955 – 1956 Olavi 
kävi yleisesikuntaupseerikurssin Sota-
korkeakoulun merisotalinjalla.

Sen jälkeen Olavi siirtyi toimis-
toupseeriksi Turun Pohjoisen Sotilas-
piirin esikuntaan. – Sotilaspiiri-aika 
oli hieno vaihe, koska opin käytännös-
sä tuntemaan mm. liikekannallepano-
järjes telmämme, muistelee Olavi. Ai-
kaisemmin siitä ei juuri ollut puhuttu 
ääneen. Reser viläis ten omis tau tuminen 
maanpuolustukseen oli kiitettävää. Oli 
vielä paljon sodan käyneitä reservin up-
seereita, jot ka pitivät asioiden kuntoon 
saattamista tärkeänä.

Paikasta toiseen
Vuosina 1959–1962 Olavi työsken-
teli Pääesikunnassa rannikkoty-
kistötoimistossa, joka kuului meri-
puolustusosastoon ja 1.3.1960 alkaen 
tykistöosastoon. Toimistopää l lik könä 
oli everstiluutnantti Kaar  lo Miettinen, 
josta myöhemmin tuli insinöörikenraali-

Kahden joukko-osaston 
komentajana
Käytyään Ylemmän päällystön kurs-
si 1:n vuonna 1968 Olavi määrättiin 
Vaasan Rannik kopatte riston komen-
tajaksi lokakuussa 1969. Tämä oli hie-
no vaihe uralla, ja joukko-osastossa 
oli kiivas kehittämisvaihe meneillään. 
Käynti Vaa sassa jäi kuitenkin suh-
teellisen lyhyeksi. Pääesikunnan ran-
nikkotykistötoimiston päällikkö evers-
t i luutnantti Erkki Kallio ilmoitti yllät-
täen Rovajärven tykistö leirillä, että Ola-
vi oli päätetty siirtää Han koon patte-
riston komentajaksi. Olavi otti vastaan 
Hangon Rannikkopatteriston komen ta-
jan tehtävät marraskuussa 1971. Edelli-
nen komentaja everstiluutnantti Pentti 
Silvast oli jo loppulomalla ja oli kiireh-
tinyt uuteen työpaikkaansa Oy Tampel-
laan Tamper eelle, jossa hän myös luo-
vutti komentajan teh tävät Olaville.

Hangon komentajakaudesta oli-
si paljon kerrottavaa. Kauteen liittyi 
taistelua henki löstö vaja usta ja asunto-
puutetta vastaan, Russarön kasarmi-
ahtautta ja useita suuria harjoituksia. 
Rannikko tykis tö joukko-osastojen vä-

HanRPston tunnuskuvion paljastaminen Hangon Tulliniemessä 1.8.1970,  Aspinjaakon 
vieressä toimitusjohtaja  Aarne Manner.

majuri ja puo lustuslaitoksen pääinsinöö-
ri. Työtoverina olivat mm. Harri Ignatius 
ja Heikki Seppälä. Uusien ohje sääntöjen 
kirjoittaminen jat kui kiivaaseen tahtiin. 

Seuraava palveluspaikka oli reser-
viupseerikurssin johtajana Merisota-
koulussa. Sen jälkeen Olavi toi mi ope-
tusupseerina ja rannikkotykistöosas-
ton johtajan sijaisena Tykistökoulussa 
1963–1964. Hän joutui samaan aikaan 
olemaan alansa opettajana mm. Me ri so-
ta koulussa, Kadettikoulussa ja Huolto-
koulussa, mikä oli kovin raskasta. Sen 
takia Olavi oli mielissään kun hän sai 
siirron patteristo up seeriksi Vaa san Ran-
nikkopatteristoon vuonna 1965. Patte-
risto oli juuri siirtynyt Vaasaan Suo men-
linnasta, ja jouk ko-osasto oli vasta aset-
tumassa uuteen kotikaupunkiinsa ja sen 
kehittämisessä oli paljon töitä.

Seuraavassa paikassa rykment-
tiupseerina Turun Rannikkotykistö-
rykmentissä vuosina 1966–1969 Olavin 
päätehtävänä oli opera tii vinen suunnit-
telu. Tärkeitä kysymyksiä oli Ahvenan-
maan puolustus ja Gyltön linnakkeen 
raken ta minen.
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lisissä kilpa-ammunnoissa patteristoa 
onnisti lopultakin vuonna 1974, kun se 
voitti kaikki palkinnot. 

Rannikkopatteriston kertaushar-
joituksessa syyskuussa 1974 tapahtui 
paha merionnettomuus. Har  jo i  tuk sen 
lähipuolustusosastoon kuuluva kah-
deksan miehen ryhmä oli lähtenyt syök-
syveneellä illan suussa Hästö-Busöstä 
kohti Jussarötä. Jouduttuaan liian voi-
makkaaseen aallokkoon vene oli sukel-
tanut aal toon ja uponnut välittömästi, 
jonka jälkeen kolme miestä aikansa aje-
lehdittuaan olivat huk kuneet ja viisi oli 
onnistunut uimaan läheiselle kallioluo-
dolle. Onnettomuus järkytti syvästi ko-
ko patteristoa reserviläisineen.

Russarön järeillä tykeillä (2/234 
Be 50) koettiin historiallinen päivä 
15.5.1975, jolloin niillä am muttiin vii-
meiset laukaukset. Tilaisuutta olivat 
seuraamassa sotilasläänin komenta-

ja, ran nikko tykistön tarkastaja, järe-
än patterin veteraaneja ja tuolloin ker-
tausharjoituksessa olleen rannikko-
patteriston Russarön henkilöstöä.

Paljon muutakin liittyi Olavin ko-
mentajakauteen. Meritorjuntaohjuksen 
kehit tämistyö jatkui jouk ko-osastossa. 
Valatilaisuuksia ja vuosipäiviä vietet-
tiin monessa eri paikassa. Vierailuja 
riitti puo lustusministeristä ja kaupun-
ginjohtajasta alkaen. Vuonna 1976 koit-
ti kuitenkin luovutuksen aika. Maalis-
kuussa Olavi luovutti patteriston evers-
tiluutnantti Olavi Vehmakselle ja siirtyi 
Pääesi kuntaan rannikkotykistötoimis-
ton päälliköksi.

Toisen kerran 
rannikkotykistötoimistossa ja 
Satakunnan Sotilaspiirissä
Pääesikunnan rannikkotykistötoimis-
to oli tuttu jo edelliseltä kerralta. Nyt 

oli hienoa nähdä miten toimistossa oli 
saatu aikaiseksi sektorijako, ja homma 
”pyöri kuin tehdas” Kovin pitkäaikai-
seksi käynti ei kuitenkaan muodostunut. 

Vuoden 1978 alussa everstiksi ylen-
netty Olavi otti vastaan Satakunnan So-
tilaspiirin päällikön teh tävän. Saman 
vuoden syksyllä hän kävi 70. Maanpuo-
lustuskurssin. 

Yleismuistikuva sotilaspiiristä 
palveluspaikkana on hyvin myönteinen. 
Kolmisenkymmentä kuntaa käsittänyttä 
sotilaspiiriä Satakunnan maakunta tuki 
erinomaisesti. Sotilaspiirin alueen ihmi-
sistä aisti hienon maanpuolustushengen. 
Kahdeksan Satakunnan vuoden jälkeen 
Olavi jäi reserviin heinä kuus sa 1986

Lopuksi
Olavi on virkatehtävien lisäksi ollut ak-
tiivinen myös yhdistystoiminnassa ja ur-
heilussa. Hän on toiminut mm. Turun ka-
dettipiirin sihteerinä ja Upseeriliiton Tu-
run osaston varapuheenjohtajana. Urhei-
lumestaruuksia on mm. suunnistuksesta. 

Olavi on reservissä murheellise-
na seurannut rannikkotykistön alasajoa 
– voi kysyä, onko kaikki vuosien aikana 
kehitetty ja aikaansaatu nyt todettu tar-
peettomaksi? Onko uhkakuva muuttunut? 
Tuskin. Pitää toivoa, että nykyinen ranni-
konpuolustuksen johto – ilman alueellisia 
joukkoja – ky kenee hyödyntämään ranni-
kolle uhratuista puolustusvalmisteluista 
vielä käyttökelpoisina olevia osia ja vaali-
maan niitä ”pahan päivän” varalle.

Tulevassa puolustusvoimauudis-
tuksessa Olavi Aspinjaakko toivoo ran-
nikkojoukkojen palautuvan maavoi-
miin. Hän viittaa tässä KYLKIRAUTA-
lehden 2/2011 artikkeliinsa ̀ Yhteisope-
rointia merellä ,̀ jossa hän on tarkastel-
lut tätä rannikkojoukkojen puolustus-
haaran ”ikuisuuskysymystä” perusteel-
lisemmin.

Haastattelija Ove Enqvist

Porin sankarihaudalla seppeleenlaskussa maj Jukka Uharin kanssa 4.6.1982.
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Järjestöt

N eljälle kadetille suotiin 
mahdollisuus osallistua 
Rannikkoupseeriyhdistyk-

sen järjestämälle matkalle Pietarin lä-
hialueille 13.-15.5 2011. Matkan käy-
tännön järjestelyistä vastasi matkatoi-
misto Bair Travels. Itse herra Bair toi-
mi lisäksi koko viikonlopun ajan tulk-
kinamme ja oppaanamme. 

Matkakohteiksi oli valittu sota-
historiallisesti kiinnostavia paikkoja. 
Ymmärrettävästi suurin osa kohteis-
ta liittyi toisen maailmansodan aikai-
siin tapahtumiin, mutta saimme nähdä 
myös muuta kiinnostavaa.

Rajamuodollisuuksien jälkeen 
ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli 
Viipuri, jossa pääsimme katsastamaan 
venäjänmatkailijoille jo surullisen tu-
tut kerjäläiset ja kaupustelijat. Toi-
saalta meille oli järjestetty myös Vot-
kamaistajaiset ja ruokailu historialli-
sessa pyöreässä tornissa. 

Keskeisen kokonaisuuden muo-
dostivat ne matkakohteet, jotka liittyi-
vät Leningradin piiritykseen toisen maa-

ilmansodan aikana. Ehkä tärkein näistä 
oli Elämän tien museo, jossa kuvattiin si-
tä, miten huomattavan suurilla ja vaaral-
lisilla huoltokuljetuksilla jään yli pystyt-
tiin ylläpitämään piiritetyn Leningra-
din puolustusta ylivoimaiselta vaikutta-
vaa vastustajaa vastaan. Toinen mieleen 
painunut kohde oli suuri dioraama, jo-
ka esitti Leningradin piirityksen ratkai-
sutaistelua, jossa piiritysrengas vihdoin 
murrettiin. Kyseinen dioraama sijaitsi 
keskellä oikeita taistelukenttiä, ja sen yh-

teyteen oli kerätty lähistöltä löytyneitä 
panssarivaunuja muistoksi alueen histo-
riasta. Näimme myös erään joen uomas-
sa olleen sillanpääaseman, jonka kautta 
neuvostojoukot olivat turhaan yrittäneet 
vastahyökkäystä piirittäjiä vastaan me-
nettäen muutaman sadan metrin takia 
tuhansia ja taas tuhansia ihmishenkiä.

Muistomerkeillä ja museoissa vie-
railu muistutti ainakin itseäni siitä, 
miten eri tavalla naapurissamme miel-
letään toisen maailmansodan tapah-
tumat, ja etenkin sodan kokonaisuus. 
Kerta toisensa jälkeen näimme Suuren 
Isänmaallisen Sodan sankareita ylistet-
tävän, mutta vastustajana oli lähes ai-
na Saksa. Suomen suunnassa ei suuria 
muistomerkkejä näkynyt lainkaan sa-
malla tavalla, eikä suomalaisia kohtaan 
tässä yhteydessä juuri näkynyt kiinnos-
tusta. Poikkeuksena tähän oli Elämän 
tien museo, jossa suomalaisten osuutta 
Leningradin piirityksessä myös esitet-
tiin, vaikkakaan ei kovin merkittävästi.

Ruokailut toivat oman kiinnosta-
van lisänsä päiväohjelmaan. Meille oli 
varattu aterioita varsinkin perinteisiä 
paikallisruokia tarjoavista ravinto-
loista. Saimme toisaalta maistaa myös 
mm. gruusialaisia erikoisuuksia. Hie-
man yllättävänä piirteenä useilla ra-
vintoloilla tuntui olevan kiire päästä 
meistä eroon: meitä kehotettiin use-
aan otteeseen ruokailemaan nopeasti, 
jotta pöytä vapautuisi seuraaville vie-
raille. Yleisesti ottaen ruoka oli kui-
tenkin erittäin maittavaa ja ainakin 
omaan makuuni sopivan eksoottista, 

Rannikkoupseeriyhdistys

Matkakertomus Pietarista

Pietari.

Viipurin pyöreä torni.

vka lange
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joten en antanut moisten sivuseikko-
jen häiritä itseäni. Vaikka eräs matka-
kumppani olikin käärmeissään vähäi-
sen lihan määrän vuoksi ja harmitteli 
ruoan koostuvan ainoastaan ”tyhjistä, 
kumisevista hiilareista”, en ainakaan 
itse ollut missään vaiheessa nälkäinen.

Vierailimme myös Pietarin län-
sipuolelle osittain keinotekoisille saa-
rille rakennetulla linnoitusketjulla. 
Vaikka 1800-luvun linnoituksilla ei 
merkittävää roolia sodissa ollut, oli-
vat ne silti kiintoisa esimerkki oman 
aikansa linnoitusajattelusta. Lisäksi 
pysähdyimme ihmettelemään neuvos-
toajan rakennustaitoa: erään ensi nä-
kemältä hyvin karun näköisen bunkke-
rin suojarakennetta oli hiottu suurel-
la vaivalla hämmentävän tyylikkääksi, 
vaikka siitä ei ainakaan mitään selvää 
hyötyä näyttänyt olevan. 

Tiiviin päiväohjelman jälkeen 
suuntasimme molempina iltoina Pieta-
riin korkeatasoiseen hotellimajoituk-
seen. Hotelli sijaitsi kaupungin ydin-
keskustassa, lähes Nevski Prospektin 

varressa. Oli hieman sääli, ettei mat-
kan aikana ollut lähes lainkaan aikaa 
tutustua kyseiseen metropoliin. Päivät 
kuitenkin vietettiin sen verran kiin-
nostavilla kohteilla, että nämä miet-
teet unohtuivat nopeasti.

Vaikka päivät vierähtivätkin nope-
asti, riitti matkailijoilla silti intoa tutus-
tua pikaisesti myös Pietarin yöelämään. 
Aikaisten aamujen takia seikkailim-
me pääasiasiassa pitkin Nevskiä, joten 
tunnelma pysyi melko kansainvälisenä 
ja rauhallisena. Aikaa vietimme muun 
muassa paikallisessa irlantilaistyylisessä 
pubissa ja Hard Rock –baarissa. Kadet-
tiosastomme pyrki myös sisään erääseen 
yökerhoon, mutta ymmärsimme ajoissa, 
että meiltä olisi vaadittu melko huomat-
tavaa ulkomaalaislisää pääsymaksuun. 

Illanviettojen suhteellisesta ke-
veydestä huolimatta oli niiden vaiku-
tus huomattavissa perinteiseen tapaan 
seuraavina aamuina. Bussin takaosas-
sa, kadettien parissa, oli ajoittain ha-
vaittavissa lievää mielialojen ailahte-
lua. Tästä huolimatta kiinnostus mat-

kakohteita kohtaan pysyi entisellään.
Siitä huolimatta, että saimme 

päivät pitkät syventyä historiallisiin 
nähtävyyksiin, saattoi syvimmän muis-
tijäljen silti jättää toisenlainen tapah-
tuma. Istuimme nimittäin paikallises-
sa pubissa seuraamassa jääkiekon maa-
ilmanmestaruusturnauksen semifinaa-
lia, jossa Suomi päihitti Venäjän. Tun-
nelma oli ainakin meidän pöydässäm-
me melkoinen, vaikka ympärillämme 
innostus vaikuttikin laimealta. Mat-
kamme päättyi vastaavissa merkeis-
sä: kotimatka huipentui finaaliottelun 
ensimmäisen erän kuunteluun radiosta 
ja ainakin itse ehdin kotiin katsomaan 
viimeisen erän televisiosta.

Lopuksi haluan kadettien puoles-
ta kiittää Rannikkoupseeriyhdistystä 
hienosta kokemuksesta, matkatoimis-
to Bair Travelsia mainioista järjeste-
lyistä ja erittäin kiinnostavista kohde-
valinnoista, sekä kaikkia osallistujia 
viihdyttävästä matkaseurasta.

Kadettikersantti  Mikko Palmén, 2/MP

Bunkkerimuseo.

vka lange
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Järjestöt

L okakuun kuukausikokous "Vuo-
sipäivän kokous" maanantaina 

24.10.2011 Merisotakoululla alkaen 
kello 18.00. 

Yhdistyksen 88. toimintavuo-
den "Vuosipäivän kokous" järjeste-
tään perinteisin menoin Merisotakou-
lulla. Saunomismahdollisuus alkaen 
kello 16.00. Seppeeleenlasku sankari-
taululla kello 18.00. Esitelmän aihee-
na on "Operaatio ATALANTA". Esi-
telmän pitää operaatialueella toimi-

neen miinalaiva Pohjnmaan päällikkö 
Mika Raunu. Esitelmän jälkeen ruo-
kailu Merisotakoululla. Lautat Kaup-
pakauppatorilta kello 15.20, 16.00, 
16.40, 17.20. Ilmoittautumiset sihtee-
rille 17.10.2011 mennessä.

Marraskuun kuukausikokous 
torstaina 17.11.2011 Merisotakoulul-
la alkaen kello 17.00. 

Marraskuun kokous järjestetään 
yhteisenä Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen (RUY) kanssa. Esitelmän "Meri-

Tapahtumia
voimien tulevaisuuden linjauksista" 
pitää uusi Merivoimien komentaja Ve-
li-Jukka Pennala. Esitelmän jälkeen 
ruokailu. Lautat Kauppatorilta kello 
16.00 ja 16.40. Ilmoittautumiset yhdis-
tysten sihteereille 7.11.2011 mennessä.

Sihteerin yhteystiedot 
(pyydetään käyttämään ensisijaisesti sähköpostia)

Marko Varama
Laivastokatu 1 B, 00160 Helsinki, 

puhelin: (09) 6689 4016
sähköposti: varama@upseeriliitto.fi

Meriupseeriyhdistys
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ISO 9001:2000D , AGAP 2120

Raikon Konepaja Oy.indd   1 20.9.2010   12.34



81Rannikon Puolustaja 3 | 2011

S ininen Reservi ry järjesti 9.7.2011 
jo perinteeksi muodostuneen Me-

rivoimien vuosipäivän iltajuhlan, täl-
lä kertaa Turussa, museolaiva S/S Bo-
rella. Sininen Reservi ry on toteutta-
nut vuosittaisen iltajuhlan vuodesta 
1998 alkaen.

Helteisessä kesäsäässä juhlijoi-
ta oli saapunut paikalle reilut 120 ih-
mistä. Osallistujien joukossa oli niin 
sotiemme veteraaneja, merivoimien ja 
puolustusvoimien henkilöstöä kuin ak-
tiivisia Sinisen Reservin ja Meripuolus-
tuspiirin toimijoitakin. 

Tilaisuuden aluksi puheenjohta-
ja Jarmo Holm toivotti juhlaväen ter-
vetulleeksi ja kohotti maljan vuosipäi-
vää juhliville Merivoimille. Herkulli-
sen illallinen ja maistuvat kahvit nau-
tittiin perinteitä huokuvassa Boren 
keulan ruokasalissa. Illan lopuksi Me-
rivoimien komentaja, vara-amiraali, 
Juha Rannikko kiitti Sininen Reservi 

Sininen Reservi

ry:n puheenjohtajaa miellyttävästä il-
tajuhlasta.  

Menevästä tanssimusiikista vas-
tasi Laivaston soittokunnan varusmie-

Merivoimien vuosipäivän iltajuhla

Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Jarmo Holm ja merivoimien komentaja Juha Rannikko.

Iloiset juhlijat ankkuribaarissa.

histä koottu tanssikokoonpano. Oli ilo 
nauttia nuorten ja motivoituneiden ar-
tistien musiikista tanssin pyörteissä 
Boren Ankkuribaarissa. 

Huolimatta helteen mukanaan 
tuomasta kerrassaan hikisestä läm-
möstä,  juhlaväen ilmeet kertoivat 
kaikkien olleen iloisella juhlamielellä. 

Vuoden 2012 Merivoimien vuo-
sipäivän iltajuhlan paikka on vielä tä-
tä juttua kirjoitettaessa avoinna. Tar-
kempia tietoja on luvassa syksyn aika-
na www.meripuolustus.fi sivustolta.

Mika Kuutti

mika kuutti

mika kuutti
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Kauden tapahtumia
Jokavuotiset yleisöretket Kuivasaa-
ren rt-museolinnakkeelle onnistuivat 
vierailijoiden palautteita tulkiten hie-
nosti. Retkiä järjestettiin neljänä kesän 
viikonloppuna. Lauantaina ja sunnun-
taina oli kaksi lähtöä per päivä ja vie-
raat olivat saaressa noin kaksi ja puo-
li tuntia. Ohjelmassa oli tutustumista 
museotykkeihin, helmenä ainutlaatui-
nen 305 mm kaksoistornitykki, luon-
tokierros sekä tietysti Sotilaskoti. Kui-
vasaareen on järjestetty myös yksittäi-
sille ryhmille ja yrityksille sekä ulko-
maalaisille vierailijoille räätälöityjä 
tutustumisia saaren ainutlaatuiseen 
museokalustoon. Kauden aikana saa-
rella vieraili noin tuhat kävijää. 

Vuosittain Kuivasaaren tykkejä on 
maalattu talkootöinä ja MPK:n kursseil-
la. Työ on ollut vaativaa sekä aikaa vie-
vää ja siksi tänä kesänä kilta toteutti 
mittavan maalausurakan kustantamal-
la kaikkien vielä maalaamattomien mu-

seotykkien hiekkapuhalluksen ja maala-
uksen. Nyt tykit ovat hienossa kunnossa; 
jopa niin hienossa että osa vierailijoista 
ei edes usko niiden olevan museotykkejä. 
Talkoot jatkuvat – halukkaat mukaan!

Järvön saarella Porkkalan edus-
talla sijaitsevat killan omistama hir-
sihuvila ja vuosi sitten peruskorjattu 
sauna. Viime kesänä vietettiin kiltama-
jan 25-vuotisjuhlia. Vaikka lastenleiri 
tänä kesänä jouduttiin perumaan re-
surssipulan takia, saaressa on ollut ak-
tiviteetteja pitkin kesää, mm. MPK:n 
Turvaa vesillä –kurssi sekä Espoon me-
renkävijöiden junnuleiri ja muita vie-
railuja. Loppukesää vietettiin Järvös-
sä talkoiden sekä saaren talvikunnos-
tuksen merkeissä

Killan aikanaan kunnostaman 
Upinniemen eteläkärjessä olevan Ro-
bert Kajanuksen kivisaunan julkisivu 
korjattiin Senaatti-kiinteistöjen toi-
menpitein kuluneena kesänä. Korja-
uksen kunniaksi kilta järjesti yhdessä 

Meripuolustusalueen kanssa Kajanuk-
sen saunan 100-v juhlan. Nyt sauna on 
vuokrattavissa entistä ehompana. Ot-
takaa yhteys kiltaan. 

Killalla on oma Ahven-vene, jon-
ka kotisatama on Helsingin Pohjois-
rannassa. Alus oli jälleen mukana 9.7. 
merivoimien vuosipäivän vietossa. Ve-
neen operointiin tarvitaan lisää väkeä 
Ota yhteys Kimmo Ylitaloon, vaikka 
et aikaisemmin olisikaan ollut muka-
na killan toiminnassa. 

Tulevasta kaudesta 
Vuonna 2012 Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta ry täyttää 50 vuotta. 
Pääjuhlaa vietetään Kuivasaaressa en-
si syksynä. Juhlassa tullaan ampumaan 
305 mm kaksoistornitykillä kunnia-
laukaukset juhlivalle killalle. Kilta 
ampuu kunnialaukaukset jo tulevana 
keväänä, jolloin Helsinki viettää pää-
kaupunkina olonsa 200-vuotisjuhlia. 

Juhlavuonna julkaistaan myös 

Kajanuksen saunan julkisivun korjaus.

Ove enqvist
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killan 50-vuotishistoriikki. Historii-
kin kuvitusta varten etsitään valokuvia 
killan alkuajan toiminnasta ja erityi-
sesti killan suurista hankkeista, kuten 
Kuivasaaren rt-museoalueen rakenta-
misesta, Kajanuksen saunan kunnos-
tuksesta ja Järvön kiltamajan raken-
tamisesta. Kaivelkaa siis arkistojanne. 
Yhteys Ove Enqvist.

Tulevasta juhlavuodesta huoli-
matta killalla on huoli Kuivasaareen 
tulevaisuudesta.  Omistajan, haltijan 
ja toimijan eli Senaatti- kiinteistöjen, 
Puolustusvoimien ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan yhteistoimin-
nan jatkuminen nykymuotoisena on 
vaakalaudalla. Saaren omistuksellis-
ten ja taloudellisten sekä museaalisten 
rakennusten ja tykkien kunnossapito-
velvollisuuskysymysten lisäksi on rat-
kaistava museoalueen asema virallisesti 
tunnustettuna Rannikkotykistömuseo-
na –  Ilmatorjuntamuseon, Tykistömu-
seon, Panssarimuseon, Jalkaväkimu-
seon jne tapaan. Tämä mahdollistaisi 
museotoiminnan jatkumisen saaressa 
edes osin julkisin varoin tuettuna. Tä-
hän asti toiminta kuten edellä mainit-
tu kallis tykkien maalausurakkakin on 
kustannettu killan omin varoin. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta haluaa sitoutua Kuivasaaren rt-
museoalueen ylläpitämiseen ja kehit-
tämiseen sekä haastaa päättäjät, yh-
teistyökumppanit, yritykset ja yhtei-
söt antamaan oman panoksensa saa-
ren tulevaisuudelle kaikille avoimena 
rannikkotykistömuseona. Museaalisen 

kansallisomaisuutemme säilyttäminen 
vaatii kaiken mahdollisen tuen!  Yh-
teydenotot ja tiedustelut Hasse Rekola.

Yhteystietoja
Killalla on Internet-kotisivut osoit-
teessa www.rt-kilta.net. Sieltä löytyy 
tietoja kiltaan liittymisestä, kohteil-
lemme pääsemisestä, Kajanuksen sau-
na varauksista sekä historiikeista ja 
muista myyntituotteista. Kirjatilauk-
set Kristiina Slotte.

Hasse Rekola (puheenjohtaja)
puh  0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi

Timo Mäki-Ventelä  (sihteeri)
puh 040 3530570

Timo Elolähde (tiedotus)
puh 040 830 4097
timo.elolahde@hsl.fi 

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

Ove Enqvist (historiikki)
puh 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi

Kimmo Ylitalo 
(Ahvenen vastuupäällikkö)
puh 040 547 8729
kimmo.ylitalo@ray.fi

Kuivasaaren tykkien hiekkapuhallus.

Hasse Rekola Kuivasaaren yllä

Ove enqvist
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Kutsu

R annikkojääkärikillan killan jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, jo-
ka pidetään MPY:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, keskiviikkona 

16.11.2011 alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä hallituksen esityksestä sääntömuutoksia. Tämä killan sääntöjen muut-
tamisprosessi aloitettiin jo kevätkokouksessa, mutta voimassa olevien sään-
töjen mukaista toista käsittelykokousta ei saatu pidettyä ajoissa. Näin pro-
sessi alkaa alusta tulevassa syyskokouksessamme. Tervetuloa vaikuttamaan 
yhteisiin asioihimme! Alustaja sekä tarkemmat tiedot kerrotaan jäsenille ja-
ettavassa kirjallisessa kokouskutsussa.

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus

Mihin on tähtäin asetettu?
Rannikkojääkäreille ja vähän muillekin!

Rannikkojääkärikilta

antti rautiainen

K evät ja kesä menivät. Killan ke-
vätkokouksessa saimme kuulla ev 

Jukka Tuonosen mielenkiintoisen esi-
tyksen kv-kriisinhallinnasta ja Suo-
men osuudesta siinä. Kiitokset vielä 
kerran! Samalla Uudenmaan prikaa-
tin uusi komentaja, rannikkojääkäreil-
le tuttu mies, kommodori Juha Vauh-
konen kävi esittäytymässä. Saimme ko-

kouksessa käsiteltyä sääntömääräiset 
asiat ja aloitimme hallituksen esityk-
sestä killan sääntöjen muuttamisen. 
Valitettavasti voimassa olevien sääntö-
jen mukainen toinen kokous ei onnis-
tunut yrityksestä huolimatta Teikarin 
päivänä, ja prosessi pitää panna käyn-
tiin uudelleen. Sääntömuutoksia käsi-
tellään siis tulevissa syys- ja kevätkoko-

uksissa. Toivottavasti saamme tämän 
prosessin näissä kokouksissa seuraa-
vaan vaiheeseen eli yhdessä muutetut, 
uudistetut säännöt PRH:n käsittelyyn. 
Kyseessä on iso muutos ja toivon mah-
dollisimman monen jäsenen osallistu-
van prosessiin. Tervetuloa kokouksiin!

Allekirjoittaneen aloitteesta se-
kä Laskuvarjojääkärikillan aktiivin 
ja tänä vuonna oman kiltansa ansio-
mitalilla palkitun Pekka Konun ak-
tiivisella avustuksella saimme viime 
vuoden lopulla käynnistettyä sekä nyt 
toukokuussa toteutettua selviytymis-
kurssin (MPK:n meripuolustuspiirin 
kurssi). Kurssille osallistui aktiivi-re-
serviläisiä Rannikkojääkärikillasta, 
Laskuvarjojääkärikillasta ja Erikois-
rajajääkärikillasta. Tässä oli ja toivot-
tavasti on erinomainen esimerkki siitä, 
että asioita kannattaa tehdä yhdessä!

Teikarin päivänä luovutettiin edel-
täjälleni Aarne Krogerukselle puolus-
tusministeri Jyri Häkämiehen 4.6.2011 

Killan hallitus piti kokouksensa killan majalla 13.-14.5.2011. Samalla saimme tilaisuuden käydä ampumassa.
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Kuvassa Patrick Hjelt ja killan ampumavastaava Jussi Hermunen.

antti rautiainen

myöntämä MPKL:n ansiomitali. Samas-
sa tilaisuudessa nimitettiin 7.kunniaran-
nikkojääkäriksi killan pitkäaikainen 
vaikuttaja Viljo Lehtonen. Myös Juha 
Karvoselle, samoin erittäin pitkään kil-
lassa aktiivisena toimineena, olisi luovu-
tettu 4.6.2011 myönnetty jalkaväen an-
sioristi, mutta hän ei valitettavasti mui-
den kiireitten vuoksi päässyt paikalle. 
Kultaiset rannikkojääkärimitalit sai-
vat uusiin tehtäviin siirtynyt kom C-M 
Wasenius ja Teikarin Taistelijoiden vt. pj 
Ahti Matikainen. Heille ja kaikille muil-
lekin palkituille, sekä PV:ien lippujuhla-
päivänä ylennyksen saaneille jäsenillem-
me lämpimät onnittelut!

Tässä yhteydessä myös iso kiitos 
kom Waseniukselle rannikkojääkäri-
en yhteistä asiaa tukevasta ja mutkat-
tomasta yhteistyöstä. Onnea ja menes-
tystä uusiin haasteisiin!

Killassa on myös toimittu aktii-
visesti kevään ja kesän aikana. Silti 
enemmän väkeä olisin toivonut näke-
väni, varsinkin uusia kasvoja!

Haastan kaikki rannikkojääkä-

rit, vanhat ja uudet killan jäsenet se-
kä ei vielä jäseneksi liittyneet, mukaan 
toimintaan. Ilman teidän panostanne 
kilta ei ole mitään ja näivettyy! Mieles-
täni Rannikkojääkärikilta on kuiten-

kin paras rannikkojääkäreiden yhdys-
side ja siksi näivettymisen estämiseksi 
kannattaa tehdä yhdessä töitä! Asete-
taan tähtäin tulevaisuuteen!

Antti Rautiainen, pj 2011

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.fi

AT-Marine Oy

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

TURKU p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja 

telakoille

Navigointilaitteet
Konehuonelaitteet

Radioasemat
Säiliömittauslaitteet 

teollisuudelle
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kunnan majalle pitämään kurssiamme.
Kurssi sujui hyvin, ja kaikki 

osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä. 
Pienellä porukalla kaikkien osaamis-
ta hyödynnettiin – koulutussuunnitel-
massa kuitenkin pysyttiin. Aiheina oli-
vat mm. tulen tekeminen ilman tulitik-
kuja, ruuan etsiminen luonnosta, suo-
jautuminen, liikkuminen ja suunnista-
minen, tilapäisvälineet ja ennen kaik-
kea kokemusten vaihtaminen.

Kurssilla päätettiin myös jatkaa 
hyvälle alulle saatua yhteistyötä ran-
nikkojääkärien, laskuvarjojääkärien 
ja erikoisrajajääkärien kanssa. Mu-
kaan päätettiin kysyä myös sukeltaja-
koulun käyneitä niin, että saapa näh-
dä, mitä ensi vuoden kurssista saadaan 
aikaiseksi. Tänä vuonna ei päästy Kol-
lasaareen, toivottavasti ensi vuonna 
onnistuu!

tumuksella MPK-status ja rekrytointi 
saattoi alkaa.  Jostain syystä rannikko-
jääkäreitä ei saatu kunnolla liikkeel-
le. Kun kouluttajakaartiin saatiin mu-
kaan Utin lj-kouluttaja sekä raivaaja-
sukeltaja- ja Navy Seals-koulutuksen 
saanut maj evp Jouni Lahti sekä Eri-
koisrajajääkäri-kouluttaja evl evp Ur-
po Leppäjärvi, rekryyttipohjaa laven-
nettiin. Parin suunnittelukokouksen ja 
teoriakoulutusillan jälkeen oltiin Län-
sisatamassa odottamassa lautan läh-
töä Tallinnaan. Pekka, joka oli jär-
jestänyt matkat, joutui matkallaan sa-
tamaan auton yliajamaksi, eikä häntä 
ymmärrettävästi saatu kiinni. (Pekka 
toipui, onneksi lievistä vammoistaan 
ja karkuun lähtenyt kuljettaja saatiin 
myöhemmin kiinni sekä sai tuomion-
sa). Teimme lennosta johtajan ratkai-
sun ja siirryimme erään partiolippu-

Tapahtunutta

Vierailu Sukeltajakouluun Upinniemeen
Rannikkojääkärikillan jäsenillä tar-
joutui jälleen mahdollisuus tutustua 
sukeltajakoulutukseen ja erikois-
joukko-osaston toimintaan 7.4.2011. 
Isäntinä toimivat vanhat RannjK:n 
kouluttajat kaptl Petteri Airanne ja 

Ari Kurppa. Paikalle saapui parisen-
kymmentä rannikkojääkäriä ja mu-
kana oli myös ”tulevia rannikkojää-
käreitä”.

Selviytymiskurssi  
27.-29.5.2011
Laskuvarjojääkärikillan junailemalla 
ja Virossa viime vuoden keväällä to-
teutetulla sotilaslaskuvarjokurssilla 
puheenjohtaja Antti Rautiainen ja Lj-
killan pitkäaikainen aktiivi Pekka Ko-
nu laittoivat alulle rannikkojääkäreil-
le suunnatun selviytymiskurssin. Suun-
nittelutyö aloitettiin syksyllä, paikka 
vahvistui Viron Kollassaareksi (Jär-
vamaa-Harjumaa) Pekan hyvien suh-
teiden ja paikallistuntemuksen ansios-
ta. Alueen historia jo toi oman lisänsä 
(v. 1949 alueella asuvat tapettiin neu-
vostoliittolaisten toimesta, kun ne et-
sivät Metsänveljiä), ja Kaitseliit’sta oli 
alustavasti luvattuna myös selviyty-
miskouluttaja. Alkuvuodesta kurssil-
le saatiin MPK:n meripuolustuspiirin 
uuden päällikön Henrik Nysténin suos-

Kuvasta puuttuu vielä laskuvarjojääkärikoulun ex-kouluttaja ev evp Urpo.

Kurssilla opeteltiin mm. loimuttamaan 
kalaa nuotiolla. Tässä kylläkin kaupasta 
tuotu lohi-file.

Kypärän sisällä Jussi Hermunen.

antti rautiainenantti rautiainen

antti rautiainen
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Killan esittely ja sähly
Perinteinen killan esittely ja sähly-
turnaus RANNJK:n varusmiehille 
järjestettiin 21.6.2011.

Tällä kertaa sählyturnauk-
sen voitti II rannikkojääkärijouk-
kueen ryhmä. Voittajille kilta luo-
vutti rannikkojääkäri-pipot.

Teikarin päivä 5.7.2011
Rannikkojääkäreiden perinnepäivää 
vietettiin upean aurinkoisessa säässä 
sekä Upinniemessä että Dragsvikis-
sa. Teikarin taistelijoiden, Rannik-
kojääkärikillan sekä RannJP:n perin-
neyhdistyksen edustajat laskivat ku-
kin oman kukkalaitteensa aamun al-
kajaisiksi Upinniemen Teikarin kivel-
le SLMEPA:n komentajan kommodori 
Markus Aarnion kunnioittaessa tilai-
suutta. Matka jatkui Dragsvikiin, jos-
sa VAARANNJP:n komentajan kom 
C-M Waseniuksen johdolla juhlapäi-
vän ohjelma aloitettiin Dragsvikin Tei-
karin kivellä. Puheiden jälkeen palkit-
tiin killan edellinen pj Aarne Krogerus 
MPKL:n ansiomitalilla, jonka hänel-
le luovuttivat MPKL:n pj Erkko Ka-

jander ja ev evp K-J Storgårds. Pit-
kästä aktiiviurasta killan vastuuteh-
tävissä palkittiin killan pitkäaikai-
nen varapuheenjohtaja Viljo Lehto-
nen kunniajäsenyydellä ja kunniaran-
nikkojääkärin arvonimellä. Rannik-
kojääkärimitaleilla huomioitiin mm. 
VAARANNJP:n nyt komentajan teh-
tävät luovuttanut kom C-M Wasenius 
ja Teikarin Taistelijoiden vt. pj Ahti 
Matikainen.

Palkitsemisten jälkeen siirryttiin 
perinnekukkulalle, jossa tutustuttiin 
Kaptens Boställetiin ja mm. Rannik-
kojääkärimuseoon. Erinomaisesti on-
nistunut päivä päättyi pataljoonan/
prikaatin tarjoamaan cocktail-tilai-
suuteen.

Palkitsemiset
MPKL:n ansioristi Aarne Krogerus
Jalkaväen ansioristi Juha Karvonen
Kunniajäsenyys, kunniarannikkojää-
kärin arvonimi ja killan pienoislippu 
Viljo Lehtonen

Rannikkojääkärimitalit
Kultainen: kom Carl-Magnus Wase-
nius, Ahti Matikainen. Hopeinen:
komkapt Ilja Hakanpää. Pronssinen:
ltn Leo Puhakka, Merja Laaksonen

Teikarinristi  
(VAARANNJP:n henkilökunta)
Serg HULTÈN Mikael,  
Serg KUUSINEN Peter,  
Serg HYÖTYLÄINEN Ilkka, 
Ös SORJONEN Kim, Serg HÄMELIN 
Anton, Ös BLOMQVIST Dennis

Sählyturnaukseen osallistuivat KNTOJ, HJ, TJ, I,  II ja III RANNJ.

Viljo Lehtonen nimitettiin killan kunniajäseneksi ja kunniarannikkojääkäriksi. Killan pie-
noislippua luovuttamassa ja nimityksen johdosta onnittelemassa killan pj Antti Rautiainen 
ja Rannikkojääkärimitalin veljeskunnan suurmestari ev evp K-J Storgårds.

”Killan ja Teikarin Taistelijoiden kukka-
laitetta Upinniemen Teikarin kivelle laske-
massa Ahti Matikainen ja Antti Rautiainen. 
Taustalla PERY:n Ilja Hakanpää ja Aimo 
Laaksonen.”

antti rautiainen antti rautiainen

antti rautiainen
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Tulevaa toimintaa
Barettimarssi
VAARANNJP:n barettimarssi on 
jälleen (8.-10.11.) lokakuun lopulla 
ja Rannikkojääkärikillan jäsenet 
ovat tervetulleita marssille, joko it-
se osallistumaan marssiin tai jär-
jestelytehtäviin. Osallistujat kut-

sutaan marssille VEH-kutsulla ja 
varustetaan PV:n toimesta. Ilmoit-
tautumiset Antti Rautiaiselle ant-
ti@rautiainen.fi tai 050-556 1825 
viimeistään su 16.10.2011.

Rannikkojääkäreiden lauluiltamat 
RannJP:n perinneyhdistys järjes-
tää ”rannikkojääkäreiden lauluil-
tamat” Upinniemen varuskunnas-
sa, Merikappelissa 30.11.2011 klo 
1900-2100 ja ohjelmaan on luvattu: 

 – Kaaderilaulajat esiintyy 
 – Yhteislaulua (mm. 

rannikkojääkärimarssi ja 
muutama joululaulu) 

 – Rannikkojääkärien 
historiikkiä ja nykypäivää 

 – Kahvi- / glögitarjoilu

Lisää tietoa syyskokouskut-
sun mukana, Facebook-sivuilta ja 
sähköpostiviesteillä.

Killan toiminnasta tiedottaminen
Killalla on nyt Facebook-sivusto, 
josta saa ajankohtaisimman tie-
don killan toiminnasta. Tarkoi-

tuksena on myös tehdä omat net-
tisivut MPKL:n sivustolla olevien 
sivujen lisäksi.

Kotiuttamistilaisuus
Killan jäsen Marko Lehtopelto 
oli mukana onnittelemassa me-
nestyneitä rannikkojääkäreitä 
heidän kotiuttamistilaisuudes-
saan 8.7.2011. VAARANNJP:n 
ja killan huomionosoitukset 
jaettiin seuraaville henkilöille:

Teikarinristi
Kok BERGMAN Wilhelm Gustaf
Korpr GÄDDNÄS Samuel Mattias

Rannikkojääkärikillan 
plaketti
Korpr MYREVIK Jens Richard

Rannikkojääkärikillan 
plaketti
Kok SÖDERHOLM  
Dennis Jonatan
Rannj NYGREN Linus Karl Erik
Jääk HÄGGMAN  
Andreas Kaj Viktor
Pion  HOLMQVIST  
Benjamim Ricky

Matka Ruotsiin 18.-20.8.2011
Pitkään suunniteltu ja odotettu kil-
lan järjestämä matka Ruotsiin toteu-
tui elokuussa. Matka toteutettiin yh-
dessä Nylands Brigads Gillen (NBG) ja 

RannJP:n perinneyhdistyksen kanssa. 
Valitettavasti PERY:stä ei saatu osal-
listujia mukaan.

Torstai-aamuna aikaisin Helsin-
gistä lensi Arlandaan kymmenen killan 

ja neljä NBG:n jäsentä. Arlandasta mat-
ka jatkui bussilla ja Tukholman keskus-
tasta kyytiin nousi vielä 11 NBG:n pai-
kallisosaston jäsentä. Kun seurueeseen 
liittyi Bergaan omalla autollaan poi-

Ruotsin matkalle osallistujat yhteiskuvassa Bergan linnan edustalla.

antti rautiainen
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Ampumistoiminta
Rannikkojääkärikillan jäsen, ampu-
matoimikunnan jäsen ja RannjK:n 
5.kurssin kasvatti, Jani Komulainen 
on saanut hopeamitalin Pirkkalassa 
heinäkuun lopulla ammutuissa pal-
velusaseiden SM-kisoissa, jossa la-
jeina ovat kiväärilajit PA1 ja PA2 
(kääntyvät taulut) sekä pistoolilajit 

PA3 ja PA4 (kääntyvät taulut). Jani 
on aikaisemmin voittanut jo kultaa 
v. 2009 PA2:ssa sekä yhteiskilpailussa 
ja pronssia yhteiskilpailussa v. 2010. 

Rannikkojääkärikilta onnit-
telee Jania erinomaisesta saavu-
tuksesta! Tarkemmin kilpailusta 
ResUL:n sivuilta.

T asavallan presidentti on 
myöntänyt 20.5.2011 

kapt evp ja ent. toimitusjohta-
jalle Tapani Flyktmanille sota-
kamreerin arvonimen. Tapani 
toimi aikanaan mm. Rannik-
kojääkärikoulussa vääpelinä.

kansa kanssa saapunut puolustusasia-
mies komdri Anders Gardberg, joukko 
oli kasvanut 27 henkilöön.

Meidät vastaanotettiin lämpimäs-
ti. Tervetuliassanat lausui ja rykmentin 
esitteli AMF 1:n komentaja eversti Ola 
Truedsson. Saimme varsin kattavan sel-
vityksen Ruotsin tämän hetkisen armei-
jan ja maanpuolustuksen tilasta. Lou-
naan ja majoittumisen jälkeen Rannik-
kojääkärikomppanian päällikkö maj 
Per Linder kertoi AMF 1:n ja varsin-
kin rannikkojääkäreiden koulutukses-
ta. Esityksen jälkeen saimme tutustua 
perusteellisesti heidän käytössä ole-
vaan kalustoonsa. Muutamille tarjou-
tui myös tilaisuus kiertoajeluun, jolla 
he näkivät alueella olevaa aluskalus-
toa paremmin. Määrä ja laatu vakuut-
tivat. Toisaalta onhan Ruotsilla edelleen 
puolustusbudjetti kaksinkertainen Suo-

Puolustusasiamies kdri Anders Gardberg’n 
poika Matias lienee tuleva rannikkojääkäri!

meen verrattuna, vaikka palkatun ar-
meijan koko on 22000. Meihin verrat-
tuna isohkon laivaston lisäksi Ruotsil-
la on mm. JAS-hävittäjiä 140 ja koipus-
sissa parisataa lisää.

Tukholmalaiset lähtivät kotiin ja 
illallinen nautittiin omalla porukalla 
Bergan upeassa linnassa, joka on aika-
naan ollut omistajansa ”metsästysma-
jana”. Maja sekä siihen kuuluvat maat 
on sittemmin omistaja luovuttanut 
puolustusvoimien käyttöön.

Aamiaisen jälkeen siirryimme 
bussilla Suomen suurlähetystöön Tuk-
holmaan, jossa komdri Gardberg esit-
teli niin suurlähetystön, puolustusasi-
amiehen tehtäviä kuin Ruotsin vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen sekä Hem-
värnetin toimintaa. Ruotsin ammatti-
sotilaiden tueksi on  Hemvärnet on tar-
koitus kasvattaa n. 70000 vahvuiseksi. 

Suurlähetystössä käynti oli hieno koke-
mus, josta olimme kovasti kiitollisia. 
Lyhyt siirtyminen jalkaisin lounaalle 
keskustaan ja sen jälkeen Armeijamu-
seoon. Museosta voi todeta, että siellä 
kannattaa totisesti käydä. Se on tehty 
upeasti kolmeen kerrokseen niin, että 
näyttely etenee aikajärjestyksessä.

Kotimatka tehtiin Viking Linel-
la, jonka toimitusjohtajana on Upin-
niemen rannikkojääkäri Mikael Back-
man. Valitettavasti hän ei ehtinyt kii-
reiltään seuraamme, mutta laivamatka 
sujui miellyttävissä merkeissä. Buffet’n 
jälkeen Kaj Pettersson kertoi NBG:n 
toiminnasta ja allekirjoittanut piti ly-
hyehkön esitelmät merisodankäynnis-
tä yleensä ja Itämerellä.

Kaikki olivat samaa mieltä – 
matka oli erittäin onnistunut, mutta 
osallistujia olisi voinut olla enemmän.

Killan puheenjohtaja Antti Rautiainen luovutti killan standaarin kiitokseksi vierailumah-
dollisuudesta ja matkajärjestelyistä puolustusasiamies komdri Anders Gardberg’lle.

antti rautiainen antti rautiainen
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L aivaston Kilta ja sen jäsenjärjestöt 
toteuttivat elokuussa perinteiset 

kiltapäivät. Tällä kertaa Pohjanlah-
della, koska Pohjanlahden Laivasto-
kilta oli toteuttamisvuorossa. Päivien 
konseptiksi oli valittu luonnonlähei-
syys, isänmaan historia ja merihenki-
syys. Klubitakit ja harmaat housut, 
koppalakeista puhumattakaan, oli 
unohdettu vaatekaappeihin ja tilalle 
valittu rennot vapaa-ajan asut.

Osanottajat kokoontuivat yh-
distyksen kutsusta perjantaina 12.8. 
Vaasan Sotilaskotiin, jossa allekir-
joittanut Pohjanlahden Laivastokil-
lan puheenjohtajana toivotti joukon 
tervetulleeksi. ”Tähän rakennukseen 
sisältyy koko joukko historian havi-
naa, juontaahan näiden kasarmien 
alku 1800-luvun loppupuolelle. Vain 
tämä rakennus ja viereinen sotilas-
soittokunnan harjoitustila ovat aino-
at, jotka enää toimivat alkuperäisessä 
tarkoituksessaan. Viimeinen joukko-

osasto, Vaasan Rannikkopatteristos-
ta, lakkautettiin 1990-luvun lopulla. 
Nostalgisiakin muistoja löytyy, sillä it-
se suoritin täällä varusmiespalvelukse-
ni vuosina 1965-66.”

Sotilaskotisisarten tarjoaman so-
tilaslounaan (hernekeitto ja pannukak-
ku) jälkeen startattiin kohti kiltapäivien 
varsinaista toteuttamispaikkaa, Vöyrin 
(entisen Oravaisten) kunnan Vesterön 
kylässä sijaitsevaa saaristotila Varppia, 
joka sijaitsee noin 50 km Vaasasta poh-
joiseen. Matkailuyritys Varppi järjestää 
veneretkiä saaristoon sekä monenlaista 
ohjelmaa vierailleen; ainutlaatuinen ko-
kemus on mm. mallassauna, jossa löyly-
tila on nostettu ylös, lähes katonrajaan. 
Ja löylyt olivat sen mukaiset.

Päivien toteutus aloitettiin Var-
pin isännän Jussi Mendelinin historia-
katsauksella päärakennuksen yläker-
rassa, johon oli koottu alueen histori-
aan ja maamme itsenäistymiseen liitty-
vää esineistöä.

Saimme kuulla esityksen aselaiva 
Equityn saapumisesta vuoden 1917 syk-
syisenä yönä Vesteröön rantaan. Tari-
na oli kuin paraskin jännityskertomus 
siitä, miten pilkkopimeässä pelkästään 
paikallisen luotsin taidon varassa venä-
läisiä vältellen alus luotsattiin rannan 
läheisyyteen. Varsinainen taidonnäyte 
saaristossa, jossa ajaminen on kuin ”sau-
nan kiukaalla ajaisi”, kuten eräskin me-
rivartija oli todennut. Yön pimeydessä 
aselaivan lasti purettiin, ja aseet kulje-
tettiin eri vaiheissa alueen suojeluskun-
talaisille. Yhdessä käytiin myös tutus-
tumassa aseiden purkamispaikkaan se-
kä siellä olevaan Equityn muistokiveen. 

Maxmon saaristoon liittyy aimo 
annos muutakin maamme itsenäisty-
misen historiaa. Saimme tutustua Bea-
ta Westerön muistokiven, joka sijaitsee 
entisen  jääkärietappitalon kohdalla. 
Kuulimme siihen liittyviä kertomuk-
sia, miten paikalliset asukkaat har-
hauttivat venäläisten partioita, ove-

Toisenlaiset kiltapäivät

Jussi Mendelin kertoo alueen historiasta. Seinältä katsovat aselaiva 
Equityn päällikkö ja luotsi.

Napakymppi Rodenin tähtäimessä. Takana 
Timo Koukku ja Jouko Andström.

Pohjanlahden Laivastokilta

teuvO rOdenteuvO rOden
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luudella itsenäiseksi –periaatteella. 
Lauantain kiertoajelulla käytiin en-
tisen Maxmon kunnan kunnantalos-
sa, johon kuntaliitoksen jälkeenkin 
oli jäänyt vielä kunnan virastoja. Tä-
mä 1700-luvulla rakennettu talo, Tot-
tesundin kartano, toimi Pohjanmaan 
rykmentin komentajan virkatalona.

Tunnetuin henkilö talon histo-
riassa oli rykmentin komentaja Gus-
taf von Numers, joka 1700-luvun lop-
pupuolella rakennutti nykyisen kar-
tanon. Itse kartanon historia juontaa 
1500-luvulle. 

Useat kuntalaiset ovat kuuleman 
mukaan todenneet, että yläkerran ka-
marissa jatkaa loputonta kulkuaan Val-
koinen Rouva, joka on vaeltanut siellä jo 
vuosisatojen ajan. Koko maan kannalta 
merkittävä tapahtuma oli säveltäjämes-
tari Jean Sibeliuksen ja Aino Järnefeltin 
häät kartanossa. Vihkiminen tapahtui 
silloisessa Maxmon kirkossa, jonka vie-
ressä sijaitsee von Numersin sukuhauta.

Toki ohjelmaan kuului muutakin 

kuin tunkeutumista maamme mennei-
syyteen. Tulopäivänä järjestettiin kol-
miottelu: ilma-aseammunta, etäisyyden 
arviointi ja tikanheitto. Ammunnas-
sa johtopaikan nappasi odotetusti Ei-
no Kostian Turun Laivastokillasta ja 
toiseksi tuli Timo  Koukku  Pohjanlah-
den Laivastokillasta. Ja kyllä muutkin 
tauluun osuivat. Etäisyyden arvioinnis-
sa jaetun ykkössijan veivät Manu Hintsa-
la ja Timo Koukku ja tikanheitossa, joka 
tuntui olevan  se vaikein laji, Jokke An-
dström Turun Laivastokillasta päihit-
ti kirkkaasti muut. Lauantaina toteu-
tettiin veneristeily Merenkurkun ainut-
laatuisessa ympäristössä, samoiltiin lä-
hes koskemattomassa metsässä vanhalle 
kalasaunalle ja valokuvattiin auringossa 
köllöttävää kyykäärmettä, joka ei erityi-
semmin pitänyt julkisuudesta. Matkan 
aikana yritettiin lisäksi narrata ahvenia, 
vaan toisin kävi: ahvenet narrasivat on-
kijoita, koska saalis jäi olemattomaksi.

Illat kuluivat veljellisessä keskus-
telussa, saunomisessa ja isännän savus-

tamia ahvenista nauttien. Kaiken kruu-
nasi loppukesän upea sää, suoranainen 
helle. Sunnuntaiaamun loppupalaveris-
sa todettiin päivät varsin onnistuneiksi. 
Ne järjestettiin eräänlaisena kokeiluna 
vaihtoehdoksi tavanomaisille kiltapäi-
ville. Enemmän osanottajia olisi tietys-
ti voinut olla. Nyt meitä oli 12 kahdesta 
eri paikalliskillasta ja Laivaston Killas-
ta. Loppupalaverissa jaettiin myös huo-
mionosoituksia. Pohjanlahden Laivas-
tokillan puheenjohtajana ojensin kilta-
veli Mauno Hintsalalle Kilta-ansiomi-
talin, joka oli tälle myönnetty lippujuh-
lapäivänä 4.6. Kiltaveli Timo Koukku 
puolestaan  sai Laivaston Killan ansio-
ristin. Molemmat olivat ehdottomasti 
mitalinsa ansainneet erittäin pitkäai-
kaisten luottamustehtävien hoidon joh-
dosta. Lisäksi järjestävä kilta lahjoitti 
muistoristinsä sekä Laivaston Killalle 
että Turun Laivastokillalle tunnustuk-
sena pitkäaikaisesta, hedelmällisestä 
yhteistyöstä.

Teuvo Roden

Kiltapäivien osallistujia Varpin pihassa.

teuvO rOden
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Muistolaatta Alskärin linnakkeelle
linnakkeelle suunnitellut tykit tuotiin 
Kökarista. Niitä alettiin irrottaa ase-
mistaan 8.7.1940 ja siirto tapahtui rei-
lussa viikossa. Tykkikalusto kuljetet-
tiin Pargas-proomulla hinaaja Evan 
vetämänä. Matka kesti nelisen tuntia. 

Kun proomu ja miehistö saapui-
vat Alskäriin, ei saarella ollut majoi-
tustiloja sen paremmin kuin muita-
kaan rakennuksia tai varastoja. Ma-
joitus tapahtui pahvi- ja kangasteltois-
sa.  Ensimmäisenä käynnistyi muona-
varaston rakentaminen. Valtaosa lin-
nakkeelle valmistuneista rakennuksis-
ta oli Kökarista purettuja rakennuk-
sia. Kaikkiaan Alskäriin pystytettiin 
13 rakennusta. Vuonna 1946 linnak-
keelle rakennettiin vielä kaksi majoi-
tus- ja toimistoparakkia. Linnakkeen 
pohjoispäähän rakennettiin puinen 
valvontatorni. Nykyinen metallira-
kenteinen torni on myöhempää perua.  
Osa linnakkeen rakennuksista myytiin 
vuonna 1950, ja loput on joko myyty, 
purettu, siirretty tai poltettu. Nykyään 
linnakkeen rakennuksista on jäljellä 

T urun Rannikkotykistörykmentin 
Perinneyhdistykselle (TURRTR) 

on muodostunut tavaksi paljastaa vuo-
sittain muistolaatta yhdellä alasajetul-
la linnakkeella tai muulla merkittäväl-
lä paikalla. Laattahanke on Rannik-
kotykistösäätiön ja Rannikkotykistön 
Perinneyhdistyksen yhteisesti koordi-
noima hanke. Tänä vuonna kohteeksi 
valikoitui Kihdin tuntumassa sijaitse-
va Alskär. Laatan paljastus toteutet-
tiin toukokuun lopulla yhteistyössä 
Saaristomeren Meripuolustusalueen 
sekä aluetta nykyään hallinnoivan Fo-
rum Marinumin kanssa.  

Tähän mennessä laattoja on kiin-
nitetty seuraaviin kohteisiin: Katanpää 
(kaksi laattaa, ensimmäinen kun varas-
tettiin alkumetreillä kiinnityksen jäl-
keen…), Kuuskajaskari, Korppoon kes-
kusta, Janhua, Jungfruskär, Berghamn, 
Isokari, Borstö sekä yhdessä Hangon 
Rannikkopatteriston Perinneyhdistyk-
sen kanssa Bolax ja Krokö. Yhdistyksen 
toiminta-alueella alasajettuja linnak-
keita ja tätä kautta muistolaattakohtei-
ta riittää vielä vuosiksi eteenpäin. On-
ko lakkautettu linnake hyvä vai huono 

asia, se jää lukijan pääteltäväksi. Mutta 
aselajin perinteitä vaalitaan!

Alskär
Muinaisen Korppoon länsiosassa sijait-
sevaa Alskäriä alettiin linnoittaa loppu-
kesästä 1940. Samaan aikaan käynnis-
tyivät linnoitustyöt myös Jungfruskä-
rissä, Berghamnissa, Isokarissa ja Kus-
tavin Vartsalassa. Virallisesti linnoitta-
mispäätös hyväksyttiin vasta jonkin ai-
kaa töiden käynnistymisen jälkeen. En-
simmäisiä tehtäviä Alskärissä oli soisen, 
aiemmin laidunalueena toimineen saa-
ren ojittaminen ja tiestön rakentaminen. 

Alskärin linnoittamisen taustalla 
oli erityisesti sen sijainti. Saaren tuntu-
massa kulki merkittäviä kauppaväyliä, 
ja Ahvenanmaan kuljetusten turvaami-
nen olikin linnakkeen päätehtävä. Ah-
venanmaan demilitarisoinnin seurauk-
sena saarimaakunnan linnakkeet tuli 
hävittää, ja niiden materiaalia pyrit-
tiin hyödyntämään muilla linnakkeil-
la. Alskärin rakennusmateriaali tuli 
pääosin Kökarin linnakkeelta. Samoin 

26.5.2011 paljastettu muistolaatta sijaitsee 
ykköstykin asemassa. 

Käskynjakoa linnakkeella. 

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

jOhanna PakOla

turrtr
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Linnakkeelle ei rakennettu eril-
listä ammusvarastoa. Alkuun ammuk-
set oli varastoitu puuvajoissa ja ykkös-
tykin yhteydessä sijaitsevassa kasema-
tissa. Linnakkeen kellaria käytettiin 
myös ammusten varastointiin, mutta 
se todettiin pian liian kosteaksi. 

Jatkosodan alla tilanne maassam-
me kuin myös Kihdillä kiristyi. Operaa-
tio Kilpapurjehdus käynnistyi, ja tämän 
myötä laivaliikenne maakuntarajalla oli 
erittäin vilkasta. Myös Neuvostoliitto 
oli huomannut tämän. Päämajan ope-
ratiivisen osaston lennätinsanoma ker-
toi, että 22.6. klo 06.05 seitsemän vihol-
liskonetta pommitti panssarilaivoja Sot-
tungan suunnalla. Kymmenen minuut-
tia myöhemmin pommituksen kohteeksi 
joutui Alskärin linnake. Pommitukses-
ta ei aiheutunut suurempia vahinkoja, 
joskin muutama pieni maastopalo syt-
tyi. Linnake teki myös havainnon yhdes-
tä pudonneesta viholliskoneesta.  Kello 
06.45 vihollinen pommitti Korppoossa 
olleita kuljetusaluksia. Alskär oli ensim-
mäinen rannikkolinnake joka jatkoso-
dassa joutui vihollisuuksien kohteeksi, 
tosin jo muutamaa päivää aiemmin kuin 
sota virallisesti katsottiin alkaneeksi. 

Jatkosodan alla Ahvenanmaata 
alettiin jälleen linnoittaa. Alskärin 
tykit siirrettiin Kökariin – josta ne 
oli vuotta aiemmin tuotu. Ensimmäi-
sen tykin siirto käynnistyi 23.6., kak-
kostykki paria päivää myöhemmin ja 
viimeinen tykki siirrettiin Alskäristä 
3.7.1941. Linnake liitettiin Korppoon 
vartioasemaan, ja jatkosodan aikana 
se oli talvet miehittämättömänä. Soti-
en jälkeen Ahvenanmaan demilitari-
soinnin myötä linnake jälleen aktivoi-
tui. Siitä tuli varastoalue ja joukkojen 
läpikulkupaikka. 

Vuonna 1958 linnakkeelle sijoi-
tettiin 3/152/45 CL-tykkiä. Rykmen-
tin varastosta tuotiin uudet putket, 
jotka ovat alkujaan peräisin Utön lin-
nakkeelta. Linnake on toiminut tämän 
jälkeen useiden leirien ja harjoitusten 
paikkana. Viimeisen kerran Alskärin 
tykeillä on ammuttu kertausharjoitus-
ten yhteydessä 27.8.1987. Vuonna 2001 
alueen hallinta siirtyi Forum Marinu-
mille. Uuden isännän kaudella tykit ja 
maasto ovat hyvässä hoidossa, ja tä-
män seurauksena Alskärin linnake on 
veneilijälle oiva retkikohde!

Johanna Pakola  

vain kivijalkoja sekä muurattu kellari. 
Syksyllä 1940 linnakkeen vah-

vuus oli noin 50 henkeä. Rakennustöi-
den ohessa miehille annettiin koulutus-
ta pari tuntia päivässä. Linnoitustöitä 
Saaristomerellä johti Merivoimien Esi-
kunnan Linnoitustoimisto. Alskäris-
sä oli noin 30 hengen vahvuinen osas-
to syyskuusta 1940 helmikuuhun 1941. 
Työt etenivät, ja joulukuuhun mennes-
sä kaikki kolme 6” tykkiä olivat pai-
koillaan keskeneräisissä asemissaan. 
Linnakkeella oli myös kaksi 75/50 C-
tykkiä avoasemissa.  Tammikuussa 
1941 ylipäällikkö esitti Merivoimien 
komentajalle Alskäriin sijoitettavaksi 
kolme 234/50 B-tykkiä. Nämä olivat 
oletettavasti Russaröstä evakuoidut ty-
kit, joiden lopulliseksi sijoituspaikak-
si suunniteltiin Ahvenanmaan Lågskä-
riä. Tällä varmistettaisiin, että panssa-
rilaivat voitaisiin tarvittaessa siirtää 
lähemmäs Ahvenanmaan mannerta. 
Alskäriin sijoitettavien tykkien luku-
määrä tippui yhdellä, sillä yksi putki 
päätettiin jättää varaputkeksi. Kuuden 
tuuman asemia alettiin louhia järeille 
putkille sopivammaksi, mutta työt jäi-
vät kesken jatkosodan alkaessa. 

Alskärin kolmostykki, 152/45 C.

jOhanna PakOla
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

linnakkeiden kantopiiriin. Hangon 
motin taisteluista kehittyi lähes ai-
na ratkaisutaisteluja, joissa hävinnyt 
osapuoli joutui pakenemaan saaresta. 

Rannikkotykistömme alasajon 
jälkeen ei Suomen rannikoilla ole jat-
kuvasti torjuntaan valmiita joukkoja. 
Siirrettävät meritorjuntaohjuspatte-
rit eivät pysty korvaamaan jo paikal-
la olevia, pitempiaikaiseen tulitukseen 
pystyviä joukkoja. Rannikot ovat avoi-
mia. Vapaasti maihin nouseva viholli-
nen yritetään nuijia takaisin rannikon 
takana olevien joukkojen voimin. Kum-
pi asetelma on puolustajalle helpompi? 
Lopuksi puhuja kiitti kaikkia patteris-
tossa palvelleita heidän työstään Han-
koniemen puolustuksen hyväksi.

Huomionosoitusten jaossa luovu-
tettiin mm. kaupunginjohtaja Jouko 

Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry vietti 1.8. Hangon Casinolla patteriston perustamisen 90-vuo-

tisjuhlapäivää. Läntisimmän Suomenlahden ja Turun saariston rannikkopuolustusta tehostamaan perustettiin 

Turun Erillinen Rannikkopatteristo 1.8.1921, johon myös Russarö kuului. 

Hangon Rannikkopatteriston perustamisen 
90-vuotisjuhla osoitti perinteen voiman

9 0-vuotisjuhla alkoi majuri evp 
Veikko-Olavi Erosen tervehdys-

sanoilla. Hän välitti juhlayleisölle mm. 
Puolustusvoimain entisen komentajan 
ja entisen russaröläisen kenraali Jaak-
ko Valtasen tervehdyksen. Myös enti-
nen kaupunginjohtaja Tom Axberg oli 
lähettänyt juhlaan tervehdyksensä.  
Vaikka joukko-osaston nimi on vaih-
tunut peräti 14 kertaa, on sen tehtävä 
– Hankoniemen puolustaminen – ai-
na säilynyt. Talvisodan toisena päivä-
nä linnake torjui risteilijä Kirovin ja 
sitä saattaneiden hävittäjien maihin-
nousuyrityksen Hankoon. 14.12.1939 
Utön linnake upotti kahdesta lähesty-
västä hävittäjästä toisen. Nämä olivat 
torjuntavoittoja, joiden jälkeen ran-
nikkomme sai olla rauhassa.

Puhuja kertoi perinneyhdistyksen 
hallituksen 30.7. tekemästä seppeleen-
laskukierroksesta saaristossa. Hallitus 
kävi mm. Hästön saaressa kunnioitta-
en siellä 17.-18. heinäkuuta 1941 käy-
dyssä taistelussa 63 suomalaisen kaa-
tuneen muistoa. Puheessa käytiin läpi 
myös patteriston säilyttämisen puoles-
ta taistelleen ”Pro Hangon varuskun-
ta -liikkeen” työn tuloksia. Patteristol-
le saatiin 10 vuotta jatkoaikaa. Puheen 
päätteeksi puhuja kiitti kaikkia niitä 
tahoja ja yhteistyökumppaneita, jotka 
omalla panoksellaan ovat tukeneet yh-

distyksen toimintaa ja olleet juhlan jär-
jestelyissä mukana. Puhe päättyi mal-
jan kohottamiseen yhdistykselle. 

Tämän jälkeen kuulimme Drags-
vikin perinnesoittokunnan esittämä-
nä Hangon marssin. Soittokuntaa johti 
kapellimestari Helge Dahl.

Tilaisuuden juhlapuheen piti pat-
teriston komentajana vuosina 1971-76 
toiminut eversti evp Olavi Aspinjaak-
ko. Hän kertoi joukko-osaston synty-
vaiheista, sotien ajan olennaisista ko-
kemuksista ja filosofoi rannikon puo-
lustuksen nykytilasta. Sotien ajan kes-
keisiä saavutuksia oli talvisodan aika-
na saavutetun torjuntavoiton vaikutus 
koko rannikkoomme. Epäonnistuneen 
Hangon maihinnousuyrityksen jälkeen 
vierailivat venäläiset laivasto-osastot 
Helsingin edustalla uskaltautumatta 

Juhlatilaisuuden musiikista vastasi Dragsvikin perinnesoittokunta kapellimestari 
Helge Dahlin johdolla.

hangOn lehti
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Mäkiselle Hankoniemen risti. Perin-
neyhdistyksellä on alusta lähtien ollut 
hyvät suhteet kaupungin johtoon. Sen 
eräänä osoituksena on mm. patteriston 
muistolaatta kaupungintalon seinässä.

Patteriston komentajana vuosi-
na 1984-86 toiminut prikaatikenraali 
Asko Kilpinen kiitti yhdistyksen pu-
heenjohtajaa perinteen hyväksi teh-
dystä työstä ja lahjoitti hänelle jää-
käripuukon. Puukko viittaa jääkäri-
pataljoona 27:ään, joka ensimmäisen 
maailmansodan aikana sai sotilaskou-
lutuksen Saksassa ja vaikutti merkittä-
västi valkoisten voittoon vuonna 1918. 
Hangon Sotaveteraanien Naisjaoston 
puheenjohtaja Maire Ahokas sai puo-
lestaan jääkärikynttilän. Sen palava 
sydän on jääkärien sisun liekki. 

Suomenlahden Meripuolustus-
alueen esikuntapäällikkö Risto Hai-
mila korosti tervehdyksessään perin-
teen merkitystä. Hän kiitti puheenjoh-
tajaa työstä, joka rakentaa siltaa men-
neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuu-

den välille. Hän lahjoitti puheenjohta-
jalle meripuolustusalueen standardin. 

Juhlan osanottajille jaettiin juh-
lajulkaisu ”Hangon Rannikkopatte-
riston perustamisesta 90 vuotta 1921-
2011”. Se kertoo lähinnä 19.5.1999 pe-
rustetun perinneyhdistyksen toimin-
nasta, mutta mukana on myös sellais-
ta vanhempaa historiaa, mitä ei aiem-
min ole ollut kootusti luettavissa. Mie-
lenkiintoinen on patteriston komenta-
jana toimineen prikaatikenraali Asko 
Kilpisen artikkeli Hankoniemen soti-
lasmaantieteellisestä merkityksestä.

Perinneyhdistyksessä on jäseniä 
408. Itse tilaisuuteen osallistui n. 150 
henkeä. Juhlaan osallistui myös kan-
sanedustaja Matti Saarinen (sos.dem.) 

puolisoineen. Hän tuki hankolaisia 
vuosikausia kestäneessä taistelussa 
Hangon patteriston säilyttämisestä. 

Yhdistyksen toiminta ja jäsen-
määrä osoittavat, ettei patteristoa ole 
haudattu unhon yöhön. Patteristo on 
osa hankolaista identiteettiä. Onnistu-
nut juhla päättyi tanssiaisiin.

Pertti Kavén, pertti.kaven@iki.fi

Lähteet: 
Pekka Silvast. HanRPsto. Hangon 

Rannikkopatteristo 1921-1998.
Hangon Rannikkopatteriston Perin-

neyhdistys ry: Hangon Rannik-
kopatteriston perustamisesta 90 
vuotta 1921-2011. Juhlajulkaisu.

Hangon lehti

Tilaisuuden juhlapuheen piti patteriston komentajana vuosina 1971-76 toiminut eversti evp 
Olavi Aspinjaakko. Kuvassa juhlapuhuja yhdessä vaimonsa Marjutin kanssa.

Ennen sankarihaudoilla suoritettua 
kunniakäyntiä laski Perinneyhdistyksen 
hallitus kukkalaitteen Hangon 
Rannikkopatteriston pitkäaikaisimman 
komentajan eversti Jarl Christian Olinin 
haudalle, (komentajana 1923-1940). 
Kukkalaitteen laski puheenjohtaja 
majuri Veikko-Olavi Eronen seurassaan 
Porkkalan Rannikkopataljoonan komen-
taja komentaja Sami Iso-Lauri, taustalla 
vasemmalla varapuheenjohtaja komentaja 
Jarmo Valtimo ja hallituksen jäseniä. 

maj kaarle lange

hangOn lehti
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Rannikkotykistön perinneyhdistys

T änä vuonna Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistys ry:n muistolaattoja 

rannikkotykistön entisille toimipai-
koille on kiinnitetty kaksi. Turun alu-
eella Turun Rannikkotykistörykmen-
tin Perinneyhdistyksen toimesta laat-
ta kiinnitettiin Alskärin linnakkeelle, 
tästä enemmän yhdistyksen osiossa toi-

saalla lehdessä. Kotkan suunnalla laatta 
paljastettiin Kaunissaaressa Rikaman 
tornin juurella Kotkan Rannikkoalu-
een Perinneyhdistyksen toimesta. Tässä 
muistolaatan paljastustilaisuudessa La-
ri Pietiläisen pitämä loistava puhe, jota 
allekirjoittanut on hieman lyhentänyt. 

Johanna Pakola

R annikkotykistön Perinneyhdistyk-
sen rahoittamia rannikkotykistön 

entisten toimipaikkojen muistolaattoja 
on kiinnitetty pataljoonan alueelle vuo-
desta 2007 alkaen. Ensimmäinen laat-
ta kiinnitettiin Kyminlinnaan. Toinen 
laatta kiinnitettiin Kotkaan Koulukatu 
3:een Senioritalon seinään, kolmas vuon-
na 2009 Haminaan rakennus 55:een ja 
neljäs  viime vuonna Hovinsaaren kou-
lulle. Tänä vuonna laatta paljastettiin 
aselajin varhaisen kehityksen kannalta 
mitä tärkeimmälle paikalle.

Pyhtään Kaunissaaren ensimmäi-
set vakituiset asukkaat ovat peräisin jo 
1400–1500-luvulta. Nämä olivat Pyh-
tään kirkon pappeja, jotka olivat saaneet 
saaresta lahjaksi kolme tilaa niittyineen 
ja peltoineen. He perustivat kylänsä saa-
ren eteläosaan Pienlahteen. 1500-luvun 
lopulla asukkaita oli noin 30. Tultaessa 
toisen maailmansodan kynnykselle saa-
ressa asui noin 200 asukasta. Pääelin-
keinona saarelaisilla oli kalastus ja hyl-
keenpyynti. Nykyään täällä asuu vaki-
tuisena enää muutama henkilö. Saari on 
tunnettu myös luotsitoiminnastaan, joka 
tosin muutti muotoaan radikaalisti vuo-

den 1922 jälkeen, kun eräs I Patteriston 
varusmies eksyi Rankista Kaunissaareen 
ja poltti vahingossa saaren viimeisek-
si luotsiasemaksi jääneen rakennuksen.

Kaunissaari toimi vapaussodas-
sa valkoisten etappina ja tänne perus-
tettiin Kaunissaaren Suojeluskunta 
18.4.1918. Suojeluskunta otti yhteyt-
tä Suursaaressa oleviin valkoisten ja 
saksalaisten joukkoihin, joilta he sai-
vat tukea aseiden ja koulutuksen muo-
dossa. 1920-luvulla Kaunissaari toimi 
RT2:n vastuualueen läntisenä rajana. 
Olemme siis I Patteriston eli Kotkan 
patteriston alkuperäisellä länsirajal-
la. Talvi- ja jatkosodan aikana saaressa 
toimi RT2:n perinnejoukkojen eri osia. 

1920-luvun loppupuolella elettiin 
voimakasta rannikkotykistön kehitys-
aikaa. Rankin patteri oli hajaryhmi-
tetty vuonna 1926 ja Kirkkomaahan 
rakennettiin vuosien 1927 ja 1929 ai-
kana järeä patteri hajaryhmitykseen. 
Vanhaa kalustoa modernisoitiin koko 
valtakunnassa kiivaasti. 

Kasvaneet ampumaetäisyydet, ha-
jaryhmitetyt patterit ja muuttuneet am-
pumamenetelmät pakottivat uudista-

maan myös mittaus- ja tulenjohtotoimin-
taa ja niiden toimintaan liittyviä asema-
paikkoja. Pitkille ampumaetäisyyksille 
kyettiin mittaamaan tarkasti ainoastaan 
kahdessa eri pisteessä olevilla vaakakan-
tamittareilla, joiden muodostamat mit-
tauspisteet sijaitsivat toisistaan riittävän 
kaukana. 1920-luvun lopulla rannikko-
tykistön mittaustoimintaa oli kehitetty 
jo muutaman vuoden ajan ns. englanti-
laisen asiantuntijakomitean linjausten 
mukaisesti. He olivat suositelleet käyt-
tämään ainoastaan optisia mittareita ja 
luopumaan vaakakantamittareista. Tä-
mä oli huomioitu kalustohankinnoissa 
ja aselajin varhaisessa koulutuskulttuu-
rissa. Optiset mittarit eivät olleet huono-
ja, mutta pitkille etäisyyksille ne olivat 
epätarkkoja. Lisäksi rannikkotykistös-
sä yleisenä suuntauksena oli nostaa tu-
lenjohtajat korkealle ja naamioida etäi-
syydenmittarit mahdollisimman mata-
lalle. Tämä ei kuitenkaan ollut toimiva 
ratkaisu, sillä kumpikin taho oli riippu-
vainen toisistaan ja toistensa työn tark-
kuudesta. Tämä tarkoitti sitä, että tu-
lenjohtajan ja etäisyydenmittaajan työs-
kentelyolosuhteet tulisi olla samanlaiset, 

Perinnepäivä 8.7.2011 Kaunissaaressa,
muistolaatan paljastus

jOhanna PakOla
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siis yhtä korkeat. Nyt kun teknisesti oli 
mahdollista ampua pitkälle, muodostui 
välttämättömäksi nostaa tulenjohtajat ja 
etäisyydenmittaajat tarpeeksi korkealle 
tai muuten tykistökaluston kehittämi-
sestä saatu hyöty voisi käytännössä va-
lua hukkaan. 

Näiden haasteiden pariin heittäy-
tyi toden teolla rannikkotykistön tek-
nisen kehityksen moottori ja monen 
teorian isä, vuonna 1895 Kuhmoisissa 
syntynyt, sittemmin yleisesikuntaevers-
tiksi ylennyt sotilas ja nero, kaptee-
ni Rikama. Saapuessaan sotakorkea-
kouluopinnoistaan Italiasta lokakuus-
sa 1926 ja aloittaessaan RTE:n teknil-
lisen toimiston päällikön tehtävissä al-
koi hän ajaa rannikkotykistön teknistä 
kehitystä eteenpäin suurella vimmalla 
ja tarmolla saavuttaen huimia tuloksia. 

Rikaman laatiman suunnitelman 
mukaan rannikolle tuli luoda kattava 
mittausverkko, joka koostuisi 10–15 
kilometrin etäisyydellä toisistaan ole-
vista betonitorneista. Tornit tulisi ra-
kentaa kaksi- tai kolmekerroksisiksi ja 
niiden korkeuden tulisi olla vähintään 
20–30 metriä merenpinnasta.  

Kapteeni Rikama suoritti var-
sin käytännönläheisiä tutkimuksia 
kehitystyöhönsä liittyen ja juuri täl-
lä paikalla täällä Kaunissaaressa hän 
sai varmistuksen tulenjohto- ja mitta-
ustornien uusista mahdollisuuksista. 
Hän kertoo muistelmissaan:

”Lopullisesti tämä ratkaisu tapah-
tui spontaanisti ollessani Kaunissaaressa 
määräämässä apuaseman paikkaa Kirk-

komaansaaren ja Rankin linnakkeil-
le. Kun kiipesin puissa tarkastelemassa 
havaintomahdollisuuksia, tuli päätök-
seksi, että asema on rakennettava vähin-
tään toistakymmentä metriä korkeaksi, 
jos halutaan siitä olevan jotain hyötyä.”

Kaunissaaren torni suunniteltiin 
alun perin kahdeksan metriä korkeak-
si, mutta kesken rakennustöiden Rikama 
vaati nostaa sen korkeuden yhteentoista 
metriin. Näin myös tapahtui. Tornin ra-
kentamiseen myönnettiin varoja yhteen-
sä 35 000 markkaa, eli nykyrahassa noin 
10 500 euroa. Kaunissaaren tulenjohto-
torni oli merkittävässä roolissa alueen 
tulenkäytön järjestelyissä. 1920-luvun 
lopussa valmistuneessa suunnitelmassa 
Kotkan alueen tulenjohdon ja mittauk-
sen järjestelyt rakennettiin yhden pääpis-
teen ja kahden apupisteen muodostaman 
mittausverkon varaan. Rankki muodos-
ti mittauksen pääpisteen, Kirkkomaa 
ja Kaunissaari tämän apupisteet. Tästä 
tornista alkoi huikea tie. Rikaman suun-
nitelma esiteltiin vuonna 1931 tykistön 
tarkastaja kenraali Nenoselle, jonka siu-

nauksella tornien rakentaminen saatet-
tiin käyntiin koko rannikon laajuudessa. 
Torneja rakennettiinkin rannikolle mää-
rärahojen puitteissa koko 1930-luvun. 
Samanaikaisesti kehitettiin myös mata-
lampaa ja kallioiseen maastoon sulautet-
tua tornia, kuten Rankin tj-asema, jo-
ka valmistui vuosien 1931–1932 aikana.

Suomen ensimmäinen betoni-
nen korkea tulenjohtotorni rakennet-
tiin siis Kaunissaareen. Nämä tornit 
tunnetaan myös nimellä Rikaman tor-
ni, Rikaman saapas tai Rikaman peu-
kalo. Kaunissaaren tornin juurella ol-
laan tulenjohdollisen ja mittauksellisen 
kehityksen alkulähteillä, ja idässä siin-
tää ampuma- ja taisteluteknisen kehitys-
työn alkulähteet eli Rankki ja Kirkko-
maa – hajaryhmitettyinä. Kotkan alu-
een merkitys rannikkotykistöllisen ke-
hityksen kärkijoukkona on todella suu-
ri, sillä Kaunissaaren ja Kotkan alueel-
la konkretisoitui ensimmäisenä aselajin 
pienten osakokonaisuuksien kehityksen 
summa – moderni, tulivoimainen merel-
linen puolustuskeskus.

Oikealla Kotkan Rannikkoalueen perinneyhdistyksen puheenjohtaja ja Kirkonmaan lin-
nakkeen päällikkö, kapteeniluutnantti Lari Pietiläinen. Laatan paljasti kuvassa oikealla 
oleva perinneyhdistyksen hallituksen jäsen, kapteeni evp, Jaakko Leppänen.

jOhanna PakOla
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V aikka syksy tekee vasta tuloaan ja 
loppuvuodelle on tapahtumia ja 

matkoja vaikka kuinka ja paljon, on 
jo aika valmistautua Kiltamme juhla-
vuoteen 2012. Silloin tulee Turun Ran-
nikkotykistökillalle täyteen viisikym-
mentä maanpuolustuksen hyväksi käy-
tettyä vuotta.

Vuosi 2011 on ollut aikaa, jolloin 
Killan toiminnalla on pyritty korosta-
maan aselaji- ja maanpuolustushenkeä. 
Toimintamme tarkoituksena on ollut 
toteuttaa jäseniemme toiveita ja kes-
kittyä tapahtumiin, jotka ovat sidok-
sissa yhdistyksen sääntöjen mukaisiin 
tavoitteisiin. Tätä samaa kehitystä on 
tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Linnake-

Turun Rannikkotykistökilta

Katse vuoteen 2012
vierailut ovat tapahtumia, jotka ovat 
selkeästi lisänneet kiinnostusta killan 
toimintaan ja tämä kiinnostus on rea-
lisoitunut uusien jäsenien muodossa. 
Tästä esimerkkinä mainittakoon, että 
hallituksen kokouksessa elokuussa hy-
väksyttiin uusiksi jäseniksi kahdeksan 
henkilöä! Suuri kiitos Killan huvi- ja 
matkailutoimikunnalle tästä.

Juhlavuosi 2012 tulee sisältä-
mään tapahtumia, jotka korostavat jo 
alkanutta palautumista killan juuril-
le. Matkoja tehdään kohteisiin, jotka 
ovat mielenkiintoisia nimenomaan en-
tisinä palvelus- ja työpaikkoina. Juhla-
vuotena tietysti myös juhlitaan, mut-
ta koska juhlat ajoittuvat vuoden 2012 

Lappohjan rintamamuseoon tutustuttiin 
sekä ulkona että sisällä

loppupuolelle, annettakoon juhlatoi-
mikunnan yllättää meidät, vaikka joi-
takin vuotoja suunnitelmista onkin jo 
tapahtunut. 

Eletään siis tässä hetkessä, mutta 
suunnataan katseemme tulevaan!

Pj Arto Heinonen

Toimintaa vuonna 2011
Killan hallituksen edustajat osallistui-
vat Saaristomeren Meripuolustusalueen 
kotiutus-, vala- ja ylentämistilaisuuk-
siin. Toukokuussa vierailtiin Merisota-
koulussa. Kesäkuussa käytiin Ahvenan-
maalla ja Pohjoismaisilla Kiltapäivillä 
Norjassa killasta oli edustus. Elokuussa 
oltiin Russarössä, jossa seurattiin MPK 
ry:n ”Järeän tykin kunnostus” – kurs-
sin työtä. Kotimatkan varrella poiket-
tiin myös Lappohjan rintamamuseossa.

Lokakuu
 – 29.10. Matka Hämeenlinnaan 

(Panssariprikaati, Panssari- ja 
Tykistömuseot)

Marraskuu
 – 26.11. Killan syysjuhla

Joulukuu
 – 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
 – Tallinnan ostosmatka
 – 24.12. Jouluaaton kunniavartiot 

Sankariristillä ja Vapaussodan 
muistomerkillä Unikankareella.

Tammikuu 2012
 – Suomen Marsalkka Mannerhei-

min muistotilaisuus Sankariris-
tillä 28.1.

 – MPKL ry:n Turvallisuuspolitii-
kan seminaari Santahaminassa

Seuraa killan ilmoituksia Turun 
Sanomien keskiviikkoisen ts. -liitteen 
Killat –palstalla sekä www.menovin-
kit.ts.fi:ssä, muista myös www.kiltapii-
ri.fi ja www.mpkl.fi

Kilta toivottaa Rannikon Puo-
lustajan lukijakunnalle pirteää loka-
kuuta sekä muistuttaa jäseniään osal-
listumaan toimintasuunnitelman ak-
tiviteetteihin!

Tiedottaja  Mikael Kaskelo
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M aailman pisimpään yhtä-
jaksoisesti Mercedes Benz 
/ MTU meri- ja off high-

way moottoreita välittänyt Telva täyt-
ti 25.2.2011 kunnioitettavat 75 vuot-
ta. Yritys on edelleen perustajaperheen-
sä omistuksessa, meneillään on kolmas 
sukupolvi. Vaikka ikää on kertynyt jo 
reilusti, ei Telva kuitenkaan ole kangis-
tumassa kaavoihinsa, päinvastoin. Vuo-
den 2010 elokuussa myytiin Telvan ven-
eliiketoiminta, joka oli ollut vuodes-
ta 1936 asti yksi yrityksen kulmakiviä, 
kertoo toimitusjohtaja Tapani Hollmén

Hollmén aloitti huhtikuussa Tel-
van toimitusjohtajana. Hän palveli 
2000–2010 Rajavartiolaitoksessa, vii-
meisenä tehtävänä oli Vartiolaiva Uis-
kon päällikkyys Länsi-Suomen Meri-
vartiostossa. Nyt pöydän toisella puo-
lella toimiessa edellisessä elämässä opi-
tuista hankintaprosesseista on suuresti 
hyötyä, tunnustaa Hollmén

Telvan laaja tuotevalikoima
Vuosien saatossa edustettavien yritysten 
määrä on ollut tasaisessa kasvussa ja tä-
nään Telvan tallissa on laaja valikoima 
merkittäviä turvallisuus- ja puolustus-
välinealan toimijoita. Merkittävimpänä 
voidaan pitää Saksan suurinta maavoi-
majärjestelmien toimittajaa Rheinme-
tallia, kertoo markkinointijohtaja Jou-
ko Rosenlund.

Puolustus- ja turvallisuusvälinei-
den järjestelmäosaaminen on keskitetty 
Telvan tytäryhtiöön. Oy Finnish Defence 
PowerSystems Ab (FDPS) vastaa tuottei-
den integroinnista ja elinjaksohallinnan 

75–vuotias Telva uudistuu

palveluista. Esimerkkinä viimeaikaisista 
projekteista voidaan mainita ITO 2012, 
jossa FDPS vastaa EO sensorin integ-
roinnista ja siihen liittyvästä koulutuk-
sesta. Sensori, MSP 600, on tuttu myös 
MCMV-projektista, Rosenlund jatkaa.

Erikoistumisen tuomat edut
Veneliiketoiminnan myynnin jälkeen 
Telva pystyy panostamaan huomattavasti 
enemmän teollisuudessa ja valtionhallin-

nossa toimiviin asiakkaisiinsa. Yllättävän 
paljon resursseja vapautui sisäisten proses-
sien keventyessä, kertoo MTU-tuotepääl-
likkö Christer Åback, joka vastaa oman 
tehtävän ohella Telvan tietojärjestelmistä.

Telva on myynyt MTU:n merimoot-
toreita Suomessa vuodesta 1962 lähtien, 
Merivoimat yhtenä tärkeimmistä asiak-
kaistaan. Christer Åback on työskennel-
lyt niiden kanssa kohta 20 vuotta.

MTU on tunnetusti moottoreillaan 
teknisen kehityksen kärjessä. Tämä aset-
taa ymmärrettävästi haasteita myös myyn-
tiorganisaatiolle. Perinteisen raudan ym-
pärille tulee koko ajan kasvava määrä 
elektroniikkaa, jonka hallitseminen vaa-
tii jatkuvaa kouluttautumista ja opiske-
lua, jatkaa Åback.

Luonnollisena tavoitteenamme on 
tyytyväinen asiakas ja uskon, että meil-
lä on tulevaisuudessa entistä paremmat 
edellytykset päästä tavoitteeseemme, 
summaa Hollmén.

Tapani Hollmén

Oy Telva Ab 
Toimitusjohtaja

MTU:n suurimpia ja tehokkaimpia merimoottoreita edustavaa 8000-sarjaa käytetään sekä 
valtion että siviilialuksissa.

FDPS:n meneillään olevassa projektissa 
MSP-600 integroidaan osaksi ITO-2012 
järjestelmää.

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa
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Merkittävä määrä 
vaatimuksia - haasteellinen 
merikoekokonaisuus
Katanpää-luokan MITO-alusten ky-
kyyn suorittaa päätehtäväänsä voidaan 
yksinkertaistaa kolmeen päävaatimuk-
seen: 1) miinantorjuntajärjestelmän 
suorituskyky, 2) aluksen herätteettö-
myys sekä 3) aluksen shokinkesto. Näi-
den päävaatimusten taakse kätkeytyy 
valtava määrä alakohtia em. suoritus-
kykykokonaisuuden saavuttamiseksi.

Intermarinen ja Merivoimien 
vuonna 2006 allekirjoittamassa kol-
men MITO-aluksen ja MWDC:n han-
kintasopimuksessa määritellään mitta-
va määrä, noin 3500 aluksen suoritusky-
kyyn liittyvää vaatimusta. Päätoimitta-
ja Intermarine ja sen alihankkijat, kuten 
järjestelmätoimittaja Atlas-Elektronik 
ovat jakaneet sopimukselliset vaatimuk-
set vielä omiksi alavaatimuksiksi. Yksi 
sopimuksellinen vaatimus saattaa sisäl-
tää kahdesta viiteentoista alavaatimus-
ta. Vaatimuksista noin 3000 kpl ovat eri 
järjestelmiin liittyviä ja loput mm. raja-
pintoihin, käyttöturvallisuuteen, ympä-

MITO-suorituskyvyn rakentaminen 
ja testaaminen täydessä vauhdissa
Katanpää-luokan ensimmäisen aluksen, MHC (Mine Hunter Coastal) Katanpään merikokeet Välimerellä ovat 

käynnissä ja Miinasodankäynnin tietokeskus (Mine Warfare Data Center, MWDC) on luovutettu Merivoimille. MHC 

Purunpään satamakoevaihe on alkanut kesällä ja kolmannen aluksen kaste pidetään marraskuussa 2011.

ristövaatimuksiin liittyviä. Lisäksi nou-
datettava AQAP-laatujärjestelmä sekä 
viranomaismääräykset asettavat omia 
vaatimuksiaan Merivoimien lisäksi. 

Edellä mainittua vaatimusten vii-
dakkoa todennetaan alusten rakentami-
sen edetessä ensin tehdaskokeissa (FAT, 
Factory Acceptance Test) ja seuraavak-
si satamakokeissa (HAT, Harbour Ac-
ceptance Test). Vaatimusten testaaminen 
huipentuu merikokeisiin (SAT, Sea Ac-
ceptance Test), jonka päämääränä on to-
dentaa kokonaisuuden toimivuus asetet-
tujen vaatimusten mukaisesti ja onnistu-
essaan merikokeet johtavat aluksen hy-
väksyttyyn luovutukseen Merivoimille. 

Testauksen toteuttaa ja johtaa 
päätoimittaja. Telakka vastaa meriko-
keiden aikana aluksen ja sen järjestelmi-
en käytöstä. Asiakas eli Merivoimat toi-
mii testauksissa valvojana, joka toden-
taa pääsopimuksen ja sopimusmuutos-
ten vaatimusten toteutumisen. Vaikka-
kin vastuu on päätoimittajalla, on asi-
akkaan työsarka merkittävä kokonai-
suuden todentamiseksi. 

HAT:ja ja SAT:ja varten MHC Ka-

tanpää ja MHC Purunpää siirrettiin 
joulukuussa 2010 Sarzanasta La Spe-
ziaan Intermarinen varustelutelakalle, 
josta käsin kokeita suoritetaan Välime-
relle. Koejärjestelyiden osalta keskeises-
sä asemassa on myös Italian merivoimat, 
joka tukee telakkaa mm. eri testausrato-
jen järjestämisessä sekä laivatykistöam-
munnoissa.

MHC Katanpäätä on testattu Vä-
limerellä jo toukokuusta alkaen telakan 
omissa kalibrointikokeissa ja osatesteis-
sä. Niiden kautta siirrytään virallisiin 
SAT:hin, joissa sekä laiva-alan että tais-
telujärjestelmän kokonaisuudet käyvät 
läpi kuukausia kestävän ohjelman. MHC 
Katanpään testauksen ja luovutuksen 
jälkeen sama ohjelma suoritetaan MHC 
Purunpäällä. Kolmannen aluksen SAT-
vaihe toteutetaan keväällä 2012 ennen 
suunniteltua luovutusta samana kesänä. 

Merivoimien asiantuntijat 
osallistuvat testaukseen
SAT:ien aikana aluksen päällikkönä 
toimii Intermarinen telakan määräämä 
merikapteeni, joka johtaa koko koetoi-

Kristian Isberg

Komentajakapteeni Kristian 
Isberg palvelee Merivoimien 
Esikunnan Materiaaliosastolla 
Hankesektorin johtajana ja 
MITO-hankepäällikkönä
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mintaa ja osallistuvaa koeorganisaatio-
ta. Alus on Italian kauppalipun alla ja 
hallinnollisesti päätoimittajan omai-
suutta. Merivoimien osalta kokeissa tar-
vitaan hyvin laaja-alaista ammattitaitoa 
todentamaan eri kokonaisuuksien testa-
usta. Merivoimien Esikunnan Materiaa-
liosastolla työskentelevien hankehenki-
löiden, ml. Italiassa työskentelevät ra-
kennusvalvojat, eri joukko-osastoista 
osallistuu yhteensä n. 20 erikoisasian-
tuntijaa ja loppukäyttäjää testaukseen 
keskimäärin 5-7 hengen viikkovahvuu-
della. Erityisesti hanketta tukee loppu-
käyttäjä eli Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen 4. Miinalaivue. 

SAT-ohjelma on hyvin tiivis, päi-
vät merellä n. 12-14 tunnin mittaisia ja 
osakokeet riippuvaisia keliolosuhteis-
ta. Tiiviin testauspäivän jälkeen pää-
toimittaja laatii vielä asiakirjat päivän 
kokeista, joihin asiakas kirjaa päivän ai-
kana mahdollisesti ilmenneet huomau-
tuksensa.

Merikoepäivän aikana aluksella 
on mukana henkilöstöä suurin sallit-
tu määrä. Päätoimittajan ja asiakkaan 
lisäksi alihankkijat osallistuvat kokei-
siin, jotta tarvittavia korjauksia ja muu-
toksia voidaan tehdä välittömästi. Ke-
sän aikana aluksen toimintakyky lämpi-
missä olosuhteissa on jo tullut alustavas-

ti testattua. Ilmastoinnin jäähdytys on 
toiminut toivotulla tavalla jopa + 40C 
asteen päivälämpötiloissa.

Hyväksytyn merikoeohjelman jäl-
keen alus vielä telakoidaan ennen luo-
vutusta. Telakoinnin yhteydessä kyljet 
ja kannet saavat lopullisen maalipin-
tansa ja suomalaisittain erittäin runsas 
Välimerellinen kasvusto pestään aluk-
sen pohjasta pois. Näillä näkymin sota-
lippu nousee MHC Katanpään mastoon 
La Speziassa vielä tämän vuoden aika-
na. Luovutuksen jälkeen alus siirretään 
Suomeen joko tarkoitukseen soveltuvan 
kuljetusaluksen avulla tai purjehtimal-
la. Molemmilla siirtotavoilla on puolen-

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa
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sa ja hintansa. Päätös tehdään luovutus-
ajankohdan mukaan.

Testit jatkuvat Suomessa
MITO-alusten luovutukseen mennes-
sä alusten vaatimuksista on testattu n. 
90%. Sopimuksen mukaisesti osa omi-
naisuuksista testataan Suomessa asi-
akkaan olosuhteissa. Tällä menettelyl-
lä varmistetaan tiettyjen ominaisuuksi-
en todentuminen Suomessa vallitsevis-
sa olosuhteissa. MHC Katanpään osal-
ta Suomessa testattava kokonaisuus on 
n. kolmen kuukauden mittainen sisäl-
täen mm. herätemittausta, shokkiko-
keen, jääkokeen sekä telakoinnit edel-
lä mainittujen testien välillä. Kokeiden 
hyväksymisen jälkeen aluksella on edes-
sään vuoden mittainen takuuvuosi, jon-
ka aikana loppukäyttäjä jatkaa suunni-
teltua koulutus- ja testausjaksoa. Pää-
määränä on saavuttaa kolmen aluksen 
osalta lopullinen operatiivinen suori-
tuskyky (Final Operational Capability, 
FOC) vuonna 2015.

MWDC osana miinantorjunnan 
kokonaisuutta
Miinantorjunnan operatiiviseen suori-
tuskykyyn keskeisesti liittyvä MWDC 
luovutettiin Merivoimille kesäkuussa 

2010. MWDC on sijoitettuna Saaris-
tomeren Meripuolustusalueelle, jossa 
henkilöstön koulutus jatkuu vielä tänä 
syksynä. Koulutuksen päätyttyä takuu-
vuoden aikana aloitetaan operatiivinen 
käyttöönotto yhdessä ensimmäisen Suo-
meen tulevan aluksen, eli MHC Katan-
pään kanssa.

MWDC:n päämääränä on nopeut-
taa ja lisätä miinantorjuntaoperaatioi-
den sekä muiden vedenalaisten operaa-
tioiden tehokkuutta. Keskuksen tehtä-
viä ovat mm.

 – miinantorjuntaoperaatioiden 
suunnittelun, ja johtamisen tuke-
minen sekä analysointi 

 – vedenalaisen ympäristötiedon ke-
rääminen, ylläpito ja jakaminen 

 – reittikartoitustiedon (kohdetieto-
jen) kerääminen ja muokattujen 
tietojen syöttäminen tietojärjes-
telmään sekä tarvittavan tiedon 
toimittaminen tarvitsijoille, ku-
ten aluksille

 – taktisten uhkatietojen ylläpito ja 
hyödyntäminen

Tulevaisuudessa MWDC ei palvele 
yksistään MITO-aluksia vaan sen tuot-
tama tieto vedenalaisesta toimintaym-
päristöstä voidaan välittää myös muil-

le yksiköille. MWDC:n ominaisuuksiin 
kuuluu kiinteästi sijoitetun keskuksen 
lisäksi mobiili osa, jolla kannettavien 
tietokoneiden muodossa voidaan jal-
kautua esimerkiksi taisteluosaston joh-
toalukselle tai väistöasemaan. 

Toimintaympäristö avautuu 
pinnan alle
MITO-alusten monipuolista ja suoritus-
kykyistä järjestelmää on esitelty Ranni-
kon Puolustajan aikaisemmissa nume-
roissa. Lukijoille on todennäköisesti 
muodostunut kuva kokonaisuudesta, jo-
ka avaa Merivoimille kyvyn tarkastella 
pinnanalaista maailmaa aivan uudella 
tavalla ja hyödyntää tätä osaa toimin-
taympäristöstä viimeisimmän teknolo-
gian avulla laajuudella ja tarkkuudel-
la, johon ei aikaisemmin ole ollut mah-
dollisuutta.

Alussa mainitut kolme päävaati-
musta suorituskykykokonaisuuden to-
teutumiseksi kätkevät sisäänsä uskomat-
toman määrän suunnittelua, toteutusta 
ja testausta. Maailmasta ei löydy toimi-
jaa, joka hallitsisi yksin tämän kokonai-
suuden, vaan lopputulos rakentuu pää-
toimittajan johdolla alihankkijoiden ja 
eri alojen asiantuntijoiden ammattitai-
toa hyödyntäen. 

intermarine
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P atria ja Merivoimat allekirjoit-
tivat sopimuksen neljän Rau-
ma-luokan ohjusveneen perus-

korjauksesta kesäkuussa 2010. Ensim-
mäinen aluksista, ohjusvene Naantali, 
toimitetaan tilaajalle vuoden 2012 lop-
pupuolella ja muut kolme, Raahe, Rau-
ma ja Porvoo, vuoden 2013 loppuun 
mennessä.

Patria toimii hankkeessa päätoi-
mittajana ja ylimmän tason integraatto-
rina ollen vastuullisena kokonaistoimi-
tuksesta. Patrian keskeisinä kumppanei-
na hankkeessa ovat Saab, Western Shipy-
ard, AB-Marinel, Furuno ja Kongsberg. 
Hanke on siis hyvä käytännön esimerkki 
pohjoismaisesta yhteistyöstä. 

Peruskorjauksessa huolletaan aluk-
sen koneet, uusitaan koneiden ja tilojen 
valvonta-automaatio, kunnostetaan 
aluksen rakenteita, uudistetaan miehis-
tön tiloja, uusitaan merenkulkujärjestel-
mä, tehostetaan ilmastointia sekä uusi-
taan jätteiden ja jäteveden käsittely. Ope-
ratiiviseen toimintaan liittyviä järjestel-
miä, kuten taistelujohtojärjestelmä, ve-
denalaisen valvonnan järjestelmä, ra-
diojärjestelmä ja sisäinen kommunikaa-
tiojärjestelmä myös uusitaan ja päivite-
tään. Uusittujen järjestelmien koulutuk-
set kuuluvat myös toimitukseen.

Tämän kokoluokan hanke on sekä 
teknisesti että aikataulullisesti haastava 
kokonaisuus, joka edellyttää hyvää pro-
jektinhallintaa sekä läheistä yhteistyö-

Rauma-luokan peruskorjaus etenee

tä asiakkaan hankeryhmän kanssa. Pe-
ruskorjaushanke poikkeaa uudisraken-
tamisesta monella tapaa, mutta erityi-
sen tarkkaa huomiota joudutaan kiin-
nittämään muutoshallinnan toimivuu-
teen. Sopimuksen allekirjoitushetkellä 
ei ole mahdollista kuvata yksiselittei-
sesti kaikkia muutos- ja korjaustarpei-
ta. Joissakin tapauksissa yksityiskohtai-
nen tieto tarvittavista muutos- ja kor-
jaustoimenpiteistä selviää vasta työn 
edetessä. Myös alusten keskinäiset erot 
rakenteissa ja kunnossa vaativat tapaus-
kohtaisia toimenpiteitä. Edellytyksenä 
hankkeen menestykselliselle läpiviennil-
le ovat hyvät ja selkeästi sovitut menet-
telytavat aikataulutuksen, vaatimusten, 
muutosten, konfiguraation, rajapinto-
jen sekä riskien hallintaan.

Hanke etenee aikataulun mukai-
sesti. Lehden ilmestymisajankohtana 
ohjusvene Naantalin laivatekninen kor-
jaustyö on valmistumassa, ja merikoe-
ajot tehdään vielä ennen purjehduskau-

den päättymistä. Ohjusvene Raahe on te-
lakoitu ja sen korjaustyöt etenevät suun-
nitellusti. Yhteistyö hankkeen eri osa-
puolien kanssa toimii hyvin. Kiitos täs-
tä kuuluu Merivoimien ja Patrian sekä 
yhteistyökumppanien osaavalle henki-
löstölle ja hyvälle hankesuunnittelulle.

Patria valittiin hankkeen toteut-
tajaksi tiukan tarjouskilpailun perus-
teella. Hanke on luonnollinen jatkumo 
Patrian ja Merivoimien jo vuosikymme-
niä jatkuneelle yhteistyölle, jonka pai-
nopistealueita ovat alusten moottorien 
ja propulsiojärjestelmien ylläpito sekä 
erilaiset vedenalaiset järjestelmät ja nii-
den elinjakson tuki. Hankkeessa toteu-
tuvat myös puolustusministeriön mate-
riaalipoliittisen strategian sekä viimei-
simmän selonteon linjaukset kotimaisen 
teollisuuden roolista sotilaallisen huol-
tovarmuuden, integraatio- ja ylläpito-
kyvyn sekä kriisiajan vauriokorjausky-
vyn turvaamisessa.

www.patria.fi

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa

Patria



104

O hjus on aktiivisesti ohjattu 
tai maaliin hakeutuva ra-
kettimoottorilla tai suihku-

moottorilla varustettu ase, jonka lento-
rataa säädetään lennon aikana (erottaen 
ohjuksen ja raketin). Meritorjuntaohjus 
voidaan laukaista lentokoneesta, laivas-
ta, sukellusveneestä tai maalla sijaitse-
vasta laukaisualustasta

RBS15 on ruotsalaisen Saab Bo-
fors Dynamicsin valmistama meritor-
juntaohjus, josta Suomessa käytetään 
nimitystä MTO 85, tarkoittaen meritor-
juntaohjusta vuodelta 1985. Alkuperäi-
nen nimike RBS 15 on lyhennys sanas-
ta robotsystem 15 eli ohjusjärjestelmä 
15. Ohjuksen tehtävänä on pintamaali-
en torjunta. Laukaistu ohjus lentää alle 
äänennopeudella lähellä meren pintaa 
maaliinsa inertia- ja GPS-ohjattuna. 

Ohjusta käytetään Suomessa sekä 
ohjusveneiltä että kuorma-autolavetilta 
laukaistavina versioina. Suomessa käy-
tettävä ohjus on modernisoitu vuonna 
2004, ja sitä kutsutaankin nykyään ni-
mellä MTO 85M. Modernisoinnin yh-
teydessä ohjuksen ominaisuuksia pa-
rannettiin mm. maaliinhakeutumisen 
ja kantaman osalta. Kyseisen ohjuksen 
eri versioita on käytössä myös Ruot-
sissa, Saksassa, Puolassa ja Kroatias-
sa. Ohjuksen hankintaa suunnittele-

Meritorjuntaohjuspatteri 2012
- ajankohtaisia meripuolustuksen tulenkäytön yksiköstä

vat myös ainakin Turkin merivoimat ja 
Thaimaan ilmavoimat.

Tänä päivänä ja myös vuonna 2012 
Suomesta löytyy edelleen neljä ohjus-
patteria. Ohjuspatterit ovat jatkossa-
kin keskeinen osa meripuolustuksen tu-
lenkäytön suorituskykyä. Taktinen liik-
kuvuus, uudistetut järjestelmät, tilan-
nekuva, yhteisoperointi ja yhteensopi-
vuus muiden ohjustulenkäytön yksiköi-
den ja johtoportainen kanssa mahdol-
listaa joustavan suorituskyvyn käytön 
päätehtävän mukaisesti.

Vaikkakin normaalioloissa ohjus-
patterit ovat organisoitu joukkoyksi-
köiden hallintoon ja johtoon, ovat yk-
siköt meripuolustusalueen tuliyksiköi-
tä. Yksikön tärkein tehtävä on meritor-
juntaohjuksilla suoritettavan pintator-
juntavalmiuden ylläpito ja tulenkäytön 
osaamisen ja valmiuden kehittäminen. 
Yksikön toiminnalle tyypillisiä piirtei-
tä ovat korkea taktinen valmius, teknis-
ten järjestelmien monipuolisuus, vastuu 
yksikön ohjusasejärjestelmän toiminta-
kunnosta ja säilytyksestä sekä laaja yh-
teistoiminta ohjusalan rauhan- ja kriisi-
ajan asioissa eri toimijoiden kanssa. Oh-
juspatteri kykenee sodan aikana itsenäi-
seen toimintaan ja on mm. siksi ns. eril-
lisyksikkö. Ohjuspatterin tärkein kalus-
to on kaksi lavettiajoneuvoa (sisältäen 

yhteensä 8 meritorjuntaohjusta) sekä 
laskentakeskus ajoneuvoineen.

Ohjuspattereiden materiaalia on 
uudistettu ja modernisoitu 2000-luvul-
la. Merkittävimpänä hankintana oli oh-
juksen modernisointi uudemman suku-
polven ohjukseen. Ohjuksen toimittaja-
na pysyi edelleen ruotsalainen yhteis-
työkumppani Saab Bofors Dynamics. 
Lisäksi ajoneuvojen uudistuminen ja 
ohjuslavettien hyrräjärjestelmän vaih-
tuminen ovat merkittäviä panostuksia 
yksikön toimintakyvyn säilyttämiseen 
tulevaisuudessakin.

Myös ohjuspattereiden organisaati-
oita on tarkastettu vastaamaan paremmin 
yksikön tehtäviä ja uudistunutta materi-
aalia. Nykyiseen perusyksikön organisaa-
tioon kuuluu tulijaos, suojausjaos ja tuki-
jaos. Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
ohjuspatteri on kouluttanut varusmiehiä 
sijoitettavaksi nykyisen organisaation mu-
kaisiin yksiköihin vuodesta 2009 lähtien. 
Koulutusta ei anneta kaikille saapumise-
rille, vaan tarpeen mukaan. Koulutusteh-
tävät jatkuvat myös tulevaisuudessa. Oh-
juspattereiden varusmieskoulutuksessa 
pyritään siihen, että lähes koko koulutet-
tu yksikkö sijoitetaan samaan ohjuspatte-
riin. Näin tulevassa kertausharjoituksessa 
on tuttu porukka, joka on jo varusmiesai-
kana hitsautunut yhteen.

Antti Kauppinen

Kirjoittaja  
kapteeniluutnantti 
Antti Kauppinen  
toimii meritorjunta-
ohjuspatterin päällik-
könä Suomenlahden 
Meripuolustusalueella
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Uudistunut ja teknistynyt kalusto 
on tuonut mukanaan haasteita yksikön 
henkilökunnan sekä yksikköä sodan 
aikana käyttävän tulenkäyttäjän kou-
lutukselle. Yksikön henkilökunnalta 
asejärjestelmän ammattitaitoinen käyt-
täminen vaatii pitkäaikaista perehty-
mistä, itseopiskelua ja kouluttautumis-

ta puolustusvoimien eri kursseilla.  Tu-
lenkäytön eri johtoportaiden tulenkäyt-
täjiä koulutetaan ohjusasejärjestelmän 
taktiseen käyttöön ohjuspattereiden toi-
mesta muutamia kertoja vuodessa eri 
koulutustilaisuuksissa ja merivoimien 
sotaharjoitusten yhteydessä.  Ohjuspat-
tereiden ja laajemminkin meripuolus-

tuksen tulenkäytön osaamisen kannalta 
keskeisiä harjoituksia ovat muun muas-
sa vuosittaiset meripuolustusharjoituk-
set, merivoimien muut tulenkäytön har-
joitukset sekä viesti- ja järjestelmätekni-
set harjoitukset. Harjoituksiin pyritään 
kokoamaan aina kattava edustus eri tu-
lenkäyttäjistä ja joukoista. 

Laskentakeskus sulautuu ympäristöön 
maastoutettuna, tilanteen mukaan myös 
antennit voidaan poistaa tai naamioida

Tekniikkaa, Taktiikkaa, Teknologiaa

Ohjuslavetti

Meritorjuntaohjus
RBS-15SF-3 (MTO 85M)

 – pituus 4,3 m
 – halkaisija n. 50cm
 – paino n. 800 kg
 – kantama n. 100 km
 – nopeus n. 300 m/s
 – aktiivinen tutkahakupää
 – valmistettu Ruotsissa

Lavettiajoneuvo
 – 4 meritorjuntaohjusta
 – oma voimakone sähkön 

tuottamiseen
 – kokonaismassa n. 26 tonnia
 – Kyky itsenäiseen toimintaan 

suoraan tulenkäyttäjän tai 
maalinosoittajan johdossa

Laskentakeskus
 – Ammunnan suunnittelu ja johtaminen tuliyksikössä
 – Useita radioita ja yhteysmahdollisuuksia
 – Oma voimakone sähkön tuottamiseen
 – Kontti tarvitsee auton siirtymiseen (auto kuuluu yksikön kalustoon)
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www.rt-kilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Arto Heinonen
Toivolankatu 23 as. 15, 20810 TURKU
GSM 040 775 1531
arto.heinonen4@luukku.com

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

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
GSM 040 311 3348
e-mail: toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 a 4, 21100 Naantali
GSM 0400 524253
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
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24.10. Meriupseeriyhdistyksen ”Vuosi-
päivän kokous” (sivu 80)

29.10. Turun Rannikkotykistökil-
lan matka Hämeenlinnaan 
(Panssariprikaati, Panssari- ja 
Tykistömuseot) (sivu 98)

8.-10.11. VAARANNJP:n barettimarssi  
(sivu 88)

16.11. Rannikkojääkärikillan syyskoko-
us (sivu 84)

17.11. Meriupseeriyhdistyksen kuukau-
sikokous Merisotakoululla (sivu 
80)

26.11. Turun Rannikkotykistökillan  
syysjuhla (sivu 98)

30.11.  RannJP:n perinneyhdistyksen 
”rannikkojääkäreiden lauluilta-
mat” Upinniemessä (sivu 88)

Rannikon Puolustajan teemat 2011
4/2011 Merisotataktiikka ja -tekniikka

Tapahtumakalenteri 2011

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden toinen 
tiistai klo 13.00 ravintola White Ladyssa.

NAVIGOINTI - KOMMUNIKAATIO - KALANETSINTÄ

www.furuno.fi




