
Yhteistoiminnalla  
parempaan  
suojaan s. 10

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2012

Nylands Brigad satsar  
på högklassig beväringsutbildning s. 28

Suorituskykyjen yhteiskäyttö ja 
jakaminen: merivalvontayhteistyö s. 29

Jäähyväiset Isosaaren sotilaskodille s. 41

Kyllä Siperia opettaa! s. 52



2

Päätoimittaja 
Pekka Kurvinen
gsm 0500 561 652
e-mail  pekka.kurvinen@elmio.fi

Teemapäätoimittaja
Majuri Sauli Hongisto

Toimitus
Toimitussihteeri Auli Aho  
auli.aho@mil.fi
Ove Enqvist, historia ja kirjallisuus
enqvist@oktanet.fi
Minna Suominen, merivoimat
minna.suominen@mil.fi
Seppo Alanko, taitto
seppo.alanko@riimunkantaja.com

Toimituksen osoite  
(postitettavat aineistot)
Pekka Kurvinen, Oy Elmio Ab,
PL 333, 00151 Helsinki

Toimitusneuvosto
Mikko Taavitsainen,  
toimitusneuvoston pj
Henrik Nysten, RUY
Susanne Hiltunen, MERIVE
Markus Aarnio, MY
Tatu Vartiainen,
Rannikkotykistön Opistoupseerit
Maria Arminen  
(varalla Jenni Kaipainen), 
Merivoimien aliupseerit
Antti Ratia, Maanpuolustuksen 
Henkilökuntaliitto
Sirpa Holma, Sininen Reservi
Antti Rautiainen, 
Rannikkojääkärikilta
Lars Eklund, Helsingin 
Laivastokilta
Pekka Kurvinen, 
toimitusneuvoston sihteeri

Kirjeenvaihtajat
Tiedottaja Auli Aho, MERISK
Tiedottaja Merja Laaksonen, 
UUDPR
Tiedottaja Sari Salmi, SLMEPA
Komkapt Matti Linteri, KOTRP
Tiedottaja Nina Soini, SMMEPA

Tilaushinnat vuodelle 2012
Yksittäiset kestotilaajat 22 euroa/
vuosikerta. Yleishyödyllisten 
yhteisöjen jäsentilaukset 9 euroa/
vuosikerta.

Osoitteenmuutokset ja 
tilaukset
Rauni Jääskeläinen
Näätäkuja 3 B 10, 01480 Vantaa
puh 040 723 5838
e-mail rauni.jaaskelainen@
 rannikonpuolustaja.fi

Lehden kotisivut
www.rannikonpuolustaja.fi

Kirjapaino
Oy Fram Ab, Vaasa

Ilmoitusmyynti
Ilpo Pitkänen Oy 
puh 09-586 8300,  
fax 09-586 83099

Julkaisija
Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry
Aikakauslehtien  
liiton jäsenlehti

Kansi
Uudenmaan Prikaatin alokkaat 
vannoivat sotilasvalan 18.2.2012.  
Kuva: Thorbjörn Sirén.

ISSN 1239-0445 

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

55. vuosikerta • 1/2012
RANNIKON PUOLUSTAJA 2/2012 ilmestyy viikolla 23.

Teemana Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Lehden aineistopäivä on 3.5.2012 mennessä. Teks tit mieluiten 
rtf-tekstitiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-
aineisto paperi-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini-
miresoluutio on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palau-
teta. Muusta menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

Thorbjörn Sirén



3Rannikon Puolustaja 1 | 2012

T yöskenneltyäni pa-
rin vuoden ajan meri-
voimissa olen edelleen 

hämmästynyt siitä, miten tasa-
arvoisesti ja kohteliaasti armei-
jan käyneet työkaverini meihin 
siviileihin suhtautuvat. Saapu-
essani uuteen työyhteisöön mi-
nulla oli vain kaksi valttia, vies-
tinnän ja saariston tuntemus. 
Siitä huolimatta meripuolustus 
on tuntunut alusta asti meidän 
kaikkien yhteiseltä asialta.

Edes hurja uutinen histori-
an suurimmasta puolustusvoi-
mauudistuksesta ei ole saanut 
ihmisiä lakkoon. Kutsumusam-
matissaan työskentelevä ei sel-
västikään valita vaan sopeutuu: 
jos rahoja leikataan, laaditaan 
uudet suunnitelmat, jos tilois-
sa ilmaantuu sisäilmaongelmia, 
siirrytään toisiin tiloihin.

Ei itkua, valitusta tai ham-
mastenkiristystä edes oman 
väen kesken kahvihuoneessa. 
Missään muussa työyhteisössä 
en ole kohdannut samanlaista 
lojaaliutta työnantajaa kohtaan 
kuin merivoimissa.

Yhdistäviä tekijöitä meidän 
siviilien ja muiden merivoimis-
sa työskentelevien välillä on ha-
vaintojeni mukaan yksi. Se kuu-
luu takavuosien puolustusvoimi-
en rekrytointikampanjan mukai-
sesti ”halu tehdä työtä, jolla on 
tarkoitus”. Siitäkin huolimatta, 
että joku vääräleuka väänsi heti-
miten tekstin muotoon ”tee työ-
tä, joka on arvoitus”.

Merivoimien perheeseen 
kuulumisessa auttaa sekin, et-
tä pitää sinisestä väristä. Siihen 
kun ei voi olla törmäämättä kaik-
kialla. Siksi esimerkiksi vierailu 

öljyntorjunta-alus Hallin violettiin 
ohjaamoon ravisutti. Värivalintaa 
äimistellessäni paljastin siviiliy-
teni noin miljoonannen kerran. 
En ymmärtänyt, että alusten oh-
jaamot ovat tietyn värisiä, jotta 
ikkunoiden valoheijaste merellä 
olisi mahdollisimman pieni.

Meripuolustus on yhteinen 
asiamme nyt ja tulevaisuudessa 
- kun maamme tuonnista yli 90 
prosenttia kulkee meritse, tarvit-
semme turvallisia meriväyliä yh-
tä paljon syvän rauhan kuin krii-
sinkin hetkillä. On hienoa olla osa 
tuota turvaa luovaa perhettä.

Susanne Hiltunen
Tiedotuspäällikkö

Merivoimien esikunta

Pääkirjoitus

Meripuolustus 
– yhteinen asiamme
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Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla 
9.7.2012 Helsingissä

Sininen Reservi ry järjestää

Iltajuhlan Helsingissä
Maanantaina 9.7.2011 klo 19.00-24.00

Ohjelma mukailee hyväksi todettuja tuttuja 
väyliä; Perinteinen ja samalla rento tunnel-
ma ja lyhyet puheet. Buffetin jälkeen voi 
seurustella mukavassa seurassa tai pyöräh-
dellä kannella nauttien kesästä ja nostalgi-
sesta ja merellisestä miljööstä. 

Tarkemmat tiedot ilmoittaumisohjeineen 
Rannikonpuolustajan seuraavassa numeros-
sa sekä www.meripuolustus.fi

Lisätiedot: 
Jarmo Holm 
varapuheenjohtaja1@sininenreservi.fi  
puh 0400 524 253 tai 

Arno Hakkarainen 
arno.hakkarainen@gmail.com 
puh 050 383 5486 

Sininen Reservi ry toivottaa lämpimästi ter-
vetulleiksi kaikki tutut sekä uudet juhlijat.

TAVATAAN HELSINGISSÄ!

Merivoimien vuosipäivää 
vietetään tänä vuonna 

Helsingissä. 
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L akkautettavaksi joutuvat 
Kotkan Rannikkopatal-
joonan (joukkoyksikkö) 

lisäksi viisi joukko-osastoa: Poh-
jois-Karjalan Prikaati, Ilmavoi-
mien Teknillinen koulu, Pionee-
rirykmentti, Hämeen Rykmentti 
ja Lentosotakoulu. Uudistukses-
sa perustetaan laajempia joukko-
osastoja yhdistämällä toiminnalli-
sesti Lapin Ilmatorjuntarykmentti 
Jääkäriprikaatiin, Reserviupseeri-
koulu Maasotakouluun, Viestiryk-
mentti Panssariprikaatiin ja Ty-
kistöprikaati Porin Prikaatiin vuo-
den 2014 loppuun mennessä. 

Uuden rakenteen perustak-
si on tulossa 16 joukko-osas-
toa. Sotilasläänit johtoportaina 
lakkautetaan. Myös nykymuo-
toiset lennostot lakkautetaan ja 
valvonta keskitetään ilmaope-
raatiokeskukseen. 

Kaikissa puolustushaaroissa 
uudistetaan ja kevennetään jouk-
ko-osastojen rakennetta keskit-

tämällä hallintoa ja tukeutumal-
la keskitetymmin tuotettuihin lo-
gistiikan järjestelyihin sekä tuki-
palveluihin. Vähemmän tärkeis-
tä kiinteistöistä ja alueista luovu-
taan.Puolustusvoimien henkilös-
tömäärä supistuu 2200 henkeä, 
joista tuhat järjestyy niin sanotun 
luonnollisen poistuman avulla. Ir-
tisanomisuhka koskee 1200 hen-
kilöä. Tarkkoja paikkakuntakoh-
taisia vähennyksiä ei vielä tiedetä.

Varusmieskoulutus 
lyhenee 15 vuorokautta

Myös sodan ajan joukkojen vah-
vuus pienenee. Reservin kooksi 
tulee jäämään 230.000 henkeä. 
Menettelyn ansiosta puolustusky-
vyn ylläpito saadaan turvatuksi, 
toiminnan taso palautetuksi sekä 
asevelvollisten koulutusta vahvis-
tetuksi. Toiminta, kulut ja rahoitus 
ovat tasapainossa ja reservin ko-
ko vastaa pienentyvää sodan ajan 
vahvuutta. Ratkaisu on kestävä-

rakenteinen, kokonaisuuksiltaan 
tehokas ja työnjaoltaan tasainen.

Varusmieskoulutus lyhenee 
15 vuorokaudella. Puolustusmi-
nisteri Stefan Wallinin mielestä  
Suomen nuorista liian moni on 
liian huonossa kunnossa pär-
jätäkseen sotilaskoulutuksessa, 
mutta jatkossakin koko palvelus-
kelpoinen ikäluokka saa varus-
mieskoulutuksen. Ministerin mu-
kaan koulutuksen laatu ja varus-
miesten turvallisuus paranevat 
jäljelle jäävissä varuskunnissa.

Koko maata puolustetaan

Uudistuksen tarpeen aiheutta-
vat ikäluokkien pieneneminen, 
puolustusmateriaalin vanhe-
neminen ja kallistuminen sekä 
muu kustannusten nousu. Ta-
voitteena on Suomen sotilaal-
lisesta puolustuskyvystä huo-
lehtiminen, pysyvät kustannus-
säästöt sekä puolustusvoimien 
koon ja toiminnan saaminen 

Kotkan Rannikkopataljoonan 
toiminta lakkaa vuoden 2013 
loppuun mennessä
Hallitus antoi esityksensä puolustusvoimien säästöistä 8.2.2012. Sen mukaan 

Kotkan Rannikkopataljoonan toiminta loppuu ensi vuoden loppuun mennessä. 

Merivoimien kokoonpanoksi tulee Merivoimien Esikunta, Laivastojoukko-osasto 

sekä Merivoimien Soittokunta Turussa, Rannikkojoukko-osasto Upinniemessä, 

Uudenmaan Prikaati Raaseporissa ja Merisotakoulu Suomenlinnassa.

Nykymuotoiset meripuolustusalueet lakkautetaan ja merivalvonta keskitetään 

merivoimien operaatiokeskukseen, jolloin merivoimien tutkimuslaitos Espoossa lak-

kautetaan 2013.

Uutiset
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Uutiset

 
Merivoimien esikunta

 

Lippueamiraali 
Veli-Jukka 
Pennala
Merivoimien 
komentajaksi 
1.9.2011 lukien.
Pennala on 
ylennetty kontra-
amiraaliksi 
1.9.2011.

Kommodori  
Veijo Taipalus
Merivoimien  
esikuntapääl-
liköksi 1.9.2011 
lukien. Taipalus 
on ylennetty lip-
pueamiraaliksi 
6.12.2011.

Komentaja-
kapteeni  
Ari Aho
Kemiön varikko-
osaston päälli-
köksi 1.1.2012 
lukien.

Komentaja  
Pasi Pajunen 
huoltopäälliköksi 
Merivoimien 
esikuntaan 
1.1.2012 
lukien. Pajunen 
on ylennetty 
kommodoroksi 
6.12.2011.

Komentaja  
Veli-Pekka  
Heinonen
osastopäälliköksi 
materiaaliosastolle 
Merivoimien 
esikuntaan 
1.1.2012 lukien.

SMMEPA

Komentaja  
Patrik Lillqvist
6.Ohjuslaivueen 
komentajaksi 
Saaristomeren 
meripuolustus-
alueelle 1.3.2012 
lukien.

Komentaja  
Jari Välilehto
Saaristomeren 
meripuolustus-
alueen opera-
tiivisen osaston 
osastopäälliköksi  
1.3.2012 lukien.

Merivoimien 
materiaalilaitos

Uusiin tehtäviintasapainoon rahoituksen 
kanssa. Koko maata puo-
lustetaan edelleen. Muut-
kin vaatimukset ovat enti-
set: puolustusvoimien laki-
sääteiset tehtävät säilyvät, 
koko maata puolustetaan, 
yleinen asevelvollisuus ja 
sotilaallinen liittoutumatto-
muus säilyvät.

Jos uudistusta ei teh-
dä, puolustuskyky ja koko 
maan puolustaminen vaa-
rantuvat. Menettelyn avul-
la tuloksena on turvallisuu-
sympäristöön suhteutettu, 
uskottava puolustuskyky.

Puolustusvoimien ma-
teriaali-investointien tasoa 
lasketaan suunnitellusta 
vuositasolla noin 130-150 
miljoonaa euroa. Suoritus-
kyvyn kehittäminen jää al-
haiselle tasolle. Toimenpitei-
den kokonaisvaikutuksella 
hallitaan rahoitustason las-
ku ja menopaine, yhteensä 
noin 270 miljoonaa euroa 
vuonna 2015. 

Järjestelyn ansiosta 
vuonna 2015 puolustusvoi-
mat kykenee tehtäväänsä, 
on lähellä kansalaista, käyt-
tää taloudellisesti valtion va-
roja ja on jatkossakin hyvä 
työpaikka. Puolustusminis-
teri Stefan Wallinin mukaan 
varuskuntien lakkautuksen 
kohteeksi joutuvia kuntia 
voidaan tarvittaessa nimetä 
”äkillisen rakennemuutok-
sen” alueiksi. Uudistusten 
toteutus alkaa tämän vuo-
den kesällä tai syksyllä.

Pekka Kurvinen
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Merivoimien esikunta

 

SLMEPA

Komentaja-
kapteeni  
Ari Määttä
Suomenlahden 
meripuolustus-
alueen huolto-
osaston osasto-
päälliköksi 
1.2.2012 lukien.

Komentaja  
Ismo Korhonen
Merivoimien 
henkilöstö-
päälliköksi 
1.9.2011 lukien.

Kommodori 
Erkki Mikkola
osastopäällikök-
si suunnittelu-
osastolle 
1.9.2011 lukien.

Komentaja  
Juha-Antero 
Puistola
Kotkan rannikko-
pataljoonan 
komentajaksi 
1.1.2012 lukien.

Komentaja  
Jukka-Pekka  
Schroderus
osastopäälliköksi 
henkilöstö-
osastolle 
1.9.2011 lukien.

Komentaja- 
kapteeni 
Aki Honkanen
Kriisinhallinta - 
tehtävään  
EUNAVFOR/ 
ATALANTA -  
operaatioon osastopäälliköksi  
25.9.2011 lukien. Honkanen on  
ylennetty komentajaksi 6.12.2011.

Komentaja-
kapteeni  
Mikko Villikari 
osastoesiupseerin 
tehtävään  
Merivoimien  
esikunnan ma-
teriaaliosastolle 
1.1.2012 lukien.

SMMEPA

Komentaja-
kapteeni  
Marko Karppinen
Saaristomeren 
meripuolustus-
alueen huolto-
osaston osasto-
päälliköksi 
1.1.2012 lukien.



10

Sauli Hongisto
Majuri Sauli Hongisto toimii Merivoimien pioneeripäällikkönä

M uistissa ovat myös 
ensimmäiset taiste-
lukoulutuksen oppi-

tunnit tuliaseman linnoittamisesta 
ja suojavahvuuksista sekä varsin-
kin ensimmäisestä poteron kaiva-
misharjoituksesta, kun harjoiteltiin 
taistelijan tuliaseman linnoittamis-
ta kenttälapiolla kaivaen.

Suojan ja suojautumisen 

Yhteistoiminnalla 
parempaan suojaan

Jokainen varusmiespalveluksen suorittanut muistaa omalta alokasajaltaan - harjoi-

teltaessa epäsuoralta tulelta suojautumista - kouluttajan komennot ”suojaan - suo-

jaan - parempaan suojaan”.

merkitys joukon toimintaky-
vyn säilyttämiseksi sekä yllä-
pitämiseksi on edelleen keskei-
nen poikkeusoloissa, varsinkin 
aseellisissa konflikteissa.

Lisäksi poikkeusoloissa 
joukon hajautettu toiminta vaa-
tii usein lisäinfrastruktuuria, jot-
ta joukolla on riittävät edellytyk-
set toimia tehtävässään.

Suoja edistää 
toimintakyvyn säilymistä 

Uuden Pioneeritoimintaoppaan 
(PTO 2011) mukaisesti pionee-
ritoiminta jaetaan viiteen lajiin 
(kuva1), joista suojan edistämi-
nen ja tukeutumisrakentaminen 
käsittävät ne osa- alueet, joilla 
lisätään joukon tai kohteen suo-
jaa sekä parannetaan joukon 

Uuden Pioneeritoimintaoppaan mukaisesti pioneeritoiminta jaetaan viiteen lajiin.

Meripuolustus - yhteinen asiamme

Teem
a
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toimintaedellytyksiä.
Suojan edistämisen pää-

määränä on joukkojen toiminta-
kyvyn säilyttäminen taisteluken-
tän olosuhteissa. Suojan edistä-
misen tarkoituksena on paran-
taa joukkojen suojaa tiedustelul-
ta ja asevaikutukselta sekä lisä-
tä joukkojen suojaa ympäristö-
olosuhteilta.

Suojan edistämisen osa-
alueet ovat linnoittaminen ja 
maastouttaminen. Muita kei-
noja suojan hankkimiseksi ovat 
panssarointi, hajauttaminen, va-
lelaitteet ja liikkuvuus.

Suojan edistämisen osalta 
jokaisen sotilaan peruskoulutuk-
seen kuuluu oleellisena aiheena 
tuliaseman linnoittaminen sekä 
suojavahvuuksien tunteminen 
käsiaseiden tulta vastaan.

Kenttälinnoittaminen (suoja-
tasoon 4, ST 4) kuuluukin kaikki-
en joukkojen perustehtäviin.

Linnoittamisen neljä 
suojatasoa

Linnoittaminen jaetaan neljään 
suojatasoon, jotka määrittävät  
vähimmäissuojavaatimuksen:
 – Suojatasolla 1 (ST1, rau-

han aikana) linnoittami-
sesta vastaavat rakennus-

yritykset. Suojataso mää-
ritetään tapauskohtaisesti. 
Tyypillisiä linnoitteita ovat 
luolastot.

 – Suojatasolla 2 (ST2) lin-
noitteet suojaavat vähin-
tään hidasteisella sytytti-
mellä varustetun kranaatin 
vaikutukselta. Tyypillisiä 
linnoitteita ovat johtamis- 
tai majoitustilat.

 – Suojatasolla 3 (ST3) lin-
noitteet suojaavat vähin-

tään tykistökranaattien 
pintaräjähdyksiltä. Tyypilli-
siä linnoitteita ovat katetut 
taistelijaparin poterot tai 
majoituslinnoitteet.

 – Suojatasolla 4 (ST4) lin-
noitteet suojaavat vähin-
tään aluevaikutteisten 
aseiden sirpalevaikutuk-
selta. Tyypillisiä linnoit-
teita ovat taistelijan pote-
rot sekä maanpäälliset lin-
noitteet. Kansainvälisis-

 
 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

KOHTEIDEN SUOJAN LISÄÄMINEN 
 

KEINOT: 

LINNOITTAMINEN MAASTOUTTAMINEN 

SUOJATASOT 
Asevaikutukselta 

VAIKUTUS: 
1 (tapauskohtainen erikoisuojaus) 

2 (tunkeumapommit ja -kranaatit) 

3 (kranaattien ja pommien pintaräjähdys) 

4 (sirpaleet) 

SUOJAA  
ASEVAIKUTUKSILTA 

SUOJAA  
TIEDUSTELULTA 

SUOJAA 
OLOSUHTEILTA 

SUOJA 
Tiedustelulta 
VAIKUTUS: 

UV/VIS/L-IP/T-IP/RAD 

Suojan edistäminen (Pioneeritoimintaopas 2011)

Linnoittamisen edellytyksenä ovat tarkoituksenmukaiset työkoneet ja linnoittamismateriaalit.

Meripuolustus - yhteinen asiamme

PuoluSTuSvoimaT PuoluSTuSvoimaT
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sä operaatioissa käytetään 
pääasiassa suojatason 4 
maanpäällistä linnoitetta.

Linnoittamalla paranne-
taan joukkojen taistelunkestä-
vyyttä ja käytettävyyttä sekä 
vähennetään tappioita raken-
tamalla maanpäällisiä ja kaivet-
tavia linnoitteita. Varsinkin puo-
lustustaistelussa linnoittamisel-
la on suuri merkitys taisteluky-
vyn säilyttämiselle.

Linnoittamisen kokonai-
suus muodostuu joukon lin-
noituskyvystä, logistiikkajärjes-
telmän tuottamasta ja kuljetta-
masta materiaalista sekä toimin-
taa ohjaavista johtoportaista.

Infrastruktuuri kuntoon 

Tukeutumisrakentamisen pää-
määränä on parantaa joukkojen 
toimintaedellytyksiä poikkeus-
olojen toimintaa ja kriisinhallin-
tatehtävien toteuttamista varten.

Tukeutumisrakentamisen 
tarkoitus on luoda joukkojen 

tukeutumisedellytyksiä raken-
tamalla joukkojen tarvitsemaa 
infrastruktuuria.

Tukeutumisrakentamisen 
osa-alueita ovat pysty- ja vaa-
karakentaminen. Rakentami-
sen kohteita ovat mm. toimi- ja 
asuintilat, vesi-, viemäri- ja säh-
köverkot, laiturit, kiito-, nousu- 
ja rullaustiet sekä varastoalueet.

Valmiusrakentaminen 
ja siihen varautuminen 
merivoimissa

Nykyisin käytössä olevien ase-
järjestelmien suorituskyvyt sekä 
aseiden tehokkuus ja vaikutuk-
set kohteessa on kasvanut en-
tisestään. Pääsy riittävään suo-
jaan näiltä vaikutuksilta vaatii 
riittävästi aikaa ja resursseja. 

Nimenomaan käytettävissä 
oleva aika on se kriittinen tekijä, 
johon pystymme vaikuttamaan 
itse vain osittain. Käytettävissä 
olevat resurssit ovat tekijä, jon-
ka riittävyyden pystymme mää-
rittämään kohtuullisen tarkasti.

Tähän määrittelytyöhön, 
kuten pioneeritoimintaan yleen-
säkin, liittyy vahvasti yhteistoi-
minta sotilas- ja siviiliviran-
omaisten, siviiliyritysten ja -yh-
teisöjen sekä eri sotilasorgani-
saatioiden kanssa. Yhteistoimin-
ta voidaan jakaa keskus-, alue- 
ja paikallishallintotasoille.

Pääesikunta vastaa puo-
lustusvoimien varautumiseen 
liittyvästä keskushallintotason 
yhteistoiminnasta ja antaa yh-
teistoimintaa koskevat perus-
teet alajohtoportailleen. Merivoi-
mien esikunta valmistelee tar-
vitsemansa yhteistoiminta-, val-
mius- ja aiesopimukset siviilivi-
ranomaisten ja yritysten kanssa.

Valmiusrakentamisen osalta 
Pääesikunta ohjaa ja koordinoi 
puolustusvoimien valmiusraken-
tamisen varautumista, kehittä-
mistä sekä sopimus- ja tuotanto-
varausjärjestelmän ylläpitämistä. 

Linnoittaminen on merkit-
tävä osa puolustusvoimien val-
miusrakentamisesta.

Merivoimien osalta muita 
merkittäviä valmiusrakentami-
sen tarpeita voivat olla esimer-
kiksi -tukeutumispaikkojen ja 
laitureiden täydennysrakentami-
nen ja ylläpito -sotilasväylästöjen 
(vast.) rakentaminen, täydentä-
minen ja kunnossapito-linnoitta-
minen (ST2-ST4) sisältäen ma-
teriaalin ja rakentamisen-tiestön, 
siltojen ja terminaaliyhteyksien 
korjaukset ja ylläpito-suojakiin-
teistöjen (ST1) ylläpito, korjaus 
ja toimintakuntoon saattaminen 
Merivoimat vastaa operatiivisiin 
suunnitelmiin liittyvästä linnoitta-
misen suunnittelusta. Linnoitta-
mistarpeet ilmoitetaan eteenpäin 
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Rakennuspooli on osa Huoltovarmuusorganisaatiota.  
(www.rakennusteollisuus.fi/rakennuspooli)

Maavoimien esikunnalle, joka yl-
läpitää puolustusvoimien linnoit-
tamissuunnitelmaa.

Maavoimien materiaalilai-
tos vastaa yritys- ja tuotantoka-
pasiteettivarausten tekemisestä. 
Muun valmiusrakentamisen osal-
ta merivoimat vastaa omiin ope-
ratiiviseen suunnitelmiin liittyväs-
tä rakentamisen suunnittelusta.

Selkeää yhteistoimintaa

Valmiusrakentamisessa Merivoi-
mien yhteistyötahoja ovat mui-
den puolustushaarojen lisäksi 
Puolustushallinnon rakennus-
laitos sekä Huoltovarmuuskes-
kuksen organisaatioon kuuluvan 
Rakennuspoolin yritykset.

Puolustushallinnon raken-
nuslaitos (PHRAKL) vastaa pää-
sääntöisesti 1-tason linnoittei-
den ylläpidosta. Valmiutta ko-
hotettaessa em. rakennuslaitos 
vastaa tarvittavien kunnossapi-
totoimenpiteiden suunnittelusta 
ja toteuttamisesta.

Lisäksi PHRAKL antaa me-
rivoimille asiantuntija-apua val-
miusrakentamisen suunnitelmi-
en laadinnassa ja toimii valmi-
usrakentamisen rakentajakon-
sulttina Merivoimien esikunnan 
toimeksiantojen mukaisesti. Ra-
kennuslaitos tekee myös esityk-
set puolustushaaraesikunnille 
poikkeusolojen tehtävien vaati-
mista tuotantovarauksista.

Huoltovarmuuskeskuksen 
tehtävänä on mm. edistää ja 
koordinoida viranomaisten val-
miutta ohjata taloutta normaa-
liolojen häiriötilanteissa, edistää 
yritysten valmiussuunnittelua ja 

turvata välttämättömien tava-
roiden ja palvelujen tuotantoa 
normaaliolojen häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa.

Rakennuspooli on raken-
nusteollisuuden ja -urakoinnin 
sekä viranomaisten välinen yh-
teistyöelin. Pooli toimii häiriöti-
lanteiden ja poikkeusolojen ra-
kennustoiminnassa asiantunti-
jatahona, joka priorisoi yrityk-
siä, jakaa resursseja sekä te-
kee aie- ja valmiussopimuksia. 
Rakennuspooli ylläpitää omalta 
osaltaan Huoltovarmuuskeskuk-
sen kokoamaa, huoltovarmuu-
den kannalta kriittisten yritys-
ten luetteloa.

Rakennuspooli ja alueorga-
nisaatiot kartoittavat alan kriit-
tistä tuotantoa, arvioivat tarvitta-
vaa tuotannon tasoa ja ohjaavat 
alan yritysten valmiussuunnitte-
lua sekä pitävät yhteyttä alueel-
lisen tason johtoportaisiin.

Valmiussopimus sitouttaa 
urakkaan

Merivoimien esikunnan hyväksy-
mistä linnoittamiskohteista sekä 
muista valmiusrakentamiskoh-
teista laaditaan aie- ja valmius-
sopimukset tehtävään valittujen 
rakennuspoolin yritysten kanssa. 

Aiesopimus perustuu koh-
teelle tai yksikölle laadittuun lin-
noittamissuunnitelmaan tai koh-
teen rakentamissuunnitelmaan. 
Sopimuksessa kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti kohteessa tehtä-
vät työt sekä sopijapuolten vas-
tuut ja velvoitteet.

Valmiussopimuksella si-
toutetaan yritykset aiesopimuk-
sessa kuvattuun urakkaan se-
kä sovitaan valmiusvaatimukset 
työn käynnistämiselle ja valmis-
tumiselle. Yritys toteuttaa lin-
noittamis- ja rakentamiskohteet 
saatuaan sopimuskohteesta to-
teutusilmoituksen.

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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Kokoontumisissa keskustel-
laan ajankohtaisista ilmapuolus-
tukseen liittyvistä asioista. Sa-
malla jaetaan tietoa ja tuodaan 
esille ajankohtaisia asioita. Tilai-
suuksissa ei varsinaisesti tehdä 
päätöksiä, vaikka esitetyt usein 
ohjaavat valmistelijoiden työs-
kentelyä kohti yhteisiä tavoitteita. 

Ilmapuolustuksen yhteistyö-
tä puolustushaarojen välillä teh-

Jari Räsänen
Kirjoittaja komentajakapteeni Jari Räsänen toimii Merivoimien ilmapuolustuspäällikkönä

Ilmapuolustus 
– yhteinen asiamme

Ilmavoimien komentaja johtaa ilmasta tapahtuvan hyökkäyksen torjunnan. 

Torjunnassa käytetään kaikkien kolmen puolustushaaraan resursseja. Tästä 

syystä ilmapuolustuksen rooli kokonaismaanpuolustuksessa on korostunut.

K orostunutta roolia il-
mentävät muun mu-
assa ilmapuolustuk-

sen komentajiston vuosittai-
set kokoontumiset. Komentajis-
toon kuuluvat puolustushaaro-
jen komentajat, esikuntapäälli-
köt, operaatiopäälliköt, ilmator-
junnan tarkastaja sekä ilma-
puolustuksen parissa toimivien 
joukko-osastojen komentajat. 

dään myös useissa erilaisissa il-
mapuolustuksen kehittämishank-
keissa, ilmatorjuntayksiköiden 
koulutuksessa sekä mittavassa 
yhteisessä harjoitustoiminnassa.

Ilmatilannekuvaa omille 
joukoille

Valtakunnallisen ilmapuolustuk-
sen kokonaiskehittäminen kuu-
luu pääasiassa puolustusvoimi-

Meripuolustusalueen komentaja tarkastamassa ilmatorjuntayksikön koulutustasoa keväällä 2010.

Meripuolustus - yhteinen asiamme

Teem
a



15Rannikon Puolustaja 1 | 2012

en ilmapuolustuksen kehitys-
ohjelmaan. Osaksi kehitystyötä 
tehdään myös puolustusvoimien 
johtamisen, vaikuttamisen, tie-
dustelun, valvonnan ja maalitta-
misen kehitysohjelmien kautta. 

Mielenkiintoisen ja haasta-
van ilmapuolustuksen kehittämi-
sestä tekee ilmatorjunnan alake-
hitysohjelman kuuluminen ilma-
voimien koordinoimaan ilmapuo-
lustuksen kehittämisohjelmaan. 

llmatorjunnan alakehittä-
misohjelman avulla hankitaan 
ilmatorjunnan asejärjestelmät, 
joiden pääasiallinen kouluttaja 
ja käyttäjä on maavoimat. 

Merivoimien alusten ilma-
torjuntajärjestelmät on kuitenkin 
rajattu ilmapuolustuksen kehit-
tämisohjelmien ulkopuolelle. 
Niiden hankinta kuuluu merivoi-
mille ja meripuolustuksen kehit-
tämisohjelmiin. 

Merivoimien nykyinen ilma-
puolustuksen tulenkäytön johta-
misjärjestelmä on hyvä esimerk-
ki puolustushaarojen välisestä 
yhteistyöstä hankemaailmassa. 

Järjestelmä hankittiin meri-
voimille ilmatorjunnan alakehit-
tämisohjelman ja merivoimien 
asiantuntijoiden yhteistyöllä. Ke-
hittäminen vaati molemmin puo-
lista vaatimusten määrittelyä ja 
niiden räätälöintiä yhteisen ta-
voitteen saavuttamiseksi. 

Yhteistyön tuloksena pysty-
tään välittämään ilmatilanneku-
vaa suoraan taistelualusten tais-
telunjohtojärjestelmiin ja välittä-
mään alusten mittaamat senso-
ritiedot yhteiseen ilmatilanneku-
vaan, jossa ne palvelevat valta-
kunnan kokonaisilmapuolustusta.

Ilmatilannekuvan välittää 

merivoimien rannikkoalueen 
taistelujohtokeskukseen kuu-
luva, merivoimien ilmatorjun-
nan taistelujohtokeskusryhmä 
(MITTSJOKER). 

Ilmapuolustuksen 
joukkojen koulutus

Merivoimien sodanajan maasi-
joitteisten ilmatorjuntayksiköi-
den varusmieskoulutuksesta 
vastaa maavoimat. 

Merivoimat operatiivisena 
käyttäjänä huolehtii yksiköiden 
suorituskyvyn ylläpidosta kerta-
usharjoituksin, joita maavoimat 
tukee asejärjestelmien koulutta-
jilla ja muilla erikoisosaajilla. 

Ilmatorjuntayksiköiden jouk-
kotuotanto suunnitellaan ilmator-
junnan koulutusalan neuvottelu-
päivillä vuosittain. Suunnittelu ta-
pahtuu maavoimien johdolla, yh-
teistoiminnassa meri- ja ilmavoi-
mien kanssa. 

Neuvottelupäivien jälkeen 
alkaa yksityiskohtaisten suunni-
telmien laatiminen maavoimien 
ilmatorjuntakoulutusta antavien 
joukko-osastojen kanssa. Tästä 
yhteistyöstä merivoimilla on erit-
täin hyviä kokemuksia. Vain hy-
vällä suunnittelulla voidaan pääs-
tä erinomaiseen lopputulokseen. 

Merivoimat on pyrkinyt sii-
hen, ettei operatiivisen loppu-

käyttäjän rooli jää etäiseksi kou-
luttavan joukon kanssa. Tästä 
syystä merivoimien ilmapuolus-
tushenkilöstö on jo joukon joh-
tajia koulutettaessa käynyt an-
tamassa opetusta ja koulutus-
ta merivoimien toimintaympä-
ristöstä ja erityisvaatimuksista. 

Mukaan merelliseen 
toimintaympäristöön

Toiminta tiivistyy, kun joukon 
miehistö astuu palvelukseen ja 
aloittaa erikoiskoulutuskauden. 
Erikoiskauden lopulla tai jouk-
kokoulutuskauden alussa me-
rivoimat on säännönmukaisesti 
järjestänyt joukolle harjoituksen 
todellisessa merellisessä toimin-
taympäristössä. 

Ainoastaan sillä, että jouk-
ko harjoittelee todellisessa ym-
päristössä, todellisella sotava-
rustuksella ja oikeanlaista vas-
tustajaa vastaan, voidaan ope-
ratiivisen loppukäyttäjän näkö-
kulmasta saavuttaa joukon täysi 
operatiivinen käytettävyys.

Merellisen harjoituksen jäl-
keen koulutettavat joukot ovat 
osallistuneet merivoimien takti-
sessa ja tulenkäytöllisessä joh-
dossa sekä Lohtajan ilmatorjun-
taharjoitukseen että joukkokou-
lutuskauden viimeiseen harjoi-
tukseen, ns. loppusotaan.

Ilmatorjunnan viimeisin hankinta 
ITO 12 (NASAMS FIN)

TASP 06:n kautta välitetään ilmati
lannekuva niin taistelualuksille kuin 
ilmatorjuntayksiköille.
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Joukon koulutuksen edetes-
sä operatiivinen loppukäyttäjä ja 
kouluttava joukko-osasto arvioivat 
koulutustavoitteiden toteutumista. 
Joukon kotiutuksen jälkeen ope-
ratiivinen loppukäyttäjä voi laatia 
laajan analyysin joukon koulutus-
tasosta ja sen käytettävyydestä 
ensimmäiseen tehtävään.

Lohtajan ilmapuolustus-
harjoitus on JOINT -harjoi-
tus parhaimmillaan

Lohtajalla järjestettävä ilma-
puolustusharjoitus on ainutlaa-
tuinen kolmen puolustushaa-
ran yhteinen harjoitus, jossa 
voidaan harjoitella koko johta-
misketjun osalta sekä ilmahyök-
käyksen torjuntaa että ilmapuo-
lustuksen tulenkäyttöä. 

Puolustushaarojen yhteistyö 
näkyy jo harjoituksen rakentees-
sa. Harjoitus kuuluu maavoimien 
harjoituskalenteriin, sen järjeste-
lyvastuu on ilmavoimilla, käytän-
nön valmistelijana toimii Ilmaso-
takoulu ja tukiorganisaation muo-

dostaa ilmatorjuntakoulutusta 
antavat joukkoyksiköt ja -osastot. 

Harjoituksen vakioitu ra-
kenne ja teemat keventävät 
suunnitteluprosessia sekä tarjo-
avat harjoitusjoukoille erinomai-
sen alustan ilmapuolustuksen 
yhteistoiminnan harjoittelulle. 

Kaksivaiheisen harjoituk-
sen ampumavaiheessa joukko-
tuotantoyksiköt ampuvat kou-
lutusohjelmiinsa kuuluvat am-
munnat. Ilmapuolustusvaihees-
sa yksiköt harjoittelevat puolus-
tushaarojen yhteistoimintaa il-
mapuolustuksen osalta. 

Ilmapuolustusharjoituksen 
teemat, kuten suurkohteen, val-
miusyhtymän, ilmavoimien tuki-
kohdan ja meripuolustusalueen 
ilmapuolustus, määräytyvät har-
joitukseen osallistuvien joukko-
jen mukaan.  

Aluskalusto mukana jo 
seitsemättä vuotta 

Ilmapuolustusharjoitukseen liit-
tyy ilmavoimien taktinen lento-

harjoitus, elektronisen sodan-
käynnin toimintoja sekä analy-
sointi ilmahyökkäyksen torjun-
nan kokonaisvaikutuksesta.  

Merivoimien aluskalustoa 
on ollut mukana ilmapuolustus-
harjoituksissa vuodesta 2005 al-
kaen. Ensimmäiseen harjoituk-
seen osallistuttiin kolmella Rau-
ma-luokan ja yhdellä Hamina-
luokan ohjusveneellä. 

Maasijoitteiset ilmatorjun-
tayksiköt puolestaan ovat osallis-
tuneet Lohtajan ilmatorjuntahar-
joituksiin jo vuosikausia. Merivoi-
mien oma ”RANTA-patteri” on 
tuttu kutsu vanhemmille sotilaille.

Nykyisin Lohtajan ilma-
puolustusharjoitus on vakiin-
nuttanut paikkansa merivoimien 
harjoituskalenterissa harjoituk-
sen tarjoaman erinomaisen har-
joituskehyksen ansiosta. 

Harjoitus tarjoaa merivoi-
mille mahdollisuuden operaat-
toriharjoitteluun sekä alusosas-
ton taistelutekniikan ja -taktii-
kan mittaamiseen, analysointiin 
ja kehittämiseen. Lisäksi harjoi-
tuksessa harjoitellaan kaikilla ta-
soilla tulenkäytön johtamista ja 
yhteistoimintakykyä.  

Ilmapuolustus on yhtei-
nen asiamme. Yhteistyötä ilma-
puolustuksen kehittämisessä ja 
valmiudessa tehdään kaikkien 
puolustushaarojen kanssa, toi-
nen toistaan tukien ja yhteisiä 
suorituskykyjä käyttäen. Meri-
voimat on mukana ilmapuolus-
tuksen kehittämisessä matruu-
sista amiraaliin, vaikkakin pää-
osa työstä tehdään harvalukuis-
ten ilmapuolustushenkilöiden jo-
kapäiväisin toimin.

IPH:n koulutusympäristö 

Ilmatorjunta ja ELSO Ilmatoiminta 

PÄÄJOKE 

2 x JOPO/ITPSTO 
 (JOKE 06, 2xMOSKE ja 5xTKA87) 

ITTKAJ 95 

~61  8 kpl 

JOKE/ITR 

~61/95 3 kpl 57/40 
ITO 04 
3D Tka 

ELTI 

HÄMEENMAA 

HAM 

TOR 

POR 

NAA 

TUTSI 

M2 

RL 2000 

RL 2000 

LÄVA 

MITSHUBISHI 

Ilmapuolustusharjoitus tarjoaa erinomaisen harjoituskehyksen 
kaikille puolustushaaroille.

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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Meripuolustus - yhteinen asiamme

Merivoimat osallistui viime keväänä EU:n Atalanta-operaatioon Intian valtamerellä ja 

Adeninlahdella. Vastaavat operaatiot maailman vesillä eivät kuitenkaan ole päätty-

neet. Merikuljetusten maailmanlaajuinen kasvu on mahdollistanut toiminnan rahoit-

tamisen kriisialueiden rikollisuudelle.

Kriisinhallinnan tarve 
maailman merillä jatkuu

Jouni Koskinen
Majuri Jouni Koskinen työskentelee Merivoimien esikunnan suunnitteluosaston  
operatiivisen suunnittelun sektorilla.

M iinalaiva Pohjan-
maa toimi vuoden 
2011 helmikuus-

ta huhtikuuhun EUNAVFORin 

taisteluosasto 465:n osana yh-
teensä 89 vuorokautta, jona ai-
kana Espanja ja Portugali toimi-
vat omilta johtoaluksiltaan ope-

raation johtovaltioina. 
Pohjanmaa suoritti ope-

raation aikana kaikkia operaati-
osuunnitelman mukaisia tehtä-

Teem
a

Alustarkastusosasto valmistautuu tehtäväänsä.
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viä: avustuskuljetusten suojaa-
misia, merivalvonta- ja merilii-
kenteen suojaamistehtäviä sekä 
operaatioita Somalian rannikon 
läheisyydessä. 

Arvokkaita oppeja 
operaatiosta

Operaatiovuorokausien taak-
se kätkeytyy merkittävä määrä 
muuta työtä, jota osallistumisen 
eteen tehtiin. Itse operaatiota 
edelsi kansallisen päätöksente-
koprosessin jälkeen merivoimis-
sa toimeenpantu rekrytointi ja 
koulutusvaihe, joka käytännös-
sä käynnistyi jo syksyllä 2010. 

Muuta suunnittelua ja val-
mistelua tehtiin jo aiemmin toi-
mintavuoden aikana. Operaati-
oon haki noin tuhat vapaaeh-
toista. Maavoimien operaatioi-
hin verrattuna lukua voidaan 
pitää korkeana.

Pohjanmaa aloitti siirtymi-
sen 5. tammikuuta. Siirtymi-
sen aikana tehtiin kaksi huolto-
pysähdystä ja harjoiteltiin niitä 
tehtäviä, joita arvioitiin toteutet-
tavan operaation aikana. Koti-
Suomeen Pohjanmaa palasi val-
tameriltä 27. toukokuuta. 

Itse operaatio katsottiin kai-
kilta osin päättyneeksi kesäkuun 
puolessa välissä, kun viimei-
nenkin henkilöstö oli päättänyt 
kriisinhallintapalvelussuhteen-
sa. Operaatiosta saaduista ar-
vokkaista havainnoista ja koke-
muksista on laadittu loppurapor-
tit ja keskeisimpiä asioita on jo 
kehitetty tai korjattu käytännös-
sä havaittujen oppien mukaan.

Kriminaalit maailman 
merillä

Maailman vesillä operaatiot ei-
vät kuitenkaan ole päättyneet. 

Kasvava merikuljetusten maa-
ilmanlaajuinen volyymi on luo-
nut taloudellisen mahdollisuu-
den kriisivaltioiden ja -alueiden 
terrorismille ja rikollisuudelle ra-
hoittaa toimintaansa. 

Intian valtameren ja Ade-
ninlahden lisäksi merirosvoutta 
esiintyy pienemmässä mittakaa-
vassa muillakin maailman me-
rillä. Vastuullisten kansainvälis-
ten organisaatioiden, vahvojen 
talousmahtien ja valtioiden vas-
tuusta merikuljetusten ja merilii-
kenteen suojaamisesta huoleh-
ditaan niin subjektiivisesti kuin 
toisaalla myös globaalisesti.

EU jatkanee Atalanta-ope-
raatiossa ainakin vuoden 2014 
loppuun saakka. Operaatiossa 
on tutkittu eri menetelmiä meri-
rosvojen vastaiseen toimintaan. 
Mahdollisia uusia toimintamuo-
toja nähdään jo alkuvuodesta. 

Insta DefSec Oy:n erityisosaamista ovat verkko-
keskeiset johtamis-, tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmät, 
vahvat tietoturvaratkaisut sekä puolustusjärjestelmien in-
tegrointi- ja ylläpitopalvelut.  Asiakkaitamme ovat niin koti-
maiset kuin kansainväliset toimijat.

www.insta.fi

Lupa luottaa
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Kiristynyt taloustilanne on 
vaikuttanut osallistujavaltioiden 
haluun ja kykyyn osallistua 

Atalanta-operaatioon. Suu-
rimpana haasteena ovat operaa-
tion riittämättömät voimavarat 
käskettyihin tehtäviin nähden. 
Erityiseksi ongelmaksi nähdään 
YK:n maailman ruokaohjelman 
(World Food Program, WFP) 
kauppa-alusten suojaaminen 
Somalian rannikolla.  

Välimereltä hyviä 
kokemuksia

Syyskuun 2001 terroristi-isku-
jen jatkeena Naton alukset ovat 
partioineet Välimerellä, operaa-
tio Active Endeavourin alla, val-
voakseen aluetta terroristitoi-
minnan havaitsemiseksi ja eh-
käisemiseksi sekä suojatakseen 
alueen turvallisen merenkulun. 

Kaikille operaatioon osal-
listuneille on kertynyt merkittä-
vää asiantuntemusta operaation 
pelotevaikutuksesta merenkul-
kuun liittyvässä terroristitoimin-
nassa. Tämän tuottaman asian-
tuntemuksen katsotaan tukevan 
laajempia kansainvälisiä toimia 
terrorismin torjumiseksi ja jouk-
kotuhoaseiden salakuljetuksen 
ehkäisemiseksi. 

Nato katsoo saaneensa 
myös huomattavaa oppia me-
rellisestä yhteistyöstä Natoon 
kuulumattomien maiden ja si-
viilitoimijoiden kanssa. 

Operaatio käynnistyi pe-
rustuen Naton peruskirjan ar-
tikla viiteen. Tästä näkökulmas-
ta kyse on historiallisesta Nato-

operaatiosta. Vuodesta 2004 
alkaen rauhankumppani- ja 
muut maat (kuten Israel, Ma-
rokko, Venäjä ja Ukraina) ovat 
voineet osallistua operaatioon. 
Muun muassa Suomi ja Ruotsi 
ovat Naton mukaan epäviralli-
sesti osoittaneet kiinnostuksen-
sa operaatiota kohtaan. 

Libanonin merialueet 
kontrollissa

Toinen keskeinen Välimerellä 
oleva merellinen operaatio liit-
tyy suomalaisittain paljon tun-
netumpaan rauhanturvahistori-
amme lukuun. 

UNIFIL-operaatioon (Uni-
ted Nations Interim Force In Le-
banon) on YK:n turvallisuusneu-
voston mandaatilla vuodesta 
2006 lähtien liitetty merikom-
ponentti (Maritime Task Force, 
MTF) tukemaan Libanonin me-
rivoimien aluevesin valvontaa. 

MTF-operaatio on lajis-
saan YK:n historian ensimmäi-
nen. Operaation johdossa toi-
mii aluksia merellisessä toimin-
taympäristössä ja se sai Israe-
lin poistamaan merisaarron Li-
banonista. 

Operaatioon on osallistunut 
yhteensä 15 valtiota (mm. Ruot-
si, Norja ja Tanska). Operaatiota 
johtaa tällä hetkellä brasilialainen 
amiraali. Brasilian lisäksi operaa-
tiossa on tällä hetkellä aluksia 
Bangladeshista, Kreikasta, Indo-
nesiasta ja Turkista. Maat sitou-
tuvat operaatioon yleensä puolek-
si vuodeksi kerrallaan.

Lokakuusta 2006 lähtien 

MTF on valvonut alueella kym-
menien tuhansien alusten me-
renkulkua. Näistä yli tuhat epäil-
tyä on päätynyt jatkotoimenpi-
teille Libanonin viranomaisille. 

Tarjolla suomalaista 
ammattiosaamista 

Kuluvana vuonna omia merivoi-
miamme ei ole käsketty osallis-
tumaan sotilaallisiin kriisinhal-
linta- tai rauhanturvaoperaati-
oihin. Esikuntaupseerit toki jat-
kavat Atalanta-operaation johto-
esikunnassa Lontoossa, mutta 
kansallinen johtovastuu näiden 
rauhanturvaajien hallinnosta 
ja yhteydenpidosta on vuoden 
vaihteessa siirretty maavoimille. 

Merivoimat jatkaa vuo-
den 2012 aikana osallistumis-
ta suunnitelman mukaisiin kan-
sainvälisiin harjoituksiin sekä 
kehittää joukkojaan ja suoritus-
kykyjään vastaamaan kansalli-
sen puolustuksen näkökulmas-
ta myös kansainvälisiä haastei-
ta ja velvoitteita. 

Merivoimilla on kyky tarjota 
kriisinhallintaosaamistaan meri-
liikenteen suojaamisessa, meri-
valvonnassa, alusten ja operaa-
tioiden monikansallisessa johta-
misessa sekä alustarkastuksissa.

Tämän lisäksi osaamista 
voidaan tulevaisuudessa tarjota 
myös miinantorjunnan ja poh-
jankartoitusten, haastavien ran-
nikko-olosuhteiden sekä erikois-
toimintaa vaativien tehtävien so-
tilaallisissa kriisinhallinta- ja rau-
hanturvaoperaatioissa. 

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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Tuomas Jokinen
Kapteeniluutnantti Tuomas Jokinen työskentelee osastoesiupseerina  
Merivoimien Esikunnan suunnitteluosastolla. 

E linjakson hallinnan ta-
voitteena on tuottaa 
uhkakuvaan mitoitet-

tu suorituskyky oikeaan aikaan, 
asetettujen kustannustavoittei-
den mukaisesti, ja ylläpitää si-
tä resurssikehyksen sallimissa 
puitteissa koko elinjakson ajan. 

Suorituskyky muodostuu 
oikeis ta vaatimuksista ja vaa-
timusten mukaisesta tuottees-
ta. Onnistumisen edellytyksenä 
on oikean uhkakuvan määrittä-
minen, siitä johdettu tehtävätar-
ve sekä kehittämistä ja ylläpitoa 
tukeva poliittinen päätöksenteko. 

Suorituskykyjen määrätie-
toinen kehittäminen ja ylläpitä-
minen ovat pitkäjänteistä työtä. 
Vain hyvällä suunnittelulla mah-
dollistetaan tarvittavien resurssien 
kohdentaminen oikea-aikaisesti.1

Suorituskyvyn luominen 
näh dään puolustusvoimien stra-
tegisesta suunnittelusta alkavana 
päätösten, suunnitelmien ja toi-
menpiteiden ketjuna, joka päät-

tyy kehittämisohjelmien ja hank-
keiden kautta operatiivisen suo-
rituskyvyn syntymiseen.

Elinjakson hallinta on laaja 
kokonaisuus erilaisia toimintoja, 
joiden menestyksekäs läpivienti 
edellyttää eri vaiheisiin osallistu-
vilta henkilöiltä hyvin erityyppis-
tä osaamista. Elinjakson suunnit-
telun tavoitteena on luoda hank-
keelle yhtenäinen kuva siitä, mil-
laisin vaihein ja millaisella aika-
taululla suorituskyky luodaan, si-
tä käytetään ja siitä luovutaan.2

Elinkaarimalli sitouttaa

Elinkaarimalli on suomalainen 
käännös englanninkielisestä ter-

mistä Public Private Partnership 
(PPP). Se tarkoittaa, että yksi-
tyinen sektori tuottaa palveluja 
julkiselle sektorille uudenlaisten 
yhteistyömuotojen kautta. 

Mallien käyttö on yleistynyt 
erityisesti tilanteissa, joissa ma-
teriaalin kehittämisen tai han-
kinnan tarve ylittää senhetkisen 
julkisen sektorin maksukyvyn. 
Osana globalisoituvaa maailmaa 
myös merivoimien on haasteel-
lista oman organisaation resurs-
seilla ylläpitää kaikkia olemassa 
olevia suorituskykyjä sekä niihin 
liittyviä järjestelmiä. Tämä osal-
taan velvoittaa meidät yhä tii-
viimpään yhteistoimintaan puo-

Elinjaksomallien käyttö Merivoimien 
suorituskykyjen suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpitämisessä

Materiaalihankkeiden yhteydessä vaihtoehtoisten toteutusmuotojen arvioinnissa on 

otettava huomioon kaikki kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat tekijät. Järjestelmän 

rakenne, vastuut ja toimijoiden roolit on oltava selkeitä. Pitkä elinkaari sekä sen eri-

vaiheisiin liittyvä epävarmuus tekevät tästä suunnittelusta haasteellista. 

Malli nykyaikaisesta taistelualuksesta.

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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lustusvälineteollisuuden kanssa. 
Elinkaarimallien avulla on 

mahdollista päästä tilanteeseen, 
jossa teollisuus pystyy parem-
min ottamaan ja kantamaan 
vastuun tuotteesta. Mallissa 
tuottajan vastuu järjestelmästä 
jatkuu takuuaikaa pidemmälle. 
Tuottaja voidaan sitouttaa yllä-
pitämään ja kehittämään järjes-
telmiä yhdessä tilaajan kanssa. 

Yritysten kannalta elinkaa-
rimalli luo uskottavuutta ja jat-
kuvuutta yritykselle, mutta toi-
saalta myös sitouttaa pitkäksi 
ajaksi suureen asiakkaaseen. 
Merivoimien kannalta on tär-
keää turvata ylläpidon vasteajat 
suhteutettuna kustannuksiin se-
kä turvata suorituskykyjen ope-
ratiivinen käytettävyys.

Tilaajana merivoimien sitou-
tuminen pitkälle aikavälille mate-
riaalisen suorituskyvyn tuotta-
jaan antaa mahdollisuuden, jos-
sa tuottaja pystyy omassa hin-
noittelussaan vähentämään riskin 
osuutta. Riski voidaan näin jakaa 
pidemmälle aikajaksolle. Siksi ta-
loudellisin perustein järjestelmän 
valmistajaa on vaikea ohittaa suo-
rituskyvyn ylläpidon järjestelyis-
sä. Koko elinkaaren ajan kestävä 
yhteistoiminta vahvistaa myös yh-
teistä ymmärrystä lopputuottees-
ta ja sen tarpeista. Tämä mah-
dollistaa kustannustehokkaampi-
en ja kauaskantoisempien ratkai-
sujen toteuttamisen. 

Todellisen kotimaisen huol-
to-, tuki- ja ylläpitokyvyn synnyt-
täminen on haasteellista. Järjes-
telmät ovat kansainvälisesti ver-
kottuneita ja riippuvaisia toisis-
taan. Kustannussäästöjä voidaan 
saavuttaa vain mikäli toiminto-

ja ja ydinosaamista kyetään kes-
kittämään. Suorituskykyjen elin-
jakso sekä sen kustannukset on 
mahdollista saada hallittavak-
si kokonaisuudeksi panostamal-
la nykyistä enemmän elinjakson 
suunnitteluun jo suorituskyvyn 
hankinnan alkuvaiheessa.

Elinkaaripalvelut – riski vai 
mahdollisuus

Pitkän aikavälin suunnittelun ta-
voitteena on yksinkertaistaa kus-
tannusten hallintaa. Tarvittavan 
osaamisen ylläpito kustannuste-
hokkaasti edellyttää jatkuvuutta. 

Elinkaarimallia laadittaessa 
on otettava huomioon sopimus-
kauden pituus, tehtävien ja vas-
tuiden tarkka rajaus, sopimuk-
sen joustavuus, käyttöolosuhteet 
sekä investointien arvon määrit-
täminen sopimuskauden päätyt-
tyä. Tähän kokonaisuuteen liit-
tyy myös käyttöhenkilöstön kou-
lutus, joka palvelun tuottajan to-
teuttamana mahdollistaa koko-
naisvaltaisen ja ajantasaisen 
osaamisen kehittämisen.

Riskienhallinta sekä elinkaa-
ripalvelumaksun suuruus riippu-
vat valittavasta toimintamallista. 
Tuottajan kannalta sopimuksen 
pitää olla liiketoiminnallisesti kan-
nattavaa ja tilaajan kannalta kus-
tannusten pitää olla ennakoitavia 
ja niiden hallitsematon nousu tu-
lee sopimusteitse estää.

Yleissopimuksella tai huolto-
sopimuksella voidaan kuvata ris-
kienhallinnan prosessit, menette-
lyt ja vastuut. Mitä enemmän ti-
laaja ottaa riskejä vastuulleen, si-
tä pienempi on elinkaaripalvelu-
maksun suuruus. Mitä enemmän 
taas tuottaja ottaa riskejä vastuul-
leen, sitä korkeampi palvelumak-
susta muodostuu, vaikka se olisi 
jaettu pitkälle aikavälille. 

Omistusoikeuden 
haasteet

Kaupallisesti materiaalin omis-
tusoikeus voi olla kummalla ta-
hansa sopimusosapuolista. Mitä 
suuremmista kokonaisuuksista 
puhutaan, sitä todennäköisem-
pää on, ettei mikään yksittäinen 

Ratkaisumalli merivoimien kunnossapidon ulkoistamiseen.

aTlaS elekTronik Finland, 2011
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kotimainen yritys pysty omistus-
ta ottamaan, vaan ratkaisu oli-
si mahdollinen vain teollisuuden 
yhteenliittymän kautta. 

Teollisuuden omistuksissa 
palvelumallin ongelmaksi saatta-
vat muodostua myös vastuut, esi-
merkiksi kansainvälisissä tehtävis-
sä. Näissä tapauksissa pitää sel-
keästi määrittää yrityksen henki-
löstön toiminta ja asema sekä ju-
ridiset vastuukysymykset. Yrityk-
sen omistamaa järjestelmää kun 
käytetään kriisinhallintatehtävis-
sä maailman eri kriisipesäkkeissä.

Teollisuuden investoinnit 
osana tuotettavia elinkaarimalle-
ja riippuvat tilattavasta palvelus-
ta. Yrityksien on kaiken aikaa yl-
läpidettävä ja kehitettävä henki-
löstönsä kilpailukykyä, osaamis-
ta, työvälineitä ja infrastruktuuria.

Yritysten on myös on kyet-
tävä perehtymään ja omaksu-
maan uusia teknologioita nope-
asti. Pitkäaikaiset elinkaarimal-
lit mahdollistavat investointien 
asianmukaisen suunnittelun. In-
vestointeihin vaikuttaa esimer-
kiksi  se, ovatko varaosat osa 

palvelua ja miten obsolescence 
-hallinta (materiaalin vanhentu-
minen) aiotaan toteuttaa.

Isoilla yrityksillä elinkaarimal-
lin tuottamiseen tarvittava infra-
struktuuri on pääosin olemas-
sa, mutta pienemmät yritykset 
joutuvat ottamaan infrastruktuu-
rin huomioon tarjousta tehtäes-
sä. Merkittävimmät uudet inves-
toinnit kohdistuvat henkilöstöön, 
osaamiseen ja työvälineisiin.

Investointien käyttöaste 
korkeaksi

Pitkäkestoiset sopimukset var-
mistavat niin tilaajalle kuin tuotta-
jalle investoidun pääoman takai-
sin maksun. Uudet investoinnit 
eivät kuitenkaan saa olla itse tar-
koitus, vaan investointeja suun-
nitellessa on mietittävä, miten 
investointeja voidaan hyödyntää 
myös pitkälle tulevaisuudessa.

Kaikkien osapuolien saa-
ma hyöty nousee, kun toimin-
ta laajenee ja investointien käyt-
töaste saadaan korkeammaksi. 
Mikäli elinkaarimallin laajuuden 
kannalta lähdetään suunnitte-

lemaan teollisuuden yhteenliit-
tymää, on valtion osaomistus 
varteenotettava vaihtoehto, sillä 
sen avulla mahdollistetaan esi-
merkiksi työntekijöiden vaiheit-
tainen siirtyminen uuden palve-
luntuottajan palvelukseen. 

Palveluiden saannin tur-
vaaminen on haaste. Yritys-
maailman uudistukset, jotka 
voivat tapahtua lyhyelläkin ai-
kavälillä, koetaan uhkaksi. Mi-
käli oma tietotaito ja henkilöstö 
ajetaan alas, tarkoittaa se sitä, 
että mahdollisesti vaadittava pa-
luu vanhaan järjestelmään kes-
täisi vuosia ja maksaisi paljon. 

Toisaalta hyväksi koetaan 
se, että kumppanin vastatessa 
ylläpidosta ja huollosta merivoi-
mat kykenisi kiinnittämään huo-
mionsa ja resurssinsa ydintoi-
mintaan. Tämän elinkaarimallin 
toteutus riippuu siitä, halutaan-
ko kriisiajan osaaminen pitää it-
sellä vai ei. Mikäli myös osaami-
nen halutaan pitää itsellä, luo-
daan usein sinänsä kallis ja tur-
ha päällekkäisrakenne. 

Elinkaaripalveluiden käyt-
täminen ei suoranaisesti edel-
lytä omien rakenteiden vähen-
nystarvetta. Laajan teollisen yh-
teistyön kautta ollaan tilantees-
sa, jossa osa toiminnoista teh-
dään yhdessä tai on siirretty so-
pimuksella yrityksille.

Mahdolliset leikkaukset 
kohdistuvatkin pääosin infra-
struktuuriin ja työvälineisiin nii-
den vanhenemisen myötä. Hen-
kilöstöä ja osaamista tarvitaan 
jatkossakin, jotta merivoimilla 
säilyy osaaminen elinkaaripal-
velujen ostajana.

Siirtyminen elinkaarimalleihin on pitkäjänteisen ja vaiheittain etenevän 
prosessin tuote. Naval Support Centre Finland, Ratkaisu merivoimien 
kunnossapidon ulkoistamiseen.

aTlaS elekTronik Finland, 2011
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Kannustavat 
maksuperusteet motivoivat

Elinkaarimallien hyödyntäminen 
tilaaja-tuottajamallissa on mah-
dollisuuksien kenttä. Lisäänty-
neet elinkaarimallit luovat niin ti-
laajalle kuin tuottajalle uuden tii-
viin yhteistoimintamuodon, jos-
sa kumppanuutta voidaan kehit-
tää avoimesti ja pitkäjänteisesti.

Kaiken perustana on se, et-
tä sopimuskausi on molemmille 
osapuolille hyödyllinen, yhteistoi-
minta on aidosti avointa ja että se 
pohjautuu puolustusvoimien lo-
gistiikkastrategiassa mainittuun 
strategiseen kumppanuuteen.

Elinkaarimallien riskinä on 
tulevaisuuden ennustamatto-
muus. Jo ideointivaiheesta alka-
en tilaajan on kyettävä määrit-
telemään tarkasti tavoiteltavan 
suorituskyvyn vaateet. Erilaisia 
elinkaarimalleja vertailtaessa on 
huomioitava, että valtaosa tule-
vista kustannuksista määräytyy 
elinjakson alussa tehdyillä suun-
nitteluratkaisuilla. 

Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että hyvällä suunnitte-
lulla ja mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa tehdyllä elin-
kaarikustannusten tarkastelulla 
voidaan vähentää merkittäväs-
ti käytönaikaisia kustannuksia. 

Kannustavat maksuperus-
teet ovat elinkaarisopimuksissa 
yksi tärkeimmistä keinoista mo-
tivoida jatkuvaan kehittämiseen, 
parempien toteutustapojen etsi-
miseen sekä hankkeen tilaajan ja 
tuottajan väliseen yhteistyöhön. 

Kannustimilla tarkoitetaan 
esimerkiksi sitä, että osa tuot-
tajan saamasta palvelumaksus-
ta on sidottu siihen, kuinka hyvin 

palvelu täyttää sovitut laatuvaa-
timukset. Jos palvelu alittaa so-
vitun laatutason, palvelumaksua 
vähennetään. Jos palvelu taas 
ylittää sovitun laatutason, pal-
velumaksua vastaavasti lisätään.

Elinkaarimalleissa nähdään 
olevan kokonaistaloudellisia etu-
ja. Näissä tilaaja saa kilpailutuk-
sen kautta useita erilaisia tarjo-
uksia tilattavasta kokonaisuu-
desta, joista analyysien avulla 
voidaan valita paras ja kustan-
nustehokkain vaihtoehto. 

Elinkaarimallien kustannuk-
sia voidaan verrata nykymalliin 
vasta siinä vaiheessa kun tilaa-
ja organisaatio tuntee tarkalleen 
omat sisäiset kustannuksensa. 
Muussa tapauksessa verrataan 
vain eri toimittajien välisiä hin-
toja ja kokonaiskustannusvaiku-
tus jää selvittämättä. 

Yleisenä oletuksena on, et-
tä elinkaarimallien avulla julki-
nen sektori voi keventää omaa 
organisaatiotaan hallitusti ja ke-
hittää tuottavuutta keskittymällä 
ydintoimintoihinsa. Mutta mikäli 
puolustusvoimien logistiikkastra-
tegian mukaisesti poikkeusolo-
jen logistiikkarakenteet ja osaa-
minen tulee säilyttää myös meri-
voimissa, on päällekkäisrakentei-
den syntymisen vaara olemassa.

Resurssit ydintoimintoihin, 
oma tukipalvelutuotanto 
minimiin

Merivoimien kunnossapitohen-
kilöstö toimii jo nyt äärirajoilla, 
joten toimintojen siirtäminen 
kumppanille ei lähtökohtaises-
ti johda henkilöstövähennyksiin 
eikä siten tuota välittömiä kus-
tannussäästöjä. 

Tulevaisuuden elinkaarimal-
leja kehitettäessä on mahdollis-
ta siirtyä myös valtion ja usean 
yrityksen yhteiseen konsortioon, 
jossa valtion osaomistuksella 
katettaisiin osaksi työntekijöiden 
siirtyminen uuden palveluntuot-
tajan palvelukseen. Vasta tämän 
kaltaisella ratkaisulla on mahdol-
lista hallita kustannusrakenteita 
siten, että tunnetaan oman orga-
nisaation sisäiset kustannukset 
ja päällekkäistoimintoja ei pää-
se syntymään. 

Tulevaisuuden merivoimien 
suorituskykyjen turvaaminen 
edellyttää omien rakenteiden kriit-
tistä tarkastelua. Omaa tukipalve-
lutuotantoa tulee ylläpitää jatkos-
sa vain, kun se on taloudellisis-
ta, toiminnallisista tai tarkoituk-
senmukaisuussyistä perusteltua. 

Palvelutuotanto on toteu-
tettava siten, että merivoimat 
pystyvät kohdentamaan resurs-
sinsa ydintoimintoihin ja niiden 
kehittämiseen tulevaisuuden 
tarpeiden mukaisesti. Vielä tä-
nä päivänä merivoimien huol-
to-organisaatio kantaa päävas-
tuun suorituskykyjen ylläpidos-
ta, mutta tulevaisuuden elinkaa-
rimalliajattelussa tätä vastuuta 
siirrettäisiin enenevässä määrin 
kumppaneille. 

1 Hemminki Petteri: 
Vaatimustenhallinta elinjakson 
operointivaiheen aikana, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, 
Yleisesikuntaupseerikurssi 54, 
Diplomityö 2009.

2 Kosola Jyri: Suorituskyvyn 
elinjakson hallinta, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, 
sotatekniikan laitos, 
Julkaisusarja 5, No 7,  
Helsinki 2007.
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Hengen menettämisen 
riski on varusmies-
palveluksen aikana 

huomattavasti 
pienempi kuin siviilissä.

S uomenlahden Meri-
puolustusalueen (SL-
MEPA) henkilöstö-

osaston osastopäällikkö ko-
mentaja Misa Kangaste koros-
taa, että varusmiesten henki-
nen terveys on joukko-osastol-
le erittäin tärkeä ja ajankohtai-
nen asia.

– Suomenlahden meri-
puolustusalueella elämän-
hallintaa tukevassa työs-
sä toimintamalleja arvioi-
daan ja kehitetään koko 
ajan. Vuodesta 2008 al-
kaen varusmiesten käytet-
tävissä olevia tukipalvelu-
ja on havainnollistettu Va-
rusmiesten tukiverkko -kaaviol-
la, jolla palvelukseen saapuval-
le varusmiehelle esitetään hen-
kisen ja fyysisen hyvinvoinnin 
palvelut konkreettisiksi. 

Kangasteen mukaan tuki-
verkko käydään yksityiskohtai-
sesti läpi useasti alokaskauden 
oppituntien aikana. Sosiaaliku-
raattoreiden, papin ja oikeusup-

Merivoimat tarjoaa 
varusmiehilleen vahvan 
henkisen tuen
Viimeisen vuoden aikana sattuneet varusmiesten kuolemantapaukset ovat puhutta-

neet ja lisänneet vaatimuksia varusmiesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tehosta-

miseksi. Merivoimissa ongelmia pyritään ehkäisemään jatkuvan seurannan, varhai-

sen puuttumisen, avoimen keskustelun, monialaisen tukiverkon sekä tehosteisen 

koulutuksen keinoin.

seerin yhteystiedot ovat varus-
miehille lähetettävässä alokas-
oppaassa ja yksiköiden ilmoi-
tustauluilla. Kangaste korostaa, 
että nuorisolain mukaisessa toi-
minnassa palveluiden oikea-ai-
kaisuus on vahva tuki varusmie-
hen elämänhallinnalle. 

– Vuodesta 2004 alkaen 
Suomenlahden meripuolustus-
alueella sosiaalikuraattorit ovat 
tavanneet kaikki palveluksensa 
keskeyttävät varusmiehet. Toi-
minnan avulla pyritään varmis-
tamaan, että nuori saadaan tar-
vittaessa ohjatuksi hänen tarvit-
semiensa palvelujen piiriin koti-
paikkakunnallaan. 

Ennakoiva vertaistuki 
avainasemassa

Tukitoiminnalla ja eri ammattiryh-
mien välisellä yhteistyöllä Suo-
menlahden meripuolustusalueel-
la panostetaan siihen, että varus-
miesten asioihin vastataan etu-
painotteisesti, jo ennen kuin on-

gelmia ilmenee. Perusyksi-
köt ovat avainasemassa. Esi-
miesten tulee havaita varus-
miehen poikkeava käyttäyty-
minen, mikä on käytännössä 
erittäin haasteellista.

Varusmiehille puhu-
taan oppitunneilla pahoin-
voinnista ja siitä, että he 
kantaisivat huolta toisistaan 

ja toisivat huolestuttavat asiat 
vastuullisen esimiehen tietoon.

– Varusmiehille tarjotaan 
mahdollisuudet harrastaa liikun-
taa ja osallistua viikottaiseen heil-
le suunnattuun toimintaan. Näitä 
ovat Merisotilastoimikunnan tilai-
suudet, kirkollisen alan Alfa-kurs-
si ja yksittäiset mielialan nosta-
miseen tarkoitetut isommat tilai-

Pekka KurvinenTeem
a
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suudet. Jokaisella on mahdolli-
suus kahdenkeskisiin luottamuk-
sellisiin keskusteluihin sotilaspas-
torin, sosiaalikuraattorin tai terve-
ydenhuollon ammattilaisen kans-
sa oman perusyksikön kantahen-
kilökunnan lisäksi, Misa Kangaste 
luettelee eri toimintatapoja.

Joukko-osastossa on myös 
kiinnitetty huomiota varusmies-
ten nettiyhteyksien kehittämiseen 
sekä tiedostettu internetin merki-
tys tämän päivän nuorten hyvin-
voinnille. Perinteinen sotilasko-
ti on yhä hyvin merkityksellinen 
varusmiesten hyvinvointitekijä.

Vastuu aukottomasti orga-
nisaation kaikilla tasoilla

Meripuolustusalueen komentaja 
vastaa työnantajaviranomaise-

na myös henkisestä hyvinvoin-
nista. Esikuntapäällikkö johtaa 
työhyvinvointitoimikuntaa. Kaik-
ki esimiesasemassa olevat ovat 
vastuussa ongelmista ja reagoi-
maan niihin. 

Henkilöstöosaston osasto-
päällikkö johtaa henkilöstön toi-
mintakyvyn ylläpitoa. Koulu-
tuspäällikkö vastaa sosiaalityön 
suunnittelusta, toteutuksesta ja 
kehittämisestä ja ohjaa sosiaa-
liasioiden hoitoa, kirkollista toi-
mintaa ja varusmiestoimikunta-
työtä sekä liikuntakasvatusta ja 
fyysisen kunnon ylläpitoa. 

Arjen työhyvinvoinnista 
huolehtivat sotilaspapit, sosiaa-
likuraattorit, varuskunnan terve-
ysaseman henkilöstö sekä työ-
suojelupäällikkö. Lisäksi jokaisen 

varusmiehen perusyksikön oma 
henkilökunta ja Merisotilastoimi-
kunta vastaavat osiltaan jokapäi-
väisestä palvelusturvallisuudesta.

– Pääosin henkisen hyvin-
voinnin tuki on varusmiehelle 
vapaaehtoista, mutta vaikeis-
sa tapauksissa korostuu yh-
teistyö eri alojen ammattilaisten 
kanssa. Joukko-osastossamme 
olemme kokeneet vahvuudek-
si keskinäisen luottamuksen ja 
moniammatillisen yhteistyön.

Välitön puuttuminen ja 
nollatoleranssi ongelmien 
kärjistymisen estoina

Palkallisen väen henkisen hy-
vinvoinnin huomioon ottami-
nen on osa organisaation joka-
päiväistä johtamista. Työhyvin-
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vointitoimikunnan ja työsuoje-
luorganisaatioiden toiminta on 
aktiivista. Työsuojeluorganisaa-
tio pitää yhteyttä työntekijöihin 
työpaikkakäynneillään; työpaik-
kaselvitykset tehdään suunnitel-
lusti jokaiseen toimipaikkaan. 
Työntekijöiden osalta varhaisen 
puuttumisen mallia ollaan kehit-
tämässä. Työilmapiiriä pyritään 
parantamaan työjärjestyksen 
ja organisaatioin kehittämisel-
lä, johtosuhteiden noudattami-
sella, osaamisen kehittämisellä, 
työpaikkaliikunnan tukemisella 
ja päihdeongelmiin välittömällä 
puuttumisella.

Komentaja Petri Pääkkö-
nen toimii koulutussektorin joh-
tajana Merivoimien esikunnas-
sa. Hän korostaa, että koulutuk-

sen tulee olla vaativaa ja haas-
tavaa, mutta ehdottoman oikeu-
denmukaista ja kaikkia yhden-
vertaisesti kohtelevaa. Kiusaa-
misessa tai simputtamisessa 
vallitsee nollatoleranssi.

Pääkkönen korostaa, et-
tä alokas saa merivoimissa pal-
veluksensa aloittaessaan katta-
vasti ja toistuvasti informaatio-
ta siitä, kenen puoleen missä-
kin haasteessaan voi kääntyä. 

Esimies vastaa alaisensa 
hyvinvoinnista. Varusmiesjoh-
tajan tehtävä varusmiehen lä-
himpänä esimiehenä on kyetä 
tunnistamaan alaisensa tarpeet 
ajoissa ja ohjaamaan häntä tar-
vittaessa tuki- tai linjaorganisaati-
ossa eteenpäin. Palkattuun hen-
kilöstöön kuuluvat esimiehet te-
kevät tarvittaessa ratkaisuja näis-
säkin asioissa, ja varusmiestä ke-
hotetaan olemaan myös oma-
aloitteellisia tuen hakemisessa. 

– Alokkaita suorastaan kiel-
letään hautomasta murheitaan 
yksin, sotilaspastori Henri Kivi-
järvi painottaa.

Linjaorganisaatiolla 
monialaista tukea

Sosiaalikuraattori on meripuo-
lustusalueen sosiaalialan asian-
tuntija. Hän auttaa sosiaalisten, 
taloudellisten, oikeudellisten, 
opiskelu- ja työasioiden hoita-
misessa. Tarjolla on myös kes-
kustelutukea ja ongelmien rat-
kaisua kokonaisvaltaisesti elä-
mänhallintaan liittyvissä asiois-
sa. Sosiaalikuraattori toimii li-
säksi meripuolustusalueen va-
rusmiesten potilasasiamiehenä.

Sotilaspappi on joukko-
osaston henkisen ja hengellisen 

tuen asiantuntija. Hänen kans-
saan voi keskustella kaikista asi-
oista täysin luottamuksellisesti, 
papilla kun on ehdoton vaitiolo-
velvollisuus. Myös sotilaspapin 
kanssa on mahdollista käsitellä 
palveluksesta tai siviilielämästä 
nousseita ongelmia. 

Varuskunnan terveysase-
ma tuottaa asevelvollisille tar-
peellisen terveyden- ja sairaan-
hoidon, joka on potilaalle mak-
sutonta. Asevelvollisella on pal-
veluskelpoisuutensa tutkimisek-
si oikeus pyytää perusyksikön 
päälliköltä määräys terveystar-
kastukseen. Terveysasema tarjo-
aa myös hammaslääkäripalvelut.

Auttamalla toista autat 
itseäsi

Saaristomeren meripuolustus-
alueen (SMMEPA) sosiaaliku-
raattorin Marjut Kaukosen mu-
kaan asevelvollisia kuunnellaan 
ja autetaan jo perusyksiköissä 
mahdollisissa ongelmissa. Yk-
sittäinen varusmies ja hänen 
huono olonsa tulee pienissä 
yksiköissä paremmin sekä hen-
kilökunnan että muiden varus-
miesten tietoon. Tämän vuoksi 
ei tarvita kovin erityisiä toimin-
tatapoja, vaan asia hoituu muun 
varusmiesten kanssa asioinnin 
ohessa, ja yksiköt lähettävät 
varusmiehiä tarvittaessa muille 
SMMEPA:n auttajille. 

– Uudet Pansioon saa-
puvat varusmiehet otetaan 
SMMEPA:lla hyvin vastaan. Vi-
rallisen vastaanoton lisäksi sosi-
aalikuraattori, sotilaspappi, Me-
risotilastoimikunta ja varusmies-
pappi järjestävät yhteistyönä in-
fotilaisuuden. Tilaisuudessa pai-

Saaristomeren meripuolustus
alueen sosiaalikuraattorin Marjut 
Kaukosen korostaa yhteisöllisyy
den ja yhteisvastuullisuuden mer
kitystä henkisen terveyden ylläpi
tämisessä ja ongelmien ennalta
ehkäisyssä.
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notetaan ennen kaikkea jokai-
sen roolia auttaa varusmiehiä. 
Lisäksi on pyritty rohkaisemaan 
varusmiehiä tulemaan keskuste-
lemaan luottamuksellisesti kai-
kista mieltä vaivaavista asioista. 
Tilaisuudet ovat auttaneet uusia 
varusmiehiä sopeutumaan uu-
teen palveluspaikkaan parem-
min, ja auttajahenkilöt ovat tul-
leet näin tutuksi. Pansion Soti-
laskoti on halunnut myös tapah-
tumassa toivottaa uudet varus-
miehet tervetulleiksi tarjoamalla 
munkit ja juotavat kaikille, Mar-
jut Kaukonen kuvaa.

– Joskus varusmiesten on 
kuitenkin keskeytettävä palve-
luksensa. Jatkoapua järjeste-
tään tarvittaessa varaamalla 
varusmiehelle aika kuntien pal-
veluista, Time-Out Aika-lisän tai 
etsivän nuorisotyön kautta. 

Monialainen tukiverkos-
to auttaa myös henkilökuntaa 
ongelmatilanteissa. Työsuojelu-
päällikkö ja työsuojeluedusta-
jat yksiköstä hoitavat tarvittaes-
sa myös epäkohtia eteenpäin. 
SMMEPA:lla on tehty toiminta-
ohje henkisen häirinnän ennal-
taehkäisystä.

Pilotoinnissa 
kokonaisvaltaisen 
elämänhallinnan tukeminen

Merivoimien pappi kenttärovas-
ti Jukka Helin toteaa, että Puo-
lustusvoimissa tapahtuu vuosit-
tain noin 10–15 kuolemantapa-
usta, joista kolmannes on varus-
miesten kuolemantapauksia. Va-
rusmiesten kuolleisuus on noin 
20 % verrattuna suomalaisten 
15–24-vuotiaiden nuorten mies-
ten kuolleisuuteen. Hengen me-

nettämisen riski on siis varus-
miespalveluksen aikana huomat-
tavasti pienempi kuin siviilissä.

Pääesikunta on hiljan käs-
kenyt aloittaa puolustusvoimi-
en mielenterveysoppaan päivit-
tämisen. Moniammatillinen työ-
ryhmä on aloittanut työskente-
lynsä Sotilaslääketieteen kes-
kuksen psykiatrian ylilääkärin 
johdolla tammikuussa. Parasta 
aikaa on lisäksi meneillään pi-
lotointivaihe hankkeessa, jonka 
tarkoituksena on kehittää valta-
kunnallisia toimintamalleja ko-
konaisvaltaisen elämänhallin-
nan tukemiseksi sekä ehkäise-
vän päihde- ja mielenterveys-
työn toteuttamiseksi puolustus-
voimissa. Saaristomeren meri-
puolustusalue on yksi tämän 
Helsingin NMKY:n Raha-auto-
maattiyhdistyksen rahoitustuel-
la suunnitteleman projektin pi-
lottijoukko-osastoista. Puolus-
tusvoimien kirkollinen ala osal-
listuu kenttäpiispan johdolla tä-
hän eri työalojen rajat ylittävään 
yhteistyöhankkeeseen.

Helinin mukaan Merivoi-
mien esikunta valmistelee par-

haillaan merivoimien joukoille 
ohjetta, jolla pyritään tehosta-
maan henkisen pahoinvoinnin 
ja itsetuhoisuuden tunnistamis-
ta. Tavoitteena on entistäkin pa-
remmin tunnistaa ja ennaltaeh-
käistä henkisen pahoinvoinnin 
eskaloituminen.

Palvelusturvallisuudesta 
ei tingitä

Komentaja Petri Pääkkönen 
painottaa, että kouluttaja jär-
jestää antamansa sotilaskoulu-
tuksen siten, että se on turval-
lista kaikille osallistujille. Palve-
lusturvallisuuden eteen tehtä-
vän työn tarkoituksena on yllä-
pitää ja kehittää sotilaskoulutuk-
sen oppimisympäristöä, opetus-
menetelmiä, henkilöstön osaa-
mista ja sotilaskoulutusta oh-
jaavia normeja niin, että koulu-
tuksessa sattuvien tapaturmien 
ja onnettomuuksien määrä py-
syy mahdollisimman vähäisenä. 
Joukko-osaston työsuojelupääl-
likkö valvoo sitä, että yksiköis-
sä asiat suunnitellaan ja toteu-
tetaan asianmukaisesti. 

– Kaikista tukitoimista ja 

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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niihin liittyvästä aktiivisesta tie-
dottamisesta huolimatta mur-
heet voivat kasautua ja johtaa 
traagisiin ratkaisuihin. Tällaisia 
tilanteita ei kukaan toivo, mut-
ta niihinkin on varauduttu. So-
tilasorganisaatio on varustautu-
nut auttamaan ja tukemaan yh-
teisönsä jäsentä, niin varusmies-

tä, reserviläistä kuin henkilökun-
taankin kuuluvaa. Kriisiohjeistus 
on hiljattain päivitetty kaikilla ta-
soilla, ja kriisiryhmät ovat kou-
luttautuneet pahimman varalta.

Avainasemassa ovat kui-
tenkin varusmiesjohtajat, joi-
den koulutuksessa ihmisten 
johtamiseen ja alaisten vaikeuk-

sien tunnistamiseen kiinnitetään 
yhä enenevää huomiota. Palve-
luksensa aloittaneille komenta-
ja Pääkkönen haluaa antaa hyö-
dyllisen neuvon:

– Hurtti huumori ja posi-
tiivinen asenne auttaa mones-
sa asiassa.

Nylands Brigad satsar på  
högklassig beväringsutbildning 

N yland Brigad har under vintern publi-
serad ett dokument, som utdelats till 
alla förmän. Anvisninhen heter Ny-

lands Brigads åtgärdsanvisning för högklassig 
beväringsutbildning och god utbildningskultur 
samt för att hantera trenden med beväringar 
som avbryter sin tjänstegöring.

Socialkurator Lena Boström-Bretag be-
rättar, att i Nylands Brigad personalen som job-
bar med beväringsutbildning har genom pa-

roller uppmärksammats på problematiken och 
uppmanats till lyhördhet. En möjlighet till psy-
kiatrisk konsultation för beväringar har införts 
på hälsostationen två timmar i veckan.

Enhetscheferna ansvarar för sina under-
ordnades fysiska och psykiska välmående samt 
för tjänstgöringssäkerheten. Vid hälsogransk-
ningarna under de första tjänstgöringsveckorna 
fångar sjukskötare och läkare upp ev. akuta fall.

Socialkuratorn håller informationstillfällen för 
rekryterna under första veckan i tjänst. Utöver 
praktisk information gällande sociala förmåner 
etc. behandlas ansvaret för medmänskan («inte-
grera» den tystlåtna, hjälp den som har svårt att 
hinna med, håll ihop och ge akt på ev. förändring-
ar i ngn tjäntekamrats betéende etc). Tröskeln för 
att söka hjälp av socialkuratorn, military pastorn 
och hälsostationen är låg, och samarbetet med 
personalen på enheterna fungerar i regel bra.

Beväringskommittén, såväl funktionärer-
na som enhetsrepresentanterna har en viktig 
roll, tex. genom att försöka lösa ev. praktiska 
problem, samt erbjuda stödande samtal. Möj-
lighet till psykiatrisk konsultation för beväring-
ar är två timmar i veckan för tillfället. Enhets-
chefen och utbildarna har det främsta ansvaret.

Personalvårdsgruppen, dvs. arbetsplats-
hälsovårdare, arbetarskyddschef, militärpas-
tor och socialkurator, fungerar alltså alltid i det 
lämpligaste sammansättning, betonar Lena Bo-
ström-Bretag.

Tröskeln för att söka hjälp av socialkuratorn är 
låg, påminner Lena BoströmBretag.

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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S uomi ei ole tässä mi-
kään poikkeus: myös 
meidän on pienennet-

tävä puolustusbudjettiamme 10 
prosentilla vuoteen 2015 men-
nessä. Samaan aikaan Yhdys-
vallat odottaa Euroopan ottavan 
lisää vastuuta puolustusasioissa. 
Yhdysvaltain näkökulmasta ky-
se on oikeudenmukaisemmasta 
taakanjaosta. Tilanne on haasta-
va. Näin ollen kansainvälinen yh-
teisö, EU, Nato ja alueelliset yh-
teistyöfoorumit ovat pohtineet rat-
kaisuja tilanteen helpottamiseksi. 
Heidän vastauksensa on sotilaal-
listen suorituskykyjen yhteiskäyt-
tö ja jakaminen, joka EU:n puolel-
la tunnetaan nimellä ”pooling and 
sharing” sekä Naton puolella ter-
millä ”smart defence”. 

Mitä tällä yhteistyöllä käy-
tännössä tarkoitetaan? Keskei-
nen ajatus on se, että sotilaallisia 
suorituskykyjä joko yhteiskäyttä-
mällä, omistamalla tai jakamalla 
on mahdollista saavuttaa sääs-
töjä ja synergiaetuja niin lyhyel-
lä kuin pitkällä tähtäimellä. Tosin 
vielä on liian aikaista puhua sum-
mista, joita yhteistyöllä voitaisiin 

saavuttaa. Sen näyttää aika. 
Suomi on sitoutunut kan-

sainväliseen yhteistyöhön suori-
tuskykyjen saralla muun muas-
sa hallitusohjelman kautta, jossa 
todetaan ”tulevaisuuden verkot-
tuneessa puolustuksessa osaa-
mista ja suorituskykyjä hyödyn-
netään vastavuoroisesti yhteis-
työssä EU-kumppanien ja poh-
joismaisten kumppanien kans-
sa”1. Naton kanssa Suomi tekee 
suorituskyky-yhteistyötä rauhan-
kumppanuusohjelman puitteis-
sa. Yhteistoiminta muiden kans-
sa kehittää kykyjämme tehok-
kaasti. Yhteistyön lähtökohta on 
aina kansallinen tarve, ei yhteis-
työ yhteistyön vuoksi. 

Suorituskykyjen yhteiskäyt-
tö ja jakaminen ei ole välttämät-
tä helppo asia: puolustus ja vero-
tus ovat perinteisesti olleet kak-
si teemaa, jotka on haluttu pitää 
tiukasti kansallisina. Taustalla on 
pelko suvereniteetin menettämi-
sestä ja sotilaallisten suoritusky-
kyjen jakaminen on sensitiivinen 
kysymys monelle maalle. Suori-
tuskykyjen yhteiskäyttö ja jaka-
minen ei ole myöskään uusi tee-

ma, mutta tilanne Euroopassa on 
vauhdittanut asiaa eteenpäin. Yh-
teistyö ei ole mahdollisuus, vaan 
monessa kohtaa pakko. 

Vuonna 2004 perustettu 
Euroopan puolustusvirasto (Eu-
ropean Defence Agency) kartoit-
ti kuluneen syksyn aikana ”poo-
ling and sharing”- työn mahdolli-
suuksia ja hidasteita. Tämä työtä 
ohjaamaan kutsuttiin korkean ta-
son asiantuntijaryhmä, jonka yk-
si jäsen oli puolustusministeriön 
resurssipoliittisen osaston osas-
topäällikkö, ylijohtaja Eero Lavo-
nen. Selvitystyöstä ilmenee, et-
tä sotilaallisten suorituskykyjen 
jakaminen ja yhteisomistaminen 
on helpointa niin sanottujen sa-
manmielisten maiden kesken. 
Maiden, jotka maantieteellisesti 
sijaitsevat toistensa läheisyydes-
sä, ja joiden historia ja kulttuuri 
ovat toistensa kaltaisia. Yhteistyö-
tä kannattaa lähteä tiivistämään 
niin sanotuista ”pehmeistä ky-
vyistä”, joilla tarkoitetaan koulu-
tuksen ja harjoitusten tapaisia yh-
teistyömuotoja. Askel askeleelta 
eteenpäin tuntuu olevan toimivin 
malli, kaikkea ei kannata yrittää 

Suorituskykyjen yhteiskäyttö ja jakaminen:

merivalvontayhteistyö

Sanna Laaksonen
Erityisasiantuntija, Puolustusministeriö

Kansainvälistä puolustusyhteistyötä on viimeisen kahden vuoden ajan leimannut ta-

louslama. Lähes kaikkialla Euroopassa puolustushallinnot ovat kärsineet budjetti-

laskuista, joissain maissa jopa 20 prosentin pudotuksesta.

Teem
a
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kerralla. Yhteistyön esteiksi koet-
tiin muun muassa luottamuspula 
(kuka tulee apuun, jos kriisi koit-
taa?) sekä muun muassa eroavai-
suudet kansallisessa lainsäädän-
nössä ja budjettisykleissä. Huol-
tovarmuus tahdotaan myös pi-
tää itsellä. Pohjoismainen yhteis-
työ (NORDEFCO) nähdään erin-
omaisena esimerkkinä ”pooling 
and sharing”- työstä ja se täyt-
tääkin selvityksessä esiintyneet 
tunnusmerkit onnistuneelle suo-
rituskykytyölle. 

Miten tämä kaikki sitten 
liittyy merivalvontaan ja meri-
alueiden turvallisuuteen? 

Suomi on johtanut Euroo-
pan puolustusviraston puitteis-
sa toimivaa MARSUR (Maritime 
Surveillance) meritilannekuva-
hanketta vuodesta 2005. Suo-
mi toimii hankkeen johtovaltio-
na ja siihen osallistuu 15 maa-
ta, joista Espanja, Italia, Iso-Bri-
tannia, Ranska, Ruotsi ja Suomi 
ovat mukana viime keväänä to-
teutetussa järjestelmän testivai-
heessa. Järjestelmä otettiin ope-
ratiiviseen käyttöön 1.7.2011.

MARSUR on esimerkki 
EU:n jäsenmaiden suorituskyky-

jen kustannustehokkaasta yhteis-
käytöstä, jolla parannetaan tilan-
netietoisuutta, kehitetään yhteis-
toimintaa ja lisätään merialueiden 
turvallisuutta. Järjestelmä sovel-
tuu normaaliolosuhteissa, häiriö- 
ja poikkeustilanteissa sekä soti-
laallisissa kriisinhallintaoperaati-
oissa tapahtuvan yhteisen me-
ritilannekuvan muodostamiseen 
ja jakamiseen. MARSUR mahdol-
listaa myös muiden meriympäris-
tössä toimivien viranomaisten liit-
tymisen järjestelmään.

Järjestelmän operatiiviseen 
käyttöön on tarkoitus saada mu-
kaan kaikki Euroopan merivaltiot. 
Suomen ehdotuksesta järjestel-
män kehittämistä jatketaan myös 
Euroopan puolustusvirastossa. 
Tarkoituksena on parantaa järjes-
telmän toiminnallisuuksia ja tie-
toturvallisuutta sekä mahdollistaa 
järjestelmän joustavampi käyttö. 
Suomi on lupautunut toimimaan 
myös jatkokehitysvaiheen johto-
valtiona. Järjestelmän täysi ope-
ratiivinen valmius on tarkoitus 
saavuttaa vuoden 2013 alussa. 
MARSUR-hankkeen puheenjoh-
taja, komentaja Pasi Staff Meri-
voimista on saanut työstään pal-
jon kiitosta ja hän on vienyt aktii-
visesti hanketta eteenpäin.

MARSUR on jatkoa Suo-
men hyville kokemuksille vuon-

na 2006 käynnistyneestä me-
ritilannekuvayhteistyöstä Ruot-
sin kanssa. Myös vuonna 2009 
käynnistynyt Itämeren alueen 
meritilannekuvayhteistyö (SUC-
BAS) on toiminut rohkaisevana 
esimerkkinä laaja-alaisen tilan-
nekuvayhteistyön tuomasta li-
säarvosta. SUCBAS on halpa ja 
toimiva käytäntö, joka rakentuu 
eri maiden kansallisille järjestel-
mille, mitään uutta organisaa-
tiota ei ole tarvinnut rakentaa. 

Molemmat hankkeet ovat 
myös hyviä esimerkkejä siviili-so-
tilasyhteistyön tärkeydestä. Näi-
den tulee kulkea käsi kädessä. 

Suomen tähän mennessä 
saamat positiiviset kokemukset 
”pooling and sharing”- yhteistyös-
tä puoltavat aktiivisista osallistu-
mista jatkotyöskentelyyn. Sotilaal-
listen suorituskykyjen yhteiskäyt-
tö ja jakaminen on konkreettista 
ja käytännönläheistä kansainvä-
listä puolustuspoliittista yhteistyö-
tä, jolla tähdätään aina suoritus-
kykyisempiin ja kansainvälisesti 
yhteensopivimpiin puolustusvoi-
miin kustannustehokkaasti. Yh-
teistyön lähtökohta on kuitenkin 
aina kansallinen tarve.

Komentaja Pasi Staff MARSUR
hankkeen demonstraatiopäivässä 
Brysselissä 30.6.2011. 

SUCBAS kokoaa kansallisen merivalvontatiedon yhdeksi koko Itämeren 
alueen kattavaksi valvontatiedoksi. 

euroPean deFence agency

SucbaS 2011

1 Pääministeri Jyrki Kataisen 
hallituksen hallitusohjelma, 
2011. s. 22.

Meripuolustus - yhteinen asiamme
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Markku Salomaa
VTT Markku Salomaa on Euroopan sotahistorian dosentti (UEF), 
strategian vieraileva professori (BuU)

V enäjä yhdisti viime 
vuodesta lukien Le-
ningradin sotilaspiirin, 

Moskovan sotilaspiirin, Itämeren 
laivaston, Pohjoisen (Jäämeren) 
laivaston ja Kaliningradin soti-
lasalueen yhdeksi strategiseksi 
puolustusalueeksi, mitä johtaa 
Pietarissa esikuntaa pitävä länti-
nen strateginen johtokeskus. Si-
tä kutsutaan myös uudeksi län-
tiseksi sotilaspiiriksi.

Venäjän aseohjelma 
mullistaa

Venäjän asejärjestelmien uudis-
tusohjelma toteutetaan vuoteen 
2020 mennessä. Sen kustan-
nusvaikutus on lopullisista ti-
lausmääristä riippuen 20-23 
biljoonaa ruplaa ja käytetystä 
vaihtokurssista riippuen vastaa-
vasti 502-577 miljardia euroa.

Ohjelman mukaan valmis-
tetaan 1500 uutta lentokonet-
ta, 400 uutta helikopteria ja 200 
uutta ilmatorjuntajärjestelmää. 
Ostoslistalla on Sukhoi T-50 –

häivehävittäjiä, Sukhoi-34 –hä-
vittäjäpommittajia, Sukhoi-35 –
torjuntahävittäjiä, raskaita neli-
moottorisia An-124 Condor –kul-
jetuskoneita, keskiraskaita Iljus-
hin-76MD –kuljetuskoneita, Iljus-
hin-112 –kuljetuskoneita, Iljus-
hin-476 –kuljetuskoneita, A-100 
AWACS –koneita, Kamov-52 –
taisteluhelikoptereita, Mi-28N –
taisteluhelikoptereita, S-400 Tri-
umf –ilmatorjuntaohjusjärjestel-
miä ja 9K720 Iskander-M (SS-
26 Stone) -maataisteluohjuksia. 

Lisäksi tarkoituksena on 
valmistaa ilmavoimille täsmä-
pommeja, jotka tukeutuvat Ve-
näjän omaan satelliittipaikan-
nusjärjestelmään (Glonass). 
Listalla on myös laivastoille nel-
jä uutta helikopteritukialusta, 15 
fregattia, 35 korvettia, kaksi uu-
dentyyppistä lentotukialusta en-
sin Pohjoiselle laivastolle ja sen 
jälkeen Tyynenmeren laivastol-
le sekä kuusi strategista Borej –
luokan ohjussukellusvenettä ja 
20 taktisia dieselsähköisiä Lada 

–luokan sukellusvenettä ja muu-
ta monitoimisukellusvenettä.

Nykyisillä öljytuloilla Venä-
jällä on myös varaa toteuttaa nä-
mä tilausohjelmat. Venäjän tä-
män vuoden virallinen puolus-
tusbudjetti on 1520,8 miljardia 
ruplaa eli 38,2 miljardia euroa. 
Kun niihin lisätään puolisotilaal-
listen joukkojen kuten rajavartio-
joukkojen, hätätilajoukkojen ja 
FSB:n sisäisten turvallisuusjouk-
kojen menot 694 miljardia rup-
laa (17,4 miljardia euroa), saa-
daan kokonaismenoiksi 2214,8 
miljardia ruplaa eli 55,6 miljar-
dia euroa, mitä ei ole korjattu 
ostovoimapariteettikertoimella. 
Korjattuna summa nousee yli 
sataan miljardiin euroon.

Venäjän huippunykyaikai-
nen stealth- eli häivehävittä-
jä eli tutkassa näkymätön Suk-
hoi T-50 esiteltiin julkisuudes-
sa 21.8.2011. Ensilentonsa se 
teki 29.1.2010. Vuonna 2012 
konetta valmistetaan 10 kap-
paleen erä. Koneen testilennot 

Venäjä puolustaa 
Kaliningradia Itämereltä
Venäjän federaatio on palauttanut uloimman puolustusvyöhykkeensä Itämerelle. Myös 

NATO on aktivoitunut Itämerellä ja Venäjä haluaa osoittaa, että siitä ei tule NATO:n si-

sämerta. Venäjä aikoo huoltaa ja puolustaa Kaliningradin aluetta kaikissa olosuhteis-

sa nimenomaan Itämeren merialueen ja sen ilmatilan kautta, koska muita reittejä ei ole.
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on määrä saattaa päätökseen 
2013. Koneen tuotanto-ohjel-
massa on 1000 hävittäjän val-
mistaminen vuodesta 2016 lu-
kien. Niistä tulee ensivaiheessa 
200 Venäjän omaan käyttöön 
ja 200 vientiin. Koneen piti ol-
la operatiivisessa käytössä jo 
2010, mutta sen kehitystyö on 
kärsinyt teknisistä vaikeuksista.

Su T-50 muistuttaa ulkoises-
ti amerikkalaista viidennen suku-
polven F-22 Raptoria, missä kol-
mikulmaisten muotojen ja huo-
koisten pintamateriaalien ansios-
ta tutkasäteet joko hajoavat tai 
absortoituvat. Kun F-22:n suurin 
lentoonlähtöpaino on 24 tonnia, 
on se T-50:llä 37 tonnia. Nyt tes-
tattavana olevat koneet on varus-
tettu Su-27 –koneissa käytetyn 
kaksoismoottorin (AL-41F) paran-
netulla versiolla (AL-41F1), mutta 
vuodesta 2015 lukien niihin asen-
netaan vielä tehokkaammat kak-
soismoottorit, jotka on kehitetty 
versiosta AL-31 ja tunnetaan tyyp-
pimerkillä 117S. Hävittäjän oh-
jaamo, avioniikka ja kontrollijär-
jestelmä on puolestaan suunni-
teltu hävittäjän Su-35BM:n poh-
jalta, mutta Su-35:n passiiviseen 
skannaukseen perustuvaa tutka-
järjestelmää ei ole otettu uuteen 
hävittäjään. 

 T-50:n tutkajärjestelmä on 
aktiivinen kolmeen suuntaan 
katsova. Tutka ja taistelunjoh-
tojärjestelmä mahdollistavat toi-
minnan maa-, meri- ja ilmamaa-
leja vastaan kaikissa sääolosuh-
teissa ja kaikkiin vuorokauden-
aikoihin 24/24 t. Kone pystyy 
nousemaan 300-400 metrin 
kiitoradoilta ja yltää 2.0-ker-
taiseen äänennopeuteen. Se 

pystyy ottamaan joko kahdek-
san R-77 –ilmataisteluohjusta 
tai kaksi 1500 kilon ohjattavaa 
liitopommia merimaaleja vas-
taan. Vastaavasti kone voi ottaa 
myös kaksi risteilyohjusta, joi-
den kantama on 400 kilomet-
riä. Koneen oma toimintamatka 
on 5500 kilometriä ja se on il-
matankkauskykyinen.

Itämeren strategia 
aktivoitu

Venäjän näkökulmasta NA TO:n 
laajeneminen Baltiaan ja Puo-
laan oli suuren luokan kysymys, 
koska Venäjälle maailmansodas-
ta lähtien kuulunut Kaliningrad 
eli entinen Itä-Preussi on näiden 
puristuksessa ja tiukan tullen 
eristyksissä. Avun turvaaminen 
Kaliningradille on vaativa tehtä-
vä. nykyisissä oloissa, jolloin ko-
ko Luoteis-Venäjä on Norjan ja 
nyt myös Baltian sekä Puolan 
kautta NATO:n pihdeissä.

Venäjän ilmavoimien Main-
stay-AWACS A-50U –koneet  ke-
hitettiin yhtäaikaisesti MiG-31BM 
-hävittäjäkoneiden ja Il-78M Mi-
das -ilmatankkauskoneiden kans-
sa 1987. Konetyypit luotiin laivas-
ton ilmavoimille alunperin avome-
riolosuhteisiin operoimaan Yhdys-
valtain lentotukialuksia, hävittäjä-
koneita, pommikoneita ja ristei-
lyohjuksia vastaan. Midas -ilma-
tankkauskoneen oma toiminta-
säde on 4600 kilometriä ja las-
tauskyky 40 tonnia. Näitä ilma-
tankkauskoneita Venäjän ilmavoi-
milla on 20 kappaletta. Samoin 
20 kappaletta on nelimoottori-
sia Mainstay-AWACS -koneita, 
joiden selässään kantama tutka 
katsoo alaspäin ja pystyy havait-

semaan kaikki 300 kilometrin sä-
teellä matalalla lentävät kohteet.

Mainstay toimii samalla 
Mig-31 -koneiden taistelunjoh-
tokeskuksena. MiG-31 tunne-
taan NATO-nimellä Foxhound. 
Näiden pitkämatkan torjuntahä-
vittäjien toimintasäde on ilman 
välitankkausta 2100 kilometriä. 
MiG-31 yltää 2,4-kertaiseen ää-
nennopeuteen ja siinä on 8 il-
mataisteluohjusta. MiG-31 -ko-
neita on edelleen Venäjän laivas-
ton ilmavoimien käytössä 30 ja 
ilmapuolustusjoukoilla 188. Nii-
tä ei ole kuitenkaan suoraan Jää-
meren laivaston ja Itämeren lai-
vaston ilmavoimilla, vaan länti-
sen strategisen johtokeskuksen 
erikoisjoukoilla, joilla niitä on 41, 
ja alueen ilmapuolustusjoukoilla 
34. Tankkauskoneiden saatta-
mina ja tutkakoneiden johtami-
na nämä hävittäjäkoneet pysty-
vät tempaamaan ilmaherruuden 
laajallakin alueella. 

Pohjoisella laivastolla on 
lisäksi 39 kappaletta Tu22M 
Backfire C –pommikoneita, jot-
ka on varustettu risteilyohjuk-
sin. Backfire –koneet yltävät 
2,0-kertaiseen äänennopeuteen 
ja ovat siis MD F-18 Hornete-
ja nopeampia ja yltävät myös 
pitempään toimintamatkaan 
(4000 km). Uudet tutkassa nä-
kymättömät Su T-50 –koneet 
ovat odotettavasti kaikin tavoin 
vieläkin tehokkaampia.

Valmiusjoukot aina 
valmiina

Venäjän asevoimien koko-
naisvahvuudesta, mikä on 
1046000 sotilasta, on valmi-
usjoukoissa 170000 sotilasta, 
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joiden vahvuudesta 35000 lu-
keutuu maahanlaskujoukkoihin 
ja erikoisjoukkoihin (spetsnaz), 
mitkä on koottu vain ammatti-
sotilaista (kontraktner). 

Pysyvän valmiuden ilmakul-
jetteiset maajoukot eli maahan-
laskujoukot (VDV) siirrettäisiin 
kriisialueelle tai sen tuntumaan 
jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Ne kykenevät täysin 
itsenäiseen toimintaan 3-5 vuo-
rokauden ajan, kunnes niiden on 
saatava täydennystä. Mukanaan 
ne vievät kohdealueelle omat 
satelliittiviestintäjärjestelmänsä, 
epäsuoran tulen tykistönsä ja il-
matorjuntayksikkönsä.

Maahanlaskujoukkoja on 
neljä divisioonaa, joista kussa-
kin on kaksi laskuvarjorykment-
tiä eli ilmarynnäkkörykmenttiä. 
Varsinaisia erikoisjoukkoja on 
seitsemän spetsnaz –prikaatia. 
Pietarissa esikuntaa pitävän län-
tisen strategisen johtokeskuksen 
alaisuudessa näistä joukoista on 
kolme maahanlaskudivisioonaa, 
kaksi spetsnaz –prikaatia ja yksi 
ilmakuljetteinen tiedustelupatal-
joona. Baltiasta katsoen lähim-
pänä on Pihkovaan sijoitettu 76. 
maahanlaskudivisioona. 

Venäjän ilmavoimien kulje-
tuskyky riittää nykyisellään kui-
tenkin vain yhden maahanlas-
kurykmentin siirtoon kerralla va-
rusteineen. Kuljetusilmavoimilla 
on yhteensä 112 raskasta kul-
jetuskonetta, jotka ovat tyypeil-
tään Antonov-124 Condor, An-
tonov-22 Cock ja Iljushin-76M 
Candid, sekä 50 keskiraskasta 
ja 105 kevyttä kuljetuskonetta. 
Lisäksi ilmavoimilla on 40 ras-

kasta kuljetushelikopteria, jot-
ka ovat tyypiltään Mi-26 Halo 
ja Mi-6 Hook, sekä 520 kes-
kiraskasta kuljetushelikopteria.

Maahanlaskudivisioonan 
maahanlaskualue voi olla jopa 
300 kilometrin syvyydessä, jolle 
etäisyydelle raskaat Mi-26 ja Mi-
6 –kuljetushelikopterit pystyvät 
tuomaan täydennyksiä. Prikaa-
tien maahanlaskualueet voivat 
olla 30-50 kilometrin etäisyy-
dellä toisistaan sekä pataljooni-
en maahanlaskualueet 20-40 ki-
lometrin sisällä toisiinsa nähden.

Varsinaiset erikoisjoukot ei-
vät puolestaan toimi yleensä 
komppaniaa suuremmissa ko-
koonpanoissa. Tavallisimmin 
toiminnalliset spetsnaz -ryhmät 
ovat 5-8 miehen suuruisia, jotka 
voidaan toimittaa jopa 1000 ki-
lometrin syvyyteen vihollisen se-
lustaan joko ilma- tai sukellusve-
nekuljetuksella. Ryhmän toimin-
ta-alue voi olla 25-40 neliökilo-
metriä. Prikaatista kyetään muo-
dostamaan 120 toiminnallista 
ryhmää ja komppaniasta 15.

Uudet Iskanderit  
ovat jo alueella

Läntisessä sotilaspiirissä on otet-
tu käyttöön uudet 9K720 Iskan-
der-M -maataisteluohjukset. NA-
TO tuntee ne koodinimellä SS-
26 Stone. Se on operatiivis-tak-
tinen armeijatason ohjustyyppi, 
joka voidaan varustaa sekä ta-
vanomaisella että ydinkärjellä. 
Siten se luokitellaan NATO:ssa 
joukkotuhoaseeksi. Tavanomais-
ten kärkien valikoima on moni-
nainen. Kärki voidaan varus-
taa aerosolipommiksi, rypäle-

pommiksi, bunkkeripommiksi 
ja elektromagneettiseksi häirin-
täräjähteeksi. Ohjuksen kanta-
maa voidaan säätää 280-500 
kilometrin ulottuvuuteen. 

Sen arvioidaan pystyvän yli 
500 kilometrin ja jopa 700 ki-
lometrin kantamaan ydinräjäh-
teillä, jotka ovat suhteellisen ke-
vyitä tavanomaisiin verrattuna. 
Koko ohjuksen paino on 3800 
kiloa, mistä voi olla varsinais-
ta räjähdettä 480 kiloa. Ohjuk-
sen osumatarkkuus on 30 met-
riä.  Esimerkiksi Kaliningradista 
käsin ohjuksella voidaan kattaa 
koko Baltia ja suurin osa Puo-
laa. Ohjus on tarkoitettu soti-
laallisten kohteitten tuhoami-
seen kuten ohjusasemat, ilma-
torjunta-asemat, raketinheitin-
asemat, raskaan tykistön ase-
mat, sotilaslentokentät, esikun-
nat ja viestikeskukset. 

Yhdessä Iskandereilla va-
rustetussa ohjusprikaatissa on 
kolme patteristoa, joista kussa-
kin on kolme patteria ja patte-
reissa puolestaan kussakin kol-
me ohjuslavettia. Patteriin kuu-
luvat ohjusajoneuvojen lisäksi 
latausajoneuvot, komentokes-
kus ja liikkuva dataprosessoin-
tikeskus. Ohjuslavetteina toimi-
vat nopeat ja ketterät 4-akseli-
set pyöräajoneuvot, joista kus-
sakin on kaksi ohjusta. 

Siten prikaatissa on 27 oh-
juslavettia, jotka pystyvät laukai-
semaan kerralla 54 ohjusta noin 
minuutin sisällä. Yhteislaukauk-
sen jälkeen prikaati vaihtaa ase-
maa, jolloin sitä on vaikea pai-
kantaa ja tuhota. Ohjuksia pri-
kaatilla on noin 100. 



34

B altian maiden kävi toi-
sin. Ensin Neuvosto-
liitto miehitti Baltian, 

sitten Saksa ja pian taas Neu-
vostoliitto vuoteen 1991 saak-
ka. Siperia opetti sadoilletuhan-
sille Virolaisille, Latvialaisil-
le ja Liettualaisille neuvos-
tototuutta kovalla kädellä. 
Appiukko sai 25+5 vuotta 
Siperian vankityöleirejä sii-
tä hyvästä, että oli jatkoso-
dassa puolustamassa Suo-
mea virolaisena vapaaeh-
toisena. Hänestä, Suomen 
reservin upseerista, veljes-
kansan vapauden edestä kaatu-
minenkin oli parempi vaihtoehto 
kuin Hitlerin tai Stalinin kanssa 
kaveeraaminen. On arvioitu, et-
tä neuvostomiehitykset aiheutti-
vat Viron kansalle 17,5 prosen-

Valitsiko Suomi 
Venäjän etupiirin
Molotov ja Ribbentrop jakoivat elokuussa 1939 Euroopan etupiireihin, joita alettiin 

viedä käytäntöön  saman tien. Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin, alkoi poliitti-

nen ja sotilaallinen painostus, tuli aluevaatimukset ja Neuvostoliitto hyökkäsi mar-

raskuun lopussa koko itärajan pituudelta. Hyökkäykset torjuttiin molemmissa so-

dissa, Suomea ei miehitetty ja säilytimme itsenäisyytemme. Ystävyys-, Yhteistyö- 

ja Avunantosopimuksen kanssa opittiin elämään niin hyvin, että siitä tuli suoras-

taan poliittisen eliitin elämäntapa, Finlandizierung. Siitä ei päästy enää eroon 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkään, vaan se tuntui kahlitsevan vielä vuosituhan-

nen vaihteessakin poliittisen johtomme ajatuskanavia.

tin henkilöstötappiot. Ihmisoike-
usrikkomuksia tapahtui niin pal-
jon, ettei niitä pystyisi tässä lu-
ettelemaan. Lisäksi vielä se, et-
tä Baltiaan muualta tuodut neu-
vostokansalaiset olivat etuoikeu-

tetussa asemassa. He olivat ta-
savertaisempia, kuin oman 
maan kansalaiset. 

Suomalaiset poliitikot ke-
huskelevat venäjäntuntemuk-
sellaan ja ihmettelevät, miksi 

virolaiset suhtautuvat Venäjään 
niin epäluottavaisesti. Ei kanna-
ta ihmetellä, kipeiden kokemus-
ten kautta opittua venäjäntun-
temusta löytyy Baltiasta liian-
kin paljon, jokaisesta perheestä.

Turvallisuusratkaisut

Neuvostoliiton talous ro-
mahti ja kommunistinen 
hallintojärjestelmä tuli tien-
sä päähän. Liitto hajosi ja 
entiset länsimaat saivat va-
pautensa takaisin. Erilainen 
lähihistoriamme johti osal-
taan myös erilaisiin turvalli-

suuspoliittisiin ratkaisuihin, kun 
Euroopan turvallisuusasetelmat 
pantiin uusiksi.

Itsenäistyytensä takaisin 
saaneille valtioille vapaus mer-
kitsi paluuta länteen ja länsi-

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä  
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.

”Finlandizierung 
eli tosiasioiden 
kieltäminen oli 

turvallisuuspoliittisen 
johdon viisaus.“
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maiseen arvomaailmaan. Länt-
tä edustivat Nato ja Euroopan 
Unioni tässä järjestyksessä ai-
nakin Baltiassa. Nato takasi rau-
han ja antoi takuut nuorelle it-
senäisyydelle, Euroopan Unioni 
antoi taloudellisen turvan. 
Baltian maat ottivat alus-
ta pitäen molempien liitto-
jen jäsenyyden päämääräk-
seen. Tärkeämpänä pidet-
tiin Naton jäsenyyttä. Balti-
an maiden poliittisille johta-
jille on syytä nostaa hattua: 
reilussa kymmenessä vuo-
dessa Neuvostotasavaltojen 
Liitosta Naton ja Euroopan Unio-
nin jäseneksi on huippusuoritus, 
joka hakee vertaistaan.

Neuvostoliiton manttelin-
perijä Venäjä oli poliittisesti, ta-
loudellisesti ja sotilaallisestikin 
heikko, eikä siitä ollut vastavoi-
maksi Natolle. Nato täytti Eu-
rooppaan entisiin neuvostota-
savaltoihin syntyneen sotilaalli-
sen tyhjiön. 

Naton laajeneminen oli pro-
sessi, joka oli erityisesti jotakin 
muuta kuin sotilaallinen valtaus-
operaatio. Se oli ennenkaikkea 
länsimaisen arvomaailman vie-
mistä entisiin neuvostotasaval-
toihin, jossa sille oli huutava tar-
ve. Se sisälsi demokraattisten 
arvojen lujittamista, oikeusjär-
jestelmän uusimista, länsimai-
sen tekemisen laadun omaksu-
mista valtionhallinnossa ja muu-
allakin ja niin edelleen. Tässä 
Nato on onnistunut hyvin. Na-
ton laajeneminen Baltiaan on 
vakauttanut alueen turvallisuus-
poliittista tilannetta sekä lujitta-

nut jäsenmaidensa sitoutumista 
demokraattisiin arvoihin.

Suomella oli tilaisuus liittyä 
Naton laajenemisprosessiin yh-
dessä Baltian maiden kanssa. 
Turvallisuuspoliittiselle johdollem-

me raportoitiin hyvissä ajoin Bal-
tiasta, että Nato laajennee Balti-
aan jo vuonna 2004. Ennusmer-
kit olivat niin selkeät. Poliittinen 
johtomme ei kuitenkaan tarttu-
nut tilaisuuteen, eikä nähnyt Na-
ton laajenemisprosessin sisään. 
Silloinen pääministeri Paavo Lip-
ponen totesi jo vuonna 2000, et-
tä Naton mahdollinen laajenemi-
nen Baltiaan ei vaikuta Suomen 
turvallisuuspoliittiseen tilantee-
seen. Finlandizierung eli tosiasi-
oiden kieltäminen oli turvallisuus-
poliittisen johdon viisaus. Presi-
dentti Paasikivi kyllä opetti, että 
kaiken viisauden alku on tosiasi-
oiden tunnustaminen.

Strateginen arviointivirhe

Mielestäni turvallisuuspoliittinen 
johtomme teki tuolloin strategi-
sen arviointivirheen, ja Suomi 
samalla etupiirivalinnan. Valit-
simme kuuluvamme Venäjän 
etupiiriin, siihen samaan, jon-
ka takia Neuvostoliitto hyökkä-
si Suomeen 1939 ja Georgiaan 

vuonna 2008. Turvallisuuspo-
liittisen johtomme muisti on pe-
lottavan lyhyt. Tai siltä puuttuu 
realiteettien ymmärrys ja Venä-
jän tuntemus. En halua uskoa, 
että valinta oli tietoinen, ja pi-

dimme länsimaisia arvo-
ja parempana venäläistä 
etiikkaa, joka antaa kor-
ruptiolle, petokselle se-
kä lain yläpuolella olevan 
väkivaltakoneiston käytölle 
moraalisen oikeutuksen.

Harmaata aluetta Na-
ton ja Venäjän rajalla on 
enää vain Suomessa ja toi-

sella epävakaalla suunnalla Bal-
kanilla. Etupiiriajattelu näyttää 
palanneen Venäjän politiikkaan 
voiman ja vallan tunnusmerkki-
nä.  Etupiirinsä puolustamises-
sa Venäjä on valmis verenvuo-
datukseen, kuten Georgian so-
ta osoitti. Sillä on edelleen soti-
lastukikohtia ja joukkoja maassa 
kansainvälisestä painostuksesta 
huolimatta. Sodan syyksi Venäjä 
on ilmoittanut, että se halusi es-
tää Georgian liittymisen Natoon. 
Kriisiytettiin naapurisuhteet, niin 
Naton ovi kopsahti kiinni. Naa-
purisuhteiden tulee olla kunnos-
sa, jos haluaa Natoon.

Venäjä vastustaa edelleen 
Naton laajenemista, nyt sillä 
on myöskin vastavoimaa. Saa-
pa nähdä, menikö Nato-juna 
menojaan vuonna 2004 Suo-
men jäädessä asemalle yksin. 
Luotsausvirhe tehtiin 10 vuot-
ta sitten, ja karit häämöttävät 
nyt edessä. Silloin ei olisi koira 
perään haukkunut, nyt saattaa 
murahtaa karhu.

”Etupiiriajattelu 
näyttää palanneen 

Venäjän politiikkaan 
voiman ja vallan 

tunnusmerkkinä.”
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Korkeemmas kärees
Sotilaan pyhät hetket
Jukka Seppänen ja Vesa Aurén (toim.)
Sid., 178 s. Maasotakoulu 2012.

Kun muu yhteiskunta on ollut vieraantumassa pyhän tunteesta ja tuntemisesta, so-

tilaat pääsevät ja myös joutuvat kohtaamaan pyhiä hetkiä sekä rauhan että kriisin 

ajan tehtävässään. Arjenpalveluskin sisältää pyhiä ja hyviä hetkiä ja kriisiajan toimin-

nassa ollaan aina ihmiselämän viimeisen, pyhän rajan eli ajallisen elämän päättymi-

sen ja kuoleman äärellä.

Maasotakoulun sotilaspastori Jukka Seppänen ja Maavoimien kenttärovasti 

Vesa Aurén ovat toimittaneet ja valtaosin myös kirjoittaneet sotilasperinteisiin, py-

hiin hetkiin ja niiden historiaan, merkitykseen sekä toteutukseen syventävän teok-

sen Sotilaan pyhät hetket. Kirja toimii sekä asiat huolellisesti taustoittavana oppi-

kirjana että tutunomaista hiljaista tietoa kokoavana ja tallentavana tietoteoksena.

K olmiosainen Sotilaan 
pyhät hetket valottaa 
ensimmäisessä luvus-

saan ihmisen hengellistä tuke-
mista, johon kuuluvat erityises-
ti jumalanpalveluselämä eli 
messut, sanajumalanpalve-
lukset, rukoushetket ja kir-
kolliset toimitukset. Toisessa 
luvussa pureudutaan hen-
gelliseen ja henkiseen tuke-
miseen sekä psyykkiseen 
toimintakykyyn tarkastele-
malla muun muassa sielun-
hoidon ja kriisityön menetel-
miä. Kolmas luku kokoaa sotilai-
den maailmaan ja sotilassielun-
hoitoon kuuluvia eettisiä kysy-
myksistä ja pohdiskelee työn yh-
teiskunnallista merkitystä.

Yksityiskohtainen esitys 
houkuttaa lukijaa vakaumuk-
seen katsomatta: liiteosan kiintoi-

sat, lyhyet sotaväen pyhien het-
kien katsaukset kielivät vaikkapa 
sen, että puolustusvoimiemme 
nimeksi tarjottiin 1850-luvulla 
sanaliittoa Suomen varjelusväki.

Hyväst on kaik’

Sotilaspastori Jukka Seppänen 
kirjoittaa ihmisen henkisestä ja 
hengellisestä tukemisesta. Hän 
kertoo saaneensa opin myöntei-
sen ajattelun merkitykseen van-
hemmiltaan, pienten puheitten 
kautta. Henkinen perintö siirtyi 

pienissä lausahduksissa: Kyllä 
myö selvitään. Hyväst on kaik’!

Seppänen tiivistääkin oi-
vallisesti sympaattisen oppikir-
jan ydinsanoman toteamalla, et-

tä henkisen kunnon ylläpi-
tämisen keinoihin tai edes 
niin sanottuun myönteiseen 
ajatteluun ei varsinaisesti lii-
ty mitään uutta, sillä rakkau-
desta lähtevässä elämänkat-
somuksessa asioita tulkitaan 
aina optimistisesti. Vaikka 
juuri nyt ympärillä olisikin pi-
meää, voimme olla varmoja 

siitä, että me selviämme. Hän ke-
hottaa nostamaan hyvät ajatuk-
set ja teot niiden ansaitsemaan 
arvoon. Toisia ihmisiä, Jumalan 
kuviksi luotuja, kannattaa Seppi-
sen mukaan kehua. Silloin tavoit-
telemme heidän parastaan, puo-
lustamme heitä ja vahvistamme 

Johtajakoulutukseen 
valittaville koti, 

uskonto ja isänmaa 
eivät ole arvoina pelkkä 

muinaismuisto.
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heidän itseluottamustaan. Kristi-
tyn elämässä kaikki on aina vii-
me kädessä hyvin, olipa ympä-
rillä oleva tilanne sitten mikä ta-
hansa, sillä taivaallinen Isä rakas-
taa meitä lempeästi ja tulkitsee 
kaiken meidän parhaaksemme, 
sotilaspappi muistuttaa. Ja ver-
taistuki on parasta sosiaalista tu-
kea. Ihminen kun tarvitsee hy-
vän ruumiillisen ja henkisen kun-
non ohella myös yhteisöllisyyttä.

Ora et labora

Kenttärovasti Vesa Aurénin ja 
Seppäsen pohdinta hengelli-
syydestä ja rukouksesta voi-
man lähteenä kuljettaa lukijaa 
mennessään. He viittaavat tut-
kimuksiin, joissa on osoitettu 
hengellisyyden merkitys muun 
muassa sairaana olevan toipu-
mista edistävänä voimavarana. 
Kenttärovasti Jouni Parviainen 
avaa sotilaan arvokäsitteitä ja 
tulkitsee, että johtajakoulutuk-
seen valittaville koti, uskonto ja 
isänmaa eivät ole arvoina pelk-
kä muinaismuisto. Ne viitoitta-
vat itse kunkin elämän valinto-
ja. Vanha benediktiläinen tun-
nus Ruokoile ja tee työtä – Ora 
et labora – sopii kirjoittajien mu-
kaan hyvin sotilaan ja sotilaspa-
pin ohjenuoraksi.

Aurénin ja Seppäsen kir-

jaamat uskontodialogin periaat-
teet istuvat minkä hyvänsä ny-
kyorganisaation johtamisoppien 
rajapyykeiksi: toisen kunnioitta-
minen, kuunteleminen ja uteli-
aisuus, avoimuus ja rehellisyys, 
kriittisyys ja rakentavuus, toisen 
pyhän kunnioittaminen, omien 
sekä toisen lähtökohtien tuntemi-
nen ja tunnustaminen, vastavuo-
roisuus ja vieraanvaraisuus sekä 
luottamus luovat vahvan, turvalli-
sen kilpailuedun yhteisön toimin-
ta-ajatuksesta riippumatta.

Kenttäpiispa Hannu Nis-
kanen kilpistää kirjan sanoman 
toteamukseen, että sotilasyh-
teisön elämään on aina liittynyt 
erityinen tietoisuus elämän ra-
jallisuudesta. Hengellisellä työllä 

on sen keskuudessa oma paik-
kansa. Katoavan maailman kes-
keltä tähyillään Niskasen sanoin 
iankaikkisuutta. Pyydetään Ju-
malan apua ja siunausta.

Pekka Kurvinen

Korkeemmas kärees
Sotilaan pyhät hetket
Jukka Seppänen ja Vesa Aurén (toim.)
Sid., 178 s. Maasotakoulu 2012.
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neen virkamieskulttuurin omim-
mat piirteet? Miten saarilla aloil-
laan eläneet virkamiesperheet al-
koivat pirstoutua oppivelvollisuus-
lain mukanaan tuoman koululais-
muuton seurauksena? Entä naa-
purisopu, minkälaisia strate gioita 
asemayhdyskuntien asukkaat ke-
hittivät sen säilyttämiseksi? Mi-
ten majakoitten auto matisointi 
ja luotsityön modernisoituminen 
koet tiin paikallistasolla?

Tutkimus on rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä lähtevä, ih-
mistä ja ihmisyhteisöä etsivä työ. 
Ensimmäisen teoksen päätee-
man, perheproblematiikan, pu-
nainen lanka on per heen jäsenten 
suhde virkatyöhön ja asemasaa-
reen. Toinen keskeinen ongel-
makenttä on asema yhteisö. So-
sioekologisen pohdinnan tulokse-
na saari määrittyy koealaksi, jon-
ka avulla voi daan selvittää eristy-
neitten asujaimistojen yhteisölli-
siä käyttäytymismalleja. Kol  man-
tena teemana kartoitetaan luotsi- 
ja majakka-ammattien 1900-lu-
vun loppua kohden kiih tynyttä 
murrosta. 

Luotsien elämä on melkein 
analoginen rannikkolinnakkeilla 
asuneiden henkilöiden elä män 

Uloimmalla rannalla
– Luotsi- ja majakkamiesperheet asemayhdyskunnissaan
(On the furthest shore. Maritime pilot and lighthouse keeper families in their station com muni ties).

Väitöskirja, 518 sivua, Suomen Muinaismuistoyhdistys

L uotsit ja majakanvarti-
jat perheineen asuivat, 
elivät ja työskentelivät 

pitkään asema pai koillaan saa-
riston uloimmilla luodoilla sekä 
väylien varsilla saariston sisäl-
lä. 1900-luvun kuluessa nämä 
virkamiesyhdyskunnat kuitenkin 
tyhjenivät. Mitkä olivat ne pe-
rimmäiset syyt, jotka saivat ih-
miset lähtemään, ja minkälaisen 
elämän he jättivät jälkeensä? 

Nyman herättää näissä vai-
enneissa ympäristöissä eletyn 
draaman henkiin. Pääosassa ovat 
luotsi- ja majakkasaarien asuk-
kaat ja heidän tarinansa. Teok-
sessa kysytään: mitkä oli vat luot-
si- ja majakkasaarilla muotoutu-

kanssa. Onkin toivottavaa, et-
tä joku joskus tekisi vastaavan 
työn linnake-elä mästä. Nyma-
nin tutkimus on varsin seikkape-
räinen, mutta kumma kyllä siitä 
puuttuu melkein tyystin yhteis-
työ muiden saaristossa toiminei-
den viranomaisten kuten ran-
nikkotykistön kanssa. Eliväthän 
luotsit, majakanvartijat ja ran-
nikkotykistön henkilöstö mones-
sa paikassa samalla saarella tai 
ainakin hyvin lähekkäin. Nyma-
nin työssä rannikkotykistöä kä-
sitellään muutamalla sivulla hy-
vin ylimalkaisesti, mikä on har-
millista muuten niin perusteelli-
sessa tutkimuksessa.  

Kirjan hinta on 19 euroa ja 
sitä myy Helsingissä Tiedekirja 
(osoite: Kirkko katu 14, 00170 
Helsinki). Kirjasta on otettu kak-
si painosta, joka ovat kutakuin-
kin loppuunmyytyjä. Kirjasta on 
mahdollisesti tulossa kolmas 
painos, joten kirjaa on todennä-
köisesti saatavilla jälleen Tiede-
kirjassa, kun lehti ilmestyy.

Internetistä on ladattavis-
sa 77-sivuinen rinnakkaisjulkai-
su osoitteesta http://www.nba.fi/ 
tiedostot/752e43cd.pdf.

Ove Enqvist
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Hankiin hautautunut kylä
Kertomus kylästä, jota ei enää ole
Taavi Peltola 
Vatnuorin kylätoimikunta, Helsinki 1999, 122 s.

lajoen kylään pataljoona saapui 
22.2.1940 kuluessa. Pataljoo-
na sai 23.2.1940 käskyn siir-
tyä Vilajoelta Pullinniemeen tu-
kemaan niemen puolustustais-
telua. Se osallistui alueen taiste-
luihin menestyksekkäästi mutta 
suuria tappioita kärsien. 

Pullinniemellä sijainnut Vat-
nuorin kylä kärsi kovasti sodas-
ta. Taavi Peltola toteaa kirjassaan 
”Han kiin hautautunut kylä”, että 
kirja ”on kertomus pienen länsi-
kannakselaisen kylän kohtalosta. 
Ker to mus siitä, miten sota raiska-
si ja tuhosi sen vuosisatoja eletyn 
asutuksen, asukkaiden toiveet ja 
tu le vaisuuden suunnitelmat...”. 
Kirja valottaa maanläheisellä ta-
valla alueen taisteluja ja niiden 
vai ku tuksia Vatnuorin kylään.

Kirjassa kuvataan myös ly-
hyesti asukkaiden paluuta koti-
seudulleen jatkosodan alussa, ja 
miten he joutuivat jättämään ko-
tikylänsä toiseen kertaan vuonna 
1944. Alueen taistelut on kuvat-
tu mm. vete raanien kertomusten 
perusteella, vaikka kunnon lähde-
luetteloa kirjassa ei ole. Taistelut 
on esitetty muutamalla kartalla.

Rannikkopuolustuksen his-
toriasta kiinnostuneiden kan-
nattaa tilata kirja ennen kuin se 
loppuu. Vat nuorin Kyläyhdis-
tys ry:llä on vielä noin 30 teos-
ta jäljellä hintaan 12 euroa. Kir-
jan voi tilata Ol li-Pek ka Lehdol-
ta, Närhentie 3, 15540 VIL-
LÄHDE, puh. 040 820 7979, 
op.lehto@phnet.fi

Ove Enqvist

E räs vaihe rannikkopuo-
lustuksen historiasta, 
josta on kirjoitettu vä-

hän, on talvisodassa meripuo-
lustuksen joukoista muodoste-
tut jalkaväkiyksiköt. Eräs tällai-
nen yksikkö oli Patajoona Ki-
veliö. Neuvostojoukot aloittivat 
1.2.1940 ratkaisevan suurhyök-
käyksen Kannaksella, jonka ta-
kia pyrittiin kaikin käytettävis-
sä olevin keinoin vahvistamaan 
Kannaksen puolustusta. Niinpä 
Helsingin loh ko kin sai käskyn 
lähettää jalkaväkipataljoonan 
Viipurin lahdelle. Lohkon alu-
eelta perustettiin 14.2. pataljoo-
na Kiveliö, joka sai nimensä ko-
mentajaksi määrätyn majuri Ki-
veliön mukaan. Pataljoona lähti 
20.2.1940 marssille kohti rinta-
maa. Viipurinlahden rannalle Vi-
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Robert Kajanus
bastu och villa
Ove Enqvist
Kyrkslätts hembygdsförening 2011

S uomenlinnan Rannikko-
tykistökilta ry kunnosti 
1980-luvulla Upinnie-

messä sijaitsevan säveltäjä Ro-
bert Kajanuksen saunan. Korja-
uksia on siitä lähtien tehty useita, 
ja syksyllä 2011 saatiin valmiiksi 
toistaiseksi viimeisin. 

Kilta on julkaissut kaksi pai-
nosta Kajanuksen saunasta ja 
huvilasta kertovasta kirjases-
ta. Kyrkslätts hembygdsförening 
päätti syksyllä 2011 julkaista siitä 

ruotsinkielisen painoksen. 40-si-
vuisen kirjasen taitto on tehty ko-
konaan uusiksi ja tekstiä laajen-
nettu suomenkieliseen versioon 
verrattuna. Teksti päättyy syksyn 
2011 remontin valmistumiseen.

Kirjasta myy Kristiina Slot-
te, Merivirta 16 as. 7, 02320 
ESPOO, pk (09) 801 1116, 
kännykkä 050 525 0022, kris-
tiina _ slotte@yahoo.com, hin-
taan 8 € (sis. postikulut).

Ove Enqvist

Saab SyStemS
Rannikon puolustaja
Saab Systems Oy tarjoaa johtamisjärjestelmäratkai-
suja suorituskykyisen maanpuolustuksen tarpeisiin 
tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Merellisten johtaMisjärjestelMien kehittäMinen 

on ydinosaaMistaMMe:

•	 Ylläpidämme Merivoimien kanssa kehitettyä, operatiivisessa 
käytössä olevaa johtamis- ja suunnittelujärjestelmää.

•	 Varaudumme huomiseen kehittämällä tiiviissä yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa uutta Merileijona-järjestelmää.

•	 Tulevaisuudessa Saabin kehitys- ja tutkimustyön tulokset 
palvelevat niin Suomen meripuolustusta kuin kansainvälisiä 
asiakkaitammekin.

www.saabgroup.com
sales.fi@saabgroup.com

+358 2079 60600



Jäähyväiset Isosaaren 
sotilaskodille
Monet päivystysvuorot Isosaaren linnakkeen sotilaskodissa ovat jääneet mukavina 

muistoina Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Suomenlinnan paikallisosaston sisarten 

mieleen. Nehän ne meitä sotilaskotisisaria ovat noille rannoille vieneet. Vapaaehtoisi-

na, mutta hyvin etuoikeutettuina vierailijoina olemme voineet elää hienoja hetkiä sekä 

toistemme että linnakkeen väen kanssa. Niistä kiitokset kaikille osapuolille. 

Eeva Viljanen
Suomenlinnan paikallisosaston sisar

Lähtötunnelmissa.

K un Rannikkosotilai-
den Huoltoyhdistys oli 
1918 aloittanut rannik-

koalueen luodoilla palvelleiden 
sotilaiden viihtymiseen tarkoitet-

tujen lukutupien perustamisen 
ja milteipä rämäpäisesti ryhtynyt 
vaikeissa olosuhteissa palvellei-
den nuorten ”huoltotoimiin”, tus-
kin kukaan noista innostuneista 

naisista osasi kuvitella, että vaati-
mattomasta joululahjakomiteasta 
tulisi ”yritys”, joka laajimmillaan 
hallinnoisi kymmeniä toimipistei-
tä Raumalta Kotkaan ulottuvalla 

Tapahtum
at

eeva viljanen
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Sotilaskodissa 1950luvulla.

rannikolla, puhumattakaan Laa-
tokan ja Syvärin sodanaikaisista 
sotapesistä. Sotilaskotisisaret ei-
vät yksin olisi kyenneet luomaan 
imperiumiaan, vaan siihen on ai-
na tarvittu puolustusvoimien ym-
märtämys ja osapuolten molem-
minpuolinen hyöty. Rannikkosoti-
laskotiyhdistys on paljon velkaa 
jääkärikenraali Väinö Valveelle, jo-
ka koko pitkän palveluskautensa 
ajan osoitti erityistä myötämiel-
tä ja tukea sotilaskotitoiminnalle. 
Jopa pientä valtionapua on aikoi-
naan osoitettu työllemme. 

Aika, aatteet ja elämän ar-
vot yhteiskunnassa muuttuvat, 
tänään ei koti, uskonto, isän-
maa -kolmikko enää vedä puo-
leensa, tilalle ovat tulleet raha ja 
tuottavuus. Voittojen haaliminen 
on pääasia, mutta ihmisen aika, 
voimat eivätkä kyvytkään oikein 
riitä selvittämään, mitkä keinot 
olisivat sopivia päämäärään pää-
semiseksi. Puolustusvoimissa 
on eletty jo parikymmentä vuot-
ta säästökuurilla, varuskuntia on 
lakkautettu, linnakkeita on suljet-
tu ja hienoja saaria suunnitellaan 
jopa yleiseen virkistyskäyttöön. 
Vuorossa on meitä Suomenlin-
nan paikallisosaston sisaria ki-
peästi koskettava Isosaaren lin-
nakkeen lakkauttaminen. 

Varsinainen sotilaskoti avat-
tiin Isosaareen vuonna 1926, 
samana vuonna kuin Miessaa-

reen ja Rysäkarillekin. Koti sul-
jettiin 1947, mutta uusi koti 
avautui nykyisessä kasarmira-
kennuksessa sen valmistuttua 
1957. Silloin ei enää rakennettu 
yhdistyksen toimesta sotilaskote-
ja, vaan tila osoitettiin puolustus-
voimien taholta. Isosaaren soti-
laskoti ehti toimia samassa tilas-
sa 54 vuotta. Sitä on kohennet-
tu jonkin verran vuosien varrella, 
ja keittiökoneet ovat tulleet hel-
pottamaan työtä. Sotilaskotityö 
on sisarille vapaaehtoinen har-
rastus, mutta toiminnan edelly-
tys on kuitenkin ollut vakituinen 
kodinhoitaja, ja parhaimmillaan 
Isosaaressa on työskennellyt hä-
nen lisäkseen keittiöapulaisiakin. 
Munkinleivonta on kuulunut päi-
värutiineihin alkuajoista lähtien, 
mitä taitoa on ylläpidetty aika 
ajoin munkinleipomiskursseilla. 
Sekin käytäntö on hiljalleen alka-
nut hiipua, kun leipomoalalla on 
alettu käyttää pakastettuja tuot-
teita, jopa sotkumunkit on voitu 
ostaa puolivalmiina. Sen lisäksi 
kahvi ja munkki -menu on yri-
tetty mukauttaa terveellisempien 
tuotteiden trendeihin.

Kasarmin sotilaskodin yhte-
yteen on kuulunut ns. sisarhuo-

ne, johon kaksi henkilöä saat-
toi majoittua. Tila alkoi kuiten-
kin tuntua nykyaikaisista sisaris-
ta riittämättömältä ja yhdistys on-
nistui vuokraamaan saaren hen-
kilökuntamajoituksesta kaksi-
on 1990-luvun alussa. Se lisäsi 
osaltaan halukkuutta viettää vii-
konloppua saarella, olihan käy-
tössä myös sisarten oma lauan-
tainen saunavuoro ja meri, jossa 
uida. Kaksio kalustettiin yhdessä 
Marjan kanssa sotilaskodin kel-
larissa säilynein huonekaluin ja 
seinälle nostettiin Mannerheimin 
suurikokoinen painokuva muis-
tuttamaan harrastuksen henges-
tä. Henkilökohtaisista arkiasiois-
ta oli helppo irtautua, rientää Iha-
laisen kyydissä merelle ja asettua 
kuin toiseen kotiin. Sadonkorjuu-
aikaan sieniä ja vadelmiakin oli 
poimittavissa viemisiksi. 

Salin nurkasta avautui ovi 
hiljaiseen huoneeseen kirja-
kaappeineen. Kirjastotointa hoi-
dettiin huolella aina 1980-luvun 
lopulle, minkä jälkeen teknolo-
gia on romuttanut lukuharras-
tuksen lähes kokonaan. Yhdis-
tyksen puoleen käännyttiin yhä 
useammin erilaisten viihdepeli-
en ja tietokonepohjaisten viih-

Ensimmäinen sotilaskoti.
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dykkeiden toivein, ja niihinhän 
sittemmin onkin keskitytty. In-
ternetyhteydet ja maksupäät-
teet ovat olleet viimeisten vuo-
sien vaatimuksia, joihin on vas-
tattu. kun taas valistustyö, jota 
sotilaskotijärjestö vielä 40-luvul-
la piti osana työtään, on jo ko-
konaan unohdettu, joskin sen 
laadusta kirjaston vanhimmat 
niteet antavat vielä viitteitä.

Varsinaisen tarkoituksensa 
toteuttajana Isosaaren sotilas-
koti on toiminut lukuisien sota-
harjoitusten aikana usein äärira-
joillaan palvellen. Silmieni edes-
sä on yhä elävänä huhtikuinen 
perjantai-ilta sotilaskodissa Lei-
jona-harjoituksen aikaan. Sa-
li oli sakean tupakansavun au-
tereisessa hämyssä; silloin tuh-
ka-astiat olivat pöydillä ja tupak-
kakauppa kävi hyvin. Sotilasko-
din jokainen istuin oli miehitetty 
eikä jonon loppua näkynyt, kun 
väsyneet harmaapukuiset reser-
viläiset olivat saaneet luvan käy-
dä sotilaskodissa. Jonottaessaan 
Seppo Hovi istahti pianon ää-
reen ja tunnelma keveni. Munk-
keja paistettiin sadoittain joka 
päivä, kahvia valutettiin jatku-
vasti ja kassaan kilahtelivat yh-
distykselle niin tärkeät rahat. Si-
saret tekivät työtä aamu viides-
tä yömyöhään; mukana oli silloin 
jo kahdeksankymmentään täyt-
tänyt Ullakin, joka vielä yömyö-

hällä laski rahat. Isosaaresta kä-
sin hoidettiin myös Katajaluoto, 
Miessaari ja Melkki, joihin kahvi- 
ja munkkitarjoilu siirrettiin aluk-
silla. Yhdistyksen oma sotilasko-
tiauto oli sekin mukana ja ajeli 
saarikierroksensa tilausten mu-
kaisesti. Kun leiri päättyi, varas-
tot olivat typötyhjät ja ylimääräi-
sistä munkeista syntyi herkulli-
nen, muistorikas Leijona-korppu.

Ohjelmalliset alokas- ja jou-
lujuhlat oli tapana järjestää ylä-
kerran isossa juhla- ja kuntosa-
lissa. Penkit ja pöydät kannettiin 
paikalle ja parisataa harmaisiin 
pukeutunutta nuorukaista punai-
sine kaulaliinoineen marssi tah-
dikkaasti saliin, asettui kolistellen 
puupenkeille, ja juhla saattoi al-
kaa. Vuosikausia Solmu Mäke-
lä kävi hauskuttamassa tempuil-
laan ja valkoisella tekokanillaan, 
vuorossa olivat sittemmin jo soti-
laskodissa pienemmille joukoille 

tuotetut tanssitytöt ja bodarit, joi-
den vitaalia nuoruutta jotkut ar-
vioivat jopa vaarallisen puhutte-
levaksi olosuhteissa, joissa vain 
rannalta saattoi käydä katsele-
massa kaupungin valoja. Saat-
toivat siinä nuorukaisten yöunet-
kin häiriintyä.

1990-luvulla omaistenpäi-
västä tuli vuotuinen tapahtuma, 
johon sotilaskoti myös panosti 
paitsi myyntipisteineen myös pu-
heenvuoroineen mainostaen va-
paa-ajan harrastusta alokkaiden 
naispuolisille perheenjäsenille. 

Suomenlinnan paikallis-
osaston nimikkokodeista on jäl-
jellä Helsingissä vain Merisota-
koulun sotilaskoti sen jälkeen 
kun Mäkiluodon linnake muu-
tama vuosi sitten lakkautettiin, 
ja nyt myös Isosaaren linnake 
kaikkine muistoineen siirtyy his-
toriaan. Me paikalla työskennel-
leet sisaret voimme vain haikein 
mielin muistella keskenämme 
niitä ihmisiä ja tapauksia, joita 
itse kukin olemme Isosaaressa 
tavanneet ja kokeneet. Mitä iki-
nä tapahtuikin, siitä tuli Isosaa-
ri-muisto, johon liittyy ainutlaa-
tuinen henkilökohtainen kappa-
le Isosaaren historiaa.

heidi PekanderVarusmiehet putsaavat tykkejä 9.1.2011.

Isosaaren kasarmin seinään kiinnitetty muistolaatta.
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Tapahtum
at

R yhmän kutsuivat ko-
koon reservin majuri 
Pertti Reijonen ja re-

servin kapteeni Tapani Puska. 
Tapaaminen alkoi Sotilaskodin 
munkkikahveilla, minkä jälkeen 

komentaja Jukka Alavillamo esit-
teli Merivoimien nykytilannetta 
ja tulevaisuuden näkymiä sekä 
Merisotakoulun toimintaa ja ti-
loja. Entiset opiskelijat pääsivät 
kurkistamaan vanhaan tupaan-

sakin, jossa he jututtivat koulun 
nykyisiä oppilaita. Vilkkaan kes-
kustelun jälkeen kurssi 122 siir-
tyi iltatilaisuuteen Suomenlinnan 
upseerikerholle.

Rannikkotykistökurssi 122  
kokoontui Merisotakoululle

Tuliasemalinjan oppilaista paikalla olivat Gustafsson, Ilmonen, Pertilä, Railo, Rantanen, Reijonen, Rönn, Seppälä, 
Stambej ja Vasara. Tulenjohtolinjaa edustivat Hilden, Kiesiläinen, Kokko, Kurki, Lanamäki, Lojander, Niinimäki, 
Pulkkinen, Puputti, Puska, RintaKnuuttila, Tekari ja Tolmunen. 

Tykistökoulun 122. rannikkotykistökurssin opiskelijat tapasivat toisensa Suomenlinnassa 

viime marraskuun 25. päivänä, jolloin kurssin valmistumisesta oli kulunut päivälleen 45 

vuotta.

www.autrosafe.fi
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O fficersaspirant Kai Ve-
sikallio premierades 
som primus för hela 

reservofficerskurs 239, från vil-
ken utexaminerades totalt 744 
officersaspiranter. Vesikallio, 
som genomfört kursen på eld-
ledningslinjen, premierades ock-
så som primus vid Eldlednings-
batteriet. Han samlade totalt 
114,40 poäng medan medelta-
let för kursen var 80,85 poäng.

Officersaspiranterna Simo 
Hellgren, 104,57 poäng, från 
granatkastarlinjen premierades 
som primus vid Eldställnings-
batteriet och Hans Jansson 
med Kustartilleriets Reseroffi-
cerskurs 139:s Kotivalo-stipen-
dium som framgångsrik kustför-
svarare. Jansson med 103,17 
poäng kom ut som fyra från 1. 
Kompaniet.

Nylands brigads beväringar var framgångsrika 
vid reservofficerskurs 239 i Fredrikshamn

Uudenmaan prikaatin varusmiehet olivat menestyksekkäitä 
reserviupseerikussilla 239 Haminassa

U pseerikokelas Kai Vesikallio palkittiin 
sekä koko reserviupseerikurssin että 
Tulenjohtopatterin priimuksena. Hän 

suoritti tulenjohtolinjalla kurssin, jolta valmistui 
yhteensä 744 upseerikokelasta, joiden keski-
arvo oli 80,85 pistettä. Vesikallion pistemää-
rä oli 114,40.

Upseerikokelas Simo Hellgren 104,57 pis-
teellään palkittiin kranaatinheitinlinjalla Tuliase-
mapatteri-yksikön priimuksena ja upseerikoke-
las Hans Jansson palkittiin Rannikkotykistön 
Reserviupseerikurssin 139 Kotivalo-stipendil-

lä. Hän valmistui 1. Komppaniasta Vesikallion 
ja Hellgrenin jälkeen parhaiten menestyneenä 
rannikon puolustajana 103,17 pisteellä.

Reserviupseerikurssiin 239, joka järjestet-
tiin Haminassa 21.10.2011 - 26.12012, osal-
listui Uudenmaan prikaatista yhteensä 35 va-
rusmiestä ja Merisotakoulussa Suomenlinnas-
sa samaan aikaan järjestettyyn kurssiin kaksi. 
Nyt vastavalmistuneet upseerikokelaat toimivat 
yksiköissään joukkueenjohtajina ennen siirty-
mistään reserviin 6.7.2012 täysin palvelleina.

Från Nylands brigad deltog 
totalt 35 beväringar i reserv-
officerskurs 239 som pågick 
i Fredrikshamn 21.10.2011 - 
26.12012 och två i kursen som 
pågick samtidigt vid Sjökrigs-

skolan i Sveaborg. Nu fortsät-
ter de nyutexaminerade officers-
aspiranterna som plutonchefer 
på sina enheter och hemförlo-
vas 6.7.2012 efter väl utförd mi-
litärtjänstgöring.

Tapahtum
at

kirSi lauri

Kurssin priimus Kai Vesikallio pitämässä priimuksen kiitospuhetta.
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”Herra amiraali, hyvät 
naiset ja herrat,

11. heinäkuuta 2011 Upinnie-
men varuskunnan porteista kä-
veli sisään juuri vapaudestaan 
ja hiuksistaan luopunut, saman-
aikaisesti intoa ja hämmennys-
tä täynnä oleva 19-vuotias nuo-
ri mies. Tuolla miehellä oli unel-

Kasvua ihmisenä
maTruuSi roberT ihaTSu

Merivoimien Reserviupseerikurssi 160:n päätöstilaisuudessa 25.1.2012 juhlaylei-

sö sai kuullaksensa puheen, joka pysäytti. Kurssin priimuksen upseerioppilas Aleksi 

Talsin sanoissa ja retoriikassa tiivistyy koko suomalaisen maanpuolustustahdon ydin.

Poikkeuksellisesti Rannikon Puolustaja julkaisee Talsin puheen kokonaisuudes-

saan. Toimitus tekee kunniaa nuorelle sotilaalle.

ma. Tavoite, jota kohti pyrkiä. 
Reserviupseerikurssi. 

Nyt tuo mies seisoo täs-
sä, vähintään yhtä innoissaan 
ja hämmentyneenä hymyillen 
sille heinäkuiselle sotilaan alul-
le. Jos joku olisi sanonut tuol-
le pojalle hänen seisovan puo-
li vuotta myöhemmin tällä pai-

kalla, ei se pellavapää olisi us-
konut korviaan.

Palvelukseen astumista 
seurasivat viikot, joita on vaikea 
verrata mihinkään. Loputtomal-
ta tuntuneet etuvartiot alokaslei-
rillä, tuskaisen pitkät koealueet 
ja veren maku suussa kärsityt 
juoksulenkit aliupseerikoulussa. 

”Huomasin, että täällä ei kukaan, koskaan, ole yksin.”

Tapahtum
at
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Aina oli alin nappi auki, järjesty-
minen liian hidasta tai sitten se 
pinkan kuuluisa sininen ei vaan 
kiertänyt herra alikersantin vaa-
timalla tavalla. Jokin sisälläni 
käski vastoinkäymisistä huoli-
matta painamaan eteenpäin.

Eräänä lokakuisena iltana 
kova työ palkittiin. Upinniemen 
aliupseerikoulun edessä seisoi 
satakunta aliupseerioppilasta hi-
kikarpalot otsallaan odottamas-
sa RUK-valintoja. Sukunimeä 
on kiittäminen siitä, että jäl-
leen kerran sai odottaa viimei-
seen asti. Epätoivon jo vallates-
sa pienen mielen kuulin listan 
viimeisenä oman nimeni. Unel-
ma oli täyttynyt, mutta matka 
oli vasta alussa.

Tie reserviupseerikurssin 
alusta tähän päivään ei ole ol-
lut kenellekään helppo. Omaa 
kurssiani vaikeutti pitkään jatku-
nut sairastelu kurssin alkupuolel-
la. Tuskan ja kärsimyksen kes-
kellä koin kuitenkin jotain kos-
kettavaa. Huomasin, että tääl-
lä ei kukaan, koskaan, ole yk-
sin. Kun omat voimat eivät enää 
kantaneet, auttavia olkapäitä löy-
tyi ympäriltä enemmän kuin tar-
peeksi. Se ei ollut suinkaan tämä 
soturi, joka kaivoi tiensä takaisin 
maan pinnalle. Vaan se oli jouk-
ko sotureita, jotka eivät jättäneet 
yhtään miestä taakse. Joukko, jo-
ka koostui upseerioppilaista, kou-
luttajakokelaista ja kantahenkilö-
kunnasta. Joukko, joka ei suostu-
nut tinkimään siitä periaatteesta, 
millä sotiemmekin veteraanit ovat 
itsenäisyytemme puolesta taistel-
leet: ”Kaveria ei jätetä.”

Edellä mainittu periaate on 
se kantava voima, jonka varassa 

Merisotakoulu lepää. Täällä ko-
rostetaan niitä asioita, jotka saa-
vat ihmisen tuntemaan itsen-
sä osaksi joukkoa. Kurssimme 
kouluttajat ovat tehneet kaik-
kensa, jotta täällä jokainen ko-
kisi olevansa arvokas. Samalla 
he ovat myös haastaneet meidät 
kaikessa, jotta voisimme virhei-
den ja vastoinkäymisten kautta 
kehittyä niin johtajina kuin ih-
misinä. Kapteeniluutnantti Jää-
särön sanoin meille ei ole annet-
tu mitään valmiina. Mutta eväät 
kasvamiseen meille on ojennet-
tu avokäsin.

Henkilökohtaisesti minua 
on aina kiehtonut ajatus ihmise-
nä kasvamisesta. Oppilaskunnan 
hallitusta vaihdettaessa silloinen 
varusmiesdiakoni Aamos Pelko-
nen kysyi minulta, mitä odotan 
eniten reserviupseerikurssilta. 
Vastasinkin: ”Kasvua ihmisenä.” 

Monella tapaa ihminen 
on kuin puu. Sille on annetta-
va hyvä maaperä, tarpeeksi au-
ringonvaloa ja riittävästi kas-
vutilaa. Vähitellen pienestä tai-
mesta kasvaa puu, joka alkaa 
muodostaa oksia kehittyen elä-
män eri osa-alueilla. Jos ei puul-
la ole vankkoja juuria, ei se voi 
koskaan kasvaa suureksi. Mutta 
jos sen juuret ovat riittävän vah-
vat, vain taivas on rajana. Re-
serviupseerikurssi tarjoaa tuolle 
puulle erinomaiset kasvuolosuh-
teet. Mutta ilman juuria maail-
man tuulet repivät kasvavan 
puun armotta maahan. Juuret 
pitävät pystyssä, kun runko on 
kaatumaisillaan. Tällä hetkellä, 
minulle te, rakkaat upseeriop-
pilaat, olette niitä juuria, joiden 
varassa en pelkää pahintakaan 

myrskyä. Sillä tiedän, että en-
nen kuin ehtisin kaatua, joku 
teistä olisi jo nostanut minut ta-
kaisin jaloilleni.

Tähän kiteytyy se läpi kurs-
sin käsin kosketeltavissa ollut 
yhteishenki, jonka turvin me 
upseerioppilaat olemme mat-
kaamme tehneet. Jo ensim-
mäisten päivien jälkeen linja-
henki nosti vahvasti päätään. 
Vähitellen tuo henki kuitenkin 
ylitti linjojen väliset rajat ja tul-
vi pitkin kurssikäytävää tuvasta 
toiseen. Ei ollut enää väliä, oli-
ko mies laivaston sinisissä vai 
rannikon vihreissä – meistä tu-
li yhtä. Viimeistään viime lau-
antaisen kurssijuhlan jälkeen 
voin käsi sydämellä vannoa, 
että tämä on paljon enemmän 
kuin kauniita sanoja. Tämä on 
niin totta, että aikuinen mies oli 
murtua kyyneliin näiden ajatus-
ten muuttuessa musteeksi.

Minä toivon, että vielä kau-
kana tulevaisuudessa voimme 
tuntea tämän saman hengen 
koskettavan meitä. Kun meidän 
tiemme huomenna eroavat, ru-
koilen, että ne vielä löytävät toi-
sensa. Sillä siitä, mitä minä olen 
teidän kanssanne viimeisen 14 
viikon aikana saanut kokea, en 
aio luopua ajan tai etäisyyden 
repiessä meitä erilleen.

Senegalilainen sananlasku 
kuuluu näin: ”Kun et tiedä, min-
ne mennä, katso sinne, mistä tu-
lit.” Pyydän teiltä, rakkaat kurssi-
toverit, että vielä vuosikymmen-
ten jälkeen voimme löytää täl-
tä tuulen piiskaamalta saarelta 
sen, mitä olemme tämän talven 
aikana luoneet.”

Aleksi Talsi
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Pietarin laivastomuseo

P ietari keräili mielel-
lään kaikenlaista, mut-
ta Mallikamarilla oli 

myös tärkeä käytännön tehtä-
vä. 1600-luvulta lähtien Euroo-
pan merivallat alkoivat ylläpi-
tää vakinaisia laivastoja. Laivoja 
suunniteltaessa ja rakentamises-
ta päätettäessä pienoismallit oli-
vat keskeisiä. Laivatyypit kehit-
tyivät tavallaan luonnollisen va-
linnan kautta, huonot alukset tu-
houtuivat, kuten kävi esimerkik-
si Ruotsin ylpeydelle, Wasa-lai-
valle. Käyttökelpoiset ja koetellut 
mallit otettiin uusien konstrukti-
oiden pohjaksi. Mallikamarissa 
säilytettiin pienoismalleja ja myö-
hemmin myös piirustuksia, siel-
lä suunniteltiin uusia aluksia sekä 
koulutettiin merenkulkijoita. Suu-
ren purjealuksen monimutkaisen 
takilan opiskelussa pienoismalli 
on suureksi avuksi. Malleja teh-
tiin paitsi omista aluksista, myös 
vallatuista vihollislaivoista. Myö-
hemmin kamarin kokoelmiin li-
sättiin amiraaliteetin kartta-ai-
neistoja ja muita asiakirjoja. 

Perinteiset mallit ja vuosi-
satojen kokemus alkoivat syr-
jäytyä 1700-luvun lopulla, tilal-
le tulivat teoreettiset laskelmat 
ja piirustukset. Pienoismallit jäi-

vät historian elävöittäjiksi ja ko-
risteiksi. Mallikamarin hoito jos-
sain määrin laiminlyötiin ja ko-
koelma pieneni. 

Vuonna 1805 Alekante-
ri I puhalsi joksikin aikaa uutta 
puhtia museon purjeisiin. Myös 
meriupseerit ottivat asian omak-
seen, ja tavaksi tulikin lahjoittaa 
kaukomatkoilta löytyneitä esi-
neitä museon kokoelmiin. En-
simmäisten joukossa kokoelmaa 
kartutti Adam Johann (Ivan) von 
Krusenstern (Ruotsalaista Viron 
aatelia) ensimmäiseltä venäläis-
ten laivojen tekemältä maail-
manympärimatkalta. Näin mu-

seoon kulkeutui myös kansa- ja 
eläintieteellisiä sekä geologisia 
”rariteetteja”, jotka eivät istuneet 
laivastomuseon profiiliin. Vuon-
na 1825 museon mallikamari-
osaston johtajaksi tuli kapteeni-
luutnantti Nikolai Bestužev, jo-
ka sitten osallistui dekabristika-
pinaan ja karkotettiin Siperiaan.

Aleksanterin seuraaja Niko-
lai I ei arvostanut laivastomuseo-
ta, ja hänen toimestaan kokoel-
mat käytännössä jaettiin mui-
den museoiden ja laitosten kes-
ken. Tämä oli ristiriidassa laivas-
ton kasvavien tarpeiden kanssa.

Krimin sodassa Venäjän 

Antero Honkasalo

Tästä kaikki alkoi. Pietarin lapsena saksalaisilta käsityöläisitä lahjaksi 
saama purjevene. Venäjän merellisten pyrkimysten alku.

Pietarin laivastomuseo, tai tarkemmin Keskuslaivastomuseo (Центральный военно-
морской музей), on yksi Venäjän vanhimpia museoita. Se juontaa juurensa Pietari 

Suuren vuonna  1709 perustamasta pienoismallikokoelmasta.

anTero honkaSalo

Tapahtum
at



49Rannikon Puolustaja 1 | 2012

laivasto näytteli hyvin vaatima-
tonta osaa. Tappiosta pyrittiin 
ottamaan oppia, ja mielenkiinto 
laivaston kehittämistä kohtaan 
kasvoi. Puisista purjelaivoista 
siirryttiin panssaroituihin höyry-
aluksiin. Myös laivaston histori-
aa ja perinteitä alettiin taas ar-
vostaa. Laivastomuseon uudis-
tustyöhön valittiin Nikolai Bara-
nov. Hänen onnistui palauttaa 
museolle suuri osa sen menet-
tämistä kokoelmista. Turkin so-
dassa 1877-1878 hän esiintyi 
sankarillisesti, mutta joutui kah-
nauksiin esimiestensä kanssa. 
Baranov kunnostautui myös va-
paaehtoisten laivastojoukkojen 
organisoinnissa kauppasodas-
sa turkkilaisia vastaan.

Elokuussa 1917 arvokkain 
osa niistä esineistä joita voitiin 

siirtää, pakattiin evakuoitavak-
si lähestyvien saksalaisten pe-
losta. Saksalaiset eivät tulleet, 
mutta vallankumous tuli. Esi-
neet kuitenkin säilyivät, ja mu-
seo voitiin avata yleisölle jälleen 
vuonna 1920. Vallankumous 
mahdollisti kokoelmien kartut-
tamisen yksityisistä kokoelmis-
ta, ja museo pystyi myös korjaa-
maan ja ennallistamaan suuren 
osan vanhaa esineistöään. Elo-
kuussa 1939 museo siirtyi enti-
seen pörssirakennukseen, ”Bir-
saan”. Tämä ranskalaisen Tho-
mas de Tomonin 1816 suunnit-
telema kaunis rakennus sijaitsee 
edustavalla paikalla Vasilin saa-
ren pohjoiskärjessä. Merikade-
tit olivat talkoissa mukana kan-
tamassa arvokkaita esineitä uu-
siin tiloihin. Museo avattiin uu-

delleen helmikuussa 1941, jol-
loin Hitler oli jo pitkälti suunni-
tellut myös venäläisille kadeteil-
le uusia talkootehtäviä. Osa esi-
neistä evakuoitiin, mutta hen-
kilökunta oli mukana piirityk-
sessä. Laivaston päivänä 1946 
museo avattiin jälleen, mukana 
tietysti uusia osastoja kertomas-
sa neuvostolaivastosta suuressa 
isänmaallisessa sodassa. 

Museon täyttäessä 300 
vuotta oli yhä ilmeisempää, että 
entisen pörssirakennuksen tilat 
eivät enää riitä yhä laajentuvalle 
ja monipuolistuvalle museotoi-
minnalle. Keskuslaivastomuseo 
muuttaa joulukuusta 2011 läh-
tien Krjukovin merikasarmeihin, 
missä se saa uudistetut ja asian-
mukaiset tilat museo- ja tutki-
mustoimintaansa. Toivottavasti 

Neptunus tervehtii ”Birsan” päätykolmiossa, siniristi hulmuaa – siis  Andreaan risti. anTero honkaSalo
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museo säilyttää ainutlaatuisen 
tunnelmansa.

Museokäynti - Pikku-
Pietarin purjeveneestä 
ydinsukellusveneisiin

Kirjoittajalla oli tilaisuus vierail-
la Pietarissa Etelä-Pohjanmaan 
Sotaveteraanien matkassa vii-
me kesänä. Merisotamuseo oli 
etukäteen tietysti kiinnostanut, 
mutta tiukan ”virallisen” ohjel-
man puitteissa ei aikaa tuntu-

nut jäävän - joten taisteluparim-
me livahti omille teilleen mui-
den suunnatessa Pietarhoviin. 
Kävimme museossa sattumoi-
sin laivaston päivän aikoihin, ja 
ehkä siksi vastaanotto oli hyvin 
ystävällinen, pääsymaksuakaan 
ei peritty, vaikkei se paljoa oli-
si ollutkaan, Internet-sivujen mu-
kaan uusissa tiloissa näyttää ole-
van myös uudet hinnat. Museon 
muuttoa valmisteltiin ja osaksi jo 
toteutettiinkin, joten museokier-

Ladaluokan dieselsähköinen sukellusvene ”Saint Petersburg”  
Isolla Nevalla. Taustalla luutnantti Schmidtin silta ja Uspeniakirkko.

ros jäi hieman torsoksi. 
Näyttelyhuoneet oli järjes-

tetty kronologisesti, Pietari suu-
resta toiseen maailmansotaan 
ja nykyaikaan saakka. Vanhois-
ta esineistä eniten ajatuksia he-
rätti Pietari Suuren nuoruusai-
kainen purjevene. Jos ei Pieta-
ri-poika olisi innostunut purjeh-
timisesta ja merenkulusta, mil-
tä oltaisiinkaan säästytty, vai ol-
taisiinko? Sodat Ruotsia vastaan 
eivät olleet korostetusti esillä, 
Riilahti (Gangut) tietysti, mut-
ta kummastakaan Ruotsinsal-
men taistelusta en löytänyt mi-
tään. Myös eteläinen naapuri sai 
tuntea Pietarin aloittaman laa-
jentumisen seuraukset, ja suu-
ren hallin katossa riippui suuri 
määrä vallattuja turkkilaisia lip-
puja. Merimaalauksia oli todella 
vakuuttava määrä, tähtenä tie-
tysti Aivazovski.

Miinasodassa venäläisillä 
on perinteitä; vuonna 1812 ve-
näläinen Pavel Schilling räjäyt-
ti vedenalaisen miinan käyttä-
en sähköä, yli 1500 Boris Ja-
cobin ja Alfred Nobelin suun-
nittelemaa merimiinaa lasket-
tiin Oolannin sodan aikana Itä-
meren vesille. Museossa saa 
hyvän käsityksen miina-aseen 
kehityksestä.

anTero honkaSalo

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikka- 

laitteet puolustusvoimille
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Vasilinsaaren kärjessä on kaksi 
1810 pystytettyä rostrapylvästä.  
Patsaat edustavat Venäjän jokia: 
Volgaa, Dnepriä, Nevaa ja Olhavaa.

Toisesta maailmansodas-
ta on hyvin esillä meille tunte-
mattomampi Mustan meren so-
tanäyttämö,  Suomenlahden mii-
nasota ja Leningradin saarto tie-
tysti myös. Vallattuja hakaristi-
lippujakin löytyy  pyykkikorilli-
nen. Aleksandr Marinesko ko-
meili omassa muistotaulussaan, 
missä on kuvattu myös suurin 
saalis, Wilhelm Gustloff. Sukel-
lusvene S-13 lähti upotusretkel-
leen suomalaisesta satamasta 
tammikuussa 1945 - välirau-
han teon jälkeen punalaivasto 
sai käyttää Suomen aluevesiä ja 
satamia kiertääkseen Suomen-
lahden miinasulut. Marinesko oli 
uudenvuodenyönä keskittynyt 
suhteitten ylläpitämiseen paikal-
lisen väestön kanssa siinä mää-
rin, että myöhästyi pari päivää 
aluksen lähdöstä. Amiraali Tri-
buts kuitenkin katsoi, ettei Mari-
nesko ole nopeasti korvattavissa 
ja lähetti veneen matkaan jotta 
Marinesko voisi osoittaa hyödyl-
lisyytensä. Eteläisellä Itämerel-

lä Marinesko 13.1. lähetti lähes 
10000 ihmistä meren pohjaan. 
Vaikka Marinesko oli punalaivas-
ton menestyksekkäin sukellusve-
neässä, Neuvostoliiton sankarin 
arvon hän sai vasta postuumisti 
vuonna 1990. Ilmeisesti asiaan 
vaikuttivat huomautukset ”vel-
vollisuuksien laiminlyömisestä, 
humalajuomisesta ja järjestel-
mällisestä irstailusta”.

Vanha museo ”Birsassa” Va-
silinsaarella oli todella elämysten 
ja tiedon aarreaitta. Esinemäärä 
varmaan lähentelee miljoonaa. 
Ulkona rannalla näkee kaksi ko-
meaa rostra-pylvästä. Kaakossa 
Ison Nevan takana näkyy Eremi-
taasi ja Amiraliteetti, pohjoises-
sa on Koivusaari ja Pietari-Paava-
lin linnoitus. Koivusaaren luoteis-
kärjessä siintää Nahimovin Meri-
sotakoulu, minkä edustalla ristei-
lijä Aurora kelluu Isolla Nevkal-
la. Museon uusi sijainti Uudes-
sa Hollannissa on varmasti taas 
omalla tavallaan vaikuttava, his-
toriaa ja historiallisia rakennuk-
siahan Pietarissa riittää. Ja var-
maan myös miesten WC:t on siel-
lä varustettu istuimilla.

Lähteenä pääosin museon Internet-
sivut (www.navalmuseum.ru) 
lisättynä eri tahoilta saaduilla tiedon 
murusilla ja omilla muistikuvilla

anTero honkaSalo

Šestovin miina (tankotorpedo) 1860luvulta. Paino 50 kg, panos 24,6 
kg. Se työnnettiin pitkän tangon avulla vihollisaluksen kyljelle. Tyyppi on 
ollut taistelukäytössä Yhdysvaltain sisällissodassa ja Turkin sodassa.

anTero honkaSalo
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Tseljabinsk on miljoona-
kaupunki. Entinen ”suljettu kau-
punki”. Hiilenkaivuuta, teräs-
teol lisuutta, voimalaitoksia ja 
aseteollisuutta – ainakin aiem-
min. Neuvostoliiton toisen maa-
ilmansodan panssarivaunuista 
40 – 60 % on tehty Tseljabinsk 
Traktor -tehtaassa. Tunnetaan 
myös jääkiekkojoukkueestaan. 
Tehdas pyörii edelleen. Tehtaan 
panssaroidut tuotteet ovat puu-
nattuina ja lankattuina nähtävis-
sä viereisessä hyvin hoidetussa 
puistossa. Tuttuja vehkeitä T – 
34:stä T-72:een ja paljon muu-
ta siltä väliltä. Fortumin Siperi-
an voimalaryppään pääpaikka 
on Tseljabinskissä. Saimme tu-
loaamun lounaan jälkeen katta-
van selvityksen miksi, miten ja 
milloin Fortum päätyi Siperian 
lakeuksille! Sitä ennen olimme 
jättäneet matkatavaramme pai-
kalliseen Holiday Inn hotelliin. 
Hotelli ja huoneen hinta kuin 

kanaan kurssilla ollut isäntäm-
me vietti virkavapaata idän laa-
joissa maisemissa. Vierailukut-
su Tseljabinskiin hyväksyttiin 
kiittäen. Syys-lokakuun vaih-
teessa 2010 matkasimme Fin-
nairin suoralla lennolla Helsin-
gistä Jekaterinburgiin. Kone läh-
ti puolenyön pintaan ja oli peril-
lä klo 06.00 paikallista aikaa. 
Kolmen tunnin lento ja saman 
verran aikaeroa. Isäntämme oli 
bussin kanssa kentällä vastas-
sa. Alkoi kolmen tunnin keik-
kuva bussimatka Tseljabinskiin. 
Pilkkopimeällä tiellä alkoivat 
päät nuokkua. Aamun sarasta-
essa näkyi aukeata aavaa ja koi-
vumetsikköjä. Yksinäinen puhe-
lin- tai sähkölinja johti kaukai-
seen valopisteeseen. Eipä juu-
rikaan liikennettä. Parin tunnin 
ajon jälkeen järviä ja muutamia 
kyliä järvien rannoilla. Harvak-
seen bensa-asema, kioski tai 
jonkinlainen ravitsemusyritys. 

Poikkeava kurssikokous

Miten tässä Siperiaan joudut-
tiin? Sotakorkeakoulun Meriso-
talinja 14 (1985 – 87) avec on 
kokoontunut vuosittain kurssin 
ensimmäisestä vuodesta alka-
en. Kokoontumispaikat ovat 
löytyneen rannikon tuntumas-
ta Vaasasta Kotkaan. On ol-
tu myös Tukholmassa, Tartos-
sa, Lontoossa ja Paldiskin su-
kellusvenekoulun raunioissa. 
Myös Bryssel on katsastettu. 
Seuraavan vuoden kokoontu-
misen paikka ja aika on päätet-
ty linjan ”oltermannin” johdolla 
pidetyssä kurssikokouksessa. 
Pöytäkirjat ja valokuvat on tal-
tioitu historian tutkijoita varten.

Päätös Siperian kokouk-
sesta syntyi hyvissä ajoin edel-
lisenä vuonna. Erään kurssilai-
sen vaimolla oli määräaikainen 
työkenttä Fortumin Venäjän toi-
minnoissa pääpaikkanaan Tsel-
jabinskin teollisuuskaupunki. Ai-

Kyllä Siperia opettaa!
”Kyllä Siperia opettaa!” Vanha sanonta autonomian ajan loppuvuosilta on edelleen 

käyttökelpoinen. Nyt kuitenkin positiivisessa mielessä. Matka Uralin taakse lokakuussa 

2010 kirpeässä syyssäässä avasi silmät tämän päivän Venäjään ja nykyisen Siperian 

suurkaupunkien elämään. Tuli muutamassa päivässä nähtyä ”laakeeta aakeeta” ja mil-

jonakaupunkien teollisuuden savuja. Tsaari Nikolai II:n perheen julma kohtalo tarkoin 

dokumentoituna uljaan uuden muistokirkon syvyyksissä vei ajatukset Venäjän kohtalon 

vuosiin ja Suomen itsenäisyyden traagisiin alkukuukausiin.

Asko Kilpinen
Prikaatikenraali

Tapahtum
at



53Rannikon Puolustaja 1 | 2012

missä tahansa Euroopan kau-
pungissa.

Seurasi lyhyt kierto kau-
pungissa ja tutustuminen pai-
kalliseen Fortumin vanhim-
paan lämpövoimalaan. Valta-
va 1920-luvulla rakennettu voi-
mala. Muutamat Englannista ai-
kanaan 20-luvulla tuotetut tur-
biinit pyörivät edelleen. Loppu-
mattomassa turbiinihallissa oli 
liki saunan läpötila. Fortumin ul-
komaalaisten työntekijöiden lap-
set kävivät venäläistä koulua. 
Eräs ruotsalainen äiti on välillä 
joutunut selvittämään historian 
tulkinnan eroja periaatteella: ”Ei 
se Suomen talvisota ihan noin 
mennyt.” Voimalakierros päät-
tyi pieneen, mutta erinomai-
seen voimalan museoon. Mu-
seossa oli sensuroimaton kerto-
mus laitoksen historiasta. Mon-
tusta keskellä tyhjää lakeutta ja 
vankityövoiman maakuopista ai-
na nykypäivään. Esittelijänä toi-
mi sekä voimalastaan että mu-
seostaan ylpeä laitoksen johta-
ja. Amiraalin kiitossanat osuivat 
oivaan maaperään! Tseljabins-
kin ensimmäinen päivä päättyi 
maittavaan illalliseen isäntäpa-
riskunnan ”residenssissä”. 

Ollaanko Siperiassa vai ei?

Neuvostoliitossa käyneet muis-
tavat katujen ja liikkeiden har-
maan apaattisuuden sekä ynse-
än palvelun. Mihin tämä kaik-
ki on kadonnut? Merkkiliikkeet, 
kansainväliset hotelliketjut ja ar-
vokkaat länsiautot, muodikkaas-
ti pukeutunut nuoriso sekä vä-
hän varttuneemmatkin. Palve-
lualttiit myyjät ja tarjoilijat! Tun-
ne kuin jonkun Länsi-Euroo-

pan maan kaupungissa. Muu-
tos on näyttävä, mutta toistai-
seksi suppealla alalla. Pari kilo-
metriä keskustasta tulee mat-
kaajille tuttu Neuvostoliitto vas-
taan. Suurimman muutoksen 
aisti seuraavana aamuna Tsel-
jabinskin aivan uudessa muse-
ossa. Siperian historiaa - asutta-
minen, teollistaminen, vankityö-
voima ja sisällissodan kauheu-
det oli asetettu neutraalisti näyt-
teille. Englanninkielistä tekstiä-
kin löytyi. Erinomainen krono-
loginen kertomus karun maan 
karusta historiasta. Antoisa päi-
vä päättyi illalliseen Titanic -ra-
vintolassa. Monipuolinen menu 
ja tehokas palvelu. Hinnat kuin 
Suomessa.

Tsaarin perheen karu 
kohtalo

Sunnuntaiaamuna bussilla kohti 
Jekaterinburgia. Nyt ei uni pai-
nanut silmiä, vaan ne etsivät 

valppaina valkorunkoisia koivu-
metsikköjä, muokattua viljelys-
maata ja yksinäisiä taloryhmiä 
tolppalinjan päässä. Yllättävän 
paljon järviä, mutta ei huolto-
asemaryppäitä kuten kotimaas-
sa. Harvahkoa liikennettä. Ei so-
tilasajoneuvoja. Ei tarkastuspis-
teitä. Jokunen miliisiauto. Puo-
limatkankrouvi ja vessa. Ojan 
päälle rakennettu lauttakoppi ja 
reikä lattiassa. Paikka ei saavut-
tanut suosiota.

Jekaterinburgin laitamille 
oli rakennettu tsaarin perheen 
ruumiiden löytöpaikalle korkean 
hirsiaidan ympäröimä luostariko-
konaisuus. Jokaiselle perheenjä-
senelle on pyhitetty oma kirkko. 
Joitakin kirkkoja yhdisti katettu 
käytävä, jonka seiniin oli kiinni-
tetty tsaarin perheen elämästä 
kertovia kuvia. Useita kuvia oli 
Suomen saaristosta ja Kotkan 
Langinkoskelta. Jokaisessa ku-
vassa oli asiaan kuuluva teksti. 

kauko lehTinenNikolai II:n ja perheensä surmapaikalle vuonna 2003 
valmistunut muistokirkko.
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Kaikki kirkot oli rakenettu hirres-
tä. Alue oli täynnä pyhäpäivän 
vieraita. Vanhoja ja nuoria. Au-
tojakin oli tuotu munkkien siu-
nattavaksi. Näin kansa etsii ka-
dotettua historiaansa?

Jekaterinburg oli jo tasaarin 
Venäjän aikana hallintokaupun-
ki. Kaupungin keskustan restau-
roitu uusklassinen arkkitehtuu-
ri täydennettynä Stalinin ajan 
rakennuksilla antaa kaupun-
gin keskustalle arvokkaan ku-
van. Keskustan yläpuolelle kor-
kealle kumpareelle on raken-
nettu Nikolai II:n perheen vai-
kuttava ja näyttävä muistokirk-
ko. Kirkon uumenissa on säily-
tetty teloituspaikkana toimineen 
talon kellarin seinä. Jeltsin an-
toi aikanaan purkaa talon, jos-
ta oli muodostumassa pyhiinva-

elluspaikka. Nyt kirkko täyttää 
tämän tehtävän. Kirkkossa oli 
runsaasti ihmisiä. Jälleen tasai-
sesti nuoria ja vanhoja. Kirkon 
edustan tasanteelta aukeni nä-
kymä Jekterinburgin 1800-lu-
vun lopun keskustaan. Taustal-
la olivat uuden ajan pankkien la-
sitornit. Näyttävä historiallinen 
kaupunki! Aika ei riittänyt neu-
vostoajan etsimiseen. Varmaan 
tämäkin kokemus olisi suotu 
muutaman kivenheiton päässä? 

Takaisin bussille. Matka-
tavarat hotelliin ja ilalliselle pai-
kalliseen usbekistanilaiseen ra-
vintolaan. Aterialla oli runsau-
denpula ja kohtuuhinta! Nuk-
kumaan, sillä aamuyöstä  pi-
ti nousta varhaiselle aamiaisel-
le. Aamiainen oli katettu nimet-
tyihin pöytiin kunkin pariskun-

nan illalla esittämien ruokatoi-
vomusten mukaan. Yrittäkääpä 
samaa suomalaisessa hotellissa 
klo 04.30? Takseilla kentälle ja 
kohti Suomea aamukuuden jäl-
keen. Kotona olimme sopivasti 
työajan alkuun mennessä.

Arviointia ja päätelmiä

Oli matka kokemusten väärtti! 
Mittava kiitos isäntäperheellem-
me saluuttien kera! Tseljabinsk, 
nokea tupruttava raskaan me-
talliteollisuuden malliesimerkki. 
Horisontissa Uralin vuorijonot. 
Bongasin Fortumin ikkunois-
ta varmasti maailman pisim-
män kivihiilellä lastatun junan. 
Edessä kaksi veturia ja kolmas 
perässä työntämässä. Entinen 
eristetty kupunki oli luonut kas-
vonsa vajaassa kahdessakym-
menessä vuodessa. Todennä-
köisesti pääosin yksityisellä ra-
halla? Oliko tämä raha muutta-
nut myös neuvostoaikaisen pal-
veluammatin perusluonteen? 
Nostanut nuorten itsetuntoa ja 
uskoa tulevaisuuteen? Toivot-
tavasti! Vain lyhyt raitiovaunu-
matka neuvostoaikaisella rati-
kalla vie entisen totuuden läh-
teille. Paljon on vettä kaupunkia 
halkovassa Miass-joessa virrat-
tava ennen kuin kaupungin lai-
tamien kaduilla kohtaa keskus-
tan tyylikkyyden. Siperia hakee 
karua historiaansa, mutta uusi 
sukupolvi katsoo jo tulevaisuu-
teen. Kyllä reissu aina Kanarian 
hiekkarannat voitti!

kauko lehTinen

Kurssi Jekaterinburgin Ganina Jamassa, jonne Nikolai II perheineen oli 
haudattuna vuosina 1918  1998.
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dollisimman monta tällä kurssil-
la ollutta. Koska kurssistamme 
ei tehty kurssijulkaisua, tehtä-
vä on haasteellinen. Tarvitaan 
julkisuutta ja puskaradiota: kun 
löytyy muutama kaveri, heidän 
kauttaan voi taas löytyä muuta-
ma lisää. Tällä hetkellä tiedossa 
on viitisenkymmentä henkilöä. 
Kurssilla meitä oli noin kaksisa-
taa, joten paljon vielä puuttuu. 

Jos olit tai tiedät isäsi, vel-
jesi tai tuttusi olleen kyseisellä 
kurssilla, ota yhteyttä. Toivoisin 
saavani mahdollisimman mon-

ta tietoiseksi tästä, jotta voimme 
jatkaa tapaamisen suunnittelua. 

Kuten olemme tiedotusväli-
neistä huomanneet, puolustus-
menoja ja varuskuntia aiotaan 
supistaa merkittävästi. Yhdistyy-
kö mahdollisesti kaksi laivasto-
asemaa ja mihin suuntaan?

Yhteystiedot:

Kalle Kaskiluoto
Mestarintie 6

32210 Loimaa
puh. 0500 497 559

kalle.kaskiluoto@suomi24.fi

Olitko Turun Laivastoasemalla v.1962 
helmikuun saapumiserässä?

S aapumiserän 1962/I 
Aliupseerikoulun pal-
velusta tulee tänä 

vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 
Tavoitteena on järjestää aliup-
seerioppilaiden tapaaminen en-
si kesänä Pansiossa, jossa tu-
tustuttaisiin nykyiseen laivasto-
asemaan. Voisimme tutustua tä-
män päivän inttielämään sekä 
muistella ja ehkä nauraakin niil-
le vuosikymmeniä sitten tapah-
tuneille asioille, jotka eivät silloin 
naurattaneet.

Yritämme nyt tavoittaa mah-
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Vuosi on vaihtunut 
– myös meripuolustuspiirissä

Vuoden vaihtuessa on perinteisesti ollut tapana katsoa kahteen suuntaan – taak-

sepäin ja eteenpäin.

M eripuolustuspiiri ylsi 
viime vuonna pää-
osin toiminnalle 

asetettuihin määrällisiin tavoit-
teisiin.  Kaikille avoimen varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutuk-
sen osalta on vielä toivomisen 
varaa.  Jatkossa tulemme tar-
kastelemaan entistä enemmän 
myös koulutuksen laatua kou-
luttajien suoriutumista.

Ilahduttavaa on, että Meri-
puolustuspiirin vapaaehtoisten 
toimijoiden, sitoutuneiden, mää-

rä on tasaisessa kasvussa ollen 
nyt jo yli 200. Näiden henkilöi-
den varassa on koko toiminta 
ja heistä tulemme parhaamme 
mukaan pitämään huolta, tarjo-
amaan heille mielekkäitä tehtä-
viä sekä jatko- ja täydennyskou-
luttamaan heitä.

Katseet on jo käännetty tiu-
kasti kohti kuluvaa ja seuraavia 
vuosia. Kuluvan vuoden kurssi-
suunnitelma on tietysti jo laadit-
tu ja vastuuhenkilöt nimetty ja 
näyttää siltä, että viime vuonna 
saavutettu taso voidaan säilyt-
tää. Vuoden 2013 koulutuksen 
suunnittelu aloitetaan tällä ker-
taa totuttua aikaisemmin. Haas-
teet ovat sekä vanhoja että uusia.

Jo ennestään Meripuolus-
tuspiirillä on ollut hankaluuksia 
saavuttaa siviilikoulutukselle 
asetetut tavoitteet. Kouluttajia ei 
näytä kiinnostavan aikaisemmin 
siviilikoulutuksen nimellä kulke-
nut kaikille kansalaisille tarkoi-
tettu varautumis- ja turvallisuus-
koulutus. Naisten osuus koulu-
tettavista on myös verrattain al-
hainen. Mitään yksittäistä pop-
pakonstia näiden puutteiden 
korjaamiseksi ei ole olemassa. 
Rajallisin voimavaroin tehtävää 
markkinointia on sitkeästi jatket-
tava. Paras mainos on onnistu-
neesti toimeenpantu kurssi, jos-

ta kerrotaan kaverille. 
Vuonna 2012 puolustus-

voimat tilaa MPK:lta saman 
verran koulutusta kuin edellise-
nä vuonna. Puolustusvoimat 
maksaa korvausta MPK:lle täs-
tä koulutuksesta 1 M €. Meri-
voimien MERIpp:ltä tilaaman 
koulutuksen määrä säilyy 2000 
vrk:n tasolla. 

Meripuolustuspiirin koulu-
tus vuonna 2012 on erikoisel-
la tavalla sekä maantieteellises-
ti että sisällöllisesti eriytynyt. 
Suomenlahden koulutusalueel-
la (Hankoniemen itäpuolella) 
toimeenpannaan ¾-osaa meri-
voimien tilaamasta koulutukses-
ta. Saaristomeren – Pohjanlah-
den alueella (Hankoniemen län-
sipuolella) merivoimien tilaama 
koulutus ja sen antama, sinän-
sä merkittävä, tuki on sen luon-
toista, että Meripuolustuspiiri ei 
täällä toimeenpane yhtään var-
sinaisia sotilastaitoja kartuttavaa 
harjoitusta tai kurssia. Ihailtavaa 
on, miten MERIpp:n toimijat 
varsinkin Pohjanlahden alueel-
la rajoitetuin resurssein ylläpitä-
vät merkittävää kurssitoimintaa. 
Yhteistyö Länsi-Suomen meri-
vartioston kanssa on täällä tär-
keää ja toimii hyvin. Yhteistyötä 
MERIpp:n ja MPK:n maanpuo-
lustuspiirien välillä on, varsinkin 

Tapahtum
at
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Suomi, Venäjä ja Viro 
uusivat Suomenlahti
-vuoden vuonna 2014

R eilun kymmenen vuo-
den takainen Suo-
menlahti-vuosi ai-

otaan uusia vuonna 2014. 
Edellinen Suomenlahden ni-
mikkovuosi 1996 aktivoi aikoi-
naan Suomi-Venäjä-Viro-kolmi-
kon käytännön yhteistyön Suo-
menlahden merentutkimukses-
sa. Nimik ko vuo den uusiminen 
tarjoaa hyvän tilaisuuden tutkia 
Suomenlahden kehitystä kulu-
neiden reilun kymmenen vuo-
den aikana. Asiasta kerrottiin 
tutkijoille ja viiteryhmien edus-
tajille 19. tammikuuta Suomen 
Ympäristökeskuksessa järjes-
tetyssä tilai suudessa. Tilaisuu-
teen osallistui muutama va-
paaehtoisen meri- ja rannikko-
puolustuksen edustaja.

”Tarkoitus on kerätä ole-
massa oleva tieto, hyödyntää si-
tä uusissa tutkimuksissa ja sel-
vittää, mitä olemme tai emme 
ole oppineet edellisen Suomen-
lahti-vuoden 1996 jälkeen. Tar-
koitus olisi myös yhteisten me-
rellä suoritettavien mittausten 
avulla kartoittaa Suomenlah-
den tila ja verrata sitä vuoden 
1996 tuloksiin”, kertoi kokous-
ta SYKEn puolelta isännöinyt 
erikoistutkija, dosentti Kai Myr-
berg SYKEn merikeskuksesta.

Vaikka vuosi painottuu 
ympäristökysymyksiin, tuli käy-
dyissä keskusteluissa esille, et-
tä vapaa ehtoisen meripuolus-

tuksen erilaiset tapahtumat 
sopisivat hyvin vuoden ohjel-
maan. Hangossa on jo suunni-
telmissa mm. Riilahden taiste-
lun muistojuhlat ja purjehdus-
tapahtuma. Toivottavasti muut 
maanpuolustusjärjestöt myös 
päättävät osallistua.

Ove Enqvist

Lisätietoja
Projektipäällikkö,  
dosentti Kai Myrberg
SYKEn merikeskus
Puh. +358 50 5110 078
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tieteellinen sihteeri 
Ljudmila Vesikko
SYKEn merikeskus
Puh. +358 400 1485 65
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Verkkopäätoimittaja  
Aira Saloniemi
SYKEn viestintä, Itämeri-asiat
Puh. +358 400 1488 75
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Länsi-Suomessa, tiivistettävä.
Valtion tämän vuoden tu-

lo- ja menoarviossa MPK:lle 
tarkoitettua tukea ollaan pie-
nentämässä 18%, 360 000 
€.  Toiveita on, että asia osit-
tain korjataan eduskuntakä-
sittelyn aikana, mutta edessä 
ovat joka tapauksessa talou-
dellisesti niukat ajat. MPK:n 
hallitus on päättänyt, että toi-
minnan volyymi, taloudelli-
sista haasteista huolimatta, 
pidetään nykytasolla. Bud-
jettirahoituksen vähennys on 
osittain korvattava lisäämällä 
kurssimaksuista saatavia tulo-
ja. MERIpp:n osalta tämä tar-
koittaa tulojen kasvattamis-
ta suuruusluokaltaan 10 000 
€:lla vuodessa. Tämä tarkoit-
taa keskimääräin kahta euroa 
koulutusvuorokautta kohden. 
Tähän asti MERIpp:n kurssi-
toiminta on ollut vuositasolla 
muutama tuhat euroa alijää-
mäinen. Nyt on tilanne kään-
nettävä toisinpäin. Toimijoi-
den jatko- ja täydennyskoulu-
tus on edelleen ilmaista eikä 
kurssinjohtajilta tai kouluttajil-
ta (vast.) jatkossakaan peritä 
kurssimaksua.

Edellä mainituista haas-
teista huolimatta on syytä kat-
soa valoisasti tulevaisuuteen. 
MPK:n ja MERIpp:n toiminta 
kehittyy jatkuvasti. Me pystym-
me samaan aikaan tukemaan 
puolustusvoimien ja yhteis-
kunnan toimintoja sekä tarjo-
amaan toimijoillemme mielek-
kään harrastuksen. Ei hassum-
pi yhdistelmä.

Henrik Nystén
Piiripäällikkö

Tapahtum
at
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Meriottelun vuosi 2011
Menneenä kesänä kilpailtiin tiukasti ja menestystäkin saatiin. Vuoden kohokohta oli 5. 

sotilaiden maailmankisat (5TH MWG), joita myös sotilaiden olympialaisiksi kutsutaan. 

M erivoimien - ja sa-
malla myös Puolus-
tusvoimien ja meri-

vartiostojen - urheilijoiden pa-
nos edustusurheilussa oli jälleen 
mainio. Tyttömme ja poikam-
me edustivat maatamme upe-
asti kansainvälisillä kilpakentillä 
ja pärjäsivät hienosti amatöörei-
nä joukossa, joka on isolta osin 
ammattilaisia.

Meri-5-ottelun  
XXVIII PM-kilpailut,  
14. - 18.6.2011, Ruotsi

Kilpailut käytiin Bergassa Tukhol-
man eteläpuolella. Lisäväriä toi-
vat ulkopuolisina kutsutut Saksa, 
Puola ja Brasilia, mikä nosti kiso-
jen tasoa. Meri-5-otteluun kuu-
luu viisi erillistä lajia, joiden pis-
teet lasketaan yhteen ja näin rat-
kaistaan sekä henkilökohtaiset 
että joukkuemestaruudet. Vallitsi 
normaali alkukesän sää: poutaa, 
aurinkoa ja vaihtelevaa tuulta.

Naiset ottelivat totutulla ta-
sollaan, mutta miesten puolella 
meno oli tahmeaa lähes kaut-
ta linjan. Miesjoukkueessa on 
käynnissä sukupolvenvaihdos ja 
muutenkin joukkue oli rampa, 

sillä Sami Sorri oli toipilaana sa-
tutettuaan selkänsä. Terhi Pyyh-
tiä-Sassi puolusti PM-kultaansa 
voitokkaasti ja ylipäänsä kisat 
osoittivat mitä vielä kannattaa 
harjoitella ennen MM-kilpailuja.

PM-kilpailu, miehet 
1. Marcus Danielsson, 

Ruotsi, 6065 p
2. Jesper Levander, 

Ruotsi, 6041 p 
3. Lars Ekman, Ruotsi, 5953 p
... 
9. Joni Sjöberg, Suomi, 5694p 
11. Mikko Simenius,  

Suomi, 5573 p
17. Mikael Aarnio,  

Suomi, 5198 p. 
 
PM-kilpailu, naiset 
1. Terhi Pyyhtiä-Sassi,  

Suomi, 5988 p 
2. Caroline Buunk,  

Norja, 5965 p
3. Edith Blomqvist, 

Ruotsi, 5870 p 
… 
8. Saima Ratasvuori, 

Suomi, 5383 p
11. Mari Lindström, 

Suomi, 5144 p. 

PM-joukkuekilpailu, miehet: 
1. Ruotsi 29869 p
2. Norja 27386 p 
3. Tanska 26888 p
4. Suomi 16465 p. 

PM-joukkuekilpailu, naiset: 
1. Norja 11684 p

2. Ruotsi 11651 p
3. Suomi 11371 p 
4. Tanska 5236 p. 

5. Sotilaiden maailmankisat 
(5th Military World Games)

Tapahtuman järjestelyoikeu-
det palvelivat myös Brasilian 
ja Rio de Janeiron hakuproses-
sia 2014 MM-jalkapallon se-
kä 2016 kesäolympialaisten oi-
keuksien saamiseksi. Maa oli-
kin panostanut tapahtumaan 
paljon, mikä näkyi järjestelyis-
sä ja toteutuksessa: Lajivalikoi-
massa oli runsaasti olympiala-
jeja ja ne suoritettiin paljolti tu-
levilla olympia-areenoilla, joista 
monet ovat jo olemassa. Kau-
pungin ulkokehälle oli rakennet-
tu kolme kisakylää.

Suurkaupungissa on haas-
teensa, kuten alueen laajuus ja 
liikenneruuhkat. Kisajoukkueet 

Tate Vanhamäki
Komentaja Tate Vanhamäki, Chief of Mission Navy Sports

Tapahtum
at
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oli hajotettu lajeittain kisakyliin. 
Ottelijat ja purjehtijat oli sijoitet-
tu kauimpana olevaan kylään, 
mikä tarkoitti arkiliikenteessä 
1½ - 2½ tunnin matkustusai-
koja suuntaansa kisapaikoille 
ynnä tunti odotusaikaa bussis-
sa päivittäin, varmuuden vuok-
si. Ja muitakin elämiseen liitty-
viä hankaluuksia oli voitettava-
na. Itse kisapaikoilla kunkin lajin 
järjestäjä oli valmistautunut teh-
täviinsä kuten pitääkin eli hyvin.

Avajaiset ja päättäjäiset 
olympiastadionilla olivat tunte-
ja kestäviä spektaakkeleja. Ki-
satulen sytytti itse Pele, kuinkas 
muuten! Kansakuntien sisään-
marssi oli vaikuttava näky, sillä 
osallistujia oli noin 130 maata ja 
7000 urheilijaa, ynnä 1000 tuki- 
ja johtohenkilöä. Esitykset ja näy-
tökset olivat omaperäisiä ja sopi-
van mahtipontisia. Päätösilotuli-
tus pimeään yöhön oli upea. Ko-
konaisuutena MWG oli osanotta-
jilleen mieliin painuva kokemus.

Purjehduksen MM  
18. – 22.7.2011 

Kisapaikka Brasilian Merisota-
koulu sijaitsee niemellä lähellä 

keskustaa, sokeritoppasaaren 
vieressä. Kertakaikkisen hie-
no paikka puitteiltaan ja sijain-
niltaan kilpailun tukikohdaksi. 
Purjehdusolosuhteet tiedettiin 
oikukkaiksi ja haastaviksi, jo-
ten mekin lähetimme tiimimme 
paikan päälle harjoittelemaan ja 
selvittämään vuorovesivirtojen 
ja -pyörteiden saloja. Kisa käy-
tiin ko. niemen ja eteen jäävien 
saarten väliin jäävässä salmes-
sa, missä on paljon roinaa ve-
dessä. Tuuli vaihteli kevyestä na-
vakkaan ja aamuisin oli tyyntä.

MWG:ssä ajettiin iso fleet 
regatta 25 venekunnan voimin, 
veneenä paikallinen HPE25-
luokka, joka on paljonkin J24:n 
oloinen ja kokoinen.

Suomi-tiimistä osaamisesta 
on todisteena nippu MM-mitalei-
ta eri luokista ja Samin olympia-
edustus Sydneyssä. Valmentaja-
na toimi Teemu Anttila, MM-nelo-
nen Intian MWG 2007:stä. Ama-
tööritiimillä onnistuimme taas 
haastamaan tiukasti kaikki kärki-
pään tiimit, joista monet täysam-
mattilaispurjehtijoita ja -miehistö-
jä olympia- ja MM-tasolla. Tavoit-
teenamme oli tietysti MM-mitali.

Harjoituspäivänä säädettiin 
ja haettiin venevauhtia ja ajet-
tiin lopuksi harjoituslähtö. Kaik-
kiaan purjehdittiin 12 lähtöä vii-
den päivän aikana. Lopputulok-
sista laskettiin pois kaksi huo-
nointa sijoitusta.

Ensimmäisenä päivänä ajet-
tiin kolme lähtöä, jotka onnistui-
vat vaihtelevasti: 5,2 ja 9. Rega-
tan ensimmäisessä startissa La-
dy Fortunakin puuttui peliin jäte-
säkin muodossa: on tuskastutta-
vaa taiteilla viimeistä legiä koh-
ti maalia, kun seuraavat veneet 
ovat lähellä, eikä voi pysäyttää ir-
rottamaan jarrua kölistä. Mene-
timme kaksi sijaa eli pistettä.

Seuraavina päivinä purjeh-
dimme hyvin kärkiryhmässä. Il-
taisin valmistauduimme tarkas-
ti ja mietimme mitä vielä voim-
me tehdä paremmin. Viimei-
nen kilpailupäivä tarjosi vaihte-
levaa puhuria ja suurta jännitys-
tä. Tuntuma mitalitaisteluun oli 
säilynyt tasaisessa regatassa.

Kaksi alkustarttia toi si-
jat 5 ja 7. Ei hyvä, mutta mi-
talitaistelussa oltiin yhä kiinni. 
Viimeiseen lähtöön tuli paikal-
le myös henkilöstö- ja urheilu-

Purjehduskilpailu Rion lahdella. Teemu anTTila
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johto sekä viuhuva sadekuuro ja 
puhuri. Suomi-vene kipusi kär-
keen ekalla legillä ja piti piikki-
paikan pitkään. Tunnelma kat-
somoterassilla oli hurja – tulee-
ko Suomeen kisojen 8. mitali? 
Viimeisellä myötätuuliosuudel-
la Ukraina onnistui hivuttautu-
maan ohi. Hävittiinkö taas mita-
li yhdellä pisteellä? Mitä tapah-
tui? Veneiden palattua marinaan 
saatiin vastaus: muovipussi pe-
räsimessä. Lisäspekuloinnissa 
huomattiin Suomi-veneen ol-
leen regatan paras eli tasaisin, 
kun lasketaan kaikkien lähtöjen 
pisteet, mutta kaksi poisheittoa 
muuttaa tilanteen. Palkintojen-
jaossa pronssipallille nousi yllät-
täen Puola, vaikka Suomi oli hä-
vinnyt Ranskalle pisteellä. Selvi-
si, että mitali oli ratkaistu kisan 
jälkeen kabinetissa, kun Puola 

oli saanut startissa sattunees-
ta kolhusta hyvityksen, vaikka 
pystyivät ajamaan veneellä nor-
maalisti maaliin!

Lopputuloksia:
1. Ukraina 31 p 
2. Brasilia F 40 p
3. Puola 40,4 p
4. Ranska 42 p
5. Suomi 43 p 
6. Norja 44p.

Meri-5-ottelun MM  
18. – 21.7.2011

Kisa järjestettiin urheilujoukko-
jen tukikohdassa nimeltään CE-
FAN. Isännät olivat rakentaneet 
uudet radat, joten puitteet oli-
vat mainiot. Mutta harmiksem-
me Sami luokkasi selkänsä uu-
delleen harjoituspäivänä este-
radalla ja kärsi kovista kivuista.

Esteratakisaa suosi kaunis 
sää. Paikalliset kannustivat omi-
aan runsain joukoin. Terhi aloit-
ti mestaruutensa puolustamisen 
hienosti toisella sijalla. Miehis-
sä Saksan Wesemann paran-
si maailmanennätystään lähes 
sekunnin. Sorri venyi kovista ki-
vuista ja lääkityksestä huolimat-
ta 1,57:ään, raju suoritus! Myös 
Sjöberg otteli hyvin, mutta kaksi 
muuta miestämme otti yllättävät 
sakot ja niin miesten joukkuemi-
talitaistelu romahti heti alkuunsa 
menetettyihin 200 pisteeseen.

Uinnit kauhottiin maaui-
malan hyppyaltaassa. Allas on 
hieno, mutta laidoista puuttu-
vat merkinnät vaikeuttavat nä-
kemistä kirkkaassa valossa. Pe-
lastusuinnit onnistuivat muuten 
hyvin, mutta Terhi oli epäonnen 
soturi tultuaan maaliin sääntö-

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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jen vastaisesti ja syynä siis nä-
kyvyys altaassa. Harvinainen 
virhe 100 pisteen sakkoineen 
muutti MM-tittelin puolustami-
sen kimurantiksi. Sami venyi 
vielä kivuista huolimatta hie-
noon uintiin, mutta sitten oli 
pakko lopettaa. Kaikki mahdol-
linen paikan päällä oli tehty.

Esteuintikilpailu sujui mies-
temme osalta hieman tahmeas-
ti, mutta naiset uivat hyvin. Kisan 
kruunasi Puolan Szurmiej:n uima 
upea uusi miesten maailmanen-
nätys 55,26. Samilla on vielä ni-
missään merimiestaidon ME-tu-
los ja yhteispisteiden ME-pisteet.

Merimiestaitokilpailu käy-
tiin tyynessä säässä. Lajissa 
tyypillisiä virheitä sattui eten-
kin kastliinan heitossa ja sou-
tuosuudella. Osaavat suoma-
laiset parantelivat sijoituksiaan. 
Tytöt nousivat takaisin kamppai-
lemaan joukkuemitalista ja Ter-
hi nousi neljänneksi. Mahdolli-
suus mitaliin avautui uudelleen.   

Viimeisenä iltana vaivasi 
vieras tilanne: oli tavoiteltu kol-
mea mitalia, mutta nyt toivot-
tiin Terhiltä nappisuoritusta, jot-
ta saataisiin edes yksi. Jännitys-

tä purettiin huolellisella valmis-
tautumisella ja lihashuollolla.

Amfibiomaastojuoksu juos-
tiin Gundersen-periaatteella eli 
neljän lajin perusteella parhaat 
viimeisissä lähdöissä. Melonta 
tehtiin 50 metrin radalla maaui-
malassa. Suomen miehet juok-
sivat kaikki hyvin, Mari hienosti 
neljänneksi ja Terhi taisteli upe-
asti häviten voiton vain kahdel-
la sekunnilla. Mari Lindström 
nosti piste-ennätystään kesän 
kisoissa yli 500 pistettä, eli lä-
helle huippuottelijoita. Nyt nai-
set haluavat voittaa 2012 Ruot-
sissa, sillä ilman Terhin virhet-
tä hävittiin joukkuekulta vain 37 
pisteellä, mikä on juoksuajassa 
alle 10 sekuntia per ottelija.

Lopputuloksia / miehet:
1. Matthias Wesemann,  

Saksa, 6215 p
2. Jacek Sliwinski,  

Puola, 6152 p
3. Max Santos,  

Brasilia, 6151 p
….
18. Joni Sjöberg, 5910 p
27. Petri Lehtinen, 5784 p
32. Mikko Simenius 5652 p.

Lopputuloksia / naiset: 
1. Caroline Buunk,  

Norja, 6082 p
2. Terhi Pyyhtiä-Sassi,  

Suomi, 5996 p
3. Simone Lima,  

Brasilia, 5981 p 
… 
10. Mari Lindström,  

Suomi, 5714 p.

Miesten joukkuekilpailu:
1. Puola 24.341 p
2. saksa 24.306 p
3. Brasilia 24.161 p. 

Naisten joukkuekilpailu: 
1. Ruotsi 11.847 p
2. Norja 11.822 p
3. Brasilia 11779 p
4. Suomi 11710 p. 

Katse tulevaisuuteen  

Kokonaisuutena maailmalla kil-
pailujen ja kilpailijoiden taso 
nousee vähitellen. Purjehduk-
sessa CISM:n kilpailuihin osal-
listuvien maiden määrä on kas-
vanut koko 2000-luvun. Suo-
messa voinemme jatkaa suun-
nilleen nykyisen tasoisin resurs-
sein lähivuosina. Ottelupuolella 
panostamme uusien urheilijoi-
den rekrytointiin. Pyrimme pa-
lauttamaan miehet kärkikahi-
noihin ja pitämään naiset siel-
lä. Purjehdustiimimme näyttää 
vahvalta myös jatkossa.

Lopuksi haluamme kiit-
tää kaikkia niitä, jotka eri tavoil-
la ovat ”matkan varrella” tuke-
neet toimintamahdollisuuksiam-
me. Tiimimme tarvitsevat teitä 
vastakin!

Palkintojenjaon tunnelmaa, kun Terhin kaulaan pujotettiin MMhopea.

5Th mWg kuvaPankki
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RTR 2:N – Keltaisen rykmentin – vaiheita maarintaman 
taisteluiden tukemisessa Kannaksen viivytystaistelussa 1944

Rannikkotykistö aselajina on huomattavasti laajempi käsite kuin ensi alkuun nimestä 

voisi ymmärtää. Tästä erinomaisena esimerkkinä toimivat jatkosodan taistelut, joissa 

rannikkotykistön joukot vastasivat rannikon puolustuksesta hyökkäysvaiheen jälkeen 

pohjoiselta Saaristomereltä aina Suomenlahden pohjukkaan ja edelleen Laatokalle 

sekä Ääniselle. Rannikkotykistön rooli jatkosodan aikana oli paljon muutakin kuin pelk-

kä rannikon puolustus tai vihollisen laivaston kuluttaminen ja häirintä tykistötulella. 

Rannikkotykistöstä 
jatkosodassa

Henri Lavi
kapteeniluutnantti, SLMEPA

o. rePonen45mm ITtykki Seivästöllä.

H
istoria
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J atkosodan aikaiset rannik-
kotykistön joukko-osas-
tot koostuivat yleensä mo-

nen eri aselajin yksiköistä. Tyy-
pillisiin rannikkotykistörykment-
teihin, jotka muodostettiin ran-
nikkojoukkojen kokoonpanoihin 
vuonna 1942, kuului myös jal-
kaväkijoukkoja, ilmatorjuntapat-
tereita, pioneeriyksiköitä ja vies-
tijoukkoja. Tykistöjoukkoja löytyi 
pääsääntöisesti kahta eri tyyppiä: 
kiinteitä tai siirrettäviä rannikko-
tykistö- ja kenttäpattereita, jotka 
toimivat saarissa tai rantaviivalla, 
sekä mantereella toimivia mootto-
roituja kevyitä ja raskaita patterei-
ta, joilla oli kyky myös maataiste-
luiden tukemiseen maa-ammun-
tamenetelmillä. Erikoisuutena ny-
kyaikaan verrattuna olivat järeät 
ja raskaat rautatiepatterit. 

Rykmentit kuuluivat yleensä 
yhtymätasoisten rannikkoprikaa-
tien alaisuuteen, joita johti Me-
rivoimien komentaja. Operatiivi-
sesti rannikkoprikaatit alistettiin 
usein maavoimien aluevastuus-
sa olleelle yhtymälle. Rannikko-
joukot joutuivatkin ”monipuoli-
suudestaan” johtuen usein myös 
suoraan rintamavastuuseen ran-
nikon läheisellä maarintamalla. 
Luonnollisesti taistelu jalkaväen 
tapaan ei kuitenkaan ollut rannik-
kotykistön päätaistelulaji, vaan se 
oli tulenkäyttö – joko merelle tai 
maalle. Eteen tulleen suurhyök-
käyksen torjunnassa ei valinnan-
varaa kuitenkaan usein ollut.

Tässä artikkelissa tarkastel-
laan Rannikkotykistörykmentti 
2:n – Keltaisen rykmentin – vai-
heita kesän 1944 torjuntataiste-
luiden viivytysvaiheissa Karjalan 
kannaksella. 

RTR 2:n tilanne suur-
hyökkäyksen alkaessa

RTR 2 perustettiin nimenmuu-
toksella kesäkuussa 1942, osa-
na Merivoimien SA-kokoonpa-
non muutosta. Tätä ennen 
joukko oli jatkosodan hyökkä-
ysvaiheessa toiminut Kannak-
sen ryhmän alaisena 8. Ran-
nikkoprikaatina. Hyökkäysvai-
heen jälkeen prikaati ryhmittyi 
puolustukseen Kannaksen ete-
lärannikolle, vastuualueen ulot-
tuessa Viipurinlahdelta Inojoel-
le. RTR 2 kuului perustamisen 
jälkeen muodollisesti Itä-Suo-
men Rannikkoprikaatiin, mutta 
käytännössä se toimi itsenäise-
nä joukko-osastona. Rykmentin 
komentajana palveli aina jouk-
ko-osaston lakkauttamiseen 
saakka evl T. Reponen.

Asemasotavaiheen aika oli 
RTR 2:n vastuualueella suh-
teellinen rauhallista aikaa, jos-
sa vain molemminpuoliset ty-
kistöammunnat – venäläisillä 
oli myös vahva rannikkotykistö 

Suomenlahden pohjukassa – vi-
hollisen lentotoiminta, satunnai-
set partiokahakat ja rykmentin 
tulenkäyttö vihollisen merisaat-
tueiden häiritsemiseksi ilmaisi-
vat sodan olemassaolosta. Töi-
tä tehtiin silti. Patterien asemia 
ja linnoituslaitteita parannettiin, 
koulutusta ja harjoituksia pidet-
tiin ja uusia ampumamenetelmiä 
kehitettiin kokemusten kautta. 
Esimerkkinä voisi mainita ras-
kaiden pattereiden yhdistämi-
sen tykistöryhmäksi, jonka tulta 
johti yksi pattereiden päälliköis-
tä. Näin tulen käyttöä ainakin 
merelle saatiin keskitetymmäksi.

Helmikuussa 1944 RTR 
2 alistettiin operatiivisesti maa-
voimien IV AK:lle, jonka oikean 
sivustan se suojasi. Rykmen-
tin itäisin tukiyksikkö oli kesällä 
1944 Inojoen itäpuolelle Kello-
mäkeen, pääaseman ja 10. Di-
visioonan länsipuolelle ryhmit-
tynyt 28. Järeä rannikkotykistö-
patteri (3*254 mm). Muut ryk-
mentin tykistöyksiköt olivat ke-

Ev Reponen tarkastaa joukkoja Koivistolla 44.

o. rePonen
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säkuun -44 alussa idästä län-
teen lueteltuina seuraavat:

Inonkylän alueella
1. Moottoroitu raskas patteri 

4*152 mm
2. Moottoroitu kevyt patteri 

4*75 mm

Antonalassa
1. Rautatiepatteri 4*180 mm

Jukkolassa
29. Raskas patteri 4*152 mm

Seivästöllä
26. Raskas patteri  4*152 mm

Saarenpäässä (Koivisto)
25. Järeä patteri 3*254 mm
25. Raskas patteri 2*152 mm

Tiurissa (Koivisto)
27. Raskas patteri 4*152 mm

Lisäksi rykmentillä oli käy-
tössään kevyitä rannikkotykistö- 
ja kenttäpattereita, jotka olivat 

ryhmitettyinä Puumalan tasal-
ta Viipurinlahdelle. Rykmentin 
henkilövahvuus oli taistelujen 
alkaessa noin 2 500 miestä, jo-
ka oli noin 500 vähemmän kuin 
määrävahvuus olisi edellyttänyt. 
Maavoimien joukoista RTR 2:n 
taisteluun vaikuttivat laajimmin 
IV AK:aan kuuluneet Ratsuvä-
kiprikaati sekä 10. Divisioona. 

Rykmentin toiminta 
viivytysvaiheessa  
9.–17.6.1944

Neuvostojoukot aloittivat suur-
hyökkäyksen Karjalan kannak-
sella 9.6.1944. Tämä vaikutti 
myös RTR 2:n toimintaan vä-
littömästi. Rykmentin toimin-
nan painopiste siirtyi mereltä 
maarintaman suuntaan. Kello-
mäen järeä patteri aloitti 10.6. 
pääaseman taisteluiden tukemi-
sen. Tilanne kuitenkin kehittyi 
nopeasti patterin edessä ryh-
mittyneenä olleen 10. Divisioo-
nan alueella läpimurron asteel-
le, jolloin Kellomäen patteri jou-

tui jo 11.6. aamuyön aikana jät-
tämään asemansa ja kalustonsa 
saarrostusuhan alla. Henkilös-
töstä muodostettiin vetäytymi-
sen jälkeen rykmentille heitin-
osasto (6*81 mm), joka osallis-
tui seuraavina päivinä rykmen-
tin viivytystaisteluihin.

Tulenkäyttöä

Inonkylän alueelle ryhmittyneet 
RTR 2:n moottoroidut patterit, 
1. MtRsPtri ja 2. MtKvPtri sai-
vat 11.6. aikana käskyn tukea 
VT-aseman puolustusta Vam-
melsuun edustalle. Tuettavana 
joukkona oli RvPr/ IV AK. Sa-
maan aikaan 1. RautPtri tuki 
IV AK:n taisteluita tulittamal-
la maamaaleja Antonalasta ja 
Mestjärven tuliasemista. Tässä 
vaiheessa myös rannikolle ryh-
mittyneille kiinteille ja kenttä-
pattereille annettiin valmistavat 
käskyt maarintaman tukemisek-
si maa-ammuntamenetelmin ja 
panssarintorjunnalla. 

Seuraavat kaksi vuoro-
kautta kuluivat kiivaan taistelun 
merkeissä. Keltaisen rykmen-
tin moottoroitu tykistö ja rauta-
tiepatteri tukivat IV AK:n, lähin-
nä Ratsuväkiprikaatin taistelua 
kiinteiden ja kenttäpattereiden 
keskittyessä torjumaan merel-
tä suuntautuvia vastustajan rai-
vaus- ja tykistösyöksyjä. Merel-
le suuntautuvalla tulenkäytöllä 
oli tärkeä merkitys myös maa-
rintaman torjunta- ja viivytys-
taistelun tukemiseksi. Neuvos-
toliittolaisten raivaussyöksyjen 
tarkoitus oli pyrkiä raivaamaan 
Suomen laivaston laskemia mii-
noitteita, jotta maavoimien tu-
kemiseen tarkoitettujen tykistö-

Torjuntatulta 44.

o. rePonen
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alusten liikkumavapaus parani-
si. RTR 2:n torjuntatuli merel-
le vähensi näin osaltaan painet-
ta myös maarintamalla. Maalla 
rykmentin tykistöyksiköt käyt-
tivät näiden kahden päivän ai-
kana runsaasti tulta – maaleina 
olivat kenttätykistön tulenjoh-
tajien osoittamat torjuntamaa-
lit sekä hyökkäävät jalkaväki- ja 
panssariyhtymät. Lisäksi yksiköt 
osallistuivat kantaman puitteis-
sa vastatykistötoimintaan.

Eteläisellä Kannaksella ran-
nikon suuntaisesti hyökännyt 
neuvostoliittolainen 105. Armei-
jakunta saavutti pian menestys-
tä Ratsuväkiprikaatin kaistalla ja 
pakotti sen vetäytymään Inon 
koillispuolelle 14.–15.6. välise-
nä yönä. Myös RTR 2:n moot-
toroidut patterit joutuivat lopulta 
vetäytymään uusiin tuliasemiin 
Seivästön alueelle. RTR 2:n jal-
kaväkiosista (kaksi vajaata tor-
juntakomppaniaa), kranaatinhei-
tinosastosta ja IV AK:lta saaduis-
ta alistuksista (osia ErP 20:sta 

ja TäydP 13:sta) muodostettiin 
Osasto Fridell, joka sai tehtäväk-
seen Inon puolustamisen.

Jalkaväkitaisteluita

Vihollinen jatkoi hyökkäystä 
herkeämättä rantatien suun-
nassa ilmavoimien ja rannikko-
linnakkeiden tukemana. 15.6. 
aamupäivän aikana sen hyök-
käys johti uuteen läpimurtoon 
RvPr:n lohkolla Vammelsuus-
sa, jonka seurauksena prikaa-
tin joukot vetäytyivät länteen. IV 
AK antoi myös RTR 2:lle käs-
kyn vetäytyä viivyttäen Kipino-
lanjärven suuntaan. Samassa 
yhteydessä rykmentti alistettiin 
RvPr:lle, jonka komentaja antoi 
käskyn rykmentille ryhmittyä 
puolustukseen Vitikkala–Mes-
terjärvi–Jäppilä -linjalle. Os Fri-
dell vetäytyi menestyksekkään 
Inon puolustuksen jälkeen tais-
tellen iltapäivän aikana Vitikka-
laan, johon muodostettiin RTR 
2 puolustuksen painopiste. 1. 
RautPtri, moottoroidut patterit 

ja Jukkolan raskas patteri tuki-
vat Vitikkalan puolustusta.

Vihollisen hyökkäys uut-
ta viivytyslinjaa vastaan alkoi 
15.6. illalla. RTR 2:n joukot pi-
tivät taistellen linjansa lähes 12 
tunnin ajan, kunnes RvPr:iin 
kuuluneen Hämeen Ratsuryk-
mentin joukot RTR 2:n pohjois-
puolella joutuivat irtautumaan. 
Tämä pakotti myös RTR 2:n ir-
tautumaan omista asemistaan 
saarrostusuhan vuoksi. Joukot 
vetäytyivät Jukkolaan.

Tämän jälkeen RTR 2 siir-
tyi Ratsuväkiprikaatin komenta-
jan käskyn mukaisesti viivyttäen 
kohti länttä, jossa se valmistautui 
ryhmittymään puolustukseen Ki-
pinolanjärven ja Suomenlahden 
väliselle kannakselle. Suunnitel-
ma kuitenkin muuttui, kun ryk-
mentti sai 17.6. uuden käskyn, 
jolla se alistettiin Merivoimien 
komentajan johtoon tehtävänään 
siirtyä Koiviston saarille ja pitää 
ne omien hallussa. Moottoroidut 
patterit, kranaatinheitinosasto, 

RTR 2 sotilaat vastahyökkäyksessä. o. rePonen
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RTR 2 komentaja Ev Toivo 
Reponen 194244.

yksi kevyt jaos ja tykkijoukkue jäi-
vät mantereelle tukemaan Kipino-
lan kannaksen puolustuksen vas-
taanottaneen JP 1:n taistelua. Li-
säksi Koiviston Saarenpään pat-
terit valmistautuivat tukemaan 
kannaksen taisteluita.

Siirtyminen saarille

Rykmentti siirtyi Koiviston saarille 
Laivaston suojaamana 17.–18.6. 
välisenä yönä kärsien vain vähän 
tappioita. Samana yönä murtui 
JP 1:n puolustus Kipinolan kan-
naksella. Taistelua tukeneet RTR 
2:n tykistöyksiköt kuluttivat am-
pumatarvikkeensa loppuun ja ve-
täytyivät Säkkijärvelle. Osa henki-
löstöstä onnistui siirtymään Koi-
viston saarille Keltaisen rykmen-
tin pääosien yhteyteen.  RTR 2:n 
kesän -44 taisteluiden ensimmäi-

nen vaihe oli päättynyt. Tappiot 
olivat tässä vaiheessa 147 mies-
tä. Kalustotappiot sen sijaan oli-
vat merkittävät – Kannaksen ete-
lärannalla olleiden kiinteiden pat-
terien kalusto menetettiin lähes 
kokonaisuudessaan joko jätetty-
nä tai tuhottuna. 

Seuraavien vuorokausien ai-
kana Keltainen rykmentti taiste-
li vielä kiivaasti Koiviston saarten 
hallinnasta. Maarintaman ohitet-
tua Koiviston ja joukkojen taiste-
lukunnon heikennyttyä rykmentti 
siirrettiin Virolahdelle, jossa RTR 
2 lakkautettiin itsenäisenä jouk-
ko-osastona 23.6.1944. Tämän 
jälkeen RTR 2:n runko osallistui 
vielä osana uutta joukko-osastoa 
– RTR 22:a – Viipurinlahden tais-
teluihin muun muassa Teikarissa 
ja Melansaaressa. 

Pohdintaa

Kokonaisuutena RTR 2:n taiste-
lutoiminnasta 9.–10.6.1944 voi-
daan todeta, että painopiste oli 
voimakkaasti maarintaman suun-
nassa. Tämä on tietenkin luonnol-
lista, kun otetaan huomioon vihol-
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lisen suurhyökkäyksen rajuus ja 
eteneminen kautta Karjalan kan-
naksen. Rykmentti sai osansa 
myös vastustajan ilma- ja tykis-
töaseesta: esimerkiksi 14.6. las-
kettiin noin 1 000 vihollisen len-
tosuoritusta rykmentin alueella.

Keltaisen rykmentin suh-
teellisen huomattavaa tulivoi-
maa ei välttämättä kyetty käyt-
tämään aivan täysin hyödyk-
si maarintaman taisteluissa. 
Osansa tähän oli tietysti maa-
rintaman nopealla vetäytymisel-
lä, joka ”pakotti” myös RTR 2:n 
siirtymään aina vain lännem-
mäksi ja jättämään kiinteää ka-
lustoa taakseen. Tulta kyllä käy-
tettiin aina tilanteen salliessa, 
mutta vaikutukset ovat jääneet 
osin hämärän peittoon. Patterei-
den tulta maarintamalle johtivat 
yleensä kenttätykistön tulenjoh-
tajat, joiden mukaan tuli oli kui-
tenkin ilmeisen tehokasta ja sen 
käytöllä torjuttiin useita vihollis-
yhdistelmiä mantereella. 

Suurimmat ampumatekni-
set ongelmat liittyivät viestiyh-
teyksiin, jotka tuhoutuivat laajal-
ti vihollisen raskaissa tykistökes-
kityksissä ja ilmahyökkäyksissä. 
Tuliyksiköistä ei käytännössä ol-
lut varmoja yhteyksiä rykmen-
tin johtoportaaseen ja tuettaviin 
jalkaväkijoukkoihin, jolloin jou-
duttiin turvautumaan jopa lähet-
tien käyttöön, mikä tietysti hi-
dasti tulitoimintaa. 

Patterien tulenkäyttö hel-
potti painetta maarintamalla 
myös muilla tavoin. Estämäl-
lä vihollisen tykkiveneiden pää-
syn rantaviivan läheisyyteen 
rykmentin patterit vähensivät 
omalta osaltaan maarintamal-

le kohdistuvaa kranaattisadet-
ta. Toisekseen, lähes aina RTR 
2:n patterin avatessa tulen, koh-
distui vihollisen vastatykistö- tai 
lentotoimintaa kyseisen patterin 
alueelle. Nämä kranaatit olivat 
poissa etulinjan joukkoihin koh-
distuneesta tulituksesta.

Tunnusomaiseksi rykmen-
tille tulikin tavallaan taistelu jal-
kaväen tapaan. Tässä viivytys-
taistelussa se hoitikin osuuten-
sa mallikkaasti, erityisesti kun 
huomioidaan rannikkotykistö-
joukko-osaston pääasiallinen 
tarkoitus ja ensisijaiset tehtä-
vät. Vitikkalan ja Inon taistelut 
Os Fridellin johdolla ovat oivia 
esimerkkejä tästä.

Rykmentin toiminta viivytys-
vaiheen aikana oli joka tapauk-
sessa ilmeisen ansiokasta, sillä se 
sai itsensä Marsalkka Mannerhei-
min lausumaan 18.6.1944 ”ihai-
lunsa ja kiitoksensa RTR 2 toi-
minnan johdosta”. 
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Mittava rakennustyö- 
ihmetys inkeriläisille 

Laukaanlahti sijaitsee Suomen-
lahden etelärannalla Viipurin-
lahden tasalla. Nimi johtuu lah-
den pohjukkaan laskevasta Lu-
ga-joesta, jota inkeriläiset kut-
suvat Laukaanjoeksi. Länsipuo-
linen niemi on Kurkolanniemi ja 
itäinen on Soikkolanniemi kär-
kenään Kolkanpää.

Vuonna 1933 Neuvostolii-
ton Työn ja Puolustuksen Neu-
vosto julkaisi mittavan laivasto-
ohjelman, jossa eteentyönnetyn 
operatiivisen tukikohdan paikak-
si valittiin Laukaanlahden itäran-
nalla oleva Rutshi. (Ruutsia) Se 
sijaitsee nykyisestä suursata-
masta n 20 km koilliseen. Stali-
nin vuonna 1935 hyväksymäs-
sä entistäkin mahtipontisem-
massa laivastosuunnitelmas-

Laukaanlahden 
unohdettu tukikohta
Venäjän uusi suursatama Ust-Lugassa (Laukaansuu) on ollut rakenteilla jo kymmenisen 

vuotta ja on jo vilkkaassa käytössä. Harva muistaa, että alueella on ollut satamatoimin-

taa ennenkin: Neuvostoliitto rakensi Laukaanlahden itärannalle 1930-luvulla laivasto-

tukikohdan, ” Kronstadt kakkosen”. Tukikohdasta toimittiin aktiivisesti Suomea vastaan 

talvisodan aikana ja jatkosodan alussa, kunnes se jouduttiin tuhoamaan saksalaisten 

tieltä syksyllä 1941.

Venäläistutkija Vadim Aristov julkaisi vuonna 2010 kirjan ” Ot vtorogo Kronstadta k 

vtoromy Rotterdamu” (Toisesta Kronstadtista toiseen Rotterdamiin). Kirjassa on ennen 

julkaisematonta tietoa unohdetusta tukikohdasta.

sa tukikohtahankkeen nimek-
si tuli Rakennusprojekti 200, ” 
toinen Kronstadt” ja se alistet-
tiin sisäasiain kansankomissari-
aatille (NKVD) Rutshiin johtava 
meriväylä syvennettiin 12 met-
riin ja kivinen aallonmurtajajono 
rakennettiin siten, että sen sisä-

Matti Mäkinen
Kirjoittaja on kommodori evp

puolelle syntyi neljä erillistä sa-
tama-allasta. Minimivaatimuk-
sena oli yhteensä 137 sota-aluk-
sen sijoittaminen, joukossa Itä-
meren laivaston suurimmat pin-
ta-alukset sekä sukellusveneet. 

Satama-altaista syvin ra-
kennettiin kuivan maan kaivuu-

Laukaanlahti ja sen pohjoispuolella Lavansaari.

google maPS

H
istoria
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ja Suursaaren valtaus. OON sai 
käyttöönsä 99 erilaista alusta se-
kä 159 lentokonetta ja oli toimin-
tavalmiina 19. marraskuuta. La-
vansaaren valtausosasto odotti 
toimintakäskyä Laukaansuussa 
ja Rutshissa, Seiskarin valtaus-
osasto puolestaan Peipiassa.

Marraskuun 30. päivän 
vastaisena yönä tukikohta sai 
käskyn sotatoimien aloittami-
sesta. Laivaston alukset, mm 
johtoalus Leningrad ja kuu-
si hävittäjää nostivat ankkurin-
sa ja höyrysivät Seiskarin ja La-
vansaaren pohjoispuolelle. Aa-
mun mennessä lähtivät liikkeel-
le myös saarten valtausosastot.

(Suomalaiset evakuoivat 
Lavansaaren merivartioaseman 
heti sotatoimien alettua, jolloin 

työnä siten, että allasta erot-
ti merestä maavalli. Kaivami-
sen edistyessä altaan pohjal-
le rakennettiin rautatie, jota pit-
kin maa kuljetettiin kuuppavau-
nuissa pois.

Tukikohdan tuntumaan si-
joitettiin merivoimien lentoyksi-
köitä ja rautatietykistöä. Kiinte-
ällä ja liikkuvalla ilmatorjunnalla 
suojattiin erityisesti satama sekä 
180-356 mm:n rautatietykistön 
tuliasemat, joita valmisteltiin ao 
pistoraiteineen kuusi.

Moottoritorpedoveneiden 
tukikohdaksi tuli Saikkolannie-
men koillisrannalla sijaitseva 
Peipia, jonne oli jo ennen en-
simmäistä maailmansotaa pe-
rustettu torpedokoeasema. (Jat-
kosodan aikana tukikohtaan tu-

keutui saksalaisia laivastoyksi-
köitä ja suomalaisetkin moot-
toritorpedoveneet kävivät siel-
lä saksalaismiinoja lastaamas-
sa. MM)

Sotilas-ja siviilihenkilös-
töä varten rakennettiin kokonai-
nen kaupunki ”Komsomolsk na 
Baltike” asuintaloineen, koului-
neen ja huoltotiloineen. Asun-
noista 40 000 neliötä oli kivi-
sissä kerrostaloissa. 

Tukikohta talvisodassa

Tukikohta alkoi valmistautua so-
taan marraskuun alussa. Alu-
eelle siirrettiin sota-alusten ohel-
la Itämeren laivaston erikoisyh-
tymä OON (Otrjad osobogo naz-
natshenija) tehtävänään Seiska-
rin, Tytärsaarten, Lavansaaren 

12tuumainen rautatitykki nykyisin Moskovassa museossa. ove enqviST
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aseman neljä merivartijaa lähti 
siirtymään AV- yhteysmoottori-
veneellä kohti Someria. Venäläi-
nen hävittäjä tavoitti veneen ja 
ampui sen upoksiin. Kaikki nel-
jä merivartijaa kaatuivat. MM)

Kello 10.30 alkoivat järeä 
rautatietykistö tulittaa Lavan-
saarta ja Seiskaria.

Patteri 9:n kalustona oli 
kolme 305 mm:n rautatietyk-
kiä. Sen sotapäiväkirjaan ovat 
tallentuneet päällikön ensim-
mäiset tulikomennot:

”Taisteluhälytys! Tuliko-
mentoja, tykit räjähdyskranaa-
tilla mallia 1911, herkällä sy-
tyttimellä, taistelulaukauksella, 
LATAA! Suuntima 55-67, koro-
tus 4-57, tykki ykkönen , kakko-
nen ja kolmonen huomio, fasis-
tilurjuksille TULTA, suurelle Sta-
linin puolesta TULTA, köyhälis-
tön maailmanvallankumouksen 
puolesta TULTA!”

Ampumaetäisyys Kolkan-
pään tuliasemasta Seiskariin oli 
25, 2 km. Lentokoneeseen si-
joitettu tulenjohtaja totesi en-
simmäiset laukaukset lyhyik-
si, mutta ”seuraavat tuhosivat 

saaren keskiosan”. Neuvosto-
sotilaat nousivat maihin sama-
na päivänä. 

Pommeja ja punamultaa

Sotatoimiin Suomea vastaan 
osallistui myös Laukaanlahden 
alueen lentokentille sijoitettu 61. 
hävittäjälentoprikaati. Talvella 
1940 se sai erityistehtävän:

”Helmikuun puolivälissä 
Luoteisen Rintaman johto todet-
tuaan suomalaisten sitkeän vas-
tarinnan Karjalan kannaksella 
päätti siirtää jäätä pitkin jalkavä-
keä Suomenlahden etelärannalta 
valmiuteen Suomenlahden saa-
rille. Edullisimmaksi lähtöase-
maksi katsottiin Laukaanlahden 
alue. Joukkojen suunnistamisen 
helpottamiseksi annettiin käsky 
merkitä jäälle reitti Kolkanpään 
kärjestä Seiskarin saarelle. Käs-
kyn täytti 15 lentotiedusteluryk-
mentti MBR-2-koneillaan siten, 
että lentäjät pudottivat jäälle 23 
lentosuorituksena 7 tonnia pu-
naista väriainetta.”

(Ulkosaarille siirtyi jäit-
se seitsemän pataljoonaa. Vii-
purinlahden operaatioon liitty-

en ne suorittivat maaliskuun 1. 
viikolla Suursaaresta, Seiskaris-
ta ja Lavansaaresta demonstra-
tiivisen harhautushyökkäyksen 
Suomenlahden pohjoisrannal-
le Kotkan-Haminan saaristoon. 
Hyökkäys kilpistyi Suomen ran-
nikkotykistön tuleen ja ankariin 
jääolosuhteisiin. MM) 

Saksalaiset hyökkäävät

Kesän 1941 alussa tukikohta oli 
ehditty varustaa jo varsin pitkäl-
le. Syväaltaan kaivuutyöt olivat 
edenneet jo 12 metriin. Saksan 
hyökkäyksen kynnyksellä tuki-
kohdan valmistelu nostettiin kor-
keimpaan kiireysluokkaan. Sodan 
alettua amiraali Tributs julisti alu-
een Itäiseksi miina-ja tykistövyö-
hykkeeksi, joka ulottui mantereel-
ta Suomenlahden ulkosaarille. 

Alueelle siirrettiin laivasto-
yhtymä, jonka miinoitusosas-
toon kuului 23 erilaista alusta, 
mm hävittäjä Kalinin, viisi mii-
nanlaskijaa, seitsemän sukel-
lusvenettä, raivaajia sekä laivue 
MO-veneitä. Suojausosaan kuu-

UstLugan inkeriläisiä laulamassa suomen kielellä 
suomalaisille syksyllä 2011.

Muistomerkki UstLugassa.

ove enqviST

ove enqviST
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lui 30 vartiovenettä sekä mm 
emälaiva Leningradsovet. Rut-
shin tukikohdan suojaksi lasket-
tiin sukellusveneverkko. 

Sodan kynnyksellä Lau-
kaansuuhun tukeutui Shtsh-ja 
M-luokan sukellusveneitä. Jou-
kossa oli myös M 96 päällikkö-
nään komentajakapteeni Ma-
rinesko, joka myöhemmin tuli 
kuuluisaksi saksalaisen matkus-
taja-alus ”Wilhelm Gustloffin” 
upottajana. Veneet olivat kylki 
kyljessä Laukaanjoen suistos-
sa naamioverkkojen alla. Sodan 
alettua joukkoon liittyi 2. sukel-
lusveneprikaati ml emälaiva Pol-
jarnaja Zvezda, entinen keisaril-
linen jahti. (sama alus oli talvel-
la 1945 Turussa venäläisten su-
kellusveneiden, myös Marines-
kon U 13:n, emälaivana. MM). 

Saksalaisten lähestyes-
sä tukikohdan puolustuksesta 
vastasi erityinen Lugan sekto-
ri komentajanaan kenraali De-
nisevits. Sektorille alistettiin 
mm lännestä saapuneet Rau-
tatiepatterit 11, 12 ja 18 sekä 
panssarijuna 301. Lisäksi alu-
eella oli yksi tykistödivisioona ja 
2. merijalkaväkiprikaati. Sekto-

ri sai käyttöönsä myös tykkive-
neet Volgan ja Krasnoje Znam-
jan, jotka uusilla 130 mm:n ty-
keillään osallistuivat menestyk-
sellisesti maataisteluihin. (Suo-
malaiset moottoritorpedove-
neet upottivat Krasnoje Znam-
jan marraskuussa 1942 Lavan-
saaren satamaan.MM).

Tukikohdan tuho

Saksalaiset saapuivat Laukaan-
joen tuntumaan elokuun puoli-
välissä. Rutshin tukikohdan mii-
noitus-ja panostustyöt oli aloi-
tettu jo kuukautta aikaisemmin, 
samoin siviiliväestön evakuoin-
ti ja puolustusasemien kaivami-
nen. Alueen kautta vetäytyvän 
8. armeijan komentaja kenraa-
li Tsherbakov katsoi tukikohdan 
puolustuksen toivottomaksi. 
Hän antoi käskyn vetäytymisen 
jatkamisesta, mistä joutui myö-
hemmin sotaoikeuteen. Hävi-
tyskomennuskunnat räjäyttivät 
29.08. tukikohdan kivi-ja beto-
nirakenteet, polttivat puuraken-
nukset ja mm kaatoivat viljava-
rastoon bensiiniä. Lentokentät 
tuhottiin perusteellisesti. Ahdin-
koa lisäsi se, että tuhoamistyöt 

sattuivat samaan aikaan Tallin-
nan katastrofaalisen evakuoin-
nin kanssa.

Saksalaiset ottivat Lau-
kaanlahden haltuunsa syyskuun 
ensimmäisellä viikolla. Syksyn 
aikana he siirsivät alueelle ke-
veitä laivastovoimia ja lentoyksi-
köitä. Rutshin tukikohta saatiin 
välttävään käyttökuntoon vuon-
na 1942. 

Puna-armeija valtasi Lau-
kaanlahden takaisin helmikuus-
sa 1944. Suomea se koski mm 
siten, että kesällä 1944 Koivis-
ton saarille noussut merijalkavä-
kipataljoona tuli raivaaja-aluksil-
la Laukaanlahdelta.

Nykyään Rutshin tukikoh-
dasta on jäljellä vain sataman 
kiinnityspollareita, aallonmurta-
jan osia ja kivisten asuinraken-
nusten raunioita. Parhaiten ovat 
säilyneet kivetyt tiet ja osa rauta-
tieverkkoa. Aallonmurtajan jään-
nösten vieressä pilkistää vedes-
tä sotalaivan runko. Se on peräi-
sin kuuluisasta risteilijä Auroras-
ta, jonka peruskorjauksen yhtey-
dessä 1980-luvulla rungon koko 
vedenalainen osa uusittiin ja van-
ha osa hinattiin Rutshiin.

UstLugan sataman toimistompleksi. Satamaa ei saanut kuvata. ove enqviST

Muistomerkki UstLugassa.
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Tilanne                 tajua ja katu-uskottavuutta

Maanpuolustuskiltojen Liiton vuotuinen turvallisuuspo-

litiikan seminaari 28. tammikuuta noudatti tuttuja uria. 

Tämänvuotiselle teemalle puolustusvoimauudistuksel-

le seminaariajankohta oli epäkiitollinen: päätökset ei-

vät olleet jaossa.

Uutuusarvottomuudestaan huolimatta kokoontu-

minen tarjosi merkitystutkijalle ja tulkitsijalle runsaan 

noutopöydän. Alustajia kuunnellessa ja tarjolle asetet-

tua henkistä ravintoa sulatellessa tuli pohdituksi, kuin-

ka tärkeitä johtajalle, päättäjälle ja asiantuntijalle ovat 

poikkitieteellisyys ja terve ennakkoluulottomuus yhdis-

tyneinä retorisiin ja tarinallisiin valmiuksiin.

P uolustusvoimien ope-
raatiopäällikkö kenraa-
liluutnantti Mika Pelto-

nen kertasi puolustusvoimauu-
distuksesta kaikille tutut ydin-
kohdat apunaan pari hyvän pu-
hujan kevennystä sekä kohtuu-
määrä PowerPoint-dioja. Soti-
las esiintyi odotetusti, kiihkotta 
ja varsinaisitta uutisitta. 

Puolustusvoimauudistus-
ta miettinyttä parlamentaaris-
ta kontaktiryhmää johtava kan-
sanedustaja Ilkka Kanerva puo-
lestaan toi papereitta ja kuulto-
kuvitta kykypuolueen ohjelma-
julistuksensa estradille tavalla, 
joka oli omiaan koukuttamaan 
konservatiivisen kuulijakunnan 
mukaansa. Erityisplussan hän 
saa siitä, että kykeni argumen-
toimaan ilman yhtään nukka-
vierua urheiluvertausta.

Puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja perussuomalaisten 
Jussi Niinistö kritisoi kirjallisen 
puheen siivittämänä hallituspo-
litiikkaa jäntevästi ja näkemyk-
sensä rauhallisesti perustellen.

Puolustusministeriön eri-
tyisasiantuntija Sanna Laakso-
nen johdatti kuulijat arvioimaan 
sotilaallisten suorituskykyjen 

Vakuutusneuvos Harri Kainulainen 
viritti turpoväen ydinongelman 
pohdintaan: Kuinka yhdistää 
maanpuolustuksen hajallaan ja 
osin päällekkäin oleva toimijakent
tä yhteiseen tavoitteellisuuteen?

 inga-kaTriina heinonen
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Tilanne                 tajua ja katu-uskottavuutta
yhteiskäyttöä ja jakamista kan-
sainvälisessä yhteistyössä.

Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön pitkäaikainen vaikut-
taja vakuutusneuvos Harri Kai-
nulainen toi keskusteluun eit-
tämättä päivän pohdituttavim-
man asian. Maanpuolustusväki 
on hajallansa, tavoitteet ja toi-
mintatavat käyvät päällekkäin – 
ja jopa ilman kunnon sidet-
tä puolustusvoimiin.

Tapa, jolla merivoi-
mat yhdessä koko merelli-
sen vapaaehtoisen maan-
puolustustyön toimijoiden 
kanssa tekee yhteistyötä 
maamme turvallisuuden 
hyväksi, käy malliksi kaikil-
le maanpuolustajille. Toivotta-
vasti väki ymmärtää ottaa esi-
merkistä vaarin. 

Ulos omista poteroista

Asiantuntijaesitykset saivat 
miettimään, ymmärsivätkö pu-
hujat tekeillä olevien ratkaisujen 
ajallisuutta kaikessa pitkäjäntei-
syydessään, merkitystä niin eri-
asteisissa kriiseissä kuin arjen 
oloissa sekä vaikutusta koko-
naisturvallisuuteen.

Yhteiskunnan turvallisuus-
strategiassa elintärkeät toimin-
not ovat valtion johtaminen, 
kansainvälinen toiminta, Suo-
men puolustuskyky, sisäinen 
turvallisuus, talouden ja infra-
struktuurin toimivuus, väestön 
toimeentuloturva ja toimintakyky 

sekä henkinen kriisinkestävyys.
Turvallisuus- ja puolus-

tusasiain komitean pääsihteeri 
eversti Aapo Cederberg mainit-
si sanat arki ja kokonaisturvalli-
suus sekä yhteiskunnan elintär-
keät toiminnot – mutta keskit-
tyi kuitenkin miltei yksinomaan 
puolustuskykyyn kriiseissä. Ilk-
ka Kanerva taas keräsi joukon 

sympatiat moittimalla ministerei-
tä, jotka eivät ole valmiita tinki-
mään oman hallinnonalansa me-
noista. Olisiko vaikkapa talous-, 
käyttäytymis- ja sosiaalitieteiden 
pohdintojen syytä saada sijansa?

Nyt ei ole syytä arvioida 
poliittista päätöksentekokykyä, 
mutta kirjoituksen alun poikki-
tieteellinen osaaminen (tai aina-
kin ymmärrys) tullee esiin par-
haiten yksinkertaisen esimer-
kin avulla. Siinä yhdistyvät rau-
han ajan varuskunnan sulkemi-
sen kokonaisvaikutukset yhteis-
kunnan elintärkeiden toiminto-
jen viitekehyksessä. Varuskun-
ta eivät tietenkään taistele, mut-
ta: Pienellä, syrjäisellä paikka-
kunnalla sijaitseva varuskunta 
palvelee aktiviteetteineen sekä 

puolustusvoimien henkilöstön 
että kunnan asukkaiden perus-
tarpeita: infrastruktuuri on ra-
kennettu yhdessä; liikuntasalit, 
uimahallit, taidenautinnot oppi-
laitoksista puhumattakaan ovat 
mitoitetut varuskunnan ja mui-
den kuntalaisten yhteiseen käyt-
töön, maanpuolustustahto py-
syy yllä sotilaiden näkyessä ar-

jen katukuvassa..
Puolustusvoimat on 

kunnan suurimpia työllis-
täjiä ja verotulojen tuotta-
jia. Valojen sammuessa ih-
miset joutuvat työttömiksi, 
syrjäytyvät, joutuvat sosi-
aali- ja terveyshuollon asi-
akkaiksi. Puolustusvoimi-

en oman väen ohella laaja si-
dosryhmien, alihankkijoiden, ta-
varantoimittajien ja palvelujen-
tuottajien ketju menettää asiak-
kaansa. Päihteiden käyttö ja ri-
kollisuus lisääntyvät kaikkine 
kerrannaisvaikutuksineen. Ne-
kin, jotka siirtyvät toimeentu-
lonsa perässä matkojen pää-
hän uuden työpaikan perään, 
menettävät identiteettinsä pe-
rustan, kotiseudun, kulttuurin, 
pahimmillaan täyden mahdol-
lisuuden toimia äidinkielellään 
sekä viiteyhteisönsä ystävyys- 
ja toveruussuhteineen. Mene-
tykset rasittavat kaikkia hallin-
nonaloja, päällimmäisinä so-
siaali- ja terveys-, työ- ja elin-
keino- sekä sisäasiainministeri-
ön toiminnot. Missä määrin val-

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan

Meripuolustuksen 
kaikki toimijat yhteen 

kokoava menettelytapa 
on esimerkiksi muille.
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tion rahat säästyvät vai siirtyvät-
kö ne vain ministeriöstä toiseen? 
Cederbergin esitys sai pohdis-
kelemaan. 

Pelisilmä hukassa

Sanojan ja sanottavan uskotta-
vuus korostuivat useasti. Kun 
kysyjä hän esitti asiansa lyhy-
esti ja vimmatta, vastauskin oli 
ansiokas. Mutta riehuva, rähjää-
vä, itsekorosteinen yksinpuheli-
ja koki ansaitsemansa vastaaji-
en täystyrmäyksen.

Markkinapsykologia taitoa 
ja propaganda-oivallusta osoitti 

Ilkka Kanerva kehuessaan ”hy-
vää ystäväänsä ja kollegaansa” 
Jussi Niinistöä. Puolustusvalio-
kunnan puheenjohtaja sai vete-
raaniedustajan kiitokset konsen-
sushakuisuudestaan. Se, että 
haastaa perustellun kritiikin avul-
la väen punnitsemaan vaihtoeh-
toja, on Kanervan mukaan eduk-
si. Historiatutkija Niinistön rau-
hallinen väittelytaito ja kerron-
ta ansaitsevat suotuisan arvion.

Toisaalta Ilkka Kanerva 
sortui myös päivän surkuhu-
paisimpaan rimanalitukseen. 
Loppukevennykseksi hän kiit-

ti kuulijoita saamastaan synty-
mäpäivälahjasta, seminaaripäi-
vä kun sattui miehen 64-vuo-
tispäiväksi. Merkkipäivän viet-
toon liittyvät Kanervaan kohdis-
tuvat taustatekijät saivat yleisön 
äänekkäästi ilkkumaan: ”Onko 
piikki auki?” ja ”Ike maksaa!” 
Kun vielä edustaja illalla osal-
listui Putous-viihdeohjelmassa 
hyvän maun reunamilla liikku-
vaan puhelinkeskusteluun sa-
masta teemasta, voinee perus-
tellusti miettiä kansanedustajan 
katu-uskottavuuden rajoja.

Pekka Kurvinen

NAVIGOINTI / KOMMUNIKAATIO / VALVONTAJÄRJESTELMÄT

www.furuno.fi

pitkät 
perinteet 

Satakunnan ammattikorkeakoulu
www.samk.fi

LAADUkAStA kOULUtUStA SAMkiStA

MERENKULKUALALLE, AHOT! 
Aiemman tutkinnon suorittaneet! Kokeilisitko 
merenkulkualaa? Hae merikapteenin tai me-
renkulkualan insinöörin koulutukseen, 270 op.

Luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja 
erivapauden myöntämiseen liittyvien 
tutkintojen vastaanotto ja arviointi.

Vahtiperämiehille ja –konemestareille tarjo-
taan 153 op:n ohjelmaa päiväopiskeluna tai 
monimuoto-opiskeluna työn ohessa.

Haku yhteishaussa 5.3. - 3.4.2012 
osoitteessa www.amkhaku.fi.

Lisätietoja: koulutusjohtaja Heikki Koivisto, 
puh. 044 710 3674, heikki.koivisto@samk.fi

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

Hakunintie 19, 26100 Rauma - Puh. (02) 834 4712 - Fax (02) 822 6369
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V ähitellen parivaljak-
ko on saanut tarpeek-
seen maksajan roolista 

Euroopan Unionissa sekä siitä, 
etteivät rahalliset uhraukset tu-
levaisuudessakaan taanne vah-
vaa Eurooppaa. Suurimmat saa-
jat Unionissa ovat olleet entiset 
Itä-Euroopan maat sekä Väli-
meren maat. Viimeiset ovat aja-
massa EU:a konkurssiin. Tarvi-
taan muutoksia, jotka palautta-
vat Euroopan muskelit. 

Weimarin trio, johon kuu-
luvat Saksa, Ranska ja Puola, 
muodostettiin vuonna 1991. Se 
oli pitkään keskustelufoorumi, 
mutta aivan viime vuosina ää-
ni kellossa on muuttunut. Jut-
tutupa on lujittumassa liitoksi, 
jonka vahvuus perustuu Saksan 
mittavaan tavanomaiseen ase-
voimaan sekä taloudelliseen po-
tentiaaliin, Ranskan ydinasee-
seen ja Puolan energiavaroi-
hin. Voimannäyttönä Trio päätti 

Euroopan imperiumista 
Weimarin liittoon

5.7.2011 muodostaa Weimarin 
taisteluosaston, jonka tulee ol-
la taisteluvalmis jo ensi vuonna. 

Weimarin Trio kutsui Venä-
jän osallistumaan trion toimin-
taan vuosi sitten.  Venäjän pää-
määränä on lujittaa imperiumi-
aan, ja se otti mielellään kut-
sun vastaan. Weimarin Trion 
kautta Venäjä pääsee vaikutta-
maan Euroopan asioihin. Lähei-
set suhteet Saksan kanssa saa-
daan samalla yleistettyä moni-
kansallisiksi. Vahva Berliini – 
Moskova akseli saa lisää teräs-
tä ympärilleen. Vuoden 2010 lo-
pussa  Ranska solmi laaja-alai-
sen puolustussopimuksen Bri-
tannian kanssa. Weimarin Trio 
hankki parissa kuukaudessa 
kaksi strategista kumppania.

Näyttää siltä, että Euroo-
pan turvallisuus on alueellistu-
massa ja Nato heikentymässä. 
Usa katsoo Aasian suuntaan, ja 
sen selkä on kääntymässä Eu-

rooppaan. Velkakriisi on koetin-
kivi- mikäli EU ei tästä selviä, 
USA ei pidä eurooppalaisia riit-
tävän lujana liittolaisena myös-
kään Euroopan ulkopuolella. 
Transatlanttisen yhteyden tilal-
le alkaa nousta Berliini-Mosko-
va akseli.

Mikäli suuntaus jatkuu, 
Weimarin trio hallitsee tulevai-
suuden Euroopassa kumppa-
neinaan Venäjä ja Britannia. 
Yhdessä ne ovat kilpailukykyi-
siä maailmassa sekä aseellises-
sa voimassa että taloudessa. 
Pienten maiden kannalta tämä 
saattaa merkitä Euroopan tur-
vallisuuden kytkeytymistä pe-
ruutusvaihteelle ja viedä toista 
maailmansotaa edeltäneeseen 
aikaan, jolloin Molotov ja Rib-
bentrop jakoivat etupiirit. Tilan-
nekehitystä seurataan seuraa-
vissa Rannikonpuolustajan nu-
meroissa.

Kenneth Nyholm

Saksan ja Ranskan Eurooppa-politiikan päämääränä on vahva Eurooppa.  Ne ovat 

olleet suurimpia maksajia EU-alueen kehittämisessä.

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan
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Järjestöt

Rannikkoupseeriyhdistys

Meriupseeriyhdistys

RUY:n vuosikokous pide-
tään torstaina 26.4.2012 

klo 17.00 Merisotakoululla, 
Suomenlinnassa. Kokouksessa 
käsitellään jäsenten hallituksel-
le kirjallisesti etukäteen lähettä-
mät ja sääntöjen 13§ määrää-
mät asiat. Ennen kokousta on 
mahdollisuus saunoa Merisota-

koulun isossa saunassa. Sauna 
on käytössä klo 15.30 alkaen. 
Ota oma pyyhe mukaan. Ko-
kouksen jälkeen yhdistys tarjo-
aa iltapalan Hilmassa noin klo 
18.00 alkaen. 

Ilmoittautuminen kokouk-
seen 19.4.2012 mennessä yh-
distyksen sihteerille, Jarmo Val-

timolle, joko sähköpostilla jar-
mo.valtimo@rannikonpuolus-
taja.fi tai puhelimella 040 564 
7695.

Lautta Suomenlinnaan läh-
tee Kauppatorilta: klo 15.20, 
16.00, ja 16.40.

Tervetuloa kokoukseen

Hallitus

Vuoden 2012 teemaksi hal-
litus esittää: ”Meriupseeri-

elämää”. Yhdistyksen tilaisuuk-
sia vuodelle 2012 suunnitellaan 
tämän teeman mukaisesti.

Vuosikokouskutsu

Yhdistyksen vuosikokous pide-
tään torstaina 26.4.2012 Me-

risotakoululla Suomenlinnassa 
alkaen kello 17.00. Ennen ko-
kousta pyritään järjestämään 
saunomismahdollisuus isossa 
saunassa kello 15.30 alkaen. 

Kokouksen jälkeen yhtei-
nen illanvietto ja ruokailu Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen kans-
sa. Ilmoittautumiset kokouk-

seen yhdistyksen sihteerille tiis-
taihin 17.4.2012 mennessä (il-
moita myös aiotko saunoa).

Sihteerin yhteystiedot  
(pyydetään käyttämään  

ensisijaisesti sähköpostia)

Marko Varama
varama@upseeriliitto.fi

(09) 66894016
Laivastokatu 1 B, 00160 Helsinki

RUY ry:n vuosikokous

Kerro kurssikuulumisesi!

T äyttääkö virka- tai varus-
miesaikainen rannikko-

tykistön tai merivoimien toi-
meenpanema kurssisi tai kou-
lutustilaisuutesi pyöreitä vuo-
sia? Valmistuitko esimerkiksi 
vuonna 1962, 1967, 1977 tai 

vaikkapa 10 vuotta sitä myö-
hemmin?

Rannikon Puolustaja 
laajentaa juttukirjoaan puo-
lustushaaramme kurssikuu-
lumisiin. Kirjoita siis ihmees-
sä kurssilaistesi edesottamuk-

sista silloin joskus ja vuosien 
saatossa. Liitä mukaan tuo-
reita ja vuosien kellastutta-
miakin kuvia – ehdottomas-
ti kuvatekstein. Toimituksen 
osoite on pekka.kurvinen@ 
rannikonpuolustaja.fi .
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Järjestöt

R annikkotykistösäätiön tar-
koituksena on rannikkoty-

kistön perinteiden vaaliminen ja 
rannikkojoukkojen piirissä tapah-
tuvan kehitystyön edistäminen. 
Tarkoituksensa toteuttamisek-
si säätiö palkitsee ja tukee talou-
dellisesti rannikkojoukkoihin liitty-
vää tutkimus- ja kehitystyötä se-
kä opiskelua.  Lisäksi säätiö tukee 
taloudellisesti rannikkojoukkoihin 
liittyvää julkaisu-, koulutus-, valis-
tus- ja viihdytystoimintaa.

Vuoden 2011 aikana sää-
tiö on palkinnut opiskelijoita niin 
varusmiesten kuin henkilökun-
nankin kursseilla sekä tukenut 

Rannikkotykistösäätiön apurahojen 
myöntämiskäytäntöjä tarkistetaan

useita rannikkojoukkojen paris-
sa toimivia perinneyhdistyksiä. 
Lisäksi säätiö on myöntänyt sti-
pendejä kuluneen vuoden aika-
na rannikkolinnakkeiden histori-
aa kuvanneiden kirjojen tekijöil-
le sekä tukenut yksittäisiä käyn-
nissä olevia kirjahankkeita.

Nykyisellään säätiön myön-
tämien tukien haku- ja myöntä-
misprosessi on ollut monilta osin 
jäsentymätön. Vuonna 2012 sää-
tiön hallitus käsittelee tukiano-
muksia kahdessa erässä. Tällä 
käytännöllä tavoitellaan nykyistä 
parempaa kokonaiskäsitystä tuen 
hakijoista sekä yhdenvertaisuutta 

Rannikkotykistösäätiö

hakijoiden välillä. 
Huhtikuussa hallitus käsit-

telee 31.3. mennessä säätiölle 
osoitetut hakemukset. Marras-
joulukuussa käsitellään 31.10. 
mennessä osoitetut hakemukset. 

Hakemuksiin toivotaan ai-
na liitettävän mahdollisimman 
kattava kuvaus haettavan tuen 
määrästä, tarkoituksesta ja mitä 
haettavalla tuella on suunniteltu 
tehtävän. Tukihakemukset tulee 
osoittaa säätiön asiamiehelle.

Rannikkotykistösäätiön hal-
lituksen puolesta,

asiamies

Anssi Munkki

Kun tarvitset luotettavan ja 
kokeneen kumppanin ratkaisemaan 
seuraavan projektisi antennointia, 
pyydä meidät apuun.
Olemme tottuneita toimittamaan 
räätälöityjä ratkaisuja nopealla 
toimitusajalla.

Procom suotimet, kombinerit ja 
antennit Suomen maahantuojalta

Oy Insalko Ab
puh:+358-9-685 0920
insalko@insalko.fi
www.procom.dk

Antennilinjan ammattilainen

 
 
 
 
 
 
 
 

laiva- ja satamarakennuskomponentteja 
laatuvalmistajilta ympäri maailmaa 

 
kysy myös avaimet käteen –toimituksia 

 
Perämiehenkatu 11   P. 02-274 9640 
20810 TURKU  F. 02-235 1499 
  

www.epomare.fi 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

laiva- ja satamarakennuskomponentteja 
laatuvalmistajilta ympäri maailmaa 

 
kysy myös avaimet käteen –toimituksia 

 
Perämiehenkatu 11   P. 02-274 9640 
20810 TURKU  F. 02-235 1499 
  

www.epomare.fi 
  

 
 
 
 

Mannerheim-museo
Suomen marsalkka, vapaaherra 

G. Mannerheimin koti vuosina 1924-51.
Avoinna pe, la ja su klo 11-16 

(viimeinen opastettu kierros alkaa klo 15) 
sekä sopimuksen mukaan

Kalliolinnantie 14 
00140 Helsinki     puh. (09) 635 443    www.mannerheim-museo.fi
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M erivoimien sukeltajien 
kiltatapaamista vietettiin 

merihenkisesti Suomen kuului-
simman linnakkeen suojissa. 
Lokakuinen sää ei olisi voinut ol-
la parempi auringon valon hei-
jastuessa pilvettömältä taivaal-
ta kirkkaana ja lämpöä säteil-
len Suomenlinnan karuja kallio-
ta ympäröivästä vedestä.

Tutustuminen 
merivartiotoimintaan

Linnakkeen suojissa ensimmäi-
nen rasti oli Suomenlinnan Me-
rivartioasema ja sen toiminnan 
esittely. Merivartija Kari Aallon 
asiantuntevalla opastuksella tu-
tustuttiin aseman johtokeskuk-
seen, käytännön toimintaan sekä 
nykyisin käytössä olevaan valvon-
tatekniikkaan. Johtokeskukses-
ta siirryttiin laiturialueelle tutus-
tumaan aluskalustoon. Saimme 
rautaisannoksen tietoa kalustos-
ta ja erilaisista apuvälineistä, joi-

Sukeltajakillan tapaaminen 
Suomenlinnassa

ta eri tilanteissa tarvitaan hyvin-
kin moninaisten tehtävien suorit-
tamiseen. Merivartioston toimin-
nan laajuus yllätti monipuolisuu-
dellaan. Toiminta edellyttää myös 
henkilöstöltä erittäin monipuolisia 
taitoja ja hyvää fyysistä kuntoa. 
Kaiken kaikkiaan työ merivartios-
tossa on monipuolista, vaihtele-
vaa ja vaativaa. Kiltalaisten kiitet-
tyä esittelijää innostavasta pereh-
dytyksestä suunnisti joukko seu-
raavaksi Merisotakoulun suojiin 
nauttimaan päivällistä.

Suunnittelukokous

Maukkaan päivällisen jäl-
keen suunnitteluvaliokunta siir-
tyi viimeistelemään tulevan ke-
sän ohjelmaa ja aikataulutta-
maan tapahtumat kalenterihin 
taltioitaviksi. Sukeltajakillan jä-
sen Tapani Korhonen esitteli 
muuulle joukolle koululaiva Mat-
ti Kurjen historiaa ja esineistöä 
laivan upseerimessiä vastaavas-

sa tilassa, mikä on ainutlaatui-
nen kokonaisuus alkuperäisine 
kalusteineen ja rekvisiittoineen.

Viinikoulu ja 
Merisotakoulun iso sauna

Suunnittetulukokouksen ja Mat-
ti Kurjen messin jälkeen siirryim-
me viereiseen saliin, missä mei-
tä opastivat mielenkiintoisella 
tavalla kiltalaiset viinikoulutta-
jat. Jani Mälkki ja Kari Kovamä-
ki johdattivat meidät makuelä-
myksiin ruuan ja juoman liitosta 
sekä erilaisten makujen salois-
ta. Erityisesti juomat kirvoittivat 
osallistujat runsaisiin kysymyk-
siin, joihin saatiinkin hyviä ja 
asiantuntevia vastauksia. Vatsat 
täynnä, kielen makureseptorit 
herkkinä ja mielet virkeänä siir-
ryttiin seuravaksi Merisotakou-
lun kuuluisalle isolle saunalle, 
missä odotti lämmin ja taatus-
ti riittävän kokoinen löylyhuone 
innokkaita löylynheittäjiä. Sau-
nan ainutlaatuinen tunnelma ja 
mieto savun tuoksu kirvoittivat 
kiltaveljiä vielä mielenkiintoisiin 
keskusteluihin ja muisteloihin.

Päivä vierähti pian iltaan ja 
hyvin monipuolinen kiltatapah-
tuma oli vilahtanut kuin varkain 
muistojen joukkoon. Kiitos kai-
kille osallistujille, mutta erityi-
sesti tapahtuman järjestäjille, 
jotka olivat loihtineet antoisan 
tapahtuman.

 Juha Kytömäki

Merivartija Kari Autio esitteli nykyistä merivartioston aluskalustoa.

juha kyTömäki

Laivaston Sukeltajakilta
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P ohjanlahden Merivartiokil-
ta ry Bottniska vikens Sjö-

bevaknings gille rf vietti 8:ta vuo-
sipäiväänsä juhlallisesti Vaasan 
kasarmin Sotilaskodissa perjan-
taina 16. pv joulukuuta 2011.

Puheenjohtaja loi alkuter-
vehdyksensä jälkeen katsauk-
sen killan toimintaan v. 2011 
sekä kertoi tulevan toimintavuo-
den 2012 tapahtumista.

Raja- ja Merivartiojoukko-
jen Perinneyhdistys ry:n ensim-
mäinen toimintavuosi on päätty-
mässä, ja 11 jäsenkillan yhtei-
nen jäsenmäärä on tällä hetkellä 
n. 1600 henkilöjäsentä. 

Perinne- ja historiatyö on 
yhdistyksen toiminnassa mer-
kittävässä asemassa. Siinä ko-
rostuu sa-rajajoukkojen perinne-
työn jatkuvuus. Vuonna 2011 
järjestetty kevätretki sai jäsen-
killoilta myönteisen vastaanoton 
ja muodostuu vuosittain touko-
kuussa yhdeksi tärkeimmistä 
yhteisistä tilaisuuksista. 

Jo vakiintunut ja jopa laa-
jentunut viranomaisten valmiut-
ta tukeva killan järjestämä kou-
lutus ja sen koordinointi on siir-
tynyt MPK:n Meripuolustuspiirin 
johtoon. Koulutusta järjestetään 
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa 
Pietarsaaren, Jokilaaksojen lisäk-
si nyt myös Oulu-Koillismaan Pe-
lastuslaitosten tarpeisiin mukaan 
lukien myös Kemi ja Lappi.

Kiltamme jäseniä on akti-

voitunut osallistumaan itse kou-
lutuksen toteuttamiseen. Kilta-
veli Lars-Erik Gästgivars ker-
toi mielenkiintoisesti vaativas-
ta työstään eduskunnassa. Sa-
malla hän myös kertoi omasta 
vahvasta sidoksestaan kiltam-
me perinnetoimintaan.

Vaasan Sotilaskotiyhdistys 
ry:n sisarten valmistaman perin-
teikkään erittäin maittavan joulu-
puuron nauttimisen jälkeen Poh-
janlahden Merivartiokillan halli-
tuksen päätöksillä sekä aloittees-
ta huomioitiin vuosipäivänä seu-
raavat killan jäsenet;
 – Pohjanlahden 

Merivartiokilta ry Bottniska 
vikens Sjöbevaknings 
gille rf standaari (killan 
korkein huomionosoitus) 
Lars Carlsson, Lars 
Erik Gästgivars, Tapani 
Pahkala, Matti Hakamäki

 – Sininen Reservi ry Ansio-
mitali (Sin Res Am)  

Pertti Pörsti sekä ansio-
merkki tammenlehvien 
kera (Sin Res am tlk)  
Lars Carlsson, Lars-Erik 
Gästgivars ja standaari  
killan puheenjohtaja  
Hannu Wallius 

 – Merireserviläiset ry:n I lk 
Merireserviläisristi  
(Meri Res R I lk) Markku 
Koskenmäki, Pertti Pörsti, 
Christer Sid 

Huomionosoitusten jälkeen 
tarjoillun joulukahvin sekä ”poo-
toorin” aikana keskustelu kävi 
vilkkaana illan kuluessa, mm. 
alkavan vuoden tapahtumia jo 
ennakoiden.

Tilaisuuden päätyttyä hy-
vän joulun sekä menestyksek-
kään uuden vuoden 2012 toivo-
tuksiin siirryimme kukin tahoil-
lemme joulun viettoon.

Hannu Wallius
mvluutn evp

puheenjohtajaordförande

Järjestöt

Pohjanlahden Merivartiokilta

hannu WalliuS

Killan 8. vuosipäiväjuhla 16.12.2011. Kuvassa vasemmalta Tapani 
Pahkala, Lars Carlsson, Markku Koskenmäki, Pertti Pörsti, LarsErik 
Gästgivars, Matti Hakamäki ja Christer Sid.
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Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta täyttää tänä vuon-

na 50 vuotta (per 3.10.1962). 
Juhlavuotta vietetään työn mer-
keissä killan monilla eri kohteil-
la niin Järvön kiltamajalla ja uu-
della rantasaunalla, vasta uusi-
tulla Robert Kajanuksen kivisau-
nalla, Kuivasaaren museolinnak-
keella kuin myös killan omalla 
Ahven-veneellä. 

Mutta ei juhliakaan ole 
unohdettu. Keväällä 15.3. klo 
18.00 killan jäsenistö kokoon-
tuu Juhlavuosikokoukseen Kan-
sallissalissa. Kesällä järjestetään 
useita yleisötilaisuuksia ja yritys-
vierailuja Kuivasaareen. 

Kesän päätteeksi järjeste-
tään 1.9. Kuivasaaressa moni-
puolinen 50-vuotisjuhla, johon 
toivotetaan kiltalaisten lisäksi ter-

50v-juhlavuosi Juhlavuosi työn merkeissä

vetulleiksi mahdollisimman mo-
ni killan kanssa yhteistyössä ole-
va henkilö tai taho. Juhlassa tul-
laan ampumaan kunnialaukauk-
set juhlivalle killalle sekä paljas-
tetaan viimeinen saareen saa-
tu, sieltä puuttunut itsenäisyy-
den ajan museotykki. Juhlas-
sa julkistetaan killan uunituo-
re 50-vuotishistoriikki. Juhlas-
sa tullaan myös huomioimaan 
ja palkitsemaan sekä jäseniä et-
tä kiltaa vuosien varrella tukenei-
ta eri tahoja. Ja tietysti vieraille 
järjestetään monipuolinen mu-
seoalueen esittely videoesityksi-
neen, tulenjohtotorneineen, kes-
kiöineen ja lukuisine tykkeineen 
sekä tarjoillaan hernesoppaa ja 
nautitaan munkkikahvit. 

Juhlavuoden päätteeksi 
glögitilaisuuden sijaan järjeste-

tään itsenäisyyspäivänä 6.12. 
aikoinaan kovin suosittu killan 
itsenäisyyspäivän iltajuhla Kan-
sallissalissa. Eri juhlien ohjel-
mista tarkemmin seuraavissa 
Rannikon Puolustajissa ja kil-
lan nettsivuilla www.rt-kilta.net.

Juhliva kilta haluaa myös 
omasta puolestaan osoittaa on-
nittelut juhlivalle Helsingille, jo-
ka viettää pääkaupunkina olon-
sa 200-vuotisjuhlia keväällä, 
ampumalla 12.4. Kuivasaaressa 
305 mm:n kaksoistykillä kun-
nialaukaukset. 

Kunnialaukaukset ammu-
taan myös 9.7., jolloin Meri-
voimien vuosipäivää vietetään 
Helsingissä, jossa esitellään 
myös uusi Katanpää-luokan 
miinantorjunta- alus.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Palkittuja vasemmalta oikealle Arno Hakkarainen, Anne Orpana, Ari Orpana, Juhani Nikulainen, Sakari Korhonen, 
Kai Masalin, Petri Lehtinen ja Olli Saatsi.

ove enqviST
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Glögitilaisuuden 
palkitsemisia

Killan glögitilaisuus oli Meriso-
takoululla 15.12.2011. Tilaisuu-
den aluksi kokoonnuttiin luento-
saliin, jossa killan puheenjohta-
ja toivotti vieraat lämpimästi ter-
vetulleiksi ja kertoi tulevasta kil-
lan juhlavuodesta. Sen jälkeen 
saatiin tilannekatsaukset Kaja-
nuksen saunasta, Kuivasaares-
ta ja Järvöstä. Kesä olikin ollut 
poikkeuksellisen vilkas. Kuiva-
saareen oli saatu uusi museo-
tykki ja entiset oli maalattu. Ka-
januksen sauna oli peruskorjat-
tu ja syksyllä vietettiin saunan 
100-vuotisjuhlia. Järvössä taas 
päästiin nauttimaan jo vuotta ai-
emmin saaren 25-vuotisjuhliin 
valmistuneen saunan löylyistä.

Esitysten jälkeen jokai-
nen kiltalainen saattoi tuntea 
ylpeyttä aktiivisesta ja mones-
sa mukana olevasta killastaan. 
Seuraavaksi siirryttiin kerrosta 
alemmas perinneaulaan glögi-
tarjoilua ja palkitsemisia varten.

Vuoden kiltalaiseksi julistet-
tiin Teija Hiltunen, joka on jo vuo-
sia toiminut aktiivisesti niin Kui-
vasaaressa, Järvössä kuin vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuskoulu-
tuksessa sekä siviilityössään kau-
kana maailmalla mm. Haitin tu-
hoalueilla. Teijan nimi kaiverret-
tiin kiertopalkintoon, jossa puu-
alustalle on kiinnitetty miekka ja 
kiltamme barettimerkki.  

Ensimmäisen luokan baret-
timerkki ojennettiin mm. Sinisen 
Reservin puheenjohtajanakin 
toimineelle Arno Hakkaraiselle 

toiminnastaan kiltamme varapu-
heenjohtajana  ja veneprojektis-
sa. Ensimmäisen luokan baret-
timerkin ojennettiin myös  Sa-
kari Korhoselle, joka on toiminut 
aktiivisesti Järvössä. Toisen luo-
kan barettimerkin saivat Kai Ma-
salin, Petri Lehtinen, Anne Orpa-
na, Ari Orpana ja Juhani Nikulai-
nen. Kai on ollut mukana sekä 
killan alustoiminnassa että va-
paaehtoisessa maanpuolustus-
koulutuksessa. Muut ovat kun-
nostautuneet erityisesti Järvös-
sä. Olli Saatsi sai kunniakirjan si-
toutuneesta osallistumisesta Ka-
januksen saunaprojektiin.

Palkitsemisten jälkeen siir-
ryttiin jälleen kerrosta alemmas 
ruokasaliin nauttimaan maitta-
va jouluateria hyvässä seurassa. 

Isosaaren retki

Perjantaina 6.1. eli loppiaisena 
ja varusmiesten kotiutuspäivänä 
tehtiin perinteinen retki Isosaa-
reen. Retki olikin historiallinen: 
kun 180 ja 362 päivää palvelleet 
varusmiehet oli kotiutettu perjan-
taina, maanantaina ei Isosaareen 
enää tullutkaan uusia alokkaita, 

vaan kaikki Suomenlahden me-
ripuolustusalueen alokkaat as-
tuivat palvelukseen Upinnie-
messä. Tästä lähtien linnakkeis-
ta vain Kirkonmaan linnakkeella 
on SLMEPA:n varusmiehiä.

Meripuolustusalueen ko-
mentaja kommodori Markus 
Aarnio osallistui mukavana yl-
lätyksenä retkelle ja piti parin 
tunnin mielenkiintoiset esitykset  
mm. suunnitelluista muutoksis-
ta Merivoimissa ja uusista mii-
nantorjunta-aluksista. Ruokalas-
sa nautitun päivällisen jälkeen 
saunottiin miehistösaunassa ja 
vietettiin iltaa kerholla. Kasar-
milla nukutun yön jälkeen syö-
tiin lauantaina maittava ”bruns-
si” ja kierrettiin perinteiset  näh-
tävyydet Isosaaressa ennen pa-
luukuljetusta mantereelle.

Kuivasaaren 
yleisöviikonloput

Ensi kesänä järjestetään jälleen 
”suurelle yleisölle” tarkoitettu-
ja maksullisia yleisöretkiä Kuiva-
saaren museolinnakkeelle, mut-
ta vain kolmena viikonloppuna. 
Killallamme on päävastuu retki-

Teija Hiltunen palkitaan vuoden 
kiltalaisena.

anne orPana



82

en järjestelyistä ja opastukses-
ta. Retkien ohjelmaa on tarkoitus 
muuttaa siten, että museoaluee-
seen tutustutaan laajemmin ja 
perusteellisemmin, mahdollises-
ti rastikoulutuksen tapaan. Luon-
toretket järjestetään erikseen. Yh-
teistyökumppaneita ovat aiempi-
en vuosien tapaan IHA-Lines Oy, 
Suomenlinnan Rannikkorykment-
ti ja Rannikkosotilaskotiyhdistys.

Museoesittelyviikonloput 
ovat 16.–17.6., 21.–22.7. ja 11.–
12.8., joista viimeiselle sunnun-
taille voivat osallistua myös ul-
komaalaiset. Hinnat tarkentuvat 
myöhemmin. Venematkat lähte-
vät klo 11.00 ja klo 13.30 Me-
risatamasta ravintola Caruselin 
edestä, joka on Laivurinkadun 
ja Sirpalesaaren välissä. Saa-
reen perustetaan retkien ajaksi 
sotilaskoti, jossa voi munkkikah-
vien lisäksi ostaa myös killan jul-
kaisemia Rykmentin alueen saa-
rista kertovia historiikkeja. 

Järvön kiltamaja

Järvön saaressa Porkkalan edus-
talla toiminta jatkuu aikaisempi-

Meripuolustusalueen komentaja,  
kommodori Markus Aarnio esitelmöimässä.

en vuosien tapaan. Juhannus-
juhlat järjestetään perinteisesti ja 
juhannuksen jälkeen on lasten-
leiri, jonka ohjelma tänä vuonna 
ulotetaan myös Kuivasaareen. 
Lastenleiristä saa lisätietoja Jär-
vön emännältä Anne Orpanalta 
(jarvo.kilta@hotmail.com).

Kajanuksen sauna

Robert Kajanuksen saunaa Upin-
niemessä ovat tervetulleita käyttä-
mään killan jäsenten lisäksi myös 
yritykset ja muut upean löylypai-
kan tarvitsijat. Kajanuksen sau-
nan hoitaja on Mauri Harju (0400 

443 749), jolta saa lisätietoja 
mm. hinnoista, varaustilanteesta 
ja kulkulupamenettelystä. 

Killan www-sivut

Killalla on Internet-kotisivut 
osoitteessa www.rt-kilta.net. 
Sieltä saa tarkempia tietoja Kui-
vasaaren museoalueesta, Järvön 
kiltamajasta ja Kajanuksen sau-
nasta sekä historiikeista ja muis-
ta killan myyntituotteista, joita 
voi tilata Kristiina Slottelta (050 
525 0022, kristiina _ slotte@
yahoo.com). Saunasta ilmestyi 
viime vuonna ruotsinkielinen jul-
kaisu nimeltään Robert Kajanus 
bastu och villa. Sivustolta löyty-
vät myös eri toimintasektoreiden 
vastuuhenkilöiden yhteystiedot. 
Talkooväkeä tarvitaan jokaisella 
kohteella. Tule meille töihin!

Yhteystietoja

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

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

Timo Mäki-Ventelä (sihteeri)
gsm 040 353 0570
timo.maki-ventela@mbnet.fi

Timo Elolähde ja Hasse Rekola

anne orPana



& 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät
& 010 289 8120 (Helsinki)
Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.                 Palvelumaksu 14 e

Matkaohjelma

1. päivä
Lähtö Helsingistä klo 06.00,  Kiasman turistipysäk-
ki. Bussimatka  Porvoo-Hamina-Virolahti, jossa tu-
tustuminen itäisen Suomenlahden rannikkopuolustuk-
seen sotien aikana. Rajanylitys Vaalimaalla. Taistelut 
Uuraan saaristossa, matka jatkuu Heinjoen ja Kivinie-
men kautta Käkisalmeen. Maastolounas. Illallinen ja 
majoittuminen hotelli Sanatoriossa.

Rannikkojääkärikillan sotahistoriallinen matka 

Kannakselle ja 
Laatokan Karjalaan
16.–19.6.2012

Asiantuntijaopas ja matkanjohtaja 
evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

Hinta: 

528 e/hlö
Hintaan sisältyy
•	bussikuljetus	tilausajobussilla
•	majoitus	ohjelman	mukaisissa	hotelleissa	kahden	hengen		
 huoneissa
•	ohjelman	mukaiset	retket	ja	tutustumiskäynnit
•	ohjelman	mukaiset	ruokailut	(3	x	aamiainen,	
	 4	x	maastolounas,	3	x	illallinen)
•	ryhmäviisumi	Suomen	kansalaisille
•	Ilmari	ja	Leena	Hakalan	matkanjohtaja-	ja	
 asiantuntijaopaspalvelut

Venäjän matkoilla on pakollinen matkustajavakuutus. 
Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan jälkeen.

Lisämaksusta
•	veneretket	Laatokalla	
•	yhden	hengen	huone	90	€

Varaukset ja lisätiedot: 
Jarmo Kahala  
p. 040 528 4997 
jarmo.kahala@savcor.com

Hotellit
Käkisalmi, hotelli Sanatorio. Ydinkeskustasta noin 2 km Pie-
tariin päin, kauniilla paikalla, omalla puistoalueella, Käkisal-
men linnan vieressä sijaitseva vaatimaton hotelli.
25 kahden hengen huonetta, joissa wc ja suihku. Huonei-
ta myös ilman mukavuuksia. Käytävätiloja uusittu kevääl-
lä	2003	(ei	huoneita).	Ruokailut	erillisessä	ruokalaraken-
nuksessa.	Tanssisali,	elokuvasali,	biljardi,venevuokraus,	ui-
maranta.

Sortavala, hotelli Piipun Piha. Entisen Kiviniemen sahan ra-
kennukseen	1992	valmistunut	hotelli,	joka	on	täysin	perus-
korjattu 2005-2007. Kerroksia 2, ei hissiä. Sijainti noin 1 
km keskustasta entisellä teollisuusalueella. Huoneita yhteen-
sä 20. Huoneissa suihku, wc, puhelin ja tv. Muut palvelut: 
ravintola,	baari,	kahvila,	matkatoimisto	ja	sauna.	Kantosiipi-
alukset ja muut laivat pääsevät tarvittaessa noutamaan ryh-
män hotellin laiturista.

2. päivä
Aamiainen. Laatokan meripuolustus Pörtsykän ran-
nalla, matka jatkuu Hiitolan ja Kurkijoen kautta Lah-
denpohjaan, josta käynti Tyrjän taistelukentällä. 
Maastolounas. Illallinen ja yöpyminen Sortavalassa 
hotelli Piipun Pihassa.

3. päivä
Aamiainen.  Sortavalasta Pitkärantaan, jossa vene-
retki "Unohdettujen rintamalle" Petäjäsaareen. Maas-
tolounas.  Matka jatkuu Vitelen maihinnousurannal-
le, josta paluu Sortavalaan hotelli Piipun Pihaan. Il-
lallinen.

4. päivä
Aamiainen. Paluu Suomeen Niiralan raja-aseman 
kautta. Maastolounas.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

V iime vuonna Rannikkojää-
kärikilta on tehnyt yhteis-

työtä laskuvarjo- sekä erikoisra-
jajääkäreiden kanssa selviyty-
miskurssilla, aloitellut yhteistyö-
tä HSRK:n kanssa, sekä järjes-
ti Ruotsin matkan Nylands Bri-
gads Gillen kanssa. Tärkeimpä-
nä kaikista kuitenkin oli yhteis-
työn syventäminen RannJP:n 
perinneyhdistyksen kanssa jär-
jestämällä PERYn aloitteesta 
”Talvisodan muistoja ja adventin 
lauluja”-konsertin talvisodan al-
kamispäivänä 30.marraskuuta. 
Konsertti sai niin paljon kiitos-
ta, että päätimme järjestää kon-
sertin vuonna 2012 uudelleen. 
Edelleen yhdistysten hallitukset 
pitivät palaverin, jossa päätet-
tiin yhdistää toimintakalenterit 
ja mahdollisesti tiedottaminen.

me kuulla erikoisrajajääkärikou-
lutuksesta sen suunnitelleelta 
ja käynnistäneeltä ev evp Urpo 
Leppäjärveltä sekä koulutuk-
sen saaneelta ja kilta-aktiivilta 
vänr res Juho Kallialalta. Esitys 
ei jättänyt ketään kylmäksi. Kii-
tos vielä kerran Urpolle ja Ju-
holle! Syyskokous valitsi vuoden 
2012 killan hallitukseen uusik-
si jäseniksi Patrick Hjeltin, Tuo-
mo Rystin ja Esa Aittokallion, 
joka on myös PERYn hallituk-
sessa. Tässä vaiheessa Henrik 
Nisén jäi hallituksesta pois siir-
tyessään hetkeksi opiskelemaan 
Tukholmaan. Hän kuitenkin jat-
kaa killan kirjanpitäjänä sekä 
vastaa tämän vuoden selviyty-
miskurssista. Hänelle myös luo-
vutettiin kokouksen aluksi Ran-

PERYn syyskokouksesta on 
jäsenistölle jo tiedotettu, mutta 
killan syyskokousta voinee vielä 
ruotia. Kokouksen aluksi saim-

Yhteistyössä on voimaa!

Rannikkojääkärikilta kävi tervehtimässä 90vuotismerkkipäiväänsä viet
tävää Teikarin veteraania Sakari Koskentaloa Käpylän palvelukodissa. 
Mukana killan pj Antti Rautiainen sekä kuvassa vasemmalta MPKL:n väis
tynyt pj Erkko Kajander ja Teikarin Taistelijoiden vt. pj Ahti Matikainen.”

UUDPR:n kotiuttamistilaisuudessa 6.1.2012 
palkittiin seuraavat varusmiehet:

Teikarin risti
alil Forsblom Marcus KUSTJK Porvoo
korp Högnäs Max  KUSTJK Kokkola

Rannikkojääkärikillan levyke
kers Rosenback Mathias AMFSK Kristiinankaupunki
pion Venäläinen Henri PIONK Helsinki
jääk Finnholm Matts KUSTJK Pietarsaari

Rannikkojääkärilevyke
alil Sjöberg Rasmus KUSTJK Helsinki

Rannikkojääkäripuukko
alil Moring Ruben KUSTJK Helsinki

anTTi rauTiainen
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Ylentämistilaisuuden hieno hetki – kokelaat vaihtavat kmdri Vauhkoselta luvan saatuaan 
arvomerkkinsä aliluutnantin arvomerkkiin.

nikkojääkärikillan levyke ansiok-
kaasta toiminnasta.

Rannikkojääkäreiden yh-
teisessä toimintakalenterissa on 
varmasti jokaiselle jotakin. En-
simmäisinä tulevat osallistuminen 
MPK:n meripuolustuspiirin ”Tur-
vaa jäillä”-kurssille ja heti perään 
maaliskuun alussa Utin Kauko-
partiohiihtoon. Sitten voimain-
ponnistus 3.3. eli Rannikkojää-
käri-risteily, joka on siis jo koettu 
tämän lehden ilmestyessä. Ris-
teilylle kutsuttiin kaikki Upinnie-
men Rannikkojääkärikoulun käy-
neet sekä killan ja PERYn jäsenet. 

Killan kajakkiprojekti ete-

nee ja kajakkien hankinta alkaa 
olla ajankohtainen. Jahka jäät 
sulavat, pääsemme testaamaan 
kymmentä uutta menopeliä ta-
pahtumissamme. Ase- ja ampu-
matoimintaa edelleen vankiste-
taan ja uusia kannustetaan ak-
tiivisesti osallistumaan tapahtu-
miin. Kovempaakin menoa on 
luvassa niille, jotka sitä kaipaa-
vat: Marssikilpailu, Barettimars-
si ja Selviytymiskurssi, joka teh-
dään yhdessä laskuvarjojääkä-
reiden, erikoisrajajääkäreiden ja 
taistelusukeltajien kanssa. Toi-
saalta retkiäkään emme unoh-
da: tutustuminen PVKVK:n kil-

lan kevätkokouksen yhteydessä 
ja retki Kannakselle Vesistötais-
telu-kohteisiin tyydyttänee ko-
vimmankin tarpeen. Koko per-
heen tapahtumana ovat vesis-
tökauden avajaiset la 12.touko-
kuuta Upinniemessä ja Ramsön 
saarella.

Ottakaa yhteys, jos on ky-
syttävää!

Erinomaisen antoisaa ran-
nikkojääkärivuotta 2012!

Antti Rautiainen
puheenjohtaja

Rannikkojääkärikilta ry

Mika Kiuru
puheenjohtaja

RannJP:n perinneyhdistys ry

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

anTTi rauTiainen
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Rannikkojääkärikillan ja Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistyksen  yhteinen toimintakalenteri 2012

HUOM! Tapahtumat ovat 
tarjolla kummankin yh-

distyksen jäsenille!

kevät-kesä
Laskuvarjohyppykurssit  
Nurmsi, Viro. Viisi hyppyä jouk-
kojenpudotus-varjolla AN-2:sta 
ja Viron 4. luokan hyppymerk-
ki. Myös kertauskurssi-osallistu-
miset mahdollisia. Lisää tietoa 
www.mpk.fi ja Koulutuskalen-
teri ”Kymenlaakso” sekä ”Las-
kuvarjohyppykurssi 1-7, Excel-
sior-osasto”. Rannikkojääkärei-
den ilmoittautumiset Antti Rau-
tiaiselle mahdollisimman pian.

21.4.2012
Sinisen Reservin ampumakil-
pailu 1, Upinniemi. Tarkemmat 
ohjeet Jussi Hermuselta jus-
si.hermunen@gmail.com tai 
045 315 6910 sekä Rannikon 
Puolustaja-lehdestä.

21.-22.4.2012
Meripuolustuspiirin SLKA:n 
Marssikilpailu, Upinniemi. 
Vaativahko sotilastaitokilpai-

lu reserviläisille. Kilpailun kesto 
kaksi vrk. Paikkoja rajoitetusti 
ja valikoidusti. Ilmoittautumiset 
Antti Rautiainen.

2.-3.5.2012
Barettimarssi, Dragsvik (VEH). 
Killalla on mahdollisuus muo-
dostaa oma ryhmä. Kiltalaiset 
voivat myös osallistua järjes-
telytehtäviin. Ilmoittautumiset 
Antti Rautiaiselle antti@rauti-
ainen.fi tai 050 556 1825 vii-
meistään 1.huhtikuuta.

12.5.2012
Veneilykauden avajaiset, 
Upinniemi - Ramsö

8.-10.6.2012
Selviytymiskurssi, Upinniemi 
– Ramsö. Lisää tietoa kurssin-
johtaja Henrik Niséniltä (hen-
rik.nisen@gmail.com tai 050 
382 2427) tai seuraavasta 
Rannikon Puolustaja-lehdestä.

16.-19.6.2012
Sotahistoriallinen retki Laato-
kan Karjalaan sekä Kannaksel-
le. Teemana ”Vesistöjen läheisyy-
dessä käydyt taistelut (lähinnä 
jalkaväen) talvi- ja jatkosodassa”. 
Lähtö Helsingistä, hinta 528 €. 
Ilmoittautumiset viim. 30.4. Jar-
mo Kahalalle jarmo.kahala@sav-
cor.com tai 040 528 4997

Seuraavista tapahtumista lisää 
tietoa seuraavissa lehdissä.

5.7.2012
Teikarin päivä, Dragsvik ja 
Upinniemi

Merivoimien vuosipäivä, 
Suomenlinna

10.-12.8.2012
Kanoottivaellus, Dragsvik - 
Tammisaaren saaristo

23.9.2012
Sinisen Reservin 
ampumakilpailu 2, Upinniemi

27.-29.9.2012
Turvallisuus- ja 
puolustusmessut 2012, Lahti

lokakuu
Barettimarssi, Dragsvik

marraskuu
Killan ja PERY:n yhteinen 
syyskokous

30.11.2012
Talvisodan muistoja ja adventin 
lauluja-konsertti

Killan joukkue barettimarssilla  
v. 2007.

Valmiina lähtöön? Laskuvarjohypyt 
kutsuvat!

anTTi rauTiainen

anTTi rauTiainen
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Turun Rannikkotykistökillal-
la on alkamassa 50. toi-

mintavuosi.
Merkkipäiviä juhlistetaan 

monilla tapahtumilla. Teema-
vuoden kevään tapahtumia:
 – Kiltapäivät Gyltössä: 5.5. 

MPK:n Meripuolustuspiirin 
harjoitus ”HELMEN” yhte-
ydessä. Katso MPK:n si-
vuilta meripuolustuspiirin 
kurssi ”Rannikkojoukkojen 
toiminta”. 

 – Kiltamatka: Mäkiluodon 
linnakkeelle (aika avoin)

 – Osallistumme Laatokan 
Puolustajien Perinneyh-
distyksen matkalle Turun 
Rannikkorykmentin al-
kulähteille 4.-8.6. Lisä-
tiedot Erkki Marttila (puh 
050 351 8111)

Turun Rannikkotykistökillan kiltamatka  
Viron Rannikolle 27.-29.4. 

Tutustumme mm. Vapa-
ussodan museoon, Ju-

mindan niemimaan vuoden 
1941 tapahtumiin, entiseen 
suljettuun Sinnemäen kau-
punkiin, Narvan ja Sinimä-
en taisteluihin ja mahd. yh-
teen varuskuntaan. Molem-
mat yöpymiset Rakveressa. 

Lähtö 27.4. aikaisin aamulla 
Turusta ja paluu 29.4. illalla. 
Matkan hinta on 250 euroa 
(sis. matkat, hotellit ja kaksi 
illallista, esitelmät). Lisätie-
dot ja ilmoittautuminen Mat-
ti Komi, matti.komi@pp.inet.
fi, puh nro 0400 867 939 
(miel. iltaisin)Jumindan niemen muistomerkillä

Kalkkaat Aurajoessa. Killan lehti Kalkas ilmestynee jälleen tämän vuoden 
syksyllä erityispainoksena killan 50vuotisjuhlan kunniaksi.

Turun Rannikkotykistökilta

mikael kaSkelo

mikael kaSkelo
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Rannikkotykistön perinneyhdistys

Rannikkotykistön perinteistä
lut tapa. Puolustus voimissa pu-
hutaan sotilasperinteestä. Onko 
sota vä essä siis kyseessä asia, 
joka sotaväessä tehdään kerta 
toisen jälkeen sa mal la tavalla, 
jolloin siitä muo dostuu perinne, 
vai onko kyseessä vain muis ti-
tie don varassa säilyvästä hen ki-
sestä kulttuurista?

Suomen kielen perussa-
nakirja toteaa tarkemmin, että pe-
rinteessä on kyse mm. peri tystä 
tavasta, käytänteestä tai tiedos-
ta, perimästä tai traditiosta. Pe-
russanakirja toteaa myös, että 
kyseessä voi olla kansan muis-
titiedon varassa säilyttämä hen-
kinen kulttuuri. Perinteille on siis 
tunnusomaista, että ne siirtyvät 
sukupolvelta toiselle, niitä leimaa 
jat ku  vuus, vaikka toiset piirteet 
voivat ajan juoksussa vahvistua 
toisten ehkä heikentyessä.

Rannikkotykistön perinteitä 
vaalitaan useassa yhdistykses-
sä kuten entisten joukko-osasto-
jen pe rinneyhdistyksissä ja ran-
nikkotykistökilloissa. Olisiko näi-
den yhdistysten toi minta mainit-
tuja rannikkotykistön perinteitä? 
Eri ran nikko tykistöyh distykset 
tekevät kui tenkin kovin erilai-
sia asioita.  Jotkut järjestävät 
matkoja, juhlia ja muita tapah-
tumia, jotka ovat lähinnä perit-
tyjä tapoja ja käytänteitä; toiset 
keskittyvät säilyttämään kirjalli-
sia ja suullisia tietoja jo lakkau-
tetusta rannik kotykis tös tä, jolloin 

voidaan puhua lähinnä henkisen 
kulttuurin vaalimisesta. Molem-
mille päätoimintatavoille ja mää-
ritelmille löytyy kannattajansa, 
vaikka voi daankin esim. pohtia, 
onko tietojen säilyttämisessä jo 
lakkautetusta ran nikkotykistöstä 
ky seessä kuitenkin sotahistoria?

Mielestäni terminologiaa 
voidaan tarkentaa puhumal-
la toisaalta sotahis to riasta, joka 
on sotien ja sodankäynnin his-
toriaa, ja toisaalta sotilas histori-
asta, joka on sotilaan ja sotilas-
yh teisön historiaa. Viimeksi mai-
nittuun liit tyy läheisesti termi so-
tilaskulttuuri, jossa perin teil lä on 
merkittävä vaikutus. En kuiten-
kaan halua ottaa kantaa siihen, 
mikä on oikea perinne ja oikeaa 
pe rinteen vaalimista ja mikä ei. 
Tärkeintä on, että yleensä toimi-
taan, ei se miten toimitaan.

Sotilasperinteiden grand 
old man, kansatieteen professo-
ri emeritus Juhani Leh tonen on 
jakanut so tilaalliset perinteet so-
tilasperinteisiin ja sotilase lä män 
perinteisiin. Sotilasperinteillä hän 
tarkoittaa virallisia ja juhlavia pe-
rin teitä, kun taas sotilaselämän 
perin teillä ymmärretään sekä hy-
viä ja vaa lit tavia perinteitä että 
huonoja ja vastus tet tavia sellaisia. 
Nämä edustavat hen kilötasoisia 
perinteitä, jotka siirtyvät ihmiseltä 
toi selle, jopa huomaa matta. 

Yhteenvetona voidaan to-
deta, että sotilaallisiin perintei-

K oska rannikkotykistöase-
laji käytännöllisesti kat-

sottuna on ajettu alas, eikä sitä 
terminä edes enää ole olemas-
sa, aselajin perinteiden vaalimi-
sen tärkeys korostuu. Aina ei 
ole kuitenkaan aivan selvää, mi-
tä sotilas- ja aselajiperinteillä ja 
niiden vaalimisella tarkoitetaan. 
Asiasta voi tietysti olla ja on ai-
ka ajoin oltu eri mieltä.

Eräs internet-sivusto to-
teaa yksinkertaisesti, että pe-
rinne on pitkään käy tös sä ol-

ove enqviST

Kotkan Rannikkoalueen perinneyh
distyksen lipun vihkiminen.
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merkitys rannikkotykistön häviä-
vien perinteiden vaalimisessa. 

Toinen tapa, jota lähes jo-
kainen lehtemme lukija voi 
käyttää, on ”rannikkotykistö-
muistojensa” tal lentaminen ja 
lähettäminen Rannikkotykistön 
Perinneyhdistykselle, joka taltioi 
ne yhdessä Sota museon kans-
sa. Museolle tällainen historian 
ja perinteiden tallentaminen on 
tärkeää, kun rahat ja säilytystilat 
eivät riitä museoesineiden talti-
oimiseen ja esillepanoon.

Rannikkotykistön  
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja

Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6

01200 Vantaa
enqvist(ät)oktanet.fi, 040 5524136

en merkitystä. Kat son että tällai-
silla tunnuksilla, olkoot ne sitten 
lippuja, standaareja, logoja tai 
vaikka internet-sivuja, on suuri 

siin sisältyvät täten sotilasyhtei-
sön arvot ja henkiset perinteet, 
kuten aselaji-, joukko-osasto ja 
vastaavat perinteet:
 – tapakulttuuri ja yksittäisen 

henkilön arvot sekä henki-
set perinteet

 – sotilaiden ja sotalaitoksen 
vaikutus mm. taiteeseen, 
musiikkiin jne.

 – sotilaselämän monet piir-
teet ja varuskuntakulttuuri 
ja –perinteet sekä

 – ulkoiset tunnukset kuten 
sotilaspuvut, merkit, liput, 
vaakunat ja stan daarit.

Kotkan Rannik koalueen 
perin ne yhdistyksen lippu vihit-
tiin käyttöön vuoden 2011 lo-
pussa. Jo kii nalainen filosofi ja 
kenraali Sun Tzu korosti noin 
v. 500 eKr. ulkoisten symboli-

Perinteiden vaalimista  lipun naulaus. ove enqviST

Sun Tzun patsas Yurihamassa, 
Tottorissa, Japanissa.

WikiPedia
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Yhteinen julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Henrik Nystén
GSM 0400 887 849
henrik.nysten@welho.com

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Anssi Munkki
Nahkurintie 3 C, 01900 Nurmijärvi
GSM: 050 5528585
anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien Esikunta, PL 58, 
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Uudenmaankatu 62 B 36
05830 Hyvinkää
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
GSM 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 a 4, 21100 Naantali
GSM 0400 524253
jarmo.holm@hotmail.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
pekka.takki@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma
GSM 040 510 5547
tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
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 Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi
www.rannikkotykisto.fi

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679
Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17 
00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
larseklund@kolumbus.fi 

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37, 20320 Turku
GSM 044 282 2145
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
erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi
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Rannikon Puolustajan  
teemat 2012
2/2012 Osaamisen kehittäminen 

merivoimissa

3/2012 Arvot ja etiikka sekä 
puolustusvoimien yhteiset 
toimialat

4/2012 Puolustusvoimien ja 
merivoimien tulevaisuus

Tapahtumakalenteri 2012

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakillan kokous joka kuukauden toinen tiistai klo 
13.00 ravintola White Ladyssa.

Turvallisuus on  
osa palveluamme.

21.4. Sinisen Reservin ampu-
makilpailu 1, Upinniemi. 
(sivu 86)

21.-22.4. Meripuolustuspiirin 
SLKA:n Marssikilpailu, 
Upinniemi. (sivu 86)

26.4. RUY:n vuosikokous klo 
17.00 Merisotakoululla, 
Suomenlinnassa (sivu 76)

26.4. Meriupseeriyhdistyksen 
vuosikokous Merisotakou-
lulla Suomenlinnassa klo 
17.00. (sivu 76) 

27.-29.4. Turun Rannikkotykistö-
killan kiltamatka Viron 
Rannikolle (sivu 87)

2.-3.5. Barettimarssi, Dragsvik 
(VEH). (sivu 86)

5.5. Turun Rannikkotykistökil-
lan Kiltapäivät Gyltössä 
(sivu 87)

8.-10.6. Rannikkojääkärikillan sel-
viytymiskurssi, Upinniemi 
– Ramsö. (sivu 86)

4.-8.6. Laatokan Puolustajien 
Perinneyhdistyksen 
matka Turun Rannikko-
rykmentin alkulähteille 
(sivu 87)




