
Haastattelussa 

Puolustusvoimain komentaja
kenraali Ari Puheloinen s. 12

Kertausharjoitus
vuorokausista ei  
pidä tinkiä s. 38

Yksilö on aina 
turvallisuusajattelun 
keskiössä s. 40

Merivoimien  
suorituskyvyn  

tae on henkilöstö s. 21

Euraasian liiton  
nousun geopoliittinen  

merkitys s. 48

Maakuntajoukot kansain
välisessä öljyntorjunta

harjoituksessa s. 66

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2012



www.scania.fi

Scania-moottorit 
meri- ja teollisuuskäyttöön

• taloudellista voimaa teholuokkaan 1000 hv asti

• teknistä luotettavuutta jo 110 vuoden kokemuksella

• maan paras ja kattavin huolto- ja korjaamoverkosto



3Rannikon Puolustaja 4 | 2012

P uolustusvoimauudis-
tus kouraisee kansa-
laisten sydänjuuria, ei-

kä ihme: yhteiskunnallisesti ra-
vistellaan suomalaisten mielis-
sä arvostetuimpia instituutioi-
ta ja yksilön tarpeista vahvim-
pia, turvallisuutta. Kun puolus-
tusvoimain komentaja vielä ky-
seenalaistaa nykyisen puolus-
tusdoktriinin kestämättömän ra-
hoitustilanteen mahdollisesti jat-
kuessa ja Suomi on lähettämäs-
sä ilmavoimansa Nato-maan yl-
le, asiasuhtautuminen muuttuu 
tunteenpurkauksiksi. 

Rannikon Puolustajalle 
myöntämässään haastattelus-
sa puolustusvoimain komenta-
ja kenraali Ari Puheloinen ko-
rosti, että uudistuksen tarkoi-
tuksena on annetuissa kehyk-
sissä saada luoduksi lakisäätei-
sistä velvoitteista mahdollisim-
man hyvin suoriutumaan kyke-
nevät puolustusvoimat. Pääesi-
kunnan tiedotustilaisuudessa 
1.10.2012 puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikkö kenraalima-
juri Sakari Honkamaa painotti, 
että ”meillä on laaja ja osaava 

Soiva peli

Pääkirjoitus

reservi, ja henkilömäärillä las-
kettuna yli 95 prosenttia mei-
dän puolustuskyvystämme tu-
lee reservistä”.

Henkilöstöpäällikön sanoi-
hin on syytä tarttua. Maanpuo-

lustusjärjestöissä, mediakeskus-
telussa ja esimerkiksi Merivoi-
mien ja Sinisen reservin meri-
puolustuspäivässä on kannettu 
huolta reserviläisten maanpuo-
lustushengestä, tahdosta ja -ky-
vystä. 230 000 henkilöön su-

pistuvissa sodan ajan puolus-
tusvoimissa epäilyt kohdistuvat 
kertausharjoitusten määrään 
ja aktiivisen, sitoutuneen sekä 
osaavan reservin vajaakäyttöön. 

Kenraali Ari Puheloinen 
kuitenkin toi käymässämme 
keskustelussa selvästi esiin 
puolustusvoimien tahdon ja 
pyrkimyksen reservin kaikille 
osapuolille tehokkaaksi ja kan-
nustavaksi hyödyntämiseksi. 
Puolustusvoimat pohtii ja arvi-
oi, kuinka reserviläisten siviili-
koulutusta kyettäisiin hyödyn-
tämään aiempaa paremmin ja 
kuinka yhteistoimintaa maan-
puolustusjärjestöjen sekä mui-
den sidosryhmien kanssa voitai-
siin tehostaa. Keskeistä on, et-
tä toimiva kokonaisuus kumpu-
aa puolustusvoimien tarpeista ja 
koordinoimana. Tarvitaan pait-
si pyrkyä myös nostetta: ovien 
on oltava avoimet kumpaankin 

”Yhteistoiminta 
kumpuaa 

puolustusvoimien 
tarpeista ja 

koordinoimana.”
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suuntaan. Komentajan lupaus-
ta 18 000 reserviläisen kertaus-
harjoittamisesta vastaisuudessa 
ei ole syytä kyseenalaistaa.

Merivoimien ja koko Sini-
sen reservin kyky koota yhteen 
laaja meripuolustuksen kenttä 
kelpaa esimerkiksi muulle pirs-
taloituneelle ja päällekkäisyyk-
sien järjestöväelle. Tiedämme 
aloitteellisuuden ja yllätyksen 
merkityksen sodankäynnin me-
nestystekijänä. Puolustusvoi-
milla on halu, tarve ja valmius 
yhteistoiminnan täsmentämi-
seen ja syventämiseen. Reser-
ville valtaa ja vastuuta on tarjol-
la: nyt ei ole syytä jäädä odot-
tamaan kutsua, vaan aloite on 
otettava itselle.

Muutokseen ryhdytään 
usein vasta, kun porauslaut-
ta on tulessa; turvallisuusha-
kuisuus ja uuden, tuntematto-
man muassaan synnyttävät pe-

lot estävät vanhasta luopumisen 
ajallaan. Puolustusvoimissa tun-
teiden on kuitenkin ollut pakko 
väistyä vääjäämättömän edes-
sä. Vaihtoehtoja kartoitettaes-
sa pienimmätkin yksityiskohdat 
on huomioitu yhteiskunnallis-
ten, alueellisten, paikallisten ja 
yksilön tarpeiden lähtökohdis-
ta. Valitettavasti keskustelussa 
ei aina ole muistettu, että puo-
lustusvoimien ensisijaisena teh-
tävänä on Suomen sotilaallinen 
puolustaminen. 

Jotta supistuvat puolustus-
voimat kykenee suoriutumaan 
tehtävistään myös tulevaisuu-
dessa, tarvitsemme jälleen ker-
ran suomalaista sisua ja yhte-
näistä rintamaa. Vastuuau lius 
ja velvollisuudentunto kumpu-
avat yksilöistä. Ojentakaam-
me jokainen auttava kätemme, 
ryhtykäämme sanoista tekoihin. 
Maanpuolustustahto, -henki ja 

Maj (res) Pekka Kurvinen irtisanoutui työkii-
reidensä takia lehtemme päätoimittajan tehtä-
västä. Vaikka Pekan päätoimittajakausi jäi ly-
hyehköksi, niin ”jäljet näkyvät”. Pekan lehdel-
le kehittämä uusi ilme ja yhteiskunnallisestikin 
kiinnostavat meripuolustukselliset aiheet ovat 
saaneet lukijoilta kiittävää palautetta. Ikään 
kuin mestarityönä tai pisteenä I:n päälle voi 
mainita Puolustusvoimain komentajan haas-
tattelun tässä numerossa.

Kiitämme lämpimästi Pekkaa yhteisen 
edun eteen tehdystä työstä ja toivotamme 
myötäisiä tuulia!
Uuden päätoimittajan haku on käynnissä. 
Lehden toimittamista ollaan myös päivittä-
mässä, mutta tähän aiheeseen palataan ensi 
vuonna ilmestyvässä lehdessä.

Komdri Sakari Martimo
Rannikkoupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

-kyky edellyttävät myönteistä 
toimintaa, jonka avulla kenraa-
li Ari Puheloisen markkinoima 
soiva peli on jälleen kerran vi-
ritettävissä huippuunsa.

Uuden kynnyksellä kiitän 
Teitä, Rannikon Puolustajan lu-
kijat, sisällöntuottajat ja ystävät 
meripuolustusväen parhaaksi 
saamastamme tuesta kulunee-
na vuonna. Huominen on en-
tistäkin parempi, kunhan us-
komme yhteiseen asiaamme ja 
teemme lujasti töitä sen eteen. 
Huollotta paraskaan kone ei toi-
mi. Käyttäkäämme siis vuoden 
pimeimmän ajan pyhät itsemme 
ja läheistemme hoivaamiseen, 
rauhoittumiseen ja myönteisen 
tulevaisuudenuskon kehittämi-
seen.

Pekka Kurvinen
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T utkimus selvitti puolus-
tusvoimien pyynnös-
tä varusmiespalvelusta 

suorittavien sekä palkatun henki-
löstön kokemuksia tasa-arvosta.

Puolustusvoimien palka-
tun henkilökunnan kokemukset 
tasa-arvosta vastaavat pitkälti 
muuta suomalaista työelämää. 
Tilannetta puolustusvoimissa on 
verrattu muiden organisaatioiden 
vastauksiin. Samaan Tampereen 
yliopiston kyselyyn on vastannut 
kymmenentuhatta muiden julki-
sen ja yksityisen sektorin organi-
saatioiden työntekijää.

Puolustusvoimien oma piir-
re on jakautuminen useaan hen-
kilöstöryhmään: upseerit, erikoi-
supseerit, opistoupseerit ja aliup-
seerit sekä siviilit. Ryhmien ta-
sa-arvon kokemuksissa on eroja.

Ryhmistä tyytyväisin on 
upseerit. Muut sotilashenkilöt 
kokevat eriarvoisuutta suhtees-
sa upseereihin mm. ura- ja vai-
kutusmahdollisuuksissaan. 

Siviiliasiantuntijatehtävissä 
olevat naiset kokevat, ettei hei-
dän osaamistaan arvosteta. Tä-
mä ilmenee esimerkiksi siten, 
ettei asiantuntija pääse esittele-
mään osaamisalueensa asioita 
kokouksiin ja johtoryhmiin. 

Kiusaamisessa 
nollatoleranssi

Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Ari Puheloinen on nos-
tanut puolustusvoimissa käy-
tännöksi nollatoleranssin kiu-
saamiseen ja syrjintään. Puo-
lustusvoimilla on kokemus, että 
tiukasti asiaan puuttumalla esi-
merkiksi simputuskokemukset 
ovat vähentyneet olennaisesti. 

Tutkijoiden mukaan luvut 
kiusaamisesta vastaavat kou-
lujen lukuja. Tutkimustulokset 
kertovat, että kolmannes varus-
miehistä ja joka toinen naisten 
vapaaehtoista palvelusta suorit-
tava kertoo kokevansa kiusaa-
mista vertaisten joukossa. Epä-

suotuisa kohtelu laskee varus-
miesten palvelusmotivaatiota. 

Naisista 88 % kokee pal-
veluksen mielekkäänä ja hyvä-
nä huolimatta siitä, että he ko-
kivat eriarvoisuutta miehiä use-
ammin. Miehistä 44 % koki pal-
veluksen positiivisena.

Sekä varusmiesten että 
palkatun henkilöstön osalta kiu-
saamiseen ja syrjintään on voi-
massa nollatoleranssi. Ilmoitta-
misen ja asioiden selvittämisen 
väylät selvennetään, vaikka ne 
ovatkin jo hyvin ohjeistetut. 

Tutkimus osoitti, että ase-
palveluksessa naisille vähem-
mistönä oleminen ja siitä synty-
vä näkyvyys tuottavat eriarvois-
ta kohtelua, kiusaamista, ulko-
puolisuuden kokemuksia sekä 
kokemuksia seksualisoimisesta. 
Miesten kokemukset kiinnittävät 
huomiota sotilashierarkiaan ja 
siihen, käytetäänkö esimiesase-
maa ohjeiden mukaisesti.

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen laatiman tutkimuksen mukaan 

puolustusvoimien erityinen vahvuus on hyvä työyhteisö ja yhteishenki, joka työilma-

piirikyselyjen mukaan on jopa parantunut. Puolustusvoimien miehet ovat tyytyväi-

sempiä ja naiset hieman kriittisempiä kuin muissa organisaatioissa. 

Otantakyselyyn vastasi 4 500 varusmiestä ja 260 vapaaehtoista asepalvelus-

ta suorittavaa naista. Palkatun henkilöstön kyselyyn vastasi 54 % miehistä ja 52 % 

naisista eli noin 8 093 vastaajaa. Kyselyt toteutettiin vuonna 2011.

Uutiset

Tasavertaisuuden kokemuksessa 
eroa puolustusvoimien eri 
henkilöstöryhmissä
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Ehkäisy ja varhainen 
puuttuminen varusmiesten  
tasaarvokoulutuksen 
painopisteinä

Varusmiesten ja vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavien nais-
ten osalta puolustusvoimat ai-
koo pitää huolta siitä, että ta-
sa-arvoon ja yhdenvertaisuu-
teen liittyvät oppitunnit perus-
koulutuskaudella ja johtajakou-
lutuksessa ovat laadukkaita ja 
ne pidetään kaikille. Koulutuk-
sen kiusaamisen ja simputuk-
sen ehkäisystä ja ilmoittamis-
menettelystä on oltava laadu-
kasta, ja sen saavat kaikki va-
rusmiehet ja kouluttajat.

Tieto epäasiallisen kohtelun 
ilmoittamismenettelystä on sel-
keästi näkyvillä perusyksiköis-
sä. Painotetaan sitä, että näi-
hin ilmoituksiin on suhtaudut-
tava vakavasti, ja varusmiesjoh-
tajien ja kouluttajien tulee puut-
tua tietoonsa tulleisiin tapauk-
siin. Komentajat ja perusyksiköi-
den päälliköt huolehtivat osal-
taan siitä, että henkilöstö toimii 
esimerkkinä asiallisesta käyt-
täytymisestä ja yhdenvertaises-
ta alaisten kohtelusta.

Puolustusvoimissa pide-
tään huolta siitä, että paikallisia 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmia laadittaessa kuul-
laan henkilöstön ja varusmies-
toimikunnan edustajien näke-
myksiä mahdollisista ongelmista 
varusmieskoulutuksessa ja va-
rusmiesten keskuudessa. Toi-
menpiteet ongelmien ratkaise-
miseksi kirjataan suunnitelmiin 
ja toimenpiteet toteutetaan.

Uutiset

Tasavertaisuuden kokemuksessa 
eroa puolustusvoimien eri 
henkilöstöryhmissä

Henkilöstön 
urasuunnittelu keskiössä

Henkilökunnan henkilöstöko-
koonpanoja laadittaessa ja nii-
tä kehitettäessä aiotaan poh-
tia, mitkä tehtävät ovat selkeäs-
ti sotilastehtäviä, mitkä siviiliteh-
täviä, ja missä voi toimia sotilas 
tai siviili. Tämä antaa parhaim-
millaan enemmän uralla etene-
misen mahdollisuuksia eri hen-
kilöstöryhmiin kuuluville. Tehtä-
viin hakeutumisen ja määräämi-
sen käytäntöjä kehitetään ja jat-
ketaan siviilien urasuunnittelun 
kehittämistä, ja huomioidaan 
myös horisontaalinen urakehitys.

Tehtävissä vaadittavien 
avain osaamisten systemaatti-
seen kartoitukseen tähtäävää 
osaamisen hallinnan kehittämis-
tä jatketaan. Muodollisten tutkin-
tojen ohella myös työssä tapahtu-
va oppiminen otetaan huomioon 
arvioi taessa henkilöiden osaa-
mista ja sopivuutta eri tehtäviin.

Henkilöstön osaamista ke-
hitetään edelleen ja taataan kai-
kille mahdollisuus työpaikkakou-
lutukseen, joka turvaa osaami-
sen kehittymisen ja mahdollisuu-
den joko horisontaaliseen tai ver-
tikaaliseen urakehitykseen. Li-
säksi perustetaan puolustusvoi-
mien valtakunnallinen tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jo-
ka kehittää tasa-arvotyötä ja su-
kupuolivaikutusten arviointia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnittelun seurantajärjes-
telmä päivitetään vuonna 2013. 
Tällöin kirjataan selkeästi se, et-
tä puolustusvoimien työpaikoil-
la tarvitaan kaikkien eri henki-
löstöryhmiin kuuluvien miesten 

ja naisten työpanosta. Ammatti-
taito ja pätevyys eivät riipu suku-
puolesta, vaan muista tekijöistä. 
Kohtelu ja mahdollisuudet eivät 
saa riippua ilman hyväksyttävää 
syytä henkilöstöryhmästä tai su-
kupuolesta. Tätä periaatetta on 
koulutettava henkilöstölle ja edis-
tettävä esimiesten toimesta.

Jokainen ansaitsee  
saman arvon

Lisäksi paikallisia tasa-arvo- ja 
yhden vertaisuussuunnitelmia 
laa dittaessa mietitään sitä, onko 
eri henkilöstöryhmien ja eri suku-
puolten mahdollisuuksissa ja koh-
telussa puutteita. Mietitään toi-
menpiteet mahdollisten puuttei-
den korjaamiseksi ja toteutetaan 
nämä tehokkaasti.

Niin henkilöstö kuin varus-
miespalvelustaan suorittavat oli-
vat kyselyssä kiinnittäneet huo-
miota kielenkäyttöön. Puolustus-
voimien henkilöstön on toimitta-
va hyvänä esimerkkinä koulutet-
taville varusmiehille ja vapaaeh-
toista palvelusta suorittaville nai-
sille, komentaja painottaa.

Komentaja on päättänyt ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön 
kehittämiskohteet. Puolustus-
voimiin perustetaan Valtakun-
nallinen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustyöryhmä, joka kehit-
tää tasa-arvotyötä ja sukupuoli-
vaikutuksien arviointia puolus-
tusvoimien toiminnassa. Tasa-
arvotyö on käynnistetty vuonna 
2006. Seuraavaksi on tulossa 
selvitys palkkatasa-arvosta. Sel-
vitys valmistuu vuodenvaihteen 
jälkeen.

Pekka Kurvinen
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S otaveteraani, yleisesi-
kuntaeverstiluutnant-
ti Kaarle Harry Luo-

va siirtyi täältä ajasta iäisyyteen 
korkeassa yli yhdeksän vuosi-
kymmenen iässä elokuun 22. 
päivänä 2012.

Hän oli Karjalan poika, syn-
tyisin Sortavalasta. Hän syntyi 
marraskuun 12. päivänä vuon-
na 1920 itsenäisyytensä alku-
taivalta kulkevaan Suomen ta-
savaltaan.

Karjalaisuuden ja kodin 
perintönä sotilasura oli hänelle 
luonnollinen valinta. Heti Hel-
singin Norssista keväällä 1941 
ylioppilaaksi päästyään hän läh-
ti Kadettikouluun. Sodan kes-
keyttämän 26. Kadettikurssin 
hän kävi loppuun 1942-1943. 
Helsingin Rannikkotykistösuo-
jelukuntaan kuuluminen vuosi-
na 1938-1940 loi osaltaan poh-
jaa hänen valinnalleen ja moni-
puoliselle palvelulleen erityises-
ti rannikkotykistössä.

Kadettikoulua seurasivat 
kapteenikurssi (1951), Sotakor-
keakoulun kurssit (yleinen osas-
to 1955 ja valtakunnan vaikutta-
jille tarkoitettu Maanpuolustus-
kurssi 1966). Varusmiespalvelu 
RT 1:ssä Merivoimien Upseeri-
kurssin käymisineen (MerUK13) 
loivat myös pohjaa hänen palve-
lulleen Rannikkotykistössä.

Talvisodan aikana Harry 

Luova suoritti varusmiespalvelu-
aan RT 1:ssä (HeiLo 40). Jatko-
sodan alkuvaiheissa 1941 hän 
oli Uudenmaan Rannikkopri-
kaatin riveissä.

Sitä seurasivat patteriup-
seerin tehtävät Äänisen Ran-
nikkoprikaatissa, joukkueen-
johtajuus 1943-1944 (JR13) 
ja komppaniapäällikkyys (JR35) 
Karjalan Kannaksella 1944.

Jatkosodan päätyttyä Harry 
Luova pysyi uskollisena valitse-
malleen upseerin uralle. Se oli-
kin hyvin monipuolinen. Hän sai 
osoittaa taitojaan monissa tehtä-
vissä, erityisesti koulutusalalla.

Palveltuaan vuodesta 1944 
JR 5:ssä nuorempana upseerina 
hän jatkoi uraansa rannikkotykis-
tössä. Tätä seurasivat nuorem-
man upseerin tehtävät Suomen-
linnan Rannikkolinnakkeistossa 
1946-1948 ja koulutuspatte-
rin päällikkyys samassa joukko-
osastossa 1948-1949. Kun so-
dan jälkeen voitiin jälleen pan-

na toimeen reserviupseerikurs-
seja, Luova komennettiin Meri-
sotakouluun (1949-1950) oppi-
laskomppanian päälliköksi. Joh-
dettavina hänellä olivat sekä up-
seerikurssi että kanta-aliupseeri-
kurssi. Vuonna 1952 hän pala-
si Merisotakouluun upseerikurs-
sin johtajaksi.

Oltuaan esikuntatehtävis-
sä Pääesikunnan koulutusosas-
tolla (1955-1959) Pohjois-Sa-
von Prikaatissa (1959-1962), 
Savo-Karjalan Sotilasläänin Esi-
kunnassa (1962-1964), Koulu-
tus- ja järjestelytoimiston pääl-
likkönä (1964-1965) sekä joh-
tajan apulaisena (1965-1969) 
RUK:ssa hän toimi Rautatiehal-
lituksen sotilastoimiston päällik-
könä (1969-1975), josta virasta 
hän jäi eläkkeelle 35 vuotta kes-
täneen ansiokkaan uran jälkeen.

Me Merisotakoulun oppilaat 
tulimme tuntemaan Harry Luo-
vassa taitavan sekä tehokkaan 
kouluttajan ja esimiehen. Hä-

Upseeri ja herrasmies
YE everstiluutnantti Harry Luova

In M
em

oriam

Harry Luovalla on jälleen painavaa sanottavaa erityisesti ”rynnäkköveljille”.
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nen ryhdikäs olemuksensa, vai-
kuttava esiintymisensä ja muka-
na olemisensa loivat kurssiim-
me vahvan hengen ja yrittämi-
sen halun. Tarpeellinen kuri säilyi 
luonnostaan. Ei tarvittu erityisiä 
kurinpidollisia toimia joukon hal-
linnassa. Sotaa käyneenä mie-
henä hän tiesi kuinka suomalais-
ta nuorta miestä johdetaan. Hän 
ei käskenyt ”Menkää!” vaan ”Tul-
kaa”! Hän veti joukkoja edestä 
oltiin sitten sulkeisjärjestyksessä, 
talvileirillä taistelukoulutuksessa 
tai hiihtomarssilla.

Luova puhutteli meitä sa-
nalla ”miehet”, mikä osoitti ar-
vostusta meitä kohtaan. Hän te-
ki parhaansa niin fyysisen kuin 
henkisenkin kuntomme lujit-
tamiseksi. Hänen sanontansa 
”Hyvät miehet – hyvä majoitus” 
sisälsi vahvan vetoomuksen ja 
joukosta huolenpidon viestin.

Luova kasvatti ja koulut-
ti meistä nuorista miehistä so-
tilaita. Mutta sivistyneenä, vii-
saana ihmisenä hän sisällyt-
ti koulutukseen paljolti muuta-
kin kansalaiskasvatusta valmis-
taen meitä isänmaan ja yhteis-
kunnan palvelukseen. Hänellä 
riitti intoa, energiaa ja halua op-
pilaskuntamme toiminnan tuke-
miseen ja ohjaamiseen.

Hänen luomansa ”Harryn 
henki” ulottui kaikkialle ohjaten 
henkilökunnan ja oppilaiden toi-
mintoja. Hänen ja kuraattorim-
me tuella oppilaskunnan toi-
minta olikin vilkasta, mikä osal-
taan loi vahvaa veljeyttä kurs-
simme keskuuteen. Tuo velje-
ys on jatkunut vuosikymmeniä. 
Luova oli jatkuvasti mukana op-
pilaskuntamme toiminnassa si-

tä kaikin puolin tukien. Hän oli 
kurssijuhliemme kunniavieras ja 
samalla veljestömme jäsen. Hä-
nen syvämietteiset, aina uutta 
sisältäneet puheensa ja kurssi-
julkaisuumme antamansa ter-
vehdykset olivat aina odotettuja.

Kurssitilaisuuksissamme 
hänen erinomaisena laulumie-
henä aina aloittamansa tunnus-
laulumme ”Vive Ia Compagnie ” 
viritti yhdessäoloon hienon vel-
jestunnelman, joka on osaltaan 
vienyt meitä eteenpäin elämäm-
me poluilla. Hänen erityistä ase-
maansa kurssihenkemme luoja-
na ja ylläpitäjänä kuvastaa se, et-
tä halusimme järjestää erityisiä 
”Harryn ehtoita”, joihin hän an-
toi aina voimakkaan panoksensa.

Harry Luova oli monen toi-
men mies. Ammattiin liittyneet 
Upseeriliiton osastojen ja ka-
dettipiirien puheenjohtajuudet 
(Kuopio ja Hamina) ilmensivät 
hänen haluaan ja kykyään toi-
mia upseeritovereidensa hy-
väksi. Hän oli urheilija ja lau-
lumies toimien useana vuote-
na Suomenlinnan Urheilijoiden 
puheenjohtajana (1946, 1955, 

1957-1959). Laulajana hän oli 
Viipurin Lauluveikkojen jäsen. 
Nämä vapaa-ajan riennot tarjo-
sivat hänen aktiiviselle luonteel-
leen mieluisaa toimintaa.

Harry Luova oli luonteel-
taan filantrooppi. Se näkyi hä-
nen huolenpidossaan perhees-
tään, aktiivisuudessaan suvun 
piirissä ja yleensä auttavaisena 
suhtautumisena lähimmäisiin-
sä. Tämä näkyi myös hänen tu-
kenaan entisiä oppilaita kohtaan 
heidän vaikeuksissaan.

Harry Luova siunattiin iäi-
syysmatkalleen syyskuun 8. 
päivänä Hietaniemen Vanhas-
sa Kappelissa. Valtiolipulla pei-
tetyssä arkussa lepäävää vaina-
jaa, jolla oli vahva usko korkeim-
man johdatukseen, saattoi suu-
ri omaisten ja ystävien joukko. 
Myös joukko kurssimme edus-
tajia osallistui tähän hartaaseen 
tilaisuuteen. Muistopuheet ja Vii-
purin Lauluveikkojen hienot Kar-
jalaan painottuneet esitykset loi-
vat kehykset kauniille muistotilai-
suudelle, jossa omaisten ja suku-
laisten ohella monet ystävät kai-
pasivat Harry Luovaa (Haraa).

Hänen elämäntyönsä, kaik-
ki se, mitä hän oli ja teki isän-
maansa, yhteiskuntamme ja lä-
himmäistensä hyväksi, kannus-
taa meitä täällä maan päällä vie-
lä vaeltavia elämämme poluilla. 
Luoja soi hänelle huomattavan 
korkean iän. Hän käytti hänelle 
sallitut vuodet suomalaisen soti-
laan ja kansalaisen parhaita ar-
voja vaalien.

Matti Lappalainen  
 Eero Tuomola

Harry Luovan oppilaita Merisota
koulusta sekä hänen ystäviään.

Harry Luova 1920 - 2012.
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P uolustusvoimain ko-
mentajan kenraali Ari 
Puheloisen mukaan 

puolustusvoimauudistus ete-
nee suunnitelmallisesti. Tulok-
sena on uudistettuja toiminta-
tapoja ja sellainen kokoonpano, 
että rauhan ajan puolustusvoi-
mat kykenee kouluttamaan so-
dan ajan joukkojen henkilöstön. 
Kaikki muukin toiminta järjestyy 
kustannustehokkaasti.

Tarkoitus on, että uudistu-
nut puolustusvoimien organi-
saatio on käyttökelpoinen vielä 
2020-luvullakin ilman merkittä-

viä muutoksia. Komentajan mu-
kaan sodan ajan vahvuutta 230 
000 henkilöstä ei voida enää 
kutistaa, jos koko maata edel-
leen halutaan puolustaa. Rau-
han ajan varuskuntarakennetta 
ei liioin sovi supistaa, jotta pal-
veluskelpoisen osan kouluttami-
nen miespuolisesta ikäluokasta 
olisi mahdollista.

Asevelvollisuus vahvistaa 
yhteenkuuluvuutta

Komentaja korostaa asevelvol-
lisuuden merkitystä yhteiskun-
nan rakentamisessa ja kansa-

laisten yhteiskunnallisten val-
miuksien kehittämisen kannal-
ta. Yksilön ja yhteiskunnan vä-
listen suhteiden myönteisessä 
kehittymisessä yleinen asevel-
vollisuus on keskeisessä ase-
massa. Mutta päällimmäisenä 
eritaustaisten nuorten yhdessä-
olo varusmiespalveluksessa ker-
tyy yhteiskunnan hyödyksi. Pal-
veluksen aikana nuoret tutustu-
vat toisiin, erilaisista lähtökoh-
dista tuleviin nuoriin, mikä lisää 
keskinäistä ymmärtämystä sekä 
kykyä toimia ryhmän jäsenenä.

Kenraali Puheloinen halu-

Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen lupaa:

Reservin siviiliosaaminen 
aiempaa tehokkaammin 
hyödyksi 
Tunteita ja intohimoja sekä voimakasta arvostelua herättäneen puolustusvoimauu-

distuksen toimeenpanon keskeiset uudistukset ovat tiedossa. Puolustusvoimain ko-

mentaja kenraali Ari Puheloinen vakuuttaa Rannikon Puolustajalle myöntämässään 

haastattelussa, että lopputuloksena on toimiva kokonaisuus. Maanpuolustushenkeen 

ja -tahtoon kohdistuvaan kritiikkiin hän suhtautuu rauhallisesti.

– Aiempi kokemuksemme on osoittanut, että eritoten alueellisesti ja paikallises-

ti koskettavat kielteisinä koettavat, joukkoihin ja henkilöstöön vähentävästi kohdistu-

vat muutokset saavat aikaan kielteisen piikin, mutta ajan myötä kuohahdus tasoittuu.

Reserviläisten huoleen kertausharjoitusten vähenemisestä ja osaavan reser-

vin heitteillejätöstä komentaja vastaa lupaamalla kertausharjoituksiin kutsuttavien 

määrän kohenevan. Vuodesta 2015 koulutettuja reserviläisiä on 18 000 vuodessa. 

Yksilön siviiliosaaminen aiotaan hyödyntää aiempaa tarkemmin.

Pekka Kurvinen
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aa, että supistuvissa puolustus-
voimissa reserviläisen siviiliosaa-
minen otetaan aiempaa tehok-
kaammin hyötykäyttöön. 

– Pohdimme ja kehi-
tämme jatkuvasti keinoja, 
joiden avulla saisimme oi-
keat ihmiset oikeisiin teh-
täviin, jolloin puolustus-
voimien ja reserviläisen 
osaaminen, halut ja tar-
peet kohtaisivat. Keskeistä on, 
että toiminta on puolustusvoimi-
en koordinoimaa. Ja sijoittami-
sessa osaamisen ja vaatimusten 
tulee tietysti kohdata.

– Yhtälössä on kolme perus-
tekijää. Yksi on se, kuinka paljon 
varusmiespalveluksesta siirtyy 

vuosittain reserviin koulutettu-
ja sotilaita. Toisaalta sodan ajan 
kokoonpano sotilaiden määränä 
ratkaisee, ja kolmas tekijä on pal-
veluskierron kesto koko reservin 

uusiutuessa. Jälkimmäiseen liit-
tyy vielä se, kuinka kauan reser-
viläinen varusmiespalveluksen 

jälkeen on ensimmäises-
sä sijoituksessaan ja kuin-
ka kauan muissa tehtävis-
sä sen jälkeen. Näitä teki-
jöitä säätelemällä tämä ti-
lanne on hallittavissa. 

Kokemus, ikä ja 
siviili osaaminen 

arvossaan

Komentaja korostaa, että puo-
lustusvoimat tarvitsee jatkossa-
kin koko palveluskelpoisen ikä-

”Henkilöstön 
sijoittamisessa osaamisen 

ja vaatimusten tulee 
kohdata.”

Puolustusvoimat
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luokan 230 000 sotilaan toi-
mivan reservin ylläpitämisek-
si. Hän viittaa nykynuoren ter-
veydellisiin valmiuksiin ja huo-
mauttaa myös, että ikäluokat 
pienenevät ja varusmiespalve-
luksen suorittavien määrä las-
kee. Kun kertausharjoitettavien 
määrä vuosikymmenen puolivä-
listä taas kohoaa, koko reservin 
kierto nopeutuu hieman tähän-
astiseen verrattuna.

– Tarvitsemme edelleenkin 
eri-ikäistä reserviä, vaikka tässä 
uudessa kokoonpanossa reser-
vin keski-ikä laskee jonkin ver-

ran. Joka tapauksessa koke-
neempi ja iäkkäämpi reservi on 
meille edelleen tärkeä voimava-
ra. Joskus vuosituhannen vaih-
teessa levinnyt tieto, jonka mu-
kaan puolustusvoimat ei tarvitse 
yli 35-vuotiaita reserviläisiä, on 
täysin perätön, Puheloinen puus-
kahtaa ja toteaa, että esimerkiksi 
esikuntiin kertausharjoitettavien 
ikä voi olla 45-50 vuotta erityi-
sesti tehtävissä, joissa siviiliosaa-
minen on ratkaisevaa.

Yhtäältä kertausharjoituk-
sissa on siviilityösyistä myön-
nettävien lykkäyksien aiheut-

tamaa poistumaa. Toisaalta on 
paljon reserviläisiä, jotka tah-
toisivat kertausharjoitukseen, 
mutta jäävät kutsutta. Erityi-
sesti suunniteltaessa uutta sijoi-
tusta puolenkymmenen vuoden 
kuluttua varusmiespalveluksen 
päättymisestä yksilön oma halu 
olisi Puheloisen mukaan mah-
dollista ja syytä huomioida ny-
kyistä paremmin. Tuolloin ihmi-
nen on usein saanut siviiliopin-
tonsakin päätökseen. 

Puolustusvoimain komen-
taja lupaa, että vaikka kertaus-
harjoitettavien määrä on vuo-

Puolustusvoimain komentaja seurasi BALEX-DELTA -harjoitusta elokuussa 2012  
yhdessä Merivoimien komentajan kontra-amiraali Veli-Jukka Pennalan kanssa.

Puolustusvoimat
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sikymmenen vaihteen jälkeen 
määrärahasyistä supistunut, 
vuoden 2015 jälkeen taso ko-
hoaa jälleen 18 000 sotilaan 
vuotuiseen tasoon.

Ketään ei irtisanota 
suoraan

Palkallisen henkilöstön 
määrän supistaminen on 
niin ikään kirvoittanut kat-
keria kommentteja ja arvioi-
ta aineellisten ja aineettomi-
en voimavarojen epäsuhtai-
suudesta. Kenraali Ari Pu-
heloinen vastaa kritiikkiin 
kehottamalla mediaa kuun-
telemaan puolustusvoimien 
sanomaa nykyistä tarkem-
min ja asettamaan uutiset 
oikeisiin mittasuhteisiin.

– Puolustusvoimat ei suo-
raan ole irtisanomassa yhtään 
henkilöä. Muutoksen kohtei-
na ovat noin 860 henkeä, joka 
sekin määrä on huomattavasti 
pienempi kuin alkuarvio 1200. 
Henkilöstösuunnittelussa ja -to-
teutuksessa jokaisella työnteki-
jällä on mahdollisuus tulla kuul-
luksi, ja eri henkilöstöjärjestöt 
ovat olleet vahvasti mukana. Ta-
kaamme henkilöstölle oikeuden-
mukaisen, tasavertaisen kohte-
lun ja huomioimme mahdolli-
suuksien mukaan yksilön oman 
halukkuuden. Vaikutusmahdol-
lisuus jatkuu vielä ensi vuoden 
alussa, jonka jälkeen ratkaisut 
tehdään. Luonnollisesti hyödyn-
nämme myös erilaisia tukitoimia. 

Ajoin esiin nousevaan kes-
kusteluun sotilaiden määrästä 
ja sotilasarvojen jakautumises-
ta komentaja vastaa, että kaikki 
henkilöstöjärjestelyt perustuvat 

puolustusvoimien lakisääteisiin 
tehtäviin. Konkreettisena esi-
merkkinä hän nostaa esiin ken-
raalien määrän.

– Ihmettelen, kuinka joku 
voi väittää meillä Suomessa ole-

van liikaa kenraaleja. Jos suh-
teutamme heidän määränsä joh-
dettaviin rauhan ajan organisaa-
tiossa, Tanskassa on 1,5-kertai-
nen määrä, Ruotsissa 2,5-, Nor-
jassa 3,5-, Sveitsissä 4- ja Itä-
vallassa 8-kertainen määrä ken-
raaleita Suomeen verrattuna. 
Jos otetaan huomioon sodan 
ajan kokoonpano, suhde muut-
tuu vieläkin jyrkemmäksi, Puhe-
loinen lataa silmää räpäyttämät-
tä ja salamannopeasti.

Varuskuntien lakkautta-
misesta komentaja toteaa, että 
suoranaisesti puolustusvoimien 
toimintaan liittyvät kielteiset vai-
kutukset pyritään pitämään mah-
dollisimman pieninä. Varusmies-
ten mahdollisesti pitenevien ko-
ti- ja palveluspaikkakunnan välis-
ten matkojen maksuttomuus var-
mistetaan. Varuskunnan lakkaut-
tamisen psykologinen maan taju 
-ajattelu huomioidaan siten, et-
tä sotaväki harjoittelee myös niil-

lä alueilla, joissa pysyvä läsnäolo 
lakkaa. Myös ampumaratoja puo-
lustusvoimat pyrkii ylläpitämään 
reservin tarpeisiin, vaikkei niille 
puolustusvoimien sataprosent-
tista käyttötarvetta olisikaan.

Joukkoosastoihin 
apulaiskomentajat

Kenraali Puheloinen kokee 
puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan välisen jatku-
van tiedonkulun ensiarvoi-
seksi. Tätä silmällä pitäen 
jäljelle jäävien joukko-osas-
tojen kykyyn pitää yhteyt-
tä yhteiskuntaan panoste-
taan. Vastaisuudessa jouk-
ko-osastoihin nimetään 
apulaiskomentaja. Hänen 

tärkeä tehtävänsä on komenta-
jan ohella vuorovaikutus muun 
yhteiskunnan kanssa, vasta-
ta sellaisista yhteiskunnallisista 
tehtävistä, joista tähän mennes-
sä ovat huolehtineet sotilasläänit 
ja aluetoimistot.

Komentaja aikoo myös 
helpottaa Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen toimintaedel-
lytyksiä. Ajatuksena on, että 
puolustusvoimat tulevaisuudes-
sa järjestäisi harjoitusmateriaa-
lia etävarastoihin, jolloin vapaa-
ehtoisissa harjoituksissa ei enää 
tarvitsisi joka kerta erikseen tur-
vautua kenties kaukanakin si-
jaitsevaan joukko-osastoon.

Vaikka sotilassoittokun-
nat ovat tärkeitä maanpuolus-
tushengen ylläpitämisessä ja 
viestinnällisesti, niiden mää-
rä laskee. Puheloinen kuiten-
kin korostaa, että sotilassoitta-
jien poistuma ei ole yhtä suu-
ri. Lisäksi aiempaa suuremmat 

”Rauhan ajan 
varuskuntarakennetta 
ei liioin sovi supistaa, 

jotta palveluskelpoisen 
osan kouluttaminen 

miespuolisesta 
ikäluokasta olisi 

mahdollista.”
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kokoonpanot ovat ammatillisesti 
entistä tehokkaampia – eikä mi-
kään tarvittaessa estä jakamas-
ta joukkoa vaikkapa kahtia. Ha-
lukkaan, reserviin siirtyneen va-
kinaisen väen viestintävalmiuk-
sia aiotaan niin ikään hyödyntää 
yhteydenpidossa.

Merisotakoulun merkitys  
tutkimus ja kehitystoimin
nassa korostuu

Merivoimien perustehtäviin puo-
lustusjärjestelmässä kenraali Pu-
heloinen ei näe tulevan muutok-
sia, jos kohta jokaisen puolustus-
haaran merkitys ja profiili koros-
tuvat entisestään yhteisoperaati-
oissa. Perinteiseen pintatorjunta-
kyvyn ylläpitokykyyn panostami-
nen on vähentynyt vuosituhan-

nen vaihteesta, meriyhteyksien 
suojaamiseen liittyvät tehtävät 
sen sijaan ovat lisääntyneet ja 
vastaavat nyt koko puolustusjär-
jestelmän haasteisiin tarkoituk-
senmukaisesti.

– Muutoksia ja haasteita on 
nykyistä enemmän 2020-luvul-
la ja kaluston ylläpitomahdolli-
suuksissa. Nämä kysymykset 
ovat esillä turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisessa selonteossa. 
Taistelunjohtovastuun muutos ja 
merivalvonnan uudelleenjärjes-
tely ovat isoja muutostekijöitä, 
samoin myös kalustokysymyk-
set- kuten Rauma-luokan pe-
ruskorjaus ja miinantorjuntalai-
vueen hankinta, Puheloinen lu-
ettelee ja korostaa Merisotakou-
lun roolin painottumista keskit-

tyvässä puolustusvoimien tutki-
mus- ja kehitystoiminnassa. 

– Olen tullut koko ajan va-
kuuttuneemmaksi uudistuksen 
edetessä siitä, että tutkimustoi-
minnan keskittäminen on oikea 
suunta. Tulevaisuudessa pää-
semme siihen, että puolustus-
voimien tutkimuslaitokselle voi-
daan antaa suuria tehtäväkoko-
naisuuksia selvitettäviksi. Siel-
lä on tulevaisuudessa kaikkien 
puolustushaarojen osaamista, 
joka on yhdistettävissä ja val-
jastettavissa kokonaisuutta pal-
velevaksi tutkimukseksi. 

Tutkimus ja kenttä  
lyövät kättä

Kenraali Ari Puheloinen pai-
nottaa myös puolustushaaro-

”Suomalainen perinne on se, että kun teet jotain, mietit samalla, kuinka sen voisi tehdä paremmin. 
Vahvuutemme on juuri yhteys kentän ja tutkimuksen välillä”, komentaja painottaa.

Puolustusvoimat
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jen taistelukeskusten merkitys-
tä uutena konseptina. 

– Esimerkiksi tämän vuo-
den alusta Merisotakoulussa 
aloittanut meritaistelukeskus ky-
kenee kehittämään systemaatti-
sesti puolustushaaran taktista ja 
taisteluteknistä valmiutta. 

Yhtäältä tutkimuksen ja ke-
hittämisen sekä toisaalta ken-
tän välisen yhteyden Puheloi-
nen haluaa pysyvän tiukkana 
ja katkeamattomana.

– Suomalainen perinne on 
se, että kun teet jotain, mietit 
samalla, kuinka sen voisi teh-
dä paremmin. Vahvuutemme 
on juuri yhteys kentän ja 
tutkimuksen välillä. Sitä 
ei sovi sivuuttaa keskittä-
mistyössämme.

Puolustusvoimain ko-
mentajan ajattelusta, sa-
noista ja ilmauksista huo-
kuvat myönteinen, käytän-
nönläheinen – suomalai-
nen – ajattelu- ja toiminta-
tapa. Sanat putoilevat va-
kuuttavasti ja tarkoin pun-
nittuina. Ne luovat kuulijalle us-
kon siihen, että puolustusvoima-

uudistus on mahdollisuus ja lop-
putuloksena toimiva kokonai-

suus, ”soiva peli”, kuten komen-
taja johtamaansa kokonaisuutta 

tapaa luonnehtia. 
Tiedusteltaessa kuinka puo-
lustusvoimien ja maanpuo-
lustushenkisen reservin 
kohtaaminen tehokkaim-
min ja tarkoituksenmukai-
simmin tulisi varmistetuksi, 
kenraali aluksi maalailee tie-
toverkkojen suomien mah-
dollisuuksien nykyistä koh-
dennetumpaa hyödyntämis-
tä. Mutta saman tien hän oi-
kaisee ryhtinsä, katsoo tiu-
kasti haastattelijaa silmiin ja 

komentaa: Sellainen joukko, mil-
lainen johtaja – lenkille!

”Tanskassa on 
1,5-kertainen määrä, 

Ruotsissa 2,5-, Norjassa 
3,5-, Sveitsissä 4- ja 

Itävallassa 8-kertainen 
määrä kenraaleita 

Suomeen verrattuna.”

Kenraali Puheloisen mukaan niin merivoimien kuin muidenkin puolustushaarojen merkitys ja profiili korostuvat 
entisestään yhteisoperaatioissa.

Puolustusvoimain komentaja tarkastaa Merivoimien  
toiminnan PVSH2011:ssa 9.6.2011

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat
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Erkki Mikkola
Kommodori Erkki Mikkola työskentelee Merivoimien esikunnassa  
suunnitteluosaston osastopäällikkönä

Teem
a

Puolustusvoimien ja merivoimien näkymiä

Uudistus käy läpi  
koko toiminnan

E uroopan ja lähialueem-
me kehitys on ollut vii-
me aikoina vakaata. 

Monissa asevoimissa on teh-
ty laajamittaisia muutoksia, ja 
painopiste on siirtynyt puolus-
tuksesta kriisinhallintaan. Lähi-
alueemme tyypillinen suuntaus 
ei kuitenkaan ole ollut puolus-
tusmäärärahojen väheneminen, 
vaan puolustukseen käytettä-
vissä olevia varoja on kasvatet-
tu Ruotsissa, Norjassa, Virossa 
ja Venäjällä. Naapurimme pitä-
vät edelleen uusien sotilaallisten 
suorituskykyjen kehittämistä ja 
ylläpitoa välttämättömänä. 

Suomen sotilaallinen ase-
ma ei ole muuttunut. Puolustus-
ratkaisumme peruspilarit ovat 
edelleen alueellinen puolustus, 
yleinen asevelvollisuus sekä so-
tilaallinen liittoutumattomuus. 
Itsenäinen ja turvallisuusympä-
ristöön nähden riittäväksi mitoi-
tettu puolustuskyky on liittoutu-
mattomalle maalle välttämätön. 

Sotilaalliset järjestelmät kal-

listuvat yleistä hintatasoa nope-
ammin. Se on johtanut kustan-
nusrakenteen vääristymiseen. 
Käytettävissä olevilla määrära-
hoilla saadaan suhteellisesti vä-
hemmän kalustoa. Tämä yh-
dessä taloudellisen laman kans-
sa on asettanut puolustusvoimat 
haasteelliseen tilanteeseen. Epä-
tasapainoa pitää oikaista samalla 
kun määrärahoja leikataan mer-
kittävästi. Vuosina 2012–2014 
on käytössä merkittävästi ny-
kyistä vähemmän rahaa varsinai-
seen toimintaan. Myös käynnis-
sä oleva laaja puolustusvoima-

uudistustyö vaatii varojen koh-
dentamista muutokseen.

Puolustusvoimauudistuk-
sen tärkeänä tavoitteena on toi-
minnan palauttaminen riittävälle 
tasolle vuodesta 2015 alkaen. 
Päämääränä on Suomen puo-
lustuskyvyn turvaaminen. Uu-
distuksella sopeutetaan menot 
tasapainoon käytettävissä ole-
vien resurssien kanssa. Käytän-
nössä se tarkoittaa säästämistä 
henkilöstö- ja kiinteistömenois-
ta, jotta vastedes kyetään koh-
dentamaan lisävaroja toimin-
taan ja materiaaliin. Ylimeno-

Merivoimauudistus sopeuttaa toimintaa ja menoja.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano on käynnistynyt Merivoimissa. 

Suunnitelmia ja käskyjä laaditaan. Edessä on kaksi työntäyteistä vuotta, jotta ollaan 

uudessa asennossa vuoden 2015 alussa. Entä mitä sen jälkeen?
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kauden 2012–2014 aikana toi-
minnasta ja hankinnoista joudu-
taan kuitenkin tinkimään.

Merivoimissa toiminnan 
tason palauttaminen vuonna 
2015 tarkoittaa nykytilantee-
seen verrattuna käytännössä 
taistelualusvuorokausien lisää-
mistä ja sekä kunnossapitova-
rojen että polttoainekiintiöiden 
kasvattamista, varusmiesten 
maastovuorokausien lisäämistä 
sekä lisäkouluttajien kohdenta-
mista varusmieskoulutukseen 
ja kertausharjoitusten määrän 
lisäämistä.

Näillä toimenpiteillä kye-
tään parantamaan valmiutta se-
kä sodan ajan joukkojen koulu-
tustasoa.

Merivoimissa uudistus tar-
koittaa merkittävää uudelleen-
organisointia, joka toimeenpan-
naan kahdessa vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa vuoden 
2013 loppuun mennessä Kotkan 
rannikkopataljoona lakkautetaan. 
Merivoimien tutkimustoiminta or-
ganisoidaan osittain Merisota-
koulun yhteyteen ja osin perus-
tettavaan Puolustusvoimien tutki-
muslaitokseen. Laivaston soitto-
kunta siirretään Merivoimien esi-
kunnan alaisuuteen. 

Toisessa vaiheessa val-
mistaudutaan lakkauttamaan 
meripuolustusalueet, perusta-
maan uusi laivastojoukko-osas-
to ja uusi rannikkojoukko-osas-
to sekä organisoimaan logistiik-
ka ja palvelut yhteisiksi tukitoi-
minnoiksi. 

Yhteiset tukipalvelut muut-
tavat merkittävästi nykyisiä toi-
mintatapoja. Asioita, jotka on 
totuttu tekemään itse, tehdään 

vastedes keskitetysti muual-
la. Muutoksen yhteydessä teh-
dään myös muita toiminnallisia 
muutoksia: valvontaa ja johta-
mista keskitetään Merivoimien 
esikuntaan. Joukko-osastojen 
tehtävissä painottuvat nykyistä 
enemmän koulutus ja valmiu-
den ylläpito. 

Uudistuksen toimeenpano 
on käynnistynyt vauhdikkaasti. 
Merivoimien toimeenpanokäsky 
on julkaistu, ja joukko-osasto-
jen uudistuksen suunnittelu on 
käynnissä. Uusi organisaatio on 
kokonaisuudessaan toiminnas-
sa vuoden 2015 alussa. 

Merivoimien huollon tule-
vaisuuden järjestelyjä ja perus-
tettavan Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen toimintaa ku-
vataan kommodori Pasi Paju-
sen ja komentaja Kari Tapalan 
artikkelissa ”Merivoimien huol-
to osana puolustusvoimien lo-
gistiikkaa”.

Merivoimien henkilöstöko-
koonpano pienenee uudistuk-
sen myötä noin 2 050 henkilös-
tä noin 1 400 henkilöön. Hen-
kilöstöalan toimintaa selvitetään 
komentaja Ismo Korhosen ja ko-
mentaja Olavi Jantusen artikke-
lissa ”Merivoimien suoritusky-

vyn tae: henkilöstö”.
Johtamisjärjestelmäalan 

tulevaisuuden näkymiä valote-
taan komentaja Juha Ravantin 
artikkelissa ”Verkostopuolustus 
– merivoimien näkökulma”.

Yhtenä elementtinä me-
rivoimien uudistuvassa tutki-
muskentässä on tämän vuoden 
alussa Merisotakouluun perus-
tettu Meritaistelukeskus. Kes-
kuksen toiminnasta kerrotaan 
komentaja Mikko Saarisen ar-
tikkelissa ”Meritaistelukeskus 
– merellisen ympäristön asian-
tuntija”.

Merivoimien materiaalinen 
tilanne on tällä hetkellä varsin 
hyvä. Suorituskyky paranee lähi-
vuosina miinantorjunta-alusten 
hankinnan, Rauma-luokan oh-
jusveneiden eliniän jatkamisen 
sekä rannikkojoukkojen varus-
tuksen täydentämisen myötä. 

2020-luvulle siirryttäes-
sä on nähtävissä merivoimien-
kin kaluston vanhenemisia. 
1990-luvun alussa rakenne-
tut Hämeenmaa-luokan miina-
laivat ja Rauma-luokan ohjus-
veneet sekä 2000-luvun alus-
sa modernisoitu Meritorjuntaoh-
jus 85 -järjestelmä tulevat elin-
kaarensa päähän. Näistä avain-

Merivoimien organisaatio 2015. Joukko-osastojen nimiä ei ole vahvistet-
tu, ja tässä kuvassa olevat nimet ovat työnimiä.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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suorituskyvyistä luopuminen ai-
heuttaa merivoimien suoritusky-
kyyn suuren vajeen. On keskeis-
tä, että suorituskykyvaje korja-
taan. Tämä edellyttää merelli-
sen valvonnan, johtamisen ja 
tulenkäytön mittavaa kehittä-
mistä sekä uuden alusluokan 
rakentamista.

Valtioneuvoston turvalli-
suus- ja puolustuspoliittista se-
lontekoa valmistellaan paraikaa. 
Selonteossa otettaneen kantaa 
turvallisuusympäristön kehityk-
seen sekä Suomen puolustuk-
sen kehittämiseen. Siitä toivo-
taan saatavan tulevaisuuden 
suuntaviittoja puolustusvoima-
uudistuksen jälkeiseen aikaan 
sekä ensi vuosikymmenelle. 

Voiton kaava.

Kansallisen kehittämisen 
ohella on myös kansainvälisen 
yhteistyön mahdollisuudet yh-
teisiin hankintoihin ja yhdes-
sä tekemiseen kammattava tar-
kasti ja pyrittävä löytämään uu-
sia kustannustehokkaita ratkai-
suja. Tässä työssä tärkein foo-
rumi on pohjoismainen yhteis-
työjärjestely NORDEFCO (Nor-
dic Defence Cooperation), jon-
ka tarjoamat mahdollisuudet on 
myös merivoimissa selvitettävä 
perusteellisesti.

Materiaali luo perustan 
suorituskyvylle. Mutta kalus-
to yksin ei riitä, vaan on oltava 
myös oikeat tehokkaat toiminta-
menetelmät sekä ammattitaitoi-
nen henkilöstö järjestelmiä käyt-

tämään. Kehittämisessä onkin 
muistettava tasapaino suoritus-
kyvyn osatekijöiden välillä. Vain 
näin voidaan saada aikaan toi-
miva kokonaisuus.

Ilman tehokasta meripuo-
lustusta valtakunnan elintärke-
ät meriyhteydet jäävät vaille riit-
tävää suojaa. Meidän on otet-
tava vastaan meripuolustuksen 
kehittämisen ja ylläpidon haas-
te ja tehtävä sen eteen yhdes-
sä töitä.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus

Milcon Oy
Tuotantolinja 4
36220 Kangasala
http://www.milcon.�
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Ismo Korhonen ja Olavi Jantunen
Komentaja Ismo Korhonen on Merivoimien henkilöstöpäällikkö  
ja komentaja Olavi Jantunen on henkilöstöosaston päällikkö  
Merivoimien esikunnassa.

Puolustusvoimauudistus palvelee henkilöstöalan kehittämistä

Merivoimien suorituskyvyn 
tae on henkilöstö

Rannikkojääkäri taisteluharjoituksessa käyttää tässä KASI-simulaattoria, kuva UUDPR:n harjoituksesta.

P uolustusvoimauudis-
tus (PVUUD) tarjoaa 
merivoimien henki-

löstöalalle mahdollisuuden ra-
kentaa tulevaisuuden toimin-
taympäristön ja tehtävien edel-
lyttämän uudenlaisen merivoi-
mallisen joukkojen tuotantolin-

jan. Kuten hyvin tiedämme, so-
tajoukko muodostuu ihmisistä 
ja sotavarustuksesta. Mikään 
ase tai väline ei voi toimia il-
man käyttäjäänsä. Mikään tu-
levaisuuden laite ei synny ilman 
suunnittelijaa eikä hankkeen toi-
meenpanijoita. 

Tämän tuotantolinjan toi-
minnan ja tehokkuuden ehdot-
tomana edellytyksenä on me-
rivoimien ammattitaitoinen, 
motivoitunut sekä laadultaan 
ja määrältään riittävä palkat-
tu henkilöstö. Sotajoukon toi-
minnan takaavat vanhan mo-

Teem
a
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maan oikeiden ihmisten osaa-
misen kehittämiseen. 

Henkilö on pitkäaikainen 
investointi

Suorituskyvyn rakentamisessa 
ennakointi on ensisijaisen tär-
keää. Uutta suorituskykyä tai 
organisaatiota luotaessa on jo 
ideointi- ja suunnitteluvaihees-
sa otettava huomioon kehittä-
misen vaikutukset henkilöstön 
määrään ja laatuun. Tätä sa-
maa periaatetta on noudatetta-
va koko suorituskyvyn elinkaa-
ren ajan. Laite, ase tai organi-
saatio tarvitsee tekijänsä alus-
ta loppuun. 

Palkatun henkilön valit-
seminen on kymmeniä vuosia 
kestävä investointi. Jokainen in-
vestointi on harkittava siten, että 
saadut hyödyt ylittävät kustan-
nukset. Tämä on tunnettu läh-
tökohta kaikelle rationaaliselle 
toiminnalle. Tulevaisuuden me-
rivoimissa on entistä tärkeäm-
pää, että henkilöstö on valit-
tu, koulutettu ja sijoitettu oikein 
ja nimenomaan puolustushaa-
ran tarpeita ajatellen. Vain siten 
pystymme ulosmittaamaan sen 
suorituskyvyn, jolla kykenem-
me huolehtimaan meripuolus-
tukselle annetut tehtävät sodan 
ja rauhan aikana. 

Haasteena on luonnollises-
ti rekrytointi. Laaja rekrytointi-
pohja on onnistuneiden hen-
kilövalintojen peruslähtökohta. 
Selvää on, että merivoimat ja 
puolustusvoimat kokonaisuute-
nakin joutuvat tulevaisuudessa 
yhä tiukempaan kilpailuun työ-
voimasta. Epäonnistuminen täs-
sä haasteessa johtaa työvoima-

ton mukaisesti tahto, koulutus 
ja kalusto. Ja nimenomaan juu-
ri tässä mainitussa järjestyk-
sessä, jossa kaksi ensimmäis-
tä tekijää ovat henkilöstötoimi-
alan vastuulla. Puolustusvoima-
uudistuksen jälkeisissä merivoi-
missa laatu korvaa määrän.

Henkilöstö luo 
suorituskyvyn

Merivoimien tulevaisuus lepää 
henkilöstön varassa. Henkinen 
operaatioulottuvuus eli hen-
kilöstön osaaminen vaikuttaa 
merkittävästi suorituskyvyn ta-
soon, joka voidaan ulosmita-
ta operatiivisessa toiminnassa. 
Puolustusvoimauudistuksen 
jälkeisissä merivoimissa tarvi-
taan moniosaajia kaikilla tasoil-
la. Motivoitunut, osaava ja inno-
vatiivinen henkilöstö tuo kustan-
nustehokkuutta ja laatua. 

Muutoksessa organisaatio 
ja ihminen tuottavat usein erin-
omaisen tehokkaita ja yllättäviä-
kin ratkaisuja. Esimerkiksi kel-
paa vaikkapa talvisodassa polt-
topullon käyttö panssarintor-
junta-aseena. Tämän vaatimat-
toman oloisen torjunta-aseen 
teho tulikin maailmankuuluksi. 

Ilman henkilöstön innovatiivi-
suutta ja tietotaitoa tämä ei oli-
si ollut mahdollista. Ja esimerk-
kejä on lukuisia. 

Lähitulevaisuudessa mei-
dän ei tarvinne turvautua poltto-
pulloihin, mutta osaamisen ke-
hittämisessä on otettava käyt-
töön uusia keinoja unohtamat-
ta aikaisempien sukupolvien 
oppeja sotilasakateemisilla tai 
-ammatillisilla osa-alueilla. Toi-
mintaympäristössä ja sodan-
ajan joukkorakenteessa tapah-
tuvat muutokset vaikuttavat niin 
ikään osaamisen kehittämiseen. 

Tulevaisuuden merivoimis-
sa henkilöstön määrä on pie-
nempi. Tätä muutosta on kor-
vattava henkilöstön laadulla. Se 
tarkoittaa sitä, että eri tehtäviin 
ja henkilöstöryhmiin valikoidaan 
ja valikoituu ihmisiä, joiden hen-
kinen ja fyysinen suorituskyky 
täyttää heille asetetut vaatimuk-
set. Lisäksi tämä asia on kyettä-
vä tarkastelemaan uran ensim-
mäisestä tehtävästä uran viimei-
seen tehtävään. Kyse on siis oi-
keiden ihmisten valinnasta oi-
keisiin henkilöstöryhmiin ja ura-
putkiin. Pienenevät taloudelliset 
resurssit on kyettävä suuntaa-

Vaativa järjestelmä tarvitsee käyttäjänsä. FAC Hamina. sa-kuva

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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pulaan, johon meillä ei missään 
nimessä ole varaa.

Tehtävät ja toimintatavat 
lähtökohtana

Hyvän henkilöstösuunnittelun 
lähtökohtana ovat merivoimil-
le annetut tehtävät ja suoritus-
kykyvaatimukset. Puolustus-
voimauudistus pakottaa luo-
pumaan vanhoista toimintata-
pamalleista ja palvelurytmistä. 
Vähemmällä on saatava aikaan 
enemmän. 

Tekeminen pitää kuiten-
kin kohdistaa oikeisiin asioihin. 
Tietojärjestelmien on mahdollis-
tettava keskitetty verkon yli ta-
pahtuva hallinnointi, koska pai-
kallisten hallintoyksiköiden esi-
kuntarakenteisiin jää yhä vä-
hemmän henkilöstöä. Hallin-
nollisia palveluja, joita on aiem-
min totuttu saamaan useita ker-
toja toimintakaudella, ei yksin-
kertaisesti voida tuottaa samal-
la volyymilla uudistuneissa me-
rivoimissa. 

Osaamisen kehittäminen 
ja simulaattorit

Sodan ajan joukkojen ja sota-
materiaalin määrän vähetes-
sä osaamisen kehittämiselle 
on löydettävä uusia keinoja ja 
mahdollisuuksia. Määrällisesti 
supistuvia ja kalliita operatiivi-
seen käyttöön tarkoitettuja vä-
lineitä ei pidä kuluttaa loppuun 

ennenaikaisesti pelkissä koulu-
tustehtävissä. Joukoilla ja kalus-
tolla on tarkoitus saada aikaan 
operatiivista hyötyä, jota meri-
voimien johto voi käyttää. 

Varusmiesten ja reservin 
osaamisen hyödyntäminen yhä 
pienevässä sodanajan joukko-
rakenteessa vaatii yhä moni-
naisempaa keinovalikoimaa. Si-
mulaattorien osuus osaamisen 
kehittämisessä korostuu yhä 
enenevässä määrin. Simulaat-
torit mahdollistavat jo nyt var-
sin todenmukaisen harjoittelun 
monissa tehtävissä. Harjoit-
teita voidaan simuloida koulu-
ammunnoista hävittäjälentäjän 
kaartotaisteluun ja komppanian 
puolustuksesta laivan navigoin-
tiin taistelutilanteessa ja vaikeis-
sa sääolosuhteissa. Simulaatto-
rien harjoitustilanteet ja harjoit-
teet lähestyvät todellisia tilan-
teita. Jossain vaiheessa tulevai-
suudessa on mahdollista, että 
pätevyyksiin johtavat käyttötun-
nit ja näytöt voitaisiinkin toteut-
taa edullisesti ja luotettavasti si-
mulaattoreilla. 

Oikea osaaja oikeaan 
paikkaan

Henkilöstön sijoittaminen eri 
tehtäviin niin palkatun henkilö-
kunnan kuin reserviläisten osal-
ta perustuu vastedeskin yksilöi-
den osaamiseen ja suoritusky-
kyyn. Supistuvan henkilöstö-

määrän ja osaamisen laaduk-
kuuden varmistamisen vuok-
si on jo nyt nähtävissä tehtävä-
kierron hidastuminen suuressa 
osassa tehtäviä. Tulevaisuudes-
sa ei liene järkevää kovin nope-
asti uudelleen sijoittaa henkilöä, 
joka osaa tehtävänsä erinomai-
sesti monen vuoden koulutuk-
sen ja harjoittelun tuloksena. Lii-
an nopea uudelleen sijoitus il-
man uutta osaamista tuo seu-
raavaan tehtäväpaikkaan osaa-
misvajeen. Tätä pitää ymmärret-
tävästi välttää. Toki tehtäväkier-
rolle on olemassa samat perus-
teet kuin ennenkin. Uraputkis-
sa pitää voida päästä eteenpäin. 

Henkilöturvallisuus tukee 
tulevaisuuden merivoimien hen-
kilöstön laatua. Henkilöturvalli-
suus kytketään yhä kiinteäm-
min osaksi kokonaisturvallisuut-
ta. Tavoitteena on, että yhä pa-
remmalla riskinhallintaproses-
silla saadaan työtapaturmien ja 
onnettomuuksien lukumäärää 
tulevaisuudessa laskettua. 

Turvallisuus lisää työhyvin-
vointia ja pidentää työuria. Hen-
kilöturvallisuuden kehittäminen 
on win-win -tilanne sekä puo-
lustusvoimat-työnantajan että 
työntekijän näkökulmasta. 

Toimiva työyhteisö toimii 
merivoimien suorituskykyjen 
hyväksi. Se työyhteisö muodos-
tuu meistä kaikista.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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Kohti uudistusta

Merivoimat toteutti hallinnon 
remonttinsa (HARE) vuoden 
2012 alussa. HARE:n yhteydes-
sä Merivoimien huollossa teh-
tiin organisaatiomuutoksia pai-
nopisteisesti meripuolustusalu-
eilla ja Merivoimien materiaali-
laitoksella. Meripuolustusalueil-
la huoltokeskukset ja rannikko-
pataljoonat yhdistettiin niin, et-
tä niiden päätehtäväksi muo-
dostui huollon järjestelyiden ja 
tuen toteuttaminen sekä varus-
kunnallinen vartiointi. Meripuo-
lustusalueiden korjaamot liitet-
tiin osaksi Merivoimien mate-
riaalilaitosta, johon perustettiin 
Turun ja Upinniemen kunnos-
sapitokeskukset.

Merivoimien HARE:sta oli 
luontevaa siirtyä puolustusvoi-
mauudistuksen suunnitteluun, 
jossa puolustusvoimien huol-
toa, logistiikkaa ja sen rakentei-
ta muutetaan kaikilla toimialan 
alueilla. Käsitteet ja määritteet 
päivittyvät myös osin uudistuk-
sen yhteydessä. Logistiikkatoi-
miala muodostetaan yhdistä-

Pasi Pajunen ja Kari Tapala
Kommodori Pasi Pajunen on merivoimien huoltopäällikkö  
ja komentaja Kari Tapala työskentelee merivoimien  
huolto-osaston osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa.

Merivoimien huolto 
osana puolustusvoimien 
logistiikkaa 2015

mällä logistiikka-, huolto- ja ma-
teriaalitoimialat.

Puolustusvoimien logistiik-
kajärjestelmä muodostuu so-
tilaallisesta komponentista ja 
siviilikomponentista. Sotilaalli-
seen komponenttiin kuuluvat 
Pääesikunta, Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitos ja sen alai-
set joukot, puolustushaarojen 
huolto sekä muiden pääesikun-
nan alaisten laitosten huolto. Si-
viilikomponenttiin kuuluvat yh-
teiskunnan logistiset toimijat ja 
resurssit sekä elinkeinoelämän 
toiminnot. Logistiikkajärjestelmä 
on yhtenäinen tuotanto-, tukeu-
tumis- ja palveluverkosto, joka 

toimii ja verkottuu sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti.

Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmä

Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmän toimintoja keskitetään 
perustamalla Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos. Siinä kootaan 
yhteen nykyiset puolustushaa-
rojen materiaalilaitokset, Huol-
tokoulu sekä Sotilaslääketieteen 
keskus. PVLOGL:n organisointi 
on esitetty kuvassa 1.

PVLOGL:n tehtävänä on to-
teuttaa logistiikan järjestelyt ja 
tuottaa logistiikan palvelut val-
takunnallisesti. PVLOGL liittää 

Teem
a
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puolustusvoimat sopimuksilla 
osaksi kansallista ja kansain-
välistä logistiikkajärjestelmää 
ja vastaa yhteiskunnan logisti-
siin järjestelmiin kytkeytymises-
tä sekä logistiikan sopimushal-
linnasta.

PVLOGL:een kuuluvien 
logistiikkarykmenttien (kolme 
kappaletta) tehtävänä on toteut-
taa ja järjestää alueellaan toimi-
vien joukkojen tarvitseman lo-
gistiikan tuki ja palvelut keskite-
tysti sekä tukea joukkoja huol-
lon järjestelyissä. Logistiikkaryk-
mentti varastoi ja hajauttaa so-
tavarustuksen. Esimerkkinä lo-
gistiikkarykmentin kokoonpa-
nosta on 2. Logistiikkarykmen-
tin organisaatio kuvassa 2.

Merivoimien huolto

Merivoimat vastaa vastedeskin 
suorituskykynsä suunnittelus-
ta, rakentamisesta, ylläpidosta 
ja käytöstä. Suorituskykyvaati-
musten ja tukitarpeiden määrit-
tely sekä priorisointi ovat keskei-
sessä roolissa, kun merivoimat 
on jatkossa logistiikkalaitoksen 
hankkiman ja omistaman ma-
teriaalin käyttäjä sekä tuottami-
en palvelujen tilaaja – vaativa ja 
osaava asiakas. 

Merivoimien huollon tehtä-
vänä on kaikissa valmiustiloissa 
ja kaikissa toimintaympäristöis-
sä luoda edellytykset päätehtä-
vän toteuttamiselle ja operaati-
oiden toimeenpanolle sekä yl-
läpitää ja palauttaa joukkojen, 
henkilöstön, materiaalin ja jär-
jestelmien toimintakyky.

Tehtävä toteutetaan johta-
malla, suunnittelemalla, kehit-
tämällä, ylläpitämällä ja käyttä-
mällä merivoimien huoltojärjes-
telmää sekä tukeutumalla puo-
lustusvoimien logistiikkajärjes-
telmään ja sen kautta myös yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän 
logistisiin palveluihin. Perusaja-
tuksena on, että rakenteita ei 
muuteta siirryttäessä normaa-
lioloista poikkeusoloihin.

Merivoimien huoltojärjes-
telmä on Merivoimien esikun-
nan ja joukko-osastojen huol-
to-organisaatioiden sekä meri-
voimien kenttähuoltojoukkojen 
muodostama kokonaisuus, joka 
mahdollistaa merivoimien tais-
telujärjestelmien ja joukkojen 
välittömän tukemisen. Merivoi-
mien huollon normaaliolojen or-
ganisointi on esitetty kuvassa 3.

Merivoimien esikunta vas-
taa merivoimien huollon opera-
tiivisesta suunnittelusta, raken-
tamisesta, johtamisesta ja käy-
töstä sekä määrittää puolustus-
voimien logistiikkajärjestelmälle 
suorituskykyvaatimukset ja tu-
kitarpeet.

Joukko-osastot vastaavat 
valmiustehtävien ja joukkotuo-
tannon edellyttämästä huollos-
ta. Joukko-osastot toteuttavat 
paikalliset huollon järjestelyt 
varuskunnassa johdossaan ole-
villa huoltoyksiköillä sekä tukeu-
tumalla puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmään.

Merivoimien huolto osa-
na puolustusvoimien logistiik-
kaa mahdollistaa operaatiot ja 
on edelleen iloinen asia!

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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E dellä kuvattu proble-
matiikka ei ole yksin 
Suomen merivoimien 

ongelma, vaan fysiikan lait pä-
tevät tunnetusti myös muualla. 
Suuri osa maailman merivoi-
mista hyödyntää joko sotilaalli-
sia tai siviilisatelliittipalveluita ja 
kykenee niiden avulla kasvatta-
maan tiedonsiirron kaistaa sel-
laiseksi, että se mahdollistaa 
verkostoavusteisen toiminnan 
melkein missä ja milloin vain. 
Toisen maailmansodan jälkei-
senä aikana ei joitain satunnai-
sia kriisejä lukuun ottamatta ole 
jouduttu toimimaan häirityissä 
olosuhteissa; tämä on osaltaan 
mahdollistanut satelliittitiedon-
siirron jatkuvan lisääntymisen. 
Nykyisessä kansainvälispoliit-
tisessa tilanteessa on läntisten 
valtioiden eri johtamisjärjestel-
mäalan foorumeilla kuitenkin 
yhä useammin alettu keskustel-

Teem
a

Verkostopuolustus 
merivoimien näkökulmasta

la myös ”SATCOM denial” -tilan-
teista, joissa HF-radioihin perus-
tuva tiedonsiirto, sen kehittämi-
nen ja ennen kaikkea nopeutta-
minen, nostetaan yhä tärkeäm-
pään rooliin. Tällä tavoitellaan 
ennen kaikkea taistelunkestä-
vyyttä, mutta myös kustannus-
tehokkuutta.

Mitä sitten tarkoitetaan ver-
kostopuolustuksella ja merivoi-
mien näkökulmalla siihen? Me-

rivoimien verkostokeskeisen toi-
minnan tavoitteet eroavat tus-
kin lainkaan muiden puolustus-
haarojen vastaavista tavoitteis-
ta, vaan perusteesit – informaa-
tion käsittelyn ja analysoinnin 
nopeuttaminen ja niiden kautta 
päätösten teon nopeuttaminen ja 
tarkentaminen – pätevät maalla, 
merellä ja ilmassa. Merivoimien 
toimintaympäristö kuitenkin aset-
taa omat rajoituksensa niille ta-

Juha Ravanti
Komentaja Juha Ravanti työskentelee johtamisjärjestelmäosaston  
sektorinjohtajana Merivoimien esikunnassa.

Merivoimat on perinteisesti tottunut toimimaan tehtävätaktiikalla.  Johtamisyhteydet 

eivät merellä ole aina olleet nopeimmasta päästä ja niiden luotettavuus häirityissä 

olosuhteissa ei ole kovinkaan korkea. Pitkät yhteysetäisyydet alusten tai taistelu-

osastojen ja johtoportaiden välillä ovat pakottaneet toiminnan tiettyyn formaattiin. 

Tekninen kehitys ei ole kyennyt kumoamaan fysiikan lakeja, ja monessa mielessä ke-

hitys on polkenut paikallaan.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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voille, joilla verkostokeskeiseen 
toimintaan voidaan päästä.

Tässä kirjoituksessa pyri-
tään keskittymään näihin ra-
joitteisiin ja ratkaisumalleihin, 
joilla rajoitusten vaikutusta py-
ritään minimoimaan. Verkosto-
keskeisen toiminnan perustei-
ta ja hankkeiden tavoitteita py-
ritään kuvaamaan toiminnallis-
ten ja teknistenkin esimerkkien 
kautta ja siten tuomaan lukijalle 
kuva niistä keinoista, joilla ver-
kostopuolustus mahdollistetaan 
myös merellä.

Toiminnan tavoitteita – 
miksi ja miten?

Verkostokeskeisellä toiminnalla 
tavoitellaan siis ennen kaikkea 
päätöksentekosyklin nopeutta-
mista ja sen kautta informaatio-
ylivoimaa. On tärkeätä huoma-
ta, että informaatioylivoima on 
aina suhteessa vastustajan to-
delliseen eikä teoreettiseen pää-
töksentekokykyyn. Informaatio-
ylivoima voi olla myös ajallinen 
tai paikallinen ollakseen toimiva.

Ratkaisumallit voidaan ja-
kaa toiminnallisiin tai teknisiin 
malleihin. Toiminnallisilla mal-
leilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä niitä keinoja, joilla pyri-
tään taktisilla periaatteilla tai 
menetelmillä varmistamaan 
johtamisen yhtenäisyys ja var-
mentamaan yhtenäinen tilan-
nekuva. Teknisillä malleilla puo-
lestaan tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä niitä teknisiä keinoja, joil-
la pyritään varmistamaan se, et-
tä toimivilla joukoilla on käytös-
sään mahdollisimman oikea-ai-
kainen ja viiveetön tilannekuva 
ja ohjeistus toiminnalleen.

Keskeisiä toiminnallisia 
keinoja ovat perinteisesti ol-
leet päällekkäiset eri viestiver-
kot ja toiminta omalle johtami-
selle suotuisilla toiminta-alueilla. 
Joissain malleissa on johtamis-
ta tukemaan käytetty myös siir-
rettävää johtamisen tukikalus-
toa, siirrettäviä tukiasemia tai 
komentoveneitä.

Perinteisiä teknisiä keino-
ja johtamisen tukemiseen ovat 

eri viestimenetelmien käyttö ja 
tukeutuminen aluksilla ja johto-
portailla alueille, jossa yhteys-
etäisyydet tukiasemaverkkoon 
ovat lyhyitä. Nämä periaatteet 
– kuten muutkin viestitaktiikan 
perusteet – ovat edelleen voi-
massa, niitä vain pitää käyt-
tää uusien teknisten ratkaisu-
jen mahdollistamilla tavoilla. 
Tärkeää on rakentaa kerroksit-
tainen tietoliikenneverkko, jos-
sa jokaisella joukolla on useita 
erilaisia mahdollisuuksia liittyä 
tietoliikennejärjestelmään; täl-
lainen verkko rakentuu kerrok-
sittain hitaimmasta yhteydestä 
nopeimpaan, kaikkialla käytös-
sä olevasta paikallisiin yhteyk-
siin. Jokaisen joukon ei välttä-
mättä ole tarpeen kyetä liitty-
mään verkkoon kaikilla eri ta-
voilla, vaan oleellista on infor-
maatio ja mahdollisuus hyödyn-
tää sitä niillä tavoilla, jotka tuke-
vat kunkin joukon omaa toimin-
taa ja sen haluttua vaikutusta. 
Esimerkiksi pioneeriyksikkö ei 
tarvitse millään lailla LINK-jär-

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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jestelmän reaaliaikaista tulen-
käytön johtamisen tilanneku-
vaa, mutta tarvitsee siitä tuo-
tettua informaatiota ilmavaroi-
tusten ja niin edelleen vuoksi.

Verkostokeskeisen toimin-
nan perusedellytys on kattava 
ja luotettava (varmennettu) tie-
toliikenneverkko, jota kyetään 
jatkamaan tärkeimmillä alueil-
la joko radiotiedonsiirron kei-
noin tai kenttäviestijärjestelmäl-
lä tarvitsijoille.

Verkostopuolustuksen 
keskeiset perusteet

Verkostoavusteinen toiminta pi-
täisi kyetä ”paloittelemaan” eri 
toiminnallisten tasojen kokonai-
suudeksi, jossa taistelutekni-
nen, taktinen ja operatiivinen ta-
so erotetaan teknisesti ja toimin-
nallisesti toisistaan. Laboratorio-
olosuhteissa on toki mahdollista 
luoda verkosto, joka mahdollis-
taa jokaisen yksittäisen sotilaan 
tai sensorin reaaliaikaisen yhte-
yden jokaiseen tulenkäyttäjään, 
johtajaan tai valtakunnan ylim-
pään johtoon. Tällainen verkos-
to vaatii kuitenkin sellaisen tie-
donsiirtoverkon, että se sulkee 
käytännössä pois kaiken järke-
vän toiminnan ja liikkumisen va-
pauden. Tällainen verkosto olisi 
myös erittäin kallis ja haavoit-
tuva.

Oleellista on se, että kye-
tään näkemään ja olemaan mu-
kana sen toiminnan tason infor-
maation käsittelyssä, jolla kul-
loinkin itse toimitaan. Yksit-
täisen tuliyksikön pitää nähdä 
maalitilanne ja muiden tuliyk-
siköiden tilanne, yhtymän esi-
kunnan alaisten joukkoyksiköi-

den tilanne ja sijainti ja operatii-
visen tason johtoportaan yleisti-
lanne. Tämä ei kuitenkaan sul-
je – eikä saa sulkea – pois si-
tä mahdollisuutta, että tarvitta-
essa valtakunnan ylin johto voi 
antaa käskyn tai kiellon esimer-
kiksi yksittäiselle hävittäjälle tai 
alukselle.

Toinen keskeinen periaate 
on se, että verkostopuolustuk-
sen edellytykset pitää rakentaa 
alhaalta ylöspäin eikä päinvas-
toin. Suurin osa puolustusvoimi-
en substanssista tuotetaan tais-
teluteknisellä tasolla, jossa joh-
tamisen aikajänne on myös ly-
hyimmillään. Juuri tällä – yksit-
täisen lentokoneen, aluksen tai 
joukkueen – tasolla tarvitaan re-
aaliaikaista ja yksinkertaista oh-
jausta, joka ei saa nopeassa ti-
lanteessa vaatia suurta harkin-
taa; tarvitaan kyllä tai ei -tyyp-
pisiä käskyjä. Juuri tämän yk-
sinkertaisuuden pitää olla ver-
kostokeskeisen toiminnan suu-
rin tavoite ja juuri siksi verkos-
tokeskeistä toimintatapaa pitää 
tavoitella.

Rakentamalla verkostokes-
keisen toiminnan periaatteet tu-
kemaan edellä kuvattuja periaat-
teita päästään tilanteeseen, jossa 
joukoilla on oikea-aikaisesti oike-
at perusteet käytössään ja ennen 
kaikkea taktinen toiminnan va-
paus johtoportaansa asettamis-
sa rajoissa. On tärkeää luoda sel-
lainen taustatukijärjestelmä, jos-
sa on riittävä ohjeistus olemas-
sa siten, että joukolla on mah-
dollisuus perehtyä siihen ennen 
toiminnan eskaloitumista. Täl-
lainen järjestelmä mahdollistaa 
myös joukon osallistumisen sitä 
koskevaan suunnitteluun ja sen 
kautta joukon johtajan sitoutta-
misen ylemmän johtoportaan 
suunnitelmaan. Tällainen taus-
tatukijärjestelmä mahdollistaa 
myös pääsyn käsiksi informaa-
tioon useilla eri tavoilla ajasta ja 
paikasta riippumatta. 

Taustainformaatiolla ei täs-
sä yhteydessä tarkoiteta käs-
kyjä tai ohjeita tai välitöntä toi-
mintaan liittyvää tilannekuvaa, 
vaan suunnitteluperusteita, nii-
hin liittyviä analyyseja ja muu-
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ta vastaavaa toimintaa tukevaa 
informaatiota. Vastaavasti tällai-
nen taustatukijärjestelmä voi ol-
la näkymä operatiiviseen tilan-
teeseen sellaisille käyttäjille, joi-
den ei tarvitse olla joka hetki ”ti-
lanteen hermolla” ja siellä voi-
daan toteuttaa osa reaaliaikai-
sen toiminnan vaatimista palve-
luista (esimerkiksi chat-palvelu, 
sähköpostijärjestelmä tai tilan-
neilmoitusten jakelu).

Merivoimien kannalta edel-
lä kuvatut keskeiset periaatteet 
voidaan konkretisoida kuvaa-
malla merellä toimiva taistelu-
osasto, jonka toiminta on suun-
niteltu etukäteen ja jonka reaa-
liaikaisen johtamisen painopiste 
on taisteluosaston sisäisessä ti-
lannekuvassa ja siihen liittyväs-
sä tulenkäytössä. Taisteluosasto 
kykenee käyttämään omaa si-
säistä viestijärjestelmäänsä lä-
hietäisyyksillä toimiessaan ja tu-
lemaan periaatteessa pitkiäkin 
aikoja toimeen ilman ulkopuo-
lista johtamista. 

Taisteluosasto vaihtaa 
luonnollisesti täydentäviä oh-
jeita, tilannekuvaa ja tilanneil-
moituksia ylemmän johtopor-
taan ja mahdollisten naapurei-
den kanssa. Oleellista on kui-
tenkin se, että ”joka narahdus-
ta” ei ole tarpeen raportoida; 
raportointia vaatii vain sellainen 
asia, joka on joko luonteeltaan 
uusi ja merkittävä tai joka ylittää 
johtoportaan oman toiminnalli-
sen mandaatin. Tällä toiminta-
tavalla kyetään keskittymään 
oman tehtävän toteuttamiseen 
ja säästämään käytössä olevaa 
tietoliikennekaistaa kiireellisten 
asioiden hoitoon.

Hankkeet ja tulevaisuus   
”Great artists steal”

Merivoimien hankkeissa raken-
netaan parhaillaan kokonai-
suutta, joka on tarkoitus ottaa 
käyttöön 2016 mennessä ja 
joka toteuttaa edellä mainittu-
ja periaatteita verkostoavustei-
sen toiminnan suhteen. Keskei-

siä muutoskohteita ovat Merivoi-
mien Esitysjärjestelmän (MESI) 
uudistaminen ja Merivalvonnan 
tietojärjestelmän (MEVAT) pe-
rusparantaminen sekä Multi-
LINK-hanke, jossa Merivoimien 
taistelualuksille, muille tuliyksi-
köille ja johtoportaille tuotetaan 
LINK-22-järjestelmät. Samalla 
tulenkäytön johtoportaissa ote-
taan käyttöön uudistetut am-
munnanhallinnan ja tulenkäytön 
suunnittelun menetelmät, joissa 
tulenkäytön tilannekuvan muo-
dostaminen perustetaan LINK-
järjestelmien menettelytapoihin.

MESI-järjestelmä ja ME-
VAT-järjestelmä uudistetaan ja 
yhdistetään; niistä muodoste-
taan uusi Merileijona-järjestel-
mä, joka tukee Merivoimien joh-
tamisen kokonaisuutta ja mah-
dollistaa puolustusvoimien yh-
teisten palveluiden käyttämisen 
MeriLeijona-työasemalta.

MeriLeijonan rakentami-
sessa noudatetaan paitsi kan-
sallista ohjausta (PVJJK ja PE 
JOJÄOS), myös kansainvälis-
tä yhteensopivuutta ja hyväk-
si havaittuja periaatteita. Jär-
jestelmän rajapinnoista ja stan-
dardeista suurin osa on kopioi-
tu suoraan maailmalla käytös-
sä olevista järjestelmistä; ei vain 
siksi, että oltaisiin kansainväli-
sesti yhteensopivia vaan myös 
siksi, että ei haluttu keksiä pyö-
rää uudestaan. 

Myös toiminnallisuuksissa 
noudatetaan hyväksi havaittuja 
käytäntöjä, joista osa on kopi-
oitu suoraan USA:n CENTRIXS-
järjestelmästä. Toiminnallisuuk-
sista keskeisiä ovat informaati-
on hallinnan palvelut, joita ai-
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emmin ei ole ollut kunnolla käy-
tössä tai ei vain ole käytetty; nyt 
ne otetaan käyttöön mahdolli-
simman paljon valmiisiin COTS-
tuotteisiin perustuvina.

MultiLINK-hankkeessa tuo-
tetaan puolestaan reaaliaikai-
sen tulenkäytön tilannekuvan 
luomisen ja tulenkäytön johta-
misen palvelukokonaisuus tais-
telualuksille. Ratkaisu perustuu 
LINK-22-järjestelmiin, jota tue-
taan Hämeenmaa-luokan mii-
nalaivojen osalta lisäksi LINK-
16-järjestelmillä. ”LINK-maa-
ilman” toiminta on verkosto-
avusteista toimintaa puhtaim-
millaan, mutta ei itsessään tuo-
ta kuin pienen osan tulenkäy-
tön johtamisesta. Merivoimien 
LINK-toiminnan pitää olla sau-
mattomassa yhteydessä ilma-
voimien LINK-16-hankkeen se-
kä puolustusvoimien yhteisen 
tulenkäytön (PVYHTU/Joint Fi-
res) ja valtakunnallisen ilma-
puolustuksen johtamisen kans-
sa. Vastaavasti ne pintatorjun-
nan tuliyksiköt ja sensorit, joil-
la ei ole natiivia LINK-päätettä, 
on kyettävä liittämään samaan 
tulenkäytön johtamisen ketjuun. 
Vasta tällöin päästään tilantee-
seen, jossa verkostoavusteinen 
toiminta alkaa oikeasti tuottaa 
parempaa tilannekuvaa ja no-
peampaa johtamista ja niiden 
seurauksena kilpailuetua suh-
teessa vastustajaan.

Edellä kuvatut menetelmät 
vaativat ennen kaikkea ajattelu-
tavan muutosta. On hyödytöntä 
tuottaa tilannekuvaa tai johtami-
sen perusteita aiempaa nopeam-
maksi tai tarkemmaksi, jos niitä 
käyttävä henkilöstö ei osaa, ha-

lua tai muuten vain kykene hyö-
dyntämään parempaa informaa-
tiota. Vaaditaan ennen kaikkea 
toimintatapojen muutosta, jot-
ta suorat hyödyt uusista mene-
telmistä saadaan käyttöön. Toi-
mintatapojen muutos vaatii kui-
tenkin valtavan asennemuutok-
sen ollakseen mahdollinen. 

Koko organisaatio pitää ai-
nakin taktisen tasan (tulenkäy-
tön) johtoportaissa perata läpi 
ja sen kautta tutkia uudet teh-
tävät ja niiden sisältö; vastaa-
vasti joukoille pitää kyetä anta-
maan entistä paremmat aselaji-
tehtävät noudattamalla esimer-
kiksi OPORDER/OPTASK-raken-
netta. Toisin sanoin on päästä-
vä tilanteeseen, jossa taustal-
la olevat tulenkäytön oikeudet, 
johtosuhteet tai muut sellaiset 
toiminnan reunaehdot ovat sel-
vät ennen kuin tilanne eskaloi-
tuu. Kärjistäen voisi todeta, että 
jos tilanteen eskaloituessa jou-
dutaan odottamaan seuraavaa 
tilannekatsausta ja komentajal-

le esitettyä linjausta pohdintoi-
neen, niin uusilla teknisillä rat-
kaisuilla ei voida saavuttaa ha-
luttua vaikutusta.

Vain muutos on pysyvää

Lukijat kykenivät varmasti tun-
nistamaan edellisistä kappaleis-
ta huomattavan määrän tuttu-
ja asioita. Samat yleiset periaat-
teet ovat edelleen siis voimassa, 
välineet niiden noudattamiseen 
vain muuttuvat. Verkostopuolus-
tuksen menetelmien käyttöön 
liittyy kuitenkin tietynlainen sys-
temaattinen menetelmien nou-
dattaminen; jos haluaa toimia 
verkostoavusteisesti, se ei on-
nistu vain osittain tai ainakaan 
siitä ei saada tavoiteltuja etuja.

Verkostopuolustus ei myös-
kään saa olla itsetarkoitus, vaan 
sen tavoitteet tulee kyetä tunnis-
tamaan kokonaisuutena ja koko 
organisaation voimin. Vain tällä 
tavalla yksittäiset verkon solmut 
– viime kädessä yksittäiset soti-
laat – kykenevät tuottamaan oi-

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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keanlaista informaatiota oikeas-
sa muodossa oikeaan aikaan ja 
paikkaan.

Verkostopuolustus käsit-
teenä on varmasti sellainen, 
että siihen löytyy yhtä monta 
määritelmää kuin vastaajiakin. 
Ainoa varma asia verkostopuo-
lustuksessa on se, että organi-
saation ja sen mukana organi-
saation palasten – sotilaiden – 
pitää oppia ja omaksua paljon 
uusia toimintatapoja verkosto-
puolustuksen ulottamiseksi ar-
kipäivän toiminnan tueksi. Juu-
ri tähän toimintatapojen muu-
tokseen kiteytyy verkostopuo-
lustuksen suurin haaste. Miten 
saadaan aikaiseksi kokonai-
suus, jossa materiaali ja järjes-

telmät, johtamisen prosessit se-
kä henkilöstön koulutus ja sen 
kautta osaaminen yhdistyvät oi-
kealla tavalla?

Valmista vastausta kysy-
mykseen ei ole ja siihen voikin 
vastata vain kuten kysymykseen 
elefantin syömisestä: ”Pala ker-
rallaan.” Kokonaisuus on koot-
tava alhaalta ylöspäin riittävän 
löyhien reunaehtojen suojaama-
na. On aloitettava taistelutekni-
sen tasan prosesseista ja tieto-
tarpeista ja laajennettava koko-
naisuutta taktiselle ja aina ope-
ratiiviselle tasalla, jolloin kye-
tään luomaan toiminnallinen 
kokonaisuus, joka tukee ver-
kostopuolustusta. Jos taas pyri-
tään määrittelemään toiminnalli-

suudet ylhäältä alaspäin, päädy-
tään helposti tilanteeseen, jossa 
taistelutekninen tasa joko jää il-
man tarvitsemaansa informaa-
tiota tai saa vaatimuksen tuot-
taa sitä suhteettoman paljon.

Verkostopuolustuksen ke-
hittämisessä ollaan – jälleen ker-
ran – tilanteessa, jossa vanhojen 
tapojen poisoppiminen on vaati-
vampaa kuin uusien omaksumi-
nen. Vastaavasti joudutaan ky-
seenalaistamaan tarve käyttää 
enää puhtaasti kansallisia mene-
telmiä toimittaessa muualta ko-
pioidulla johtamisjärjestelmällä ja 
sitä tukevilla prosesseilla. On us-
kallettava ottaa loikka suuntaan 
tai toiseen; tällä kohtaa ei voida 
jäädä puoliväliin.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus

Uusimman sukupolven ohjusjärjestelmä, RBS15 MK3, mahdollistaa 
nopean reaktion ja korkean läpäisykyvyn missä tahansa skenaariossa 
avomeriolosuhteista aina rannikkotaisteluihin ja maaoperaatioihin. 

Pitkän kantaman ja ohjattavuuden ansiosta hyökkäys voi kohdistua 
yhtä hyvin lähietäisyydellä kuin horisontin takana sijaitsevaan 
maaliin. Joka sään toimintakyky, kyky toimia vihollisen elektronisen 
häirinnän alla ja kyky lentää lähellä meren pintaa luovat yhdessä 
kokonaisuuden, jonka avulla vaikeinkin vihollinen on lyötävissä.

RBS15 Mk3 – suorituskykyä ja voitokkuutta. 

www.saabgroup.com

anticipate tomorrow
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Teem
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Mikko Saarinen
Komentaja Mikko Saarinen työskentelee Meritaistelukeskuksen  
osastopäällikkönä Merisotakoulussa.

Meritaistelukeskus
– merellisen operaatioympäristön asiantuntija

deksi on suunniteltu kuusi hen-
kilöä. Tätä artikkelia kirjoitetta-
essa kolmen upseerin tehtävät 
ovat olleet haussa ja valinnat 
juuri käynnissä.

Merisotakoulun tilojen pe-
rusparannukset jatkuvat seuraa-
vina vuosina. Tämän johdosta 
Meritaistelukeskus aloittaa toi-
mintansa Merivoimien tutki-
muslaitoksen nykyisissä tilois-
sa Espoossa, joissa toimitaan 
tämän hetkisen arvion mukaan 
vuoden 2014 loppuun asti.

Erittäin merkittävänä kom-
ponenttina Meritaistelukeskuk-
sen tutkimustoiminnalle kes-
kus osallistuu Saksan Kielissä 
sijaitsevan Center Of Exellence 
(Confined and Shallow Waters) 
-tutkimuskeskuksen toimintaan 
noin puolen henkilötyövuoden 
työpanoksella. Saksan COE:n 
työskentely -ja tutkimusproses-
sit sidotaan tiukasti kansallisiin 
projekteihimme. Tavoitteena on 
saavuttaa tutkimuksellisesti sel-
keä lisäarvo COE:n tutkimuksis-
ta omaan kansalliseen merivoi-
matutkimukseemme. 

Puolustusvoimien organi-
saatiouudistukseen liittyen ko-

 – tukee omalta osaltaan 
osaamisen kehittämistä 
osana Merisotakoulua.

Tavoitetilassaan 2015 Me-
ritaistelukeskus kykenee paran-
tamaan meripuolustuksen suo-
rituskykyjen suunnittelua, me-
ripuolustuksen suorituskyky-
jen rakentamista sekä osaltaan 
myös suorituskyvyn käyttöä. 

Tutkimustehtävät Meritais-
telukeskus saa Merivoimien esi-
kunnan kautta, jossa tutkimus-
tehtävät määritetään ja sovite-
taan merivoimien operaatiopääl-
likön ohjaamana. Osana tutki-
mustehtäviä Meritaistelukes-
kus osallistuu merivoimien tär-
keimpiin harjoituksiin joko ana-
lysointitehtävällä tai vaihtoeh-
toisesti ennalta määritetyllä ja 
tarkkaan strukturoidulla kokeilu/ 
testaustoiminnalla liittyen esi-
merkiksi pintatorjuntaan taikka 
vedenalaiseen vaikuttamiseen.

Meritaistelukeskuksen 
kehittäminen

Meritaistelukeskus saavuttaa 
täysvahvuuden vuoden 2013 
kuluessa. Henkilöstövahvuu-

Uuusi yksikkö merivoimiin

Meritaistelukeskus perustettiin 
1.1.2012 merivoimien komen-
tajan päätöksellä. Perustamis-
asiakirjan mukaisesti Meritaiste-
lukeskus on hallinnollisesti Meri-
sotakoulun johtajan alainen. Sen 
tehtävät käskee merivoimien ko-
mentaja toimintasuunnitelmas-
sa. Merivoimien operaatiopääl-
likkö ohjaa merivoimien tutki-
mustoimintaa ja siten myös Me-
ritaistelukeskusta.

Meritaistelukeskuksen kes-
keisimpänä tehtävänä on tukea 
merivoimien operatiivisen kon-
septin toteuttamista ja kehittä-
mistä. Päätehtävänsä toteutta-
miseksi Meritaistelukeskus
 – mallintaa ja ylläpitää me-

ripuolustuksen kehittämi-
sen toimintaympäristön

 – vertailee, testaa sekä an-
taa perusteltuja operatiivi-
sia ratkaisuvaihtoehtoja 
meripuolustuksen konsep-
tivaihtoehdoista mukaan 
lukien hankkeet

 – testaa merivoimien eri joh-
toportaiden operatiivisten 
suunnitelmia sotapeleis-
sä sekä

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus



33Rannikon Puolustaja 4 | 2012

ko puolustusvoimien ja samal-
la myös merivoimien tutkimus-
kenttä muuttuu. Merivoimien tut-
kimuslaitos lakkautetaan itsenäi-
senä joukko-osastona. Sen toi-
met fuusioidaan muun muassa 
Merisotakoululle, jonne peruste-
taan tutkimus- ja kehittämisyk-
sikkö (T&K). Meritaistelukeskus 
sijaitsee vastedes samoissa tilois-
sa kuin T&K-yksikkö.

Tuleva järjestely mahdollis-
taa sekä operatiivisen että luon-
nontieteellisteknisen tutkimuk-
sen tehokkaan yhdistämisen. 
Onnistuessamme tässä uudis-
tuksessa on Merivoimilla tavoi-
tetilassa 2015 johdonmukaises-
ti organisoitu, selkeät tavoitteet 

omaava, operatiivisen perustein 
tehtäväänsä toteuttava tutkimus 
-ja osaamiskeskus.

Tulevat kuukaudet ja vuo-

si 2013 näyttävät jo, onnistum-
meko tässä tavoitteessa. Tahto-
tila on ainakin vahva.

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus

w w w . m i l l o g . f i

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30

33100 TAMPERE

Puh. 020 469 7000

Puolustusvoimien strateginen 

kumppani Millog Oy vastaa 

maavoimien ajoneuvo-ja panssari-

kaluston, ase- ja elektroniikka-

järjestelmien ja -laitteiden asennuksista,  

modifikaatioista ja kunnossapidosta 

sekä osallistuu maavoimien 

materiaalihankkeisiin. 
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M erivoimien suoritus-
kyvyn materiaalis-
ta ulottuvuutta ke-

hitetään ja ylläpidetään ensisi-
jaisesti meripuolustuksen kehi-
tysohjelmalla, mutta merkittä-
vä määrä materiaalia Merivoi-
mien käyttöön tuotetaan myös 
Puolustusvoimien yhteisten ke-
hitysohjelmien, kuten johtami-
sen ja logistiikan, avulla. Kehi-
tysohjelman perusteella laadi-
taan yksityiskohtainen kehittä-
missuunnitelma, joka toimeen-
pannaan hankkeina ja projek-
teina, joiden tehtävänä on siis 
tuottaa joukoille tarvittavat suo-
rituskyvyt. Käynnistymässä ole-
va meripuolustuksen kehitys-
ohjelma 2013-2024 on jaettu 
kolmeen jaksoon, joista ensim-
mäinen painottuu meriyhteyksi-
en turvaamiseen, toinen jakso 
suorituskykyjen eliniän jatkami-
seen ja kolmas jakso poistuvien 
suorituskykyjen korvaamiseen.

Ensi vuoden aikana Meri-

voimat ottaa vastaan vielä kak-
si Katanpää-luokan miinantor-
junta-alusta, jotka rakennetaan 
Italiassa. Luokan ensimmäinen 
alus on vastaanotettu kesällä ja 
sen vastaanottokokeet ja testa-
ukset jatkuvat pitkälle ensi vuo-
teen. Kaikki alukset ovat operatii-
visessa käytössä vuoteen 2015 

mennessä ja ne sijoitetaan tu-
levaan Rannikkolaivastoon, ku-
ten kaikki muutkin taistelualuk-
set, samoin kuin hankkeeseen 
kuuluva miinasodankäynnin tie-
tokeskus. Hankkeen myötä siir-
rytään miinantorjunnassa uudel-
le aikakaudelle ja myös kansain-
välisesti korkealle tasolle.

PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN 
TAVOITETILA 2025 

PVKEHO 2013-2024 MERIKESU 2013-2024 

HANKESALKKU 
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Puolustusjärjestelmän tavoitetilasta Merivoimien hankkeisiin.

Suorituskykyjen kehittäminen perustuu Puolustusvoimien tavoitetilaan 2025, josta 

on johdettu myös Merivoimien operatiivinen konsepti. Konsepti kuvaa kuinka meri-

voimien laivasto- ja rannikkojoukot, osana Puolustusvoimia, toteuttavat tehtäviään 

tulevaisuudessa. Jotta kuvattu konsepti toimii, joukot tarvitsevat välineet ja kyvyn 

operoida niillä.

Merivoimien  
materiaalinen kehittäminen

Pasi Pajunen
Kommodori Pasi Pajunen on merivoimien huoltopäällikkö

Teem
a

Puolustusvoimien ja merivoimien tulevaisuus
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Ensi vuoden aikana Meri-
voimille luovutetaan myös pe-
ruskorjatut neljä Rauma-luokan 
ohjusvenettä. Peruskorjauksella 
ylläpidetään Merivoimien kykyä 
alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja alueloukkausten 
torjuntaan. Ohjusveneet saavat 
päivitetyn asejärjestelmän, uu-
den integroidun merenkulkujär-
jestelmän sekä uuden syvyytet-
tävän kaikumittaimen. Aluksil-
ta riisutaan ilmatorjuntaohjukset 
ja tilalle asennetaan uusi harha-
maalinheitin.

Rannikkojoukkoja kehite-
tään operatiivisen konseptin 
mukaisesti liikkuvampaan ja tu-
livoimaisempaan suuntaan. Tä-
nä syksynä on tehty hankinta-
sopimus 12 aseistetun ja moni-
puolisilla sensoreilla varustetun 
U-700-luokan nopean kuljetus-
veneen hankkimiseksi. Veneet 
luovutetaan Merivoimien käyt-
töön vuosina 2014-2016. Ve-
neitä tulevat käyttämään kaik-
ki merivoimien rannikolla toi-
mivat joukot. Lisäksi rannikko-
joukkojen ohjuskalustoa sekä  
pimeätoiminta- ja johtamisvä-
lineitä tullaan lähivuosina täy-
dentämään.

Johtamisen kehittämisoh-
jelma tuottaa Merivoimille muun 
muassa modernin taktisen ti-
lannekuvan ja komentosano-
mat välittävän Multilink-järjes-
telmän, joka asennetaan meri-
voimien kaikkiin taistelualuksiin 
vuoteen 2015 mennessä. Myös 

Merivoimien tilannekuva- ja joh-
tamisjärjestelmä päivitetään.

Pansio-luokan kolmen mii-
nalautan laivatekninen perus-
korjaus toteutetaan vuosikym-
menen puolivälissä ja samalla 
alusten miinoitus, ase- ja johta-
misjärjestelmät päivitetään. Sa-
moihin aikoihin myös korvataan 
elinjaksonsa päässä olevaa van-
henevaa herätemiinakalustoa.

Kehitysohjelman toisella 
jaksolla suurimpana hankkee-
na on Hamina-luokan ohjusve-
neiden peruskorjaus. Hankkeen 
ideointivaiheessa laadittavat 
suorituskykyvaatimukset anta-
vat perusteet alusluokan perus-
korjaukselle ja tarvittaessa käyt-
tötarkoituksen täsmentämiselle. 
Hankkeella ylläpidetään kykyä 
alueellisen koskemattomuuden 
valvontaan ja alueloukkausten 
torjuntaan merellä.

Kehitysohjelman kolman-
nen jakson haasteena on pois-
tuvien suorituskykyjen ja van-

U-700 kuljetusvene.

henevan kaluston korvaami-
nen. Uuden alusluokan, työ-
nimeltään Laivue 2020, hankki-
minen on Merivoimien koko ke-
hitysohjelmakauden ylivoimai-
sesti suurin hanke, jolla turva-
taan merellä taistelevien laivas-
tojoukkojen suorituskyky myös 
tulevaisuudessa.

Puolustusmateriaalin jatku-
va kallistuminen ja paine rahoi-
tuskehysten pienentämiseen pa-
kottaa Puolustusvoimat priorisoi-
maan kehitettäviä suorituskyky-
jä ja toisaalta tekemään valinto-
ja luovuttavista suorituskyvyistä. 
Merivoimien tehtävänä on tur-
vata valtakuntamme merellinen 
rintama. Tehtävässä onnistumi-
sen edellytys on riittävät resurs-
sit ja oikeat valinnat niiden käy-
tössä. Materiaalisen kehittämi-
sen kautta tuotetaan uskottavaa 
sotilaallista suorituskykyä Meri-
voimien ja samalla koko Puolus-
tusvoimien käyttöön.

maRine alutech
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V uonna 2012 Sininen 
Reservi ry:n koulu-
tetut reserviläiset toi-

mivat yhteysupseeritehtävässä 
neljässä tapahtumassa, yhteen-
sä yli sadan työpäivän verran. 
Toukokuussa Helsinkiin saapui 
Ranskan merivoimien alusosas-
to ja heinäkuussa Iso-Britanni-
an kuninkaallisten merivoimien 
koulutusalulukset vierailivat ak-
selilla Turku-Hanko-Helsinki-
Kotka. Lisäksi Turussa toteutui 

elokuussa kaksi tapahtumaa, 
Swan-purjeveneiden regatta ja 
vapaaehtoisten miehittämien 
Ruotsin  merivoimien museo-
alusten vierailu.

Suomenlahden Meripuo-
lustusalue tilasi Sininen Reservi 
ry:ltä reserviläiset yhteysupsee-
ritehtävään, kun Ranskan meri-
voimien alusosasto teki Helsin-
kiin epävirallisen laivastovierai-
lun toukokuun lopussa. Alus-
osastoon kuuluivat  korvetti Co-

mandant le Blaison ja miinantor-
junta-alukset Cassiope ja Sagit-
taire. Vierailun aikana yhteysup-
seeritehtävässä toimi palkattuun 
henkilökuntaan kuuluva vastaa-
va yhteysupseeri ja kolme reser-
viläistä. Vierailun aikana mie-
histö mm tutustui Helsinkiin ja 
päällystö Suomenlahden Meri-
puolustusalueen toimintaan.

Neljä Archer-luokan koulu-
tusalusta Iso-Britannian kunin-
kaallisista merivoimista suorit-

Sininen Reservi ry ja 
yhteysupseeritoiminta

Mika Kuutti
Ltn res. Mika Kuutti on toiminut yhteysupseeritehtävissä   
15 laivastovierailulla/ tapahtumassa vuodesta 1999 alkaen.  
Kirjoittaja on aktiivinen Sininen Reservi ry:n toimija sen perustamisesta lähtien.

Yhteysupseerit Jauhiainen ja Wallius neuvottelevat Quachtemocin vahtiupseerin kanssa  
(Tall Ships Race, Kotka, 2007).

 mika kuutti
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ti epävirallisen laivastovierailun 
Turkuun, Hankoon, Helsinkiin ja 
Kotkaan heinäkuun alussa. Tällä 
kertaa Saaristomeren Meripuo-
lustusalue tilasi Sininen Reser-
vi ry:ltä yhteysupseerit. Vierailun 
aikana yhteysupseeritehtävässä 
toimi palkattuun henkilökuntaan 
kuuluva vastaava yhteysupsee-
ri ja neljä reserviläistä. Kestol-
taan kahdeksan päivän mittai-
nen ja neljään satamaan suun-
tautuva vierailu vaati yhteysup-
seereilta enemmän työpanosta 
kuin tavanomainen yhteen sata-
maan tapahtuva vierailu. 

Brittialusten miehistön osal-
ta kyseessä oli poikkeuksellinen 
vierailu. Aluksilla palveli päälli-
kön ja kolmen palkatun henkilö-
kunnan edustajan lisäksi 12 brit-
tiläistä yliopisto-opiskelijaa kulla-
kin aluksella.  Opiskelijoista osa 
oli aktiivireserviläisiä. Opiskelijat 
saivat kahden viikon mittaisen 
jakson aikana ainutkertaisen ti-
laisuuden tutustua kuninkaalli-
sen laivaston alustehtäviin. Li-
säksi he saivat mahdollisuuden 
tutustua suomalaiseen sauna-
kulttuuriin ja kesäisiin suomalai-
siin satamakaupunkeihin.

Näiden lisäksi Turussa to-
teutui elokuussa kaksi tapahtu-
maa, Swan-purjeveneiden re-
gatta ja ruotsalaisten merivoi-
mien museoalusten vierailu (tä-
män osalta Robin Elfvingin tar-
kempi artikkeli Rannikonpuo-
lustaja 3/2012). Museokeskus 
Forum Marinumilla oli keskei-
nen rooli tapahtumien toteutta-
misessa. Sininen Reservi ry:tä 
oli pyydetty toteuttamaan mo-
lempien tapahtumien yhteysup-
seeripalvelut. Kokeneet yhteys-

upseerit toimivat avaintehtävis-
sä varmistaen vierailun aikais-
ten palveluiden tuottamisen ja 
välittämisen aluksille.

Puolustusvoimien toimin-
nan kannalta suorituskyvyillä 
on suuri merkitys. Sininen Re-
servi ry on kehittänyt jo vuodes-
ta 1999 alkaen yhteysupseeri-
toimintaan liittyvää osaamista 
ja toimintaa. Yhdistys on teh-
nyt tiivistä yhteistyötä Merivoi-
mien esikunnan ja joukko-osas-
tojen kanssa. Toteutettuja yhte-
ysupseeri- tai vastaavia tehtä-
viä mahtuu tälle ajalle yhteensä 
lähes tuhannen henkilötyöpäi-
vän verran. Valtaosa tästä työ-
määrästä on toteutunut vuosien 
2004-2012 aikana. Tämä työ-
panos on tehty noin 60 aktiivi-
sen ja osaavan yhteysupseerire-
serviläisen voimin. Tämä toden-
taa erinomaisesti kuinka merkit-
tävä voimavara merivoimien re-
serviläisistä löytyy.

Suorituskyky muodostuu 
oikeista vaatimuksista ja vaati-
musten mukaisesta tuotteesta. 
Suorituskyvyn elinkaaren hallin-
ta niminen kirja (Insinöörievers-
tiluutnantti Jyri Kosola, 2007) 

jakaa suorituskyvyn elinkaaren 
seuraaviin vaiheisiin: ideointi, 
esisuunnittelu, suunnittelu, ra-
kentaminen, operointi ja purka-
minen. Kun asiaa tarkastelee re-
serviläisyhdistyksen ja etenkin 
reserviläisen silmin, tuntuu asia 
etäiseltä. On kuitenkin muka-
vaa todeta, että Sininen Reservi 
ry:n aktiivisesti kehittämän yh-
teysupseeritoiminnan voi nähdä 
kulkeneen edellämainittujen vai-
heiden kautta. Ja uskon, että Si-
nisen Reservin yhteysupseeritoi-
minta tulee palvelemaan meri-
voimia pitkälle tulevaisuuteen.

Sininen Reservi ry tarjoaa 
mielellään nyt ja tulevaisuudes-
sa laadukasta yhteysupseeripal-
velua merivoimien ja  sen jouk-
ko-osastojen käyttöön. Toivotta-
vasti toiminta voi tulevaisuudes-
sa laajentua  laivastovierailujen li-
säksi uusille tehtäväalueille, meri-
voimien tarpeiden mukaan. Tule-
van vuoden tapahtumista tiedos-
sa ovat jo meri 5 ottelun pohjois-
maisten mestaruuskisojen ja  Tall 
Ships Race 2013 yhteysupsee-
ritoiminnan toteuttaminen jotka 
ovatkin merkittävimmät ensi vuo-
den yhteysupseeritehtävistä. 

Iso Britannian kuninkaallisen laivaston HMS Example  
komentosilta miehitetty (Hanko, 2012).

 mika kuutti
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Robin Elfving
Robin Elfving on kapteeniluutnantti (res.).

P uolustusvoimien  alul-
lepanema uudistus on 
pääpiirteiltään kanna-

tettava asia. Uudistus tähtää 
työn tuloksellisuuden lisäämi-
seen ja päällekkäisyyksien kar-
simiseen. Nämä ovat tavoittei-
ta jota reserviläiset tietenkin tu-
kevat. Tiedottaminen on kuiten-
kin haasteellinen laji sillä Reser-
viupseeriliiton teettämässä mie-
lipidemittauksessa, johon vas-
tasi noin 3000 RUL:n jäsentä, 
42,5 % vastanneista olivat sitä 
mieltä että uudistus ei ole tar-
peellinen. Nuoret vastaajat oli-
vat eniten kriittisiä. Ei ole selvää 
mikäli kriittinen suhtautuminen 
johtuu tiedon puutteesta tai sii-
tä että toisaalta uudistus ja toi-
saalta valtion taloudellisen tilan 
sanelemat säästötoimenpiteet 
sekoittuvat julkisessa keskuste-
lussa. Toki nämä asiat ovat toi-
siinsa kytketyt mutta uudistuk-

sen tarve on ilmeinen valtion ta-
louden tilasta huolimatta. Mai-
nitussa tutkimuksessa vastaajat 
näkivät kertausharjoitukset, va-
rusmieskoulutuksen ja operatii-
visen toiminnan viimeisinä sääs-
tökohteina.

Varuskuntien ja eri yksi-
köiden lopettamiset tai yhdis-
tämiset eivät ole kokonaisuu-
den kannalta merkittävän ne-
gatiivisia asioita joskin jokai-
nen lakkautus on paikallisesti 
ongelmallinen. Ikävien päätös-
ten myötä menetetään työpaik-
koja, paikkakunta saattaa me-
nettää osan identiteettiään ja 
pitkään palvellut henkilö saat-
taa turhautuneena kysyä ”ei-
kö tuo elämäntyöni ollutkaan 
enemmän arvoinen?”. Reservi-
läisten toiminnan kannalta tu-
kikohtien väheneminen hanka-
loittaa toimintaa kun koukutus-
tiloja, ampumaratoja tai harjoi-

tusalueita ei enää löydy läheltä. 
Etenkin ampumaratojen proble-
matiikka – joka varomääräyksi-
neen on monisäikeinen kysy-
mys – on otettu esille Puolus-
tusvoimien johdon kanssa Re-
servin Neuvottelukunnan toi-
mesta. Pitkällä aikavälillä Puo-
lustusvoimien pienempi läsnä-
olo maakunnissa, yhdistettynä 
mm. pienempään reserviin, voi 
vaikuttaa negatiivisesti asentei-
siin maanpuolustusta kohtaan.

Koulutus ja motivaatio 
vaarassa

Huomattavasti ongelmallisem-
pi asia kuin puolustusvoima-
uudistus on se, että säästöjä 
nyt kohdistetaan raskaalla kä-
dellä kertausharjoitusvuorokau-
siin. Suomessa on tapana sa-
noa että sotilaallinen puolustuk-
semme rakentuu asevelvollisuu-
den varaan. Totta kuin se onkin 

Kertausharjoitusvuorokausista ei pidä tinkiä

Sitoutunut, kyvykäs 
reservi tulee hyödyntää 
nykyistä paremmin
Tehokkuuden lisääminen ja päällekkäisyyksien karsiminen ovat puolustusvoimauu-

distuksen hyviä tavoitteita. Kertausharjoitusten karsiminen kustannussyistä on sitä 

vastoin huolestuttavaa, ei ainoastaan reserviläisten, vaan koko puolustusjärjestel-

män, uskottavuuden kannalta.
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olisi ehkä tarkoituksenmukais-
ta korostaa että puolustus no-
jaa hyvin koulutetun ja motivoi-
tuneen reservin varaan. ”Sodan 
ajan puolustusvoimien henki-
lövahvuudesta vain muutama 
prosentti on ammattisotilaita” 
kuten PV:n komentaja kiteyt-
tää asian Maanpuolustaja-leh-
dessä (2/2012). Sekä koulutus 
että motivaatio kärsivät nykyti-
lanteessa. Kertausharjoitusten 
määrä laskettiin noin 30.000 
vuorokauden tasolta noin 
6-7.000 tasolle vuosina 
2006-7. Silloin kyseessä 
oli ”väliaikainen” säästö-
toimenpide. Nyt puhu-
taan niinkin alhaisesta 
tasosta kuin 2.500 seu-
raavien vuosien aikana 
– Merivoimien osalta lu-
kumäärä olisi niinkin al-
hainen kuin 200 reservi-
läistä. Vapaaehtoiset har-
joitukset ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksel-
tä tilattava koulutus kor-
vaavat vain osittain kertaushar-
joituksia. On myös muistetta-
va että työnantajat suhtautuvat 
VEH:iin vähemmällä vakavuu-
della kuin KH:iin.

Reserviläiset kokevat sääs-
töjen kohdentamisen kertaus-
harjoituksiin kriittisenä asiana. 
Yhteys omaan joukkoon kat-
keaa, yhteenkuuluvuuden tun-
ne kärsii ja kontakteja ei pide-
tä yllä; sitoutuminen ja viime 

kädessä maanpuolustustah-
to kärsivät. Selvää on myös et-
tä joukkojen osaamistaso las-
kee. Tämä on huomattavan tär-
keä asia kun puolustusvoimat 
läpikäyvät uudistuksia monel-
la tasolla. Esimerkiksi jalkaväen 
taistelu-uudistuksen yhteydes-
sä todetaan sekä paikallispatal-
joonien tukeutuvan reserviin et-
tä ”uudet välineet eivät tee jouk-
kueen johtajan vaativasta tehtä-
västä ja taistelusta nykyistä hel-

pompaa vaan asettavat johtaja-
koulutukselle ja joukon koulut-
tamiselle erilaisia vaatimuksia” 
(www.mil.fi). 

Yhteistoimintaa voi ja 
pitää syventää

Kertausharjoitusten määrä on 
palautettava vähintään vuoden 
2010 tasolle – kyseessä on vii-
me kädessä koko puolustusjär-
jestelmän uskottavuus.

Reserviläiset ovat omalta 
osaltaan halukkaita – ja kyke-
neviä – tukemaan Puolustus-
voimia laajemmalti kuin mitä 
nyt tehdään. Merivoimissa on 
hienoja käytännön esimerkke-
jä siitä miten reserviläiset voivat 
jakaa yhteisen asian työtaak-
kaa. Öljyntorjunta-operaatiois-
sa Sininen Reservi vastaa joh-
to- ja huoltojärjestelmästä. Lai-
vastovierailujen yhteydessä Si-
ninen Reservi avustaa tai vas-

taa yhteysupseeritoimin-
nasta. Yhteistoimintaa se-
kä voi että pitää syventää 
ja reserviläisten siviilipuo-
len osaamista hyödyntää. 
MPK:n Meripuolustuspii-
ri on esittänyt suuren jou-
kon alueita jossa reservi-
läisillä on asiansa osaavia 
kouluttajia merivalvonnas-
ta ja kohteensuojauksesta 
aina taktiseen osaamiseen 
ja tulenjohtoon.

Merivoimien ja Sini-
sen Reservin välinen suh-

de on luottamuksellinen ja hy-
vä. Meillä on pienen puolustus-
haaran edut ja vahvasti sitou-
tunut reservi. Sinisen Reservin 
Säätiö luo yhteydet yhteiskun-
taan ja tukee reservin toimintaa. 
Yhteistyö MPK:n ja Sinisen Re-
servin välillä toimii hyvin. Läh-
tökohdat ovat hyvät – nyt pitäi-
si aktiivisesti hakea uusia toi-
mintamalleja reservin hyödyn-
tämiseksi. 

Reserviläiset kokevat 
säästöjen kohdentamisen 

kertausharjoituksiin 
kriittisenä asiana. 

Yhteys omaan 
joukkoon katkeaa, 

yhteenkuuluvuuden 
tunne kärsii ja 

kontakteja ei pidetä yllä.
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L änsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston yli-
johtaja Jorma Pitkämä-

ki esitteli Vaasan yliopistossa 
tuoretta yhteiskunnan turvalli-
suusstrategiaa. 

– Turvallisuusajattelun pai-
nopiste on muuttunut vuosien 
saatossa ulkoisen vaaran uhista 
sisäisen turvallisuuden uhkiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintoviraston ylijohtaja Jorma 
Pitkämäki tarkasteli Vaasan yli-
opistossa lokakuun viimeisenä 
päivänä yhteiskunnan turvalli-
suuden uhkakuvia ja kokonais-
turvallisuusstrategiaa. Hän koros-
ti, että turvallisuuden luominen 
on aina yksilön tarpeista kumpu-
avaa.  Pitkämäki kartoitti eri toi-

mijoiden verkottumista ja yhteis-
työtä. Aluehallintoviraston tehtä-
viin normaalioloissa kuuluu mui-
den muassa varautumisen yh-
teensovittaminen sekä sellaiset 
toiminnot kuin varautumiseen liit-
tyvä yhteistoiminta, alueellisten 
maanpuolustuskurssien järjestä-
minen, kuntien valmiussuunnit-
telun tukeminen, valmiusharjoi-
tuksien järjestäminen sekä alue- 
ja paikallishallinnon turvallisuus-
suunnittelun edistäminen.

Sisäisen turvallisuuden 
ohjelmasta painopisteet

Sisäisen turvallisuuden ohjel-
ma on hallituksen periaatepää-
tös, jossa määritetään poikkihal-
linnollisesti sisäisen turvallisuu-

den kehittämisen painopisteet, 
tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjel-
ma laaditaan hallituskaudeksi ja 
ohjelman toteutumisen välitar-
kastelu tehdään hallituskauden 
päättyessä. 

3. ohjelman  ”Turvallisem-
pi huominen” tavoitteet on ase-
tettu vuodelle 2015. 

– Osa yhteiskunnan turval-
lisuuden haasteista on jäänyt 
yhteiskunnan turvallisuusstra-
tegiassa heikommalle huomiol-
le: nuoren syrjäytyminen, arjen 
turvallisuus, harmaa talous, mo-
nikulttuuristuvan ja polarisoitu-
van yhteiskunnan haasteet. Näi-
hin teemoihin paneudumme si-
säisen turvallisuuden ohjelmas-
sa, ylijohtaja Pitkämäki valotti.

Pekka Kurvinen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki muistuttaa:

Yksilö on aina
turvallisuusajattelun 
keskiössä
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen 

itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitä-

minen. Strategia on valtioneuvoston ohjausasiakirja ministeriöille ja antaa perusteita 

myös alue- ja paikallishallinnolle. Strategia perustuu laajaan turvallisuuskäsitykseen ja 

kattaa yhteiskunnan varautumisen sekä kriisijohtamisen normaali- ja poikkeusoloissa. 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kokonaisuudessa on osaltaan ky-

symys eri hallinnonalojen välisestä poikkihallinnollisesta toiminnasta sekä valtion, kun-

tien, elinkeinoelämän ja järjestöjen välisestä yhteistoiminnasta. 
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Poikkeusolojen viestinnän 
koordinointivastuu 
aluehallintoviranomaisella

Aluehallintovirasto tukee toimival-
taisia viranomaisia ja tarvittaessa 
sovittavat yhteen toimintaa niiden 
kanssa viranomaisen johtaessa 
turvallisuuteen liittyviä tilanteita 
alueella. Häiriötilanteessa alue-
hallintoviraston tehtävänä on pe-
rustaa ja ylläpitää tilannekeskus-
ta, pitää yhteyttä muihin alue- ja 
paikallisviranomaisiin alueella ja 
muiden alueiden johtokeskuksiin, 
tarvittaessa kerätä ja välittää pe-
lastustoimen ja väestönsuojelun 
tilannetietoa ja huolehtia mahdol-

lisesta evakuoinnista.
Länsi- ja Sisä-Suomen alue-

hallintovirasto (AVI) toimii Poh-
janmaan, Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan 
ja Keski-Suomen maakunnan liit-
tojen alueilla. Alueen 88 kunnas-
sa on 1,2 miljoonaa asukasta.

Päävastuu paikallisesta 
viestinnästä on kunnilla, paikal-
lisilla viranomaisilla, sairaanhoi-
topiireillä ja pelastuslaitoksilla. 
Laajoissa häiriötilanteissa ja eri-
tyisesti poikkeusoloissa koordi-
nointivastuu on aluehallintoviran-
omaisella. Myös ohjaava ministe-
riö voi koordinoida hallinnonalan-

sa viestintää. Koordinoinnin vas-
tuu määräytyy tilanteen laajuu-
den ja vakavuuden mukaan.

– Länsi- ja Sisä-Suomen 
alueella työsuojelu on sosiaa-
li- ja terveysministeriön alaisuu-
dessa ja heillä on oma viestin-
tästrategiansa, ylijohtaja Pitkä-
mäki kertoi. 

Kriisiviestinnässä hän ko-
rosti nopeuden, avoimuuden, 
rehellisyyden ja aloitteellisuuden 
merkitystä. Vastuuta ja inhimilli-
syyttä ei sovi unohtaa. 

– Tarvittaessa meidän on 
osattava pyytää anteeksi ja pa-
hoitella.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki painotti, että kokonaisturvallisuussuunnit-
telun lähtökohta on yksilön hyvinvointi.

Pekka kuRvinen
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Sininen kirja vahvistaa 
lapsen ja nuoren 
arvopohjaa

Pitkämäki kertoi myös oman 
aluehallintovirastonsa julkaise-
masta Sinisestä kirjasta, jonka 
tarkoitus on arvopohjaisesti ava-
ta keskustelu ja viedä elämän-
hallinnan parantamisajattelua 
lapsille ja nuorisolle. Se perus-
tuu tasavallan presidentin Sau-
li Niinistön vaalikampanjassaan 
esiin nostamaan huoleen nuor-
ten syrjäytymisestä. 

Sininen kirjan sisältämien 
teesien tarkoituksena on toimia 
ja ohjeistaa lasten ja nuorten 
kanssa toimivia yhteisten arvo-
käsitteiden avulla. Teesejä ovat 
muiden muassa rehellisyys, hy-
vät käytöstavat ja asiallinen kie-
lenkäyttö, itsehillintä ja itseku-
ri sekä ihmisarvon kunnioitta-
minen työssä, koulussa ja va-
paa-aikana.

– Sininen kirja haluaa osal-
listaa kaikki suomalaiset mietti-
mään, mitä me voimme tehdä 
lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi, Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston yli-
johtaja Jorma Pitkämäki kuvai-
li kirjaa.

– Tahdomme luoda arvo-
keskustelua, joka parhaimmil-
laan synnyttää uuden arvomaa-
ilman. Nuorissa on tulevaisuus, 
meidän kaikkien on vastuu, yli-
johtaja Pitkämäki muistutti.

Kokonaisturvallisuuden 
julkaisukokonaisuus 
verkossa

Valtakunnallisilla ja alueellisilla 
maanpuolustuskursseilla opete-

Jorma Pitkämäki yhtyy Tasavallan 
presidentin Sauli Niinistön huo-
leen nuorten syrjäytymisestä. 
Aluehallintoviraston julkaisema 
Sininen kirja pyrkii arvopohjaises-
ti ohjaamaan lapset ja nuoret ter-
veen elämän lähteille.

taan yhteiskunnan turvallisuus-
strategian toimeenpanoa. Nämä 
kokonaisturvallisuuden käytän-
nön toimet on nyt päivitetty ja 
koottu yhdeksi julkaisukokonai-
suudeksi, jota kaikki kokonais-
turvallisuutta työssään tai tutki-
muksessaan käsittelevät voivat 
käyttää tietolähteenään.

Turvallinen Suomi – Tietoja 
Suomen kokonaisturvallisuudes-
ta -kirja sekä sitä edeltävät julkai-
sut ovat toimineet jo vuosikym-
meniä keskeisinä oppi- ja käsi-
kirjoina Suomen turvallisuuspo-
litiikkaa ja kokonaisturvallisuutta 
koskevissa kysymyksissä. 

Kirja on ilmestynyt myös 
laajana, kaikkien käytettävissä 
olevana verkkojulkaisuna osoit-
teessa www.pv.fi/kokonaistur-
vallisuus. Verkkojulkaisun tar-
koituksena on tuoda entistä 
kattavampi näkökulma Suomen 
kokonaisturvallisuuteen, syven-
tää tietoja kokonaisturvallisuu-
den alaan kuuluvista toimin-
noista, toimijoista ja strategiois-
ta sekä antaa ajankohtaisempi 
kokonaiskuva Suomen turvalli-
suusympäristöstä ja -haasteista. 

Verkkojulkaisu noudattelee 
kokonaisturvallisuutta ohjaavi-
en linjausten, kuten Suomen 
turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kan 2009 ja Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian 2010, ajatte-
lua. Julkaisu kattaa kaikki koko-
naisturvallisuuden osa-alueet ja 
sen artikkelit syventävät eri alo-
jen ratkaisuja ja haasteita val-
tioneuvoston viimeisimmän pe-
riaatepäätöksen tarjoamiin pe-
riaatteisiin.

Artikkelien kirjoittajat edus-

tavat eri hallinnonalojen, järjes-
töjen ja elinkeinoelämän kor-
keinta asiantuntemusta, ja näin 
ollen julkaisu antaa erinomai-
sen läpivalaisun kokonaistur-
vallisuuteen vaikuttaviin avain-
tekijöihin sekä asiantuntijoiden 
tietämyksen avulla vie lukijat sy-
vemmälle kokonaisturvallisuu-
den ytimeen.

Julkaisu palvelee kattavasti 
mahdollisimman useita Suomen 
kokonaisturvallisuudesta kiinnos-
tuneita. Sen päämäärä on antaa 
merkityksellistä ja ajankohtais-
ta turvallisuustietoa kaikille kan-
salaisille sekä toimia täsmällise-
nä tietopakettina myös tietyissä 
Suomen turvallisuusaspekteissa 
ja -toiminnoissa.

Pekka kuRvinen
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Ålandsöarna – en säkerhetsrisk?
Spelet om den demilitariserade zonen 1919-1939
Kenneth Gustavsson
PQRkultur, 431 sivua

lisestä käännöksestä ei aina-
kaan vielä ole tietoa.

Kirjan tarkka hinta ja 
myyntipaikat olivat kirjoitushet-
kellä vielä päättämättä, mut-
ta kustantajan ilmoituksen mu-
kaan hinta tullee olemaan noin 
45 euroa. Hintaa ja myyntiä 
voi tiedustella osoitteesta pqr@
aland.net, www.pqr.ax ja +358 
(0)40 5896099.

Ove Enqvist

A hvenanmaan demili-
tarisointi on aina ol-
lut hankala kysymys 

Suomen meri- ja rannikkopuo-
lustukselle. Ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen Ahvenen-
maa demilitarisoitiin vuonna 
1921 jo toisen kerran.  Sopi-
muksen muste oli tuskin kuivu-
nut kun jo todettiin, että linnoit-
tamaton Ahvenanmaa voisi tule-
vaisuudessa muodostaa turvalli-
suusriskin. Ensimmäisen ja toi-
sen maailmansodan välillä laa-
dittiin sen takia sekä Helsingis-
sä että Tukholmassa suunnitel-
mia Ahvenanmaan puolustami-
seksi sekä neuvoteltiin yhteises-
tä Ahvenanmaan puolustukses-
ta. Tiedot suunnitelmista ja neu-
votteluista vuotivat kuitenkin jul-
kisuuteen, ja myös Neuvosto-
liitto reagoi saarten statuksen 
muuttamiskaavailuihin.

FT Kenneth Gustavsson on 
jo toistakymmentä vuotta tutki-
nut Ahvenenmaan salaisia puo-

lustussuunnitelmia ja neuvotte-
luja sekä niiden taustalla olevia 
arvioita, ja hänen osittain uusiin 
lähteisiin perustuvat tutkimustu-
loksensa on nyt julkaistu kirja-
na. Kysymys on ilman muuta, 
ainakin toistaiseksi, perusteelli-
sin julkaisu aiheesta, ja koska 
käsittely päättyy aikaan ennen 
talvisotaa, on oletettavaa että 
jatkoa seuraa.

Tämän tyyppisessä kirjas-
sa myös sen kuvituksella on 
suuri merkitys. Runsas ja in-
formatiivinen kuva mate riaali 
on pääosin peräisin Ahvenan-
maan museosta (Ålands mu-
seum). Myös lehtileikkeitä ja 
alkuperäis asiakirjojen kopioita 
on käytetty. Eräitä alkuperäis-
lähteiden karttoja yms. on piir-
retty uudestaan niiden selven-
tämiseksi.  

Voin suositella kirjaa kaikil-
le meri- ja rannikkopuolustuk-
sesta kiinnostuneille, ellei kie-
li tuota ongelmaa. Suomenkie-

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy

www.umr.fi
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Parhaat päivät ovat edessäpäin, kunhan johtovika tulee korjatuksi
Johda ihmistä – Sosiaalipsykologiaa johtajille
Esa Pohjanheimo
Talentum, 2012. 315 sivua.

P erusmanagerialistil-
le kirja tarjoaa alussa 
rautaisannoksen so-

siaalipsykologian perustietout-
ta ja tutkimuksellisia lähtökoh-
tia. Tämän jälkeen Pohjanheimo 
vie lukijansa tutkimusalan his-
toriakierrokselle sekä paneutuu 
johtajuuden ytimeen, valtaan 
ja vallankäyttöön sekä johta-
jan identiteettiin. Teoksen avul-
la johtamisroolissa toimiva löy-
tää monia vinkkejä oman, ver-
taisten ja johdettavien toimin-
nan tehostamiseksi. Kirjoittaja 
avaa teoriaa lukuisin käytännön 
esimerkein.

Pohjanheimon teesi on, 
että johtamista on tarkastel-
tu liiaksi tyhjiössä, yhteydes-
tään erillään. Luulo, että johta-
jaksi synnyttäisiin, on viimeis-
tään nyt heitettävä romukop-
paan. Autoritäärinen jalustalta 
käskyjä jakava johtaja ei liioin 
ole tätä päivää. Kansainvälises-
ti verkottuneissa asiantuntijaor-
ganisaatiossa pomon on kyet-
tävä jakamaan johtajuus, luot-

tamaan johdettaviin, annettava 
valtaa, vastuuta ja vaikutusmah-
dollisuuksia tasasuhteisesti se-
kä osattava olla työntekijä mui-
den joukossa. 

Keskeltä ja muiden kanssa 
samalta tasalta luotsaamisesta 
huolimatta johtajan tulee kyetä 
ottamaan paikkansa ja roolinsa, 
luomaan etäisyyttä ja uskotta-
vuutta. Psykologiset piirteet on 
osattava sitoa sosiaalisuuteen ja 
toimintaan. Johtamisviidakossa 
sosiaalipsykologia tarjoaa tehok-
kaan ratkaisun.

Kirja korostaa identiteetin 
merkitystä johtamisajattelussa 
ja –käytännöissä. Yhtäältä ihmi-
nen haluaa olla omanlaisensa ja 
kuulua joukkoon, mutta toisaal-
ta hänellä on tarve erottua muis-
ta. Jokaisella on henkilökohtai-
sen identiteetin lisäksi ryhmäi-
dentiteetti. Ryhmä ei ole yksilöl-
le vain väline toteuttaa itsensä ja 
kiinnostuksensa toteuttamisek-
si. Kokiessaan kuuluvansa ryh-
mään yksilö samastuu siihen. 

Puolustusvoimauudistuk-
sessa ihmisen johtamisen ky-
vyt punnitaan. Visio, missio, ar-
vot ja strategia eivät saa lennel-
lä ilmassa tyhjänpäiväisinä ter-
meinä. Ne on osattava tehdä ih-
mismielelle eläviksi ja innosta-
viksi. Yhteisen, pitkäjänteisen 
menestyksen luomisessa vas-
tarintaisessa muutostilanteessa 
vaaditaan pelisilmää. Johtajalta 
vaaditaan empatiakykyä, taitoa 
ottaa useita eri rooleja ja kykyä 
asettua toisen asemaan Silloin 
sosiaalipsykologia tarjoaa autta-
van kätensä. Kirja epäilemättä 

Esa Pohjanheimo on kokenut ja ansioitunut sosiaalipsykologian tuntija, valtio-

tieteiden tohtori, konsultti ja valmentaja. Hänen tuore teoksensa Johda ihmistä – 

Sosiaalipsykologiaa johtajille on mainio käsikirja, joka päästää ihmismielestä ja yk-

silön käyttäytymisestä joukon osana kiinnostuneen johtajan ujuttautumaan organi-

saation menestyksekkään muutoksen lähteille.



45Rannikon Puolustaja 4 | 2012

Parhaat päivät ovat edessäpäin, kunhan johtovika tulee korjatuksi
Johda ihmistä – Sosiaalipsykologiaa johtajille
Esa Pohjanheimo
Talentum, 2012. 315 sivua.

lisää tuskaa. Mutta näin teh-
dessään se myös vapauttaa 
– ajattelemaan, uskomaan ja 
toimimaan myönteisesti. Par-
haat päivät voivat sittenkin ol-
la edessäpäin.

Kirjaa lukiessa vahvistuu 
käsitys, että johtaminen ja joh-
tajuus on kuin noutopöytä, jos-
ta on mahdollista poimia juu-
ri itselleen makoisimmat suu-
palat. Pohjanheimon retki teo-
rioiden ja käytännön umpimet-
sässä kannattaakin ottaa seik-
kailuna, omaan mieleen ja po-
rukkaansa tutustumisena, ter-
veen kriittisesti pohdiskellen. 
On eduksi pohtia tykönään, ot-
taisiko työkalupakkinsa perus-
taksi Piaget́ n kognitiivisen ke-
hityksen ajattelun – vai olisiko 
sittenkin edellisen tyrmäävä Vy-
gotskin lähikehityksen vyöhyke 
mentorointitilanteeseen parem-
pi. Eikä motivaatio ja tahto ole 
sama asia, vaikka siltä äkkisel-
tään voisi näyttääkin.

Pekka Kurvinen

”Suomen uljaat sotilaat.”
Ylipäällikkö Mannerheimin päiväkäskyt
vuosina 1939–1944
Tapio Tolmunen
Kustantaja Laaksonen 2012, 176 sivua, kovakantinen

M annerheimin päi-
väkäskyistä on to-
ki aikaisemmin il-

mestynyt teoksia, mutta ne on 
kauan sitten myyty loppuun. 
Sen takia on hienoa, että Ta-
pio Tolmunen on koonnut osan 
päiväkäskyistä uuteen teok-
seen. Talvisodan aikana yli-
päällikkö antoi 205 päiväkäs-
kyä ja jatkosodan aikana 138 
päivä käskyä. Näistä yli 80 on 

esitelty kirjassa ja kerrottu nii-
den synnystä ja taustoista. Te-
os ei tietysti varsinaisesti käsit-
tele meri- tai rannikkopuolus-
tusta, mutta kirjassa on mu-
kana mm. päiväkäsky nume-
ro 142/3.12.1939, Ylipäälli-
kön kiitos kauppalaivastolle 
talvisodassa ja 34/7.12.1941, 
Yli päällikön kiitos Hangon tais-
telijoille sekä pari päiväkäskyä, 
joissa ylennetään merivoimien 
kadetteja upseerin virkaan. 
Näistä ylentämistä koskevis-
ta päiväkäskyistä löytyvät mo-
nen tutun vanhemman upsee-
rin nimet.

Kirjan on kuvitettu noin 50 
valokuvalla, jotka pääosin ovat 
SA-kuvia. Voin suositella kir-
jan hank kimista jokaiselle, joka 
on kiinnostunut sotahistoriasta. 
Kustantajan internet-sivuilta kir-
ja hinta on 34 euroa.

Ove Enqvist

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Sun Tzun sodankäynnin taito on niin monesti kaluttu johtamisen eepos, että sen 

nostaminen arviokeskusteluun saattaa tuntua hätävarjelun liioittelulta. Tietosanoma 

Oy kuitenkin julkaisi klassikosta jo 10. painoksen, kun alkuperäinen englanninkieli-

nen versio putkahti painosta miltei puoli vuosisataa sitten, 1963.

Ja lukeminen totta vieköön kannatti, jälleen kerran. Pohtiessani puolustusvoi-

mauudistuksen tulehtuneimpia kipukohtia arviolta 2500 vuoden takainen filosofi-

nen tutkielma, sotapolitiikan ja strategian klassikko näyttäytyy mitä ajankohtaisim-

pana: eritoten teoksen psykologinen ajattelukehys saa lukijan nyökyttelemään sivu 

toisensa jälkeen.

Muuttuuko ihminen – ja mihin suuntaan?
Sodankäynnin taito
Sun Tzu
10. painos. Tietosanoma Oy, 2012. 152 sivua.

S otahistorioitsija, evers-
ti, valtiotieteen tohtori 
(h.c.) Wolf H. Halsti 

muistuttaa (1981) esipuhees-
saan käsillä olevan ainutlaatui-
sen teoksen syntyneen Kiinas-
sa noin 2000-2500 vuotta sit-
ten. Syntymisaikaa ei tarkasti 
tiedetä, ei edes sitä, onko kir-

joittajaksi mainittu sotapäällik-
kö Sun Tzu todella elänyt, on-
ko kirjoittaja jokin toinen hen-
kilö tai ehkä kokonainen jouk-
ko ehkä eri aikoina eläneitä asi-
antuntijoita. Halsti toteaa, että 
perusluonteeltaan teos on filo-
sofinen ja sellaisena sukua esi-
merkiksi Carl von Clausewitzin 
teokselle ’Vom Kriege’, mutta 
se käsittelee myös strategiaa ja 
sodan psykologiaa, jopa taktiik-
kaa ja joukkojen huoltamistakin. 
Viittaus von Clausewitziin lisää 
omalta osaltaan teoksen ajan-
kohtaista kiinnostavuutta tilan-
teessa, jossa suomalaista up-
seerikoulutusta on juuri peilat-
tu tieteellisesti saksalaiseen so-
tateoreetikkoon.

Filosofisena, sielu- ja yh-
teiskuntatieteellisenä tutkimuk-
sena Sodankäynnin taito elää 
tiukasti tässä päivässä. Luki-

ja voi pohtia ja päätellä Rau-
no Lehtisen säveltämän ja Tuu-
la Valkaman sanoittaman iskel-
mäklassikon sanoin, muuttuu-
ko ihminen – ja mihin suuntaan. 
Ja onko sodankäynnin ytimissä 
oikeastaan mikään muuttunut 
kaikesta kyberteknisestä hype-
tyksestä huolimatta.

Sun Tzu tarkastelee hyök-
käysstrategiaa tavalla, joka ku-
vastaa Suomen perinteisiä pyr-
kimyksiä ja joista tuoreimpa-
na esimerkkinä käyköön kym-
menen vuotta kestänyt, joskin 
tappioon päättynyt yritys pääs-
tä Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston vaihtu-
vaksi jäseneksi: ”Sotataidon 
huippu ei ole sadan voiton saa
vuttaminen sadassa taistelussa. 
Sotataidon huippu on vihollisen 
kukistaminen ilman taistelua.”

Sun Tzu toteaa, että sota 
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huomattavasti kustannustehok-
kaampaa. Onkin aina huolehdit-
tava siitä, että mahdolliset kon-
fliktit kyetään rajoittamaan niin 
ajallisesti kuin paikallisestikin. 
Ylivoiman – ja tämä koskee paitsi 
aineellista myös aineetonta pää-
omaa – tulee olla sellainen, et-
tä valtioon ei kenenkään kannata 
suunnata voimavarojaan. Ja van-
ha sotakoulun opetus, tasajako 
ei ole taktiikkaa, pätee edelleen.

Pokerihait tietävät, että 
bluffauskyky on monen suurpo-
tin takana. Sodankäynnissä sa-
laamisen ja harhauttamisen se-
kä yllätyksen merkitykset ovat 
niin ikään ensiarvoiset. Ylimieli-
syyteen ei kuitenkaan kuunaan 
ole varaa.

Muuttuuko ihminen – ja mihin suuntaan?
Sodankäynnin taito
Sun Tzu
10. painos. Tietosanoma Oy, 2012. 152 sivua.

on hallitsijan (nykykielisesti poli-
tiikan) äärikeino tarkoitusperänsä 
saavuttamiseksi. Menettelyä tu-
leekin siksi soveltaa vasta, kun 
kaikki muut keinot ovat osoittau-
tuneet tuloksettomiksi. ”Valloitta
ja on aina rauhaa rakastava...”

Vihollisen voimaa ja vaiku-
tusvaltaa ei sovi koskaan aliar-
vioida. Niinpä viisasta politiik-
kaa on hyvien suhteiden yllä-
pito, luottamus ja myönteinen 
aktiivisuus sekä kansainvälisis-
sä suhteissa että kotimaan ken-
tillä. Luottamus ja arvostus ovat 
saavutettava jokapäiväisissä toi-
missa, teoin. Päiväperhot eivät 
politiikassa menesty. 

Ja sodankäynti on kallis-
ta, ennalta ehkäiseminen on 

Mutta, loppujen lopuk-
si, sotaa käyvät aina ihmiset. 
Älköön koskaan unohdettako 
Chang Yu:n kommenttia: ”Kun 
ihmisiä kohdellaan hyväntahtoi
sesti ja oikeamielisesti ja heille 
osoitetaan luottamusta, armeija 
on yksimieleinen ja palvelee joh
tajiaan ilomielin. Muutosten kir
jassa sanotaan: ”Iloitessaan vai
keuksien voittamisesta ihmiset 
unohtavat kuoleman.””

Sun Tzun Sodankäynnin 
taito kulukoon jatkossakin se-
kä sotakoulujen että puolustus-
voimauudistajien – mutta myös 
liikkeenjohdon ammattilaisten 
ajantasaisena strategiaoppikir-
jana.

Pekka Kurvinen

Merihinauspalvelut!ja
jäänmurto!yhdeksän!hinaajan
kalustolla!Itämeren!alueella.

www.raumacata.fi !!!!!!!!!
raumacata@raumacata.fi
Tel.!!(02)!822!7900
Fax.!(02)!822!7944
Hollmingintie!4
26100!RAUMA

Menestys on yhteistyötä
Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat 
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet
• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi

www.oricopa.�
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V enäjän pääministe-
ri Vladimir Putin esit-
teli  Izvestijalehdessä  

otsikolla  ”Uusi integraatiopro-
jekti Euraasialle” Venäjän stra-
tegiaa etelässä. Putinin Dugi-
nin oppiin (ks. edellinen RP, 
s. 72) perustuvat ajatukset vii-
toittanevat  Venäjän ulkopolitii-
kan peruslinjaa pitkään. Dugi-
nin mukaan Euraasian hallin-
ta on avain maailman valloituk-
seen. Putin arvioi, että yhteistyö 
21 APEC-maan kanssa on pa-
ras keino Venäjän mahdin lujit-
tamiseksi maailmassa. Samal-
la se tarjoaa nopeampaa talou-
dellista kasvua kuin veloissa ki-
tuvat USA ja Euroopan Unioni.  

Euraasian liiton välitysteh-
tävä on kaksisuuntainen. Se toi-
mii Venäjän astinlautana Aasi-
an suuntaan ja toisaalta se vä-
littää energiaa Eurooppaan. Ge-
orgian sota oli osoitus hankkeen 
tärkeydestä Venäjälle. USA oli 
vakavasti kiinnostunut samas-

ta suunnasta ja pyrki laajenta-
maan Naton Georgiaan sekä 
edelleen Euraasian suuntaan ta-
voitteena pääsy jakamaan Eu-
raasian luonnonrikkauksia. Sa-
malla olisi turvattu Venäjästä 
riippumaton energiansaanti  Eu-
roopassa. Kremlin näkökulmas-
ta Georgian, Ukrainan ja Kirgi-
sian värikumouksissa oli kyse 
USA:n  tunkeutumisesta Euraa-
sian takapihalle. Venäjä haastoi 
ensimmäistä kertaa Naton so-
tilaallisesti hyökkäämällä Nato-
jäsenyyttä hakevaan Georgiaan 
2008. Georgia luonnollisesti 

hävisi taistelun, mutta USA ja 
Eurooppa hävisivät sodan. 

Euroopan Unionille Georgi-
an sota merkitsi kahta raskasta 
tappiota. Ensinnäkin se oli kat-
kera arvovaltatappio. Euroopan 
Unionin puheenjohtajamaan 
vaatiessa Venäjältä sodassa 
edes päivän tulitaukoa, Venä-
jän pääministeri Putin vastasi 
televisiokameroiden edessä yh-
dellä ainoalla sanalla-Njet! Ve-
näjä ei ole korviaan lotkauttanut 
EU:n vaatimuksille vetää joukot 
Georgiasta. Venäjä jää Georgi-
aan pitkäksi aikaa. EU:lla ei ole 

Venäjän presidentin Vldimir Putinin vision globaalista tulevaisuuden maailmanta-

louden toiminnallisuudesta voi kiteyttää seraavasti: Venäjä tuottaa, Euraasian liitto 

markkinoi ja välittää, Aasia kuluttaa. Eurooppa tukee tarvittavin osin Venäjän tuotan-

toa. Visiosta on johdettavissa  geopoliittinen marssijärjestys: Venäjä johtaa toimin-

taa ja rikastuu, Eurooppa tekee sitä, mitä Venäjä haluaa, Aasia on riippuvainen tava-

rantoimittajastaan Euraasian liitosta. Visiossa on epäsuorasti paikka myös USA:lla. 

Sen asema maailmantalouden johdossa kuihtuu vientimarkkinoiden kutistuessa.

Euraasian liiton nousun 
geopoliittinen merkitys

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan

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

Toiseksi tappio merkitsi Eu-
roopalle energian saartorenkaan 
umpeutumista. Potin öljytermi-
naalin pommittaminen oli vaka-
va isku paitsi Georgian taloudelle 
myös Euroopan Unionille ja Na-
tolle. Euroopalta meni vaihtoeh-
toinen, Venäjästä riippumaton 
energian siirtoreitti. Se altistaa 
Euroopan Venäjän energia-aseel-
le, jota se jo tähän mennessä on 
käyttänyt kahdeksaa Euroopan 
unionin jäsenmaata vastaan. 
Tämä on omiaan heikentämään 
myös Natoa, jos Venäjä painostaa 
jäsenmaita taloudellisesti. 

Kyse konfliktissa ei ollut 
Georgiasta tai sen Nato-jäse-
nyydestä. Geopoliittisesti kysy-
mys oli koko Euraasian isännyy-
destä. USA:lle tappio oli strate-
ginen ja merkitsi pistettä vaiku-
tusvallan laajentamiselle Euraa-
siaan. Venäjälle voitto oli geo-
poliittinen menestys ja antoi sil-
le vapaat kädet toimia Euraasi-
an suunnalla. Sieltä löytyy avain 
maailman herruuteen.

Kun edelliseen lisätään 
EU:n talousahdinko ja Naton 
asevoiman strip-tease-Euroo-
passa, ei ole ihme, jos USA 
kääntää selkänsä Eurooppaan. 
Mitä hyötyä on liittolaisesta, jol-
la ei ole rahaa, voimaa eikä ar-
vovaltaa? Nyt Euroopan tulee 
selvitä itse, USA:lla ei ole tääl-
tä enää mitään saatavissa. Tran-
satlanttisen tyhjiön täyttänee 
Moskova-Berliini akseli.

Venäjän intresseissä on ajaa 
Euroopan Unioni peruskorjausta 
vaativaan tilaan sen finlandisoi-
misen mahdollistamiseksi. Kon-

kurssia kohti liikkuva Eurooppa 
on nyt entistä enemmän Venäjän 
enrgiapihdeissä ja finlandisaatio 
voi alkaa. Venäjän on aika keskit-
tyä Euraasian suuntaan. 

Euraasian liiton nousu

10. lokakuuta 2000 Venäjän, 
Valko-Venäjän, Kasakstanin, 
Tadsikistanin ja Kirgiisian presi-
dentit allekirjoittivat sopimuksen 
Euraasian talousyhteisön muo-
dostamisesta. Perustajat tun-
nistivat alusta pitäen sillä olevan 
jatkossa geopoliittista merkitys-
tä. Toiminta aloitettiin tulliliitosta. 

Lokakuussa 2011 Putin 
toi julkisuuteen suunnitelmansa 
Euraasian unionista. Putin ja hä-
nen valtiomieskumppaninsa alle-
kirjoittivat tiekartan Euraasialiiton 
ja Euraasian komission perusta-
miseksi. Putin kaavailee  muo-
dostavansa Euraasian unionin jo 
toimivan talousyhteisön pohjal-
le, johon liitetään myös joukko 
muita entisiä neuvostotasavalto-
ja.  Itsenäisten valtioiden yhtei-
sön (IVY) jäsenmaat  tukevat aja-
tusta taloudellisen edun toivos-
sa. Parin sadan miljoonan ihmi-
sen markkina-alue, jolla olisi va-
paa tavaroiden, pääomien, pal-
veluiden ja työvoiman liikkuvuus, 

yhtenäinen lainsäädäntö sekä 
turvattu edullisen energian saa-
tavuus, houkuttelee pienempiä 
jäsenvaltioita. Venäjää houkut-
televat erityisesti Aasian mittaa-
mattomat markkinat ja Euroopan 
energiansaannin saartaminen.

Euraasialiitto on kopio Eu-
roopan Unionista. Liitto perus-
tuu aluksi talousintegraatioon, 
mutta siitä tullee myöhemmin 
poliittinen ja sotilaallinen liitto. 
Putinin mukaan ei kuitenkaan 
Neuvostoliitto.

Putin on ilmoittanut Eu-
raasialiiton muodostamisen al-
kavan vuonna 2012 ja liiton toi-
minnan alkavan vuonna 2015. 
Pinta-alaltaan liitto on 20 mil-
joonaa neliökilometriä kattaen 
kuudenneksen maapallon maa-
alasta. Se omaa maailman kaa-
suvaroista lähes kolmanneksen, 
hiilestä viidenneksen, 10 pro-
senttia öljystä, teollisuusuraa-
nia enemmän kuin Australialla, 
USA:lla ja Kanadalla on yhteen-
sä, jalometallivarannoissa se on 
maailmassa sijoilla 1-3. 

Euraasian liiton 
geopoliittinen merkitys

Venäjälle kyse on ensisijaisesti 
geopolitiikasta ja taloudesta sen 
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tukena.  Euraasian liitto lujittaa 
Venäjän otetta Kaspianmeren 
alueen energiavaroista ja mah-
dollistaa niiden säätelyn länttä 
hyödyttävässä käytössä. Ener-
giaputket Venäjältä ja Aasiasta 
Eurooppaan kulkevat Ukrainan 
kautta, ja energiaväylien tulee 
olla omassa kontrollissa. Siksi 
erityisesti Ukraina halutaan mu-
kaan Euraasian unioniin. Ukrai-
nan liittyminen Euraasian talous-
yhteisöön olisi piste  länsimaisen 
demokratian laajenemisaikeille 
itään. Lisäksi se takaisi Venäjän 
Mustanmeren laivaston toimin-
taedellytysten säilymisen. Kun 
tähän lisätään se, että Ukrainan 
100 miljoonan tonnin vuosittai-
sella  halvalla siemenviljan tuo-
tannolla kyetään ajamaan Euroo-
pan maataloustuotanto konkurs-
siin parissa vuodessa, ja siitä riit-
tää vietäväksi Aasiaan, ei ole ih-
me, että Ukrainalla ei ole enää 
valintamahdollisuuksia. 

Euroopan Unioni teki  stra-
tegisen virheen, kun se päästi 
Venäjän manipuloimaan Ukrai-
nassa pelätessään vastakkain-
asettelua itäisen naapurimme 
kanssa. Lokakuun 2012 parla-
menttivaalit osoittivat, että Eu-
rooppaan jo suuntautunut Uk-
raina on nyt liukumassa takai-
sin itäleiriin. Sieltä on yhtä vä-
hän mahdollisuuksia palata kuin 
Neuvostoliitosta. Euroopan Uni-
onin hengettömyys Georgian so-
dassa ja Ukrainan länsi-integraa-
tion tukemisessa ovat merkkejä 
siitä, että Euroopan Unioni on ul-
kopolitiikassaan heikompi, kuin 
vasta kehityksensä alkuvaihees-
sa oleva Euraasian liitto. EU pii-
pertelee ylivelkaisten maiden tu-

kipakettien kanssa, eikä keskity 
oleelliseempaan, geopolitiikkaan.  

Euraasian liitto vie Venä-
jän lähemmäksi Aasian mark-
kinoita. Niiden valloittaminen 
heikentää USA:n vaikutusval-
taa, ja antaa valtavat taloudel-
liset mahdollisuudet. Aasian ja 
Tyynenmeren alueella elää puo-
let maailman 7 miljardista ihmi-
sestä,  54 prosenttia maailman 
taloudesta sijaitsee siellä sekä  
44 prosenttia kaupasta. Siellä 
on tähtitieteellinen kasvupoten-
tiaali verrattuna Euroopan 500 
miljoonan ihmisen markkinoi-
hin, joilla tänään ei ole edes os-
tovoimaa. Eurooppalaisilla on jo 
kaikkea toisin kuin aasialaisilla.

USA:n talous on suuntau-
tunut samalle alueelle. USA:n 
viennistä toissavuonna 61 pro-
senttia  meni  alueelle, maata-
loustuotteiden viennistä jopa 
yli 70 prosenttia. USA:n intres-

seissä on syventää taloudellis-
ta yhteistyötä alueella, minkä 
välineenä on erityisesti vapaa-
kauppasopimukset.

Putin haluaa kytkeä EU:n 
yhteistyöhön saadakseen voi-
maa Kiinan ja USA:n taloutta se-
kä radikaalia islamia vastaan. Tar-
vitaan laadukasta ja laajaa teol-
lisuustuotantoa. Tarjouksesta on 
vaikea kieltäytyä, vaikka marssi-
järjestys lieneekin selvä. Edellä 
marssivat Putin ja Euraasian liit-
to, rakennemuutoksen ja finlan-
disaation kokenut EU seuraa pe-
rässä. Euraasian liitosta tulee ny-
kyisten itsevaltaisten valtiomies-
ten foorumi, jonka toimintatavat 
saattavat poiketa länsimaissa to-
tutusta. Siinä onkin uudenlaista 
johtamisoppia eurooppalaisille. 
Joka tapauksessa yhteistyö Puti-
nin kanssa avannee väylän Aasi-
an talousmarkkinoille. Siitä tuskin 
hyötyy nykyisenlainen Euroopan 
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Unioni vaan Weimarin trion ym-
pärille rakennettu EU:n seuraaja.

Euraasian liiton edetessä 
sotilasliitoksi on ratkaistava sen 
suhteet Naton kanssa. Asette-
lua säätelevät merkittävimmin 
islamismi ja Venäjän suurvalta-
poliittinen asema maailmassa 
siinä vaiheessa, kun suhteiden 
järjestely on ajankohtainen. Vie-
lä on liian yltiöpäistä ennustaa, 
sulautuuko Nato Euraasian so-
tilasliittoon vai päinvastoin. So-
tilaallisen voiman käytön paluu 
Venäjän suurvaltapolitiik-
kaan antaa viitteitä siitä, 
että yhteistyötä todennä-
köisempi ratkaisu lienee 
vastakkainasettelu.

Putin markkinoi Eu-
raasian yhteisöä Euroopal-
le yhteistyömahdollisuuk-
sia avartavana. Se voi olla 
astinlauta Aasian markki-
noille. Ajatusta sietää har-
kita, siinä on ideaa toteu-
tuessaan demokratian pelisään-
töihin perustuvana. Joka tapauk-
sessa Eurooppa ei selviä talous-
sotkuistaan ilman uusia markki-
na-alueita. Yhteistyöhön lähdet-
täessä jo Putinin energiapihdeis-
sä oleva Eurooppa alistuu Venä-
jälle ja finlandisaatio syvenee. Ol-
laanko tämä valmiita nielemään, 
jää nähtäväksi. Vai onko edes 
vaihtoehtoja? 

Euraasian liiton muodos-
taminen antaa potkua Venäjän 
itäisten osien kehittämiseen. Ve-
näjä, maailman suurin energian-
viejä, aikoo perustaa Tyynen 
valtameren rannalle Vladivosto-
kiin öljynjalostamon ja kaavai-

lee siemenviljan suuntaamista 
itään. Kreml on käyttänyt jo 20 
miljardia dollaria hankkeen val-
misteluihin. Tarvitaan teitä, rau-
tateitä, satamia ja lentokenttiä, 
jotta Moskovasta 4000 kilo-
metrin päässä oleviin alueisiin 
saadaan uutta eloa. Lisäksi ta-
varaväyliä Aasiaan tarvitaan. 
Venäjä aikoo avata Jäämerelle 
ympärivuotisen laivaväylän, jo-
ka lyhentää puolellatoista kuu-
kaudella purjehdusaikaa Euroo-
pasta Aasiaan.

Lopuksi

Georgian sota  tuli Euroopan 
Unionille yllätyksenä, sillä se ei 
vastannut EU:n turvallisuusstra-
tegian 2003 uhkakuvia. Sodas-
sa oli kysymys strategisten alu-
eiden hallinnasta ja arvovallasta 
sekä paluusta verenvuodatuksen 
käyttämiseen voimapolitiikan tu-
kena. Tällaista Euroopan Unio-
ni ei enää odottanut, ja siksi Eu-
roopassa ei ollut enää diploma-
tian tueksi tarvittavaa sotilaallista 
kykyä puuttua viime vuosisadan 
puolivälin tyyppiseen konfliktiin. 

Georgian sodassa Venä-
jä osoitti päättäväisesti palan-
neensa vanhaan voimapolitiik-

kaan Euraasian suunnalla, Du-
ginin opin mukaisesti. Se halu-
si antaa selkeän näytön Kau-
kasuksella, mitä tulevaisuus 
alueen valtioille tuo. APEC-mai-
den huippukokouksessa Vladi-
vostokissa syyskuussa 2012 
Putin informoi kuulijoita Euraa-
sian yhteisöstä ja totesi, että jä-
senmaiden määrä saattaa lähi-
aikoina kasvaa. Euraasian liiton 
perustaminen etenee aikataulun 
mukaisesti  joko verta valamalla 
tai putinilaiseen johdettuun de-

mokratiaan perustuen. 
USA ja Venäjä ovat 

suunnanneet katseensa 
Aasian suuntaan. Molem-
mat hakevat sieltä talou-
dellista hyötyä ja lujitus-
ta suurvalta-asemaansa. 
Saamme nähdä, milloin 
etujen ristiriita alkaa rikkoa 
suurvaltojen suhteita. Rau-
hanomainen rinnakkaiselo 
tuskin onnistuu, Kremlillä 

on liian paljon hampaankolossa 
Neuvostoliiton hajottamisen ta-
kia. Euroopan kohtalona on jää-
dä Euraasian liiton vasalliksi ja 
tavarantuottajaksi, jonka tuotan-
toa ja kuuliaisuutta Euraasian liit-
to säätelee energiahanoilla. 

Kilpajuoksu Aasiaan on al-
kanut, ja palkintona on maailman 
herruus. Riskinä on, että Euroo-
pan Unioni joutuu voimattoma-
na katselemaan sivusta, kun uk-
rainalaiset ja muutkin Venäjän lä-
hialuemaat Euraasian suunnalla 
maksavat kilpajuoksun lähtökiih-
dytyksen verellään. 

Aasian ja Tyynenmeren 
alueella elää puolet 

maailman 7 miljardista 
ihmisestä,  54 prosenttia 

maailman taloudesta 
sijaitsee siellä sekä  44 
prosenttia kaupasta.
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MAST-konferenssi
tä syytetään intialaisen kalastus-
aluksen miehistön vahingoittami-
sesta. Ruotsin Stena Linen toimi-
tusjohtaja oli huolissaan siitä, et-
tä hänellä on Afrikan mantereen 
merialueilla enemmän palkattu-
ja turvamiehiä kuin Ruotsilla on 
joukkoja Afganistanissa. Ihme-
tystä herätti Stenan Linen joh-
don mielissä puolustusinvestoin-
nit hävittäjäkoneisiin, kun niitä pi-
täisi suunnata Ruotsin lipun alla 
purjehtivien alusten suojelemi-
seksi maailman merillä. Tähän 
amiraali Thörnqvist totesi olevan-
sa valmis, kunhan saa poliittisilta 
päättäjiltä käskyn.

Exhibition  näyttely

Tapahtumaan kuului noin 40 
näytteilleasettajan näyttely. 

Ruotsalainen puolustusteolli-
suus oli näyttelyssä luonnolli-
sesti laajasti esillä. Joukossa oli 
kuitenkin edustajia ympäri maa-
ilman, myös Suomesta. Laajas-
ta näyttelytarjonnasta on tähän 
poimittu muutama ajankohtai-
nen aihe.

Miehittämättömien sotilaal-
listen sovellusten määrä on voi-
makkaassa kasvussa. Erityises-
ti näyttää siltä, että monet val-
mistajat panostavat nyt helikop-
tereihin. Kiinteäsiipisiin verrattu-
na helikopterilla onkin aluskäy-
tössä monia etuja. Saabin val-
mistama Skeldar ja CybAeron 
APID olivat tällä kertaa esitel-
tävinä konferenssissa. Autono-
miset toiminnot, monen kym-
menen kilon hyötykuormakyky, 

M erivoimiemme osaa-
minen ja suomalai-
nen laivanrakennus-

taito saivat jälleen ansaittua mai-
netta ja kiitosta. Hamina-luokan 
ohjusvene Tornio, 7. Ohjuslaivu-
eesta, osallistui MAST -konfe-
renssiin ollen yksi alusesittelyjen 
pääkohteista. 

Conference  konferenssi

9. Maritime Systems and Techno-
logy –konferenssi (MAST) järjes-
tettiin Ruotsin Malmössä 11. – 
13.9.2012. Konferenssi tarjosi 
360 asteen näkymän tulevaisuu-
den merellisen turvallisuuden ja 
puolustuksen haasteisiin. Eräänä 
tämän vuoden teemana oli Afrik-
ka ja sen meriturvallisuuden ke-
hittäminen. Konferenssiesitelmät 
sekä muuta lisätietoa on saata-
vissa internet-sivuilta: www.
mastoconfex.com. Konferenssis-
sa kuultiin yli 70 esitelmää tek-
niseltä ja operatiivisilta kannoilta.

Yleissessiossa kuultiin ajan-
kohtainen paneelikeskustelu me-
rellisten suorituskykyjen rakenta-
misesta Afrikkaan. Yksi kuuma 
peruna oli yksityisten turvallisuus-
palvelujen käyttäminen kauppa-
alusten suojelussa. Tähän liittyy 
monia lainopillisia kysymyksiä. 
Ajankohtainen esimerkki on In-
tiassa meneillään oleva oikeus-
prosessi, jossa kahta turvamies-

Juhapekka Rautava
Komentaja Juhapekka Rautava on 7. Ohjuslaivueen komentaja

BAE Systemsin uusi 40 Mk 4 –laivatykki.

Tapahtum
at

JuhaPekka Rautava
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sa. Käytännössä mustalla näy-
töllä näkyy todellisen horison-
tin mukaan liikkuva 3D –täh-
tien meri. TNO:n tutkimusten 
mukaan kun aluksen sisätilois-
sa työskentelevä näkee keino-
horisontin näköalueellaan vaik-
kapa vain silmäkulmastaan, vä-
hentää se meritaudin oireita ne-
linkertaisesti. Tämä on merkit-
tävää, koska meritauti vaikut-
taa suorituskykyä vähentävästi 
myös niihin ”merikarhuihin”, jot-
ka tuntevat olonsa suhteellisen 
hyväksi toisten yökkiessä. Oh-
jelmisto voi olla mahdollista liit-
tää esim. taistelunjohtojärjestel-

2000 m silmänkorkeus (toimin-
ta-), jopa 8 tunnin toiminta-ai-
ka ja yli 100 km toimintamatka 
ovat suorituskykyjä, jotka alus-
yksikön näkökulmasta tuovat 
monta ulottuvuutta lisää ope-
raatioihin ja avaavat aivan uu-
sia taktisia mahdollisuuksia ran-
nikkomerisodankäynnin tiedus-
teluun ja valvontaan. 

BAE Systems on kehittä-
nyt edelleen 40 mm tykkiä. 
Nyt uuden hiilikuituhäivekupo-
lilla varustetun Bofors 40 Mk 4 
–laivatykin luvataan painavan 
20 – 30 % aiempaa vähem-
män (alle 2.5 tn.), olevan aiem-

paa paremmin suojatun ja kai-
ken lisäksi olevan halvempi kuin 
vanhemmat sisarensa. Uuteen 
tykkiin on saatavilla myös uusi 
ohjelmoitava 3P –a-tarvike ku-
ten isoveljelläkin 57 Mk3 –ty-
killä on.

Hollantilainen tutkimuslai-
tos TNO esitteli mielenkiintoisen 
sovelluksen, jolla voidaan mer-
kittävästi estää meritaudin (tai 
ilmataudin) syntymistä ja vä-
hentää oireiden vaikutusta. Ky-
seessä on ohjelmisto, joka graa-
fisesti esittää näytöllä keinoho-
risontin ja aluksen asemaa kol-
miulotteisessa koordinaatistos-

SEAL Carrier -demonstraattori pintakulussa. Defence consulting euRoPe  aB
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mään taustakuvaksi, jolloin ope-
raattori näkee keinohorisontin ja 
saa säilytettyä suorituskykynsä.

Saabin miehittämätöntä ve-
denalaista kulkuneuvoa, AUV62-
AT:a, markkinoitiin sukellusve-
neentorjunnan harjoittelumaa-
liksi. Raskasta torpedoa vähän 
pienempi AUV on tulossa Ruot-
sin merivoimien käyttöön ja se 
mahdollistaa suto-operaattorien 
koulutuksen ilman, että tarvitaan 
sukellusvenettä. Pitkä käyttöaika 
(jopa vuorokausi), käyttöetäisyys 
(jopa 150 km), modulaarinen ra-
kenne ja hyvät paikannusominai-
suudet (GPS ja maastokorrelaa-
tio) mahdollistavat järjestelmän 
käytön myös muihin tehtäviin, 
esimerkkeinä mm. tiedustelu ja 
valvonta ja jopa käyttö hakeutu-
vana miinana. Yksikköhinnaksi 
arvioitiin n. 2 M€. Hinta on oi-
kean sukellusveneen hankinta- 
ja käyttökustannuksiin verrattu-
na marginaalinen.

Ruotsalainen Defence Con-
sulting Europe (DCE) esitteli ke-

hittämiään erikoisjoukkojen kul-
jetusaluksia. Torpedoluukuista 
laukaistavien sukeltajien ja tor-
pedomaisten sukeltajaskootte-
rien lisäksi on kehitetty uuteen 
A26 –sukellusveneeseen tuleva 
suurempi vene. SEAL Carrier –
veneelle on paikka A26:n tor-
nin takana rungon päällä. Ope-
roitaessa vene vain irrotetaan 
emoaluksena toimivasta sukel-
lusveneestä ja 8 taistelusukelta-
jaa aloittaa matkanteon. Reilun 
10 metrin vene kulkee sukelluk-
sissa ja snorklatessa 4 – 5 sol 
(toimintamatka 10 – 15 mpk) 
ja pintakulussa yli 30 sol (150 
mpk). Vene toimii kohdealueella 
vaikeasti havaittavana pohjassa 
olevana tukikohtana varusteiden 
yms. säilyttämistä varten.

Alusten palontorjunnan mul-
listajaksi mainostettiin ruotsalai-
sen Coldcut Systems –yrityk-
sen kehittämää korkeapainepa-
loruiskua. Jopa 300 barin pai-
neella vettä ampuva ruisku ni-
mittäin leikkaa kaikkia tavan-

omaisia laivanrakennusaineita, 
jopa terästä. Järjestelmää ope-
roitaessa palavaan tilaan ei teh-
dä perinteistä savusukellus- ja 
sammutushyökkäystä, vaan pa-
lotilan luukkuun, laipioon, tms. 
”ammutaan” ruiskulla pistemäi-
nen reikä. Reiän kautta paloti-
laan suihkuaa tulen sammutta-
va vesisumu. Mullistavaa on, et-
tä vettä tarvitaan huomattavasti 
vähemmän kuin perinteisessä ta-
vassa. Lisäksi henkilöstön turval-
lisuus lisääntyy, koska palavaan 
tilaan ei ole välttämätöntä mennä 
lainkaan. Järjestelmä on käytös-
sä Visby-luokan korveteilla.

Ship visits  alusesittelyt

Ohjusvene Torniolla kävi kon-
ferenssin aikana yli puolituhat-
ta vierailijaa. Määrä on mittava, 
ottaen huomioon että suuri osa 
vieraista oli erikoisdelegaatioita 
konferenssista, jonka osallistu-
jille tarjottiin myös aluksen hen-
kilöstön toimesta erikoisesittely. 
Ruotsin merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Jan Thörn-
qvist, sai rautaisannoksen Ha-
mina-luokka -ja Suomen meri-
voimat –tietämystä. Muina kon-
ferenssissa esiteltävinä aluksina 
olivat ruotsalainen Gotland-luo-
kan sukellusvene Halland, tans-
kalainen rannikkovartiostoalus 
Enø sekä ruotsalainen rannik-
kovartiostoalus Amfitrite. 

MAST 2013

Seuraava MAST –konferenssi 
pidetään 4. – 7.6.2013 Puolan 
Gdanskissa.

SEAL Carrier -demonstraattori sukelluksissa. Defence consulting euRoPe  aB
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Puolitoista viikkoa aluksen sisäverkossa huudetut komennot ”Tykistö torju” ja 

”Kolmonen lataa ja varmista”, vaihtuivat yhdessä yössä komentoihin ”Tykistö leikkaa 

ja liimaa” ja ”Vahti-au varmista kansivahti”. Syynä muutokseen oli Northern Coast 

2012 -harjoituksesta irtaantuminen ja siirtyminen kohti Ruotsin rannikolla sijaitse-

vaa Malmön kaupunkia alusesittelyä varten.

Hannu Koponen ja Jimi Lipponen
Kirjoittajat työskentelevät ohjusvene Torniolla, yliluutnantti Koponen  
toimii ilmapuolustusupseerina ja yliluutnantti Lipponen keskusupseerina

Suomalainen 
taistelualustekniikka 
maailmalla
– Ohjusvene Tornio Maritime Systems and Technology 
-konferenssissa Malmössä

FAC Tornio kiinni Malmön satamassa

Tapahtum
at

Puolustusvoimat
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A luksen harjoiteltua 
merioperaatioita kaksi 
viikkoa Northern Co-

ast 2012 -harjoituksessa ohjus-
vene Tornio sai tehtävän vierail-
la ennen kotiinpaluuta Malmös-
sä, Ruotsin kolmanneksi suurim-
massa kaupungissa. Syynä tä-
hän oli vuosittainen MAST -kon-
ferenssi ja näyttely.

Missiomme oli modernin 
merellisen teknologian esittely 
erillisille konferenssiin osallistu-
neille ryhmille. Tämän lisäksi alus 
oli avoinna myös muulle yleisölle. 

Saapuminen

Alus kiinnitti Malmön satamaan 
varhain syyskuun 12. päivän 
aamuna. Saapumisen jälkeen 
henkilöstö viimeisteli aluksen 
nopeasti esittelyä varten. Muu-
tos taistelun mukaisesta toimin-
nasta kaupunkisataman edellyt-
tämiin rutiineihin sujui nopeas-
ti. Rytmi satamassa toimimi-
seen tulee kuin itsestään. Kone-
ala järjestää alukselle tarvittavat 
tyhjennykset ja täydennykset eli 
bunkraukset. Kansiala järjestää 
aluksen sisältä ja ulkoa esitte-

lykuntoon sekä asettaa tarvitta-
vat esittelytaulut paikalleen. Sa-
tamavahtiupseerin johdolla ase-
tetaan aluksen ympärille eristys-
köydet sekä aloitetaan satama-
vahtipalvelus. Keskusjoukkue 
valmistelee taistelunjohtokes-
kuksen sekä tuottaa tarvittavan 
materiaalin esittelyä varten. Ki-
vääriryhmä harjoittelee oman 
toimintansa ja on valmiina mi-
käli alukselle saapuu arvovaltai-
sia sotilashenkilöitä. 

”Alusesittely alkaa” 

Aluksemme oli valmiina esitte-
lyyn kymmeneltä aamupäivällä, 
ja ensimmäiset VIP-vieraat odot-
telivatkin jo sisääntulon edessä. 
Joukossa oli mm. useiden mai-
den eläkkeellä olevia amiraaleja, 
jotka nykyään kuuluvat globaa-
lien merellisten teknologiayri-
tysten johtoportaisiin. Aluksen 
päällikkö esitteli aluksen arvo-
valtaisimmille vieraille. Vieraisiin 
lukeutui muun muassa Ruotsin 
merivoimien komentaja kontra-
amiraali Jan Törnqvist. 

Iltapäivällä sekä seuraavana 
päivänä alus oli avoinna yleisöl-

Malmön satama.

HMS Halland  
manöveeraa.

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat
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Ylil Hannu Koponen esittelemässä alusta.

le. Yli 500 henkilöä kävi tutustu-
massa alukseen. Kävijöiden mie-
lenkiinto alusta kohtaan oli mer-
killepantavaa. Yllättävää oli var-
sinkin lukuisa kävijämäärä tors-
taina keskellä työpäivää. Esittelyt 
itsessään menivät rutiininomai-
sesti, suurelle yleisölle alus esitel-
tiin ohjaamalla heidät esittelypis-
teisiin, ja osalle vieraita järjestet-
tiin kattavampi esittely aluksesta. 

HMS Halland

Samalla laiturialueella olivat kon-
ferenssiin liittyen myös ruotsalai-
nen sukellusvene HMS Halland 
sekä tanskalainen kodinturvajou-
koilla miehitetty partiovene. Su-

kellusveneen henkilöstölle suotiin 
mahdollisuus tutustua alukseem-
me, ja vastavuoroisesti oma vä-
kemme sai tilaisuuden tutustua 
sukellusveneeseen tarkemmin.

Niin kuin tämän kokoluo-
kan sukellusveneissä yleensä-
kin, myös Hallandilla oli silmiin-
pistävää käytettävissä olevien ti-
lojen tehokas käyttö mukaan lu-
kien ”lämmin punkka”- periaate, 
eli yhtä punkkaa käyttää kaksi 
henkilöä: vahtiin tuleva vapaut-
taa punkan vapaavahtilaiselle.  
Taistelunjohtokeskukseen oli saa-
tu luotua tilava ja käytännöllinen 
ympäristö. Konsoleiden sijoittelu 
aluksen sivuille mahdollisti jopa 

inhimilliset olosuhteet työskente-
lylle. Aluksen vakuuttavimpana 
ominaisuutena on jälkeenpäin 
asennettu Stirling- moottori, jo-
ka mahdollistaa erittäin hiljaisen 
käynnin sekä pitkän toimintamat-
kan akkuja kuluttamatta.

Seuraava tehtävä!

Aluksen vierailu MAST-konfe-
renssissa osoittautui menes-
tyksekkääksi. Kiinnostus alus-
ta kohtaan oli suurta niin kon-
ferenssivieraiden kuin muunkin 
yleisön keskuudessa.

Alus vietti yhden yön Mal-
mössä, jonka jälkeen uusi tehtä-
vä häämöttää  – kotiinpaluu. 

Puolustusvoimat
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nähtiin olevan poliittisen tilan-
teen eskaloitumisen mahdolli-
suus kriisiksi eri valtioiden välil-
lä. Osaltaan epätasapainoa alu-
eella loivat ei-valtiolliset toimijat. 

Toteutettavan operaation 
tavoitteena oli vakauttaa tilan-
ne alueella ja estää konfliktien 
syntyminen eri osapuolten vä-
lillä. Ohjusvene Pori kuului har-
joituksessa norjalaisten johta-
man taisteluryhmän (TG, Task 
Group) alaisuudessa toimineen 
suomalaisjohtoisen taisteluosas-
ton (TU, Task Unit) organisaa-
tioon. Taisteluosaston kokoon-
panoon kuului lisäksi miinalai-
va Uusimaa ja ohjusvene Tor-
nio sekä norjalaiset Skjold-luo-
kan ohjuskorvetit Skudd, Steil ja 
Storm. Osaston huoltoaluksena 
toimi Norjan merivartioston ko-

koonpanoon kuuluva huolto- ja 
tukialus Harstad. Ohjusvene Po-
rilla harjoitukseen osallistui 19 
kantahenkilökuntaan kuuluvaa 
sekä 7 varusmiestä.

Keula kohti Tanskaa

Pori ja Tornio jättivät kotisata-
mansa Upinniemen taakseen 
keskiviikkona 29.8.2012 iltapäi-
vällä edessään noin 700 meripe-
ninkulman siirtyminen tanskalai-
seen satamakaupunkiin Frederik-
shavniin. Matkan aikana suori-
tettiin vielä viimeisiä valmisteluja 
harjoitusta varten aluskohtaisien 

S uomen merivoimien 
aluskalustosta tähän 
Tanskan ja Saksan 

merivoimien johtamaan harjoi-
tukseen osallistui lisäksi miina-
laiva Uusimaa. Tässä artikkelis-
sa kerrotaan aluksen kokemuk-
sista kotivesien ulkopuolella mo-
nikansallisessa ympäristössä.

Lähtökohta

Harjoituksen päämääränä oli 
harjoituttaa NATO:n, PfP-mai-
den ja EU:n merivoimia, lai-
vastojen ilmavoimia ja ilmavoi-
mia matalan veden merellises-
sä kriisinhallinta-harjoituksessa 
moniuhka-ympäristössä. Tässä 
harjoituksessa fiktiivinen tilan-
nekehys oli luotu maantieteelli-
sesti Tanskan salmien alueelle. 
Tiivistetysti sanottuna alueella 

Ohjusvene Pori 
DANEX/NOCO 12 
harjoituksessa

Patrik Hämäläinen
Kapteeniluutnantti Patrik Hämäläinen on  
ohjusvene Porin päällikkö

Suomenlahden Meripuolustusalueen joukkoihin kuu-

luva ohjusvene Pori 7. Ohjuslaivueesta osallistui 

DANEX / Nortern Coasts 2012 harjoitukseen 29.8.–

14.9.2012 välisenä aikana yhdessä sisaraluksensa oh-

jusvene Tornion kanssa.

Tapahtum
at
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harjoituksien sekä harjoitukseen 
liittyvien asiakirjoihin perehtymi-
sen muodossa. Siirtymisen aika-
na Hoburgin- niemen eteläpuoli-
sella merialueella aluksella vierai-
li myös aluksen kokeneemmalle 
henkilöstölle tuttuja vieraita. Pe-
rinteisesti myös alitettaessa Juu-
tinrauman siltaa Malm ön ja Köö-
penhaminan välillä oli merenkul-
kuhenkilöstöllä erityinen tarve jo-
ko hidastaa tai lisätä aluksen no-
peutta sillalla kulkevien junien 
suhteen. Konekäskyjä ei muu-

tettu ja junien valot näkyivät har-
millisen lähellä aluksen alittaes-
sa sillan. Alukset kiinnittivät Fre-
derikshavnin sotasatamaan per-
jantaiaamuna käsketyn aikatau-
lun mukaisesti. Tästä alkoi Pre-
Sail Conference (PSC).

PSC:n aikana järjestettiin 
kymmeniä virallisia ja epäviral-
lisempia käskynantotilaisuuksia 
ja kokouksia yksikköjen johto-
henkilöstölle sekä aluksen eri-
koisalojen johtajille. Alukselle 
asennettiin viikonlopun aikana 

lisälaitteita lähinnä viestikalus-
ton ja tilannekuvan ylläpidon yh-
teensovittamiseksi mahdollisim-
man tehokkaasti erimaalaisten 
alusyksiköiden välillä. Taistelua-
lukselle tärkeät muona- ja polt-
toainevarastot täydennettiin yh-
teistyössä osaavien paikallisten 
huollon ammattilaisten kanssa. 
Tärkeimpänä antina viikonlo-
pun osalta voidaan pitää taiste-
luosaston komentajan ja hänen 
esikuntansa käskynantotilai-
suuksia sekä tapaamisia osas-

Aluksen I-upseeri, pursimies ja merenkulku-upseeri tehtäväpaikoilla ohjaamossa suojaustehtävässä. Puolustusvoimat
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toon kuuluneiden alusten henki-
löstöjen kanssa. Kolmessa vuo-
rokaudessa luotiin tehokkaasti 
perusta harjoituksen onnistumi-
selle. Yhteistoiminta norjalaisten 
kanssa sujui jo tässä vaiheessa 
saumattomasti luoden osiltaan 
luottamuksen tunteen tavoittei-
den saavuttamiselle. 

Koulutusta ja 
yhteensulautumista

Työntäyteisen ja riittävät perus-
teet luoneen viikonlopun jälkeen 
alus siirtyi maanantaiaamuna 
merelle CET/FIT- vaiheeseen 
(Combat Enhancement Training 
and Force Integration Training). 
Tulevan viikon aikana oli tavoit-
teena kouluttautua toimimaan 
yhdessä norjalaisten kanssa 
sekä luoda yhteistoimintaky-
ky taisteluryhmälle ja erityises-
ti taisteluosastolle tulevaa ope-
raatiota varten. Edellä maini-
tut tavoitteet pyrittiin saavutta-
maan toteuttamalla erityyppisiä 
osaharjoituksia. Kuvitteellisesti 
osasto lähti siirtymään operaa-
tioalueelle Brestistä Ranskasta 
ja harjoitteet olisi toteutettu siir-

tymisen yhteydessä. Kuuden 
päivän aikana alus suoritti yh-
teensä 19 eri osaharjoitusta en-
nakolta laaditun suunnitelman 
mukaisesti. Aikataulu oli suun-
niteltu ja toteutettu tänä vuon-
na erinomaisesti huomioiden ta-
voite johon tähdättiin. Tarpeen 
mukaan tavoitteita tarkennettiin 
kohti tarpeita, joita monikansal-
linen osasto tulisi tarvitsemaan 
tulevassa operaatiossa. Alus toi-
mi koko osaharjoitusvaiheen vä-
hintään torjuntavalmiudessa.

Ensimmäisen päivän har-
joitukset koostuivat merenku-
lun ja merimiestaidon perushar-
joituksista muodostelma-ajona 
sekä postinvaihdon suorittami-
sena merellä alukselta toiselle. 
Päivän aikana suoritettiin myös 
ensimmäinen osaston ilmapuo-
lustusharjoitus. Reaaliaikais-
ten tilannekuvan siirtomahdol-
lisuuksien osittain puuttuessa 
taisteluryhmän sisällä puhera-
dioliikenne kriittisenä johtamis- 
ja tiedonvaihtotapana sujui jo 
harjoituksen tässä vaiheessa 
suhteellisen mallikkaasti. Myö-
hään illalla alus siirtyi Hunde-

stedin pimeään ja karuun ka-
lasatamaan huoltamaan ja val-
mistautumaan seuraavan päi-
vän laivatykistöammuntoihin.

Tiistain valjetessa alus oli jo 
matkalla tihkusateisessa sääs-
sä kohti ampuma-alueen taka-
reunaa valvomaan vaara-aluet-
ta muiden yksiköiden ampues-
sa. Iltapäivällä alus suoritti MUL-
TEX-ammunnat (Multi-Threat-
Exercise incl. Live firings) erin-
omaisin tuloksin. Ammunnois-
sa Pori toimi osaston (Tornio ja 
Steil) johtoaluksena ja suoritti 
samanaikaisesti torjuntoja eri-
tyyppisiä pinta- ja ilmamaaleja 
vastaan ½-tuuman laivakoneki-
vääreillä sekä aluksen 57 mm 
tykillä. Ammuntojen jälkeen alus 
aloitti siirtymisen kohti osaston 
huoltoalus Harstadin perusta-
maa täydennyspaikkaa, CSP:a 
(Costal Supply Point). Myö-
hään illalla Tornio kiinnitti en-
sin Harstadin oikeaan sivuun ja 
tämän jälkeen Pori kiinnitti Tor-
nion sivuun. Harstadin vasem-
massa sivussa olivat täydennet-
tävinä Steil ja Storm. Harstad ei 
ollut ankkurissa täydennysten 
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aikana vaan piti positionsa au-
tomaattisen paikallaanpitojärjes-
telmän avulla. Polttoainetäyden-
nyksen jälkeen Pori otti suunnan 
kohti seuraavan osaharjoituksen 
aloituspistettä, jossa oli oltava 
aikaisin keskiviikkoaamuna.

Keskiviikkona oli ohjelmas-
sa kaksi erillistä pintatorjunta-
harjoitusta. Ensimmäinen har-
joite saatettiin läpi pienemmäl-
lä määrällä yksiköitä ja paino-
pisteenä oli maalinosoitus ris-
tisuuntimalla. Toiseen osahar-
joitukseen osallistui suurempi 
määrä yksiköitä mukaan lukien 
ilma-aluksia. Ilma-aluksia käy-
tettiin horisontin taakse ulottu-
vaan tilannekuvan luontiin sekä 
maalinosoituksen tuottamiseen. 
Alus sai arvokasta kokemusta 
erityisesti toimiessaan ACU (Air 
Control Unit) tehtävässä kan-
sainvälisin menetelmin. Harjoi-
tuksen jälkeen yön pikkutuntei-
na alus saattoi itsensä nopeas-
ti ampumavalmiiksi torstain jär-
jestelmäammuntoja varten.

Torstaina aamupäivällä 
suoritettiin järjestelmäammun-
nat perinteiseen tyyliin Lear Je-

tin vetämään maalipussiin Ska-
genin- niemen pohjoispuolisel-
la merialueella. Ammunnat su-
juivat jälleen turvallisesti ja te-
hokkaasti. Indikoinnit puolsivat 
aluksen osalta onnistumista. 
Ammuntojen jälkeen oli vuoros-
sa osaston ilmapuolustusharjoi-
tus. Erityisesti keskityttiin maa-
liraportointiin ja koordinoituihin 
varoitusproseduureihin. Perjan-
tain harjoituspäivä koostui Tor-
nion johtamasta asymmetrisen 
uhan torjuntaharjoituksesta se-
kä vauriontorjunta-, ilmapuolus-
tus- ja meripelastusharjoituksis-
ta. Tässä vaiheessa pystyi tote-
amaan osaston yhteistoiminta-
kyvyn olevan hyvällä tasolla sil-
mälläpitäen mahdollisia tulevia 
tehtäviä operaatiossa. Erityisesti 
päivästä jäi mieleen Uusimaan 
ammattitaitoinen toiminta ilma-
puolustuksen johtajana sekä 
osittain pimeällä suoritettu me-
ripelastusharjoitus. Yöllä alukset 
siirtyivät huoltamaan Frederik-
shavnin satamaan suunnitellun 
CSP:n sijasta. Vallitseva aallok-

ko ei mahdollistanut turvallista 
kiinnittymistä Harstadin sivuun.

Lauantaina toteutettiin lop-
puhuipentuma koko päivän kes-
toiseksi suunnitellun pintaso-
dankäynnin harjoituksen mer-
keissä. Luonnollisesti ilmakom-
ponentti liittyi harjoitukseen niin 
omalla kuin myös vastustajan 
puolella. Taisteluosasto oli jaet-
tu muutaman aluksen muodos-
tamiin Task elementteihin (TE). 
Pori toteutti tehtävänsä aisapari-
naan norjalainen Steil. Tehtävä-
nä oli siirtyä nopeasti kohti vas-
tapuolta ja luoda tilannekuva 
toiminta-alueelta mukaan lukien 
maalinosoittaminen ja vastapuo-
len neutralisoiminen. Tehtäväs-
sä onnistuttiin tehokkaasti ja ta-
voitteeseen päästiin. Oli edessä 
siirtyminen Frederikshavnin sa-
tamaan toteuttamaan tarvittavat 
huollot ja ennen kaikkea valmis-
tautumaan operaatiovaiheeseen. 
Illan ja yön aikana CTG (Com-
mander Task Group) ja CTU 
(Commander Task Unit) esikun-
tineen pitivät omat palautetilai-
suutensa menneestä sekä käs-
kynannot liittyen alkavaan ope-

Ohjusvene Tornio suojaa ruoka-apua toimittanutta alusta. Taustalla on OPFOR aluksiin kuulunut Esbern Snare.

Puolustusvoimat
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raatiovaiheeseen. CET/FIT- vai-
he oli summattuna sujunut erin-
omaisesti ja osasto oli komen-
tajien mukaan valmis operaati-
oon. Sama käsitys vallitsi aluk-
sella, jossa mieliala oli korkealla 
sekä halu toteuttaa tulevat teh-
tävät kova.

Operaatio

Operaatio alkoi sunnuntaiaamu-
na ryhmittymisellä operaatioalu-
eelle. Alueelta luotiin nopeasti 
tunnistettu pinta- ja ilmatilanne-
kuva tarkoin jaotetuilla tehtävillä 
eri osastoille ja yksiköille. Kaikin 
keinoin pyrittiin luomaan mah-
dollisimman kattava tilannetie-
toisuus alueesta ja siellä vaikut-
tavista eri toimijoista sekä saat-
tamaan se komentajien ja mui-
den yksiköiden tietoon. Oli olta-

va valmiina kaikkeen ja muis-
tettava voimankäytön säädök-
set sekä vältettävä omassa toi-

minnassaan tilanteen eskaloitta-
mista. Operaation ensimmäises-
sä vaiheessa Pori osallistui tär-

keän ruoka-apua toimittaneen 
aluksen suojaamistehtävään 
Frederikshavnin satamaan. Tor-
nion toimiessa TE:n johtajana 
apu pääsi turvallisesti perille. 

Pori siirtyi suojaamaan mii-
nanetsijöitä ja -raivaajia miina-
vaaralliseksi julistetun alueen 
tuntumaan. Miinanetsijöiden ja 
-raivaajien tehtävänä oli varmis-
taa tärkeän sataman ja sille joh-
tavan väylästön käytettävyys. 
Porin tehtävänä oli tarjota suo-
ja omilla tehokkailla valvonta- ja 
asejärjestelmillään MCM-osas-
tolle. Potentiaalista uhkaa tuot-
tivat alueella toimineiden valtioi-
den pinta-alukset, ei-valtiollisten 
toimijoiden nopeat kumiveneet 
sekä ilmasta pienkoneet ja heli-
kopterit. Uhkaajat pystyttiin oh-
jaamaan pois alueelta aktiivisel-

Parhaan ampujan palkinto

NAVIGOINTI / KOMMUNIKAATIO / VALVONTAJÄRJESTELMÄT

www.furuno.fi

Puolustusvoimat
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la otteella voimankäytön säädök-
siä noudattaen. Operaatio onnis-
tui ja satama väylineen oli käy-
tettävissä. 

Kokonaistilanne oli eskaloi-
tumassa. Pori otti suunnan ope-
raatioalueen keskiselle sektorille 
ja valmistautui käyttämään oh-
justulta vihamielisesti toimineen 
valtion merivoimien aluksia koh-
taan. Tehtäviin kuului myös vas-
tapuolen alusten maalittamien ja 
täten kokonaistulenkäytön johta-
misen mahdollistaminen johto-
portaalle. Eräs vastapuolen alus-
yksikkö avasi tulen monikansal-
lista osastoa kohtaan ja tämän 
jälkeen operaatio päättyi voiman-
käyttöön uhan neutraloimiseksi. 
Tilanne oli vakautettu ja avunan-
toa sen tarvitsijoille voitiin jatkaa 
ilman uhkatekijöitä. 

Onnistumisen avaimia

Avaintekijöitä operaation onnis-
tumiseen olivat taisteluryhmän 
(TG) ja erityisesti taisteluosas-
ton (TU) yksiköiden luoma tun-
nistettu ilma- ja pintatilanneku-
va sekä tiedustelutiedot tilanne-
tietoisuuden ylläpitämiseksi. Val-
mistautumistehtävät oli myös to-
teutettu huolella ja otettu toimin-
nassa huomioon. Voimankäytön-
säädösten hallinta oli erinomai-
sella tasolla. Alusten vahvuuksia 
osattiin käyttää hyödyksi tehok-
kaalla tavalla ja nerokkaasti luo-
da menetelmät tilannetietoisuu-
den ja johtamisen välineeksi eri 
kansallisten menetelmien avulla. 
Suomalaisten ja norjalaisten yh-
teistyö oli tehokasta ja ilmapiiri 
kaikessa toiminnassa erittäin ra-
kentava ja täten kouluttautumista 
ja yhteensulautumista edistävä.

Lopuksi

Reilun kahden viikon jälkeen koti-
tukikohdan laituri keinahteli jalko-
jen alla. Yli 3200 meripeninkul-
man jälkeenkin alus toimi edel-
leen teknisesti moitteetta. Har-
joitus oli kokonaisuudessaan erit-
täin tehokkaasti suunniteltu ja to-
teutettu. Tavoitteet saavutettiin. 
Aluksen henkilöstö kouluttautui ja 
kehittyi eri osa-alueilla valtavas-
ti harjoituksen edetessä. Harjoi-
tus ei antanut eväitä pelkästään 
kansainväliseen toimintaan vaan 
myös useita toimintatapamalleja 
jalostettavaksi kansalliseen toi-
mintaamme sopiviksi. Ohjusvene 
Pori palkittiin ainoana yksittäise-
nä aluksena CTG:n (Commander 
Task Group) toimesta. Aluksel-
le luovutettiin parhaan ampujan 
palkinto, osumat 10/10, for ”out
standing effort”. 

Ohjusvene Pori bunkraa polttoainetta Harstadin sivussa. Puolustusvoimat
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D ANEXNOCO12  1.-
13.9. oli sarjassaan 
kuudes Northern Co-

asts harjoitus ja siihen osallistui 
40 alusta 15 maasta sekä run-
saasti ilma-aluksia. Tänä vuon-
na järjestelyvuorossa oli Tans-
kan merivoimat. Tämä vuosi tar-
josi monta uutta piirrettä harjoi-
tuksessa. Ensinnäkin harjoituk-
sen johto, eli EXCON ja MCC, 
olivat aluksella, eivätkä maalla. 
Toisekseen harjoitusjoukot oli 
jaettu kahteen Task Group:iin 
perinteisen yhden sijaan. Kol-
mannekseen taktinen vaihe 
keskittyi konventionaalisiin uh-
kiin asymmetristen uhkien olles-
sa pienemmällä huomiolla. Task 
Group:t olivat vastakkain, ja ti-
lanne eteni harjoituksen päät-

DANEXNOCO12 
oli hyvä harjoitus!

teeksi molemminpuoliseksi oh-
jus- ja tykistöammunnaksi. Lop-
putuloksena oli erittäin antoisa 
ja mielenkiintoinen harjoitus. 

Suomalaiset olivat Norjan 
Task Grpoupin (NORTG) johta-
massa Task Group:ssa. NORTG 
on pysyvä organisaatio, laivas-
ton taktinen johtoporras, ja sen 
täysipäiväisyys ilmenee rautai-
sena ammattitaitona. Sen johta-
ja on Norjan laivaston komenta-
ja. TG esikunnassa oli yksi suo-
malaisupseeri töissä, komkapt 
Mika Mäkilevo. Aluksistamme 
mukana olivat ML Uusimaa ja 
ohjusveneet Pori ja Tornio. Uu-
simaalla oli suomalais-norjalais-
tanskalainen Task Unit:in esi-
kunta. Task Unitissa oli suoma-
laisen lisäksi kolme norjalaista 

Sköld-luokan korvettia (60 sol-
mua!) ja norjan rajavartiolai-
toksen ulkovartiolaiva tukialus-
tehtävässä. Norjassa METO on 
viety askelta syvemmälle. Tänä 
vuonna emme saaneet paikkoja 
EXCON/MCC-tehtäviin. 

Suomalaisalukset kunnos-
tautuivat harjoituksessa ja kul-
lekin osui omat tähtihetkensä. 
Komkapt Vesa Norin päälliköi-
mä miinalaiva Uusimaa läpäi-
si Naton vaativan OCC-evalu-
oinnin kirkkaasti, eli alus mie-
histöineen on luokiteltu kykene-
väksi vaativiinkin kriisinhallinta-
operaatioihin. Aluksen kokonais-
valtaista taistelua on tinkimättö-
mästi kehitetty erittäin pitkälle. 
Ohjusvene Tornio päällikkönään 
kaptl Niko Kälkäjä johti taktises-

Patrik Lillqvist
Komentaja Lillqvist toimi  
DANEXNOCO12-harjoituksessa  
suomalais-norjalaisen Task Unit:in  
komentajana (CTU) ja Task Groupin  
pintatorjuntakomentajana (ASuWC)

kaRRi WiheRsaaRi/Puolustusvoimat

Sköld-lkan korvetti ja Hamina-lkan ohjusvene.

DaneXnoco

Tapahtum
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sa vaiheessa erinomaisesti WFP-
aluksen suojaustehtävää alaisuu-
dessaan mm saksalainen fregat-
ti. Tilanne oli luotu sangen haas-
teelliseksi sisältäen asymmetrisiä 
ja konventionaalisia uhkia. Oh-
jusvene Pori huomioitiin harjoi-
tuksen parhaat ammuntatulok-

set saavuttaneena aluksena ja oli 
ylipäänsä ainoa alus, joka huo-
mioitiin johdon huomionosoituk-
sella. Norjan laivaston komentaja 
lpueamir Amundsen luovutti Po-
rin päällikölle kaptl Patrick Hä-
mäläiselle Norwegian Task Grou-
pin plakaatin.

Vasemmalla CTG:n johtoalus RNMS Roald Amundsen ja EXCON/MCC johtoalus RDMS Esbern Snare.

kaRRi WiheRsaaRi/Puolustusvoimat

Sköld-lkan korvetti ja Norjan merivartioston ulkovartiolaiva Harstad

Harjoituksen jälkeisessä 
pikapalautetilaisuudessa kaksi-
puolisuutta kaivataan jatkossa-
kin, samoin painotusta konven-
tionaalisten uhkien torjuntaan. 
Kyseinen ratkaisu palvelee hy-
vin myös kansallisen puolustuk-
sen päämääriä. Northern Co-
ast-harjoituksen suosio on ollut 
hienokseltaan hiipumaan päin, 
mutta tämänvuotinen poikke-
uksellisen antoisa harjoitus toi-
vottavasti tekee siitä houkutte-
levamman. Ruotsi järjestää ensi 
vuonna ja Suomi vuoden 2014 
NOCO-harjoitukset. Merivoimat 
on olemassa taistelua varten, ja 
taistelua täytyy harjoitella mah-
dollisimman realistisesti. ”In war 
it does not matter who is right, 
but who is left”. 
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Uisko-luokan alus 
suorittamassa 
rannikkotiedustelua.
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välinen yhteistyö sujui saumatto-
masti muun muassa öljyä Raja-
vartiolaitoksen kanssa nuotates-
sa ja puomeja pelastuslaitoksen 
kanssa laskiessa. Itsenäisiin teh-
täviin kuului muun muassa Iso-
saaren huoltokuljetukset. Meri-
kuljetusjoukkue osallistui myös 
Suomessa kehitetyn Boris2-
suunnittelutyökalun koekäyttöön 
johtaessaan torjuntatehtäviään. 

Harjoituksen palautteen 
perusteella voimme todeta, et-
tä Suomanlahdelle ja miksei ko-
ko Suomen rannikolle on syn-
tynyt uusi tehokas merellä toi-
miva reserviläisten miehittämä 
virka-apuyksikkö. Lisäharjoitte-
lun avulla ja monipuoliseen öl-
jyntorjuntakalustoon syvemmin 
perehtymällä voimme luoda am-
mattimaisen öljyntorjuntayksi-
kön jo lähivuosien aikana.

H elsingin edustan me-
rialueella nähtiin elo-
kuussa monenmois-

ta toimintaa Itämeren suojelus-
opimuksen edellyttämän Balex 
Delta -öljyntorjuntaharjoituksen 
yhteydessä. Kahden vuorokau-
den pituiseen harjoitukseen osal-
listui yli 500 henkeä, 18 öljyntor-
junta-alusta ja noin 50 pienem-
pää alusta HELCOM:in eri jäsen-
maista sekä Euroopan meritur-
vallisuusvirastosta. Myös meri-
voimien alainen maakuntajouk-
ko, Merikuljetusjoukkue-, ”Pe-
likaanit,-” osallistui ensimmäis-
tä kertaa kansainväliseen öljyn-
torjuntaharjoitukseen. Pelikaanit 
olivat valmistautuneet Balex Del-
taan harjoittelemalla öljyntorjun-
taa Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitoksen kanssa keväällä jär-
jestetyissä harjoituksissa.

Harjoituksessa simuloitiin 
onnettomuustilanne, jossa säiliö-
alus törmää roro-alukseen päästä-
en 15 000 tonnia öljyä Suomen-
lahteen. Kun suuremmat aluk-
set keskittyivät öljyn keräämiseen 
sekä tulipalon sammuttamiseen 
avomerellä, toimivat pienemmät 
alukset lähempänä rannikkoa oh-
jaamalla, pysäyttämällä ja keräi-
lemällä öljylauttoja puomeilla ja 
öljynkeräyslaitteistolla. Myös ke-

Maakuntajoukot kansainvälisessä 
öljyntorjuntaharjoituksessa

rätyn öljyn poiskuljetusta hinaa-
malla kelluvia säiliötä harjoiteltiin. 

Pelikaanit osallistuivat har-
joitukseen virka-apuyksikkönä, 
jonka tehtävänä oli öljyn levin-
neisyyden tiedustelu, erikokois-
ten öljypuomien lasku ja ankku-
rointi, öljypuomilla nuottaus, ke-
rätyn öljyn logistiikka sekä jouk-
kojen ja kaluston kuljetus ja huol-
to. Helsingin kaupungin pelastus-
laitokselle alistettuina Pelikaani-
en 30 reserviläistä tuottivat virka-
apuvelvoitteeseensa kuuluvaa öl-
jyntorjuntaa merivoimien veneka-
lustolla, joka käsitti Linnake-, Uis-
ko- ja Jurmo-luokan veneitä. Har-
joituksen yhteydessä saatiin tär-
keää tietoa Puolustusvoimien ve-
ne-luokan toimintakyvyistä öljy-
vahingon torjunnassa. Kaikki osa-
alueet suoritettiin harjoituksessa 
onnistuneesti ja viranomaisten 

Patrik Holm ja Jukka Sund
Kirjoittajat Patrik Holm (alil res) ja Jukka Sund (alik res) ovat Pelikaanikilta ry:n  
ja Merivoimien maakuntajoukon Merikuljetusjoukon (MERIKJJ) jäseniä,  
alusten päälliköitä ja koneenhoitajia.

Linnakevene kerätyn öljyn kuljetuksessa.
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riupseerien merimestaruuskil-
pailut (Nordic Naval Competi-
tion, NNC) on pidetty joka toi-
nen vuosi. Järjestäjinä ovat toi-

mineet Suomi, Ruotsi, Norja ja 
Tanska. Tämä pohjoismainen 
kilpailu on järjestetty edellisen 
kerran vuonna 2005. 

Merikilpailun tehtäviin kuu-
luu merenkulkua yöllä ja päiväl-
lä sekä paikanmääritystehtäviä, 
liiketekijöiden määritystä, erilais-
ten viestien tulkitsemista (lippu 
ja vilkku), merimiestaitotehtä-
viä, liikuntaa ja rata-ammunta. 
Maissa tapahtuva osuus on si-
sältänyt erilaisia rastitehtäviä ja 
pistooliammunnan. Osallistu-
jat käyttävät kilpailualueen me-
rikarttaa, karttatyövälineitä, kel-
loa, kompassia, taskulaskinta, 
kansainvälistä viestikirjaa (KVK) 
ja vilkkulamppua. Päiväkilpailun 
pisteet edustavat noin kahta kol-
masosaa ja yökilpailu puolestaan 

Reserviläisurheiluliiton 
merimestaruuskilpailut

R eserviläisten meri-
taidoista on kilpail-
tu jo vuodesta 1953 

alkaen. Reserviläisurheiluliiton 
merimestaruuskilpailu (lyhy-
emmin ”Merikilpailu”) on pe-
rinteinen, merenkulku- ja meri-
sotilaallisia taitoja mittaava kil-
pailutapahtuma. Kilpailussa on 
mitelty reserviläisten taidoista 
yö- ja päivänavigoinnissa se-
kä maasto-osuudessa. Viimei-
sin kotimainen kilpailu on järjes-
tetty vuonna 2009. SM-merikil-
pailut ovat toimineet karsintakil-
pailuna Pohjoismaisiin reservi-
meriupseerien merikilpailuihin.

Reserviupseeriliiton alai-
set Pohjoismaiset reservime-

Mika Kuutti
Ltn res. Mika Kuutti on toiminut yhteysupseeritehtävissä   
15 laivastovierailulla/ tapahtumassa vuodesta 1999 alkaen.  
Kirjoittaja on aktiivinen Sininen Reservi ry:n toimija sen perustamisesta lähtien.

Aluksen päällikkö luotaa veden syvyyttä käsiluodilla.

Köysi rasti.

 mika kuutti

 mika kuutti
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kolmasosaa kokonaispisteistä.
Navigointiosuuksissa tar-

koituksena on ollut ensin mää-
rittää kilpailureitti kartalle pe-
rinteisiä menetelmiä käyttäen 
ja sitten ajaa reitti mahdollisim-
man tarkasti käsketyllä nopeu-
della. Reitin varrella on suoritet-
tu lukuisia kilpailutehtäviä. Suori-
tuksen aikana kilpailuveneen na-
vigointivälineet ja mittarit on pei-
tetty kelloa ja kompassia lukuun 
ottamatta. Meriosuuden aikana  
miehistö on vastaanottanut vilk-
ku- ja lippuviestejä. Joukkueelle 
on myös annettu muita tehtäviä, 
esimerkiksi veden syvyyden luo-
taaminen tietyssä paikassa.

Kilpailujoukkueeseen kuu-
luvat aluksen päällikkö, navi-
gaattori, viestittäjä ja ruorimies. 
Kilpailujoukkueet ovat olleet Re-
serviupseeriliiton, Reserviläislii-
ton ja Maanpuolustuskiltojen lii-
ton jäsenyhdistyksistä. Osallis-
tuvat yhdistykset ovat voineet 
ilmoittaa kilpailuun yhden tai 
useamman joukkueen. Lisäksi 
mukana on aikaisempina vuo-
sina ollut mm. Merisotakoulun 
reserviupseerikurssin joukkue.

Merkittävään ikään pääs-
syt arvokas reserviläisten merel-
linen kilpailumuoto on ollut vai-
pumassa unholaan. Ongelma-
na on ollut viime vuosina saada 
kasaan riittävää määrää osallis-
tuvia joukkueita. Samoin haas-
teita on esiintynyt kilpailun to-
teutusorganisaation henkilöstön 
löytämisessä.

Turun Reservimeriupseerit 
ry:n aloitteen ansiosta merelli-
sistä reserviläisyhdistyksistä, Re-
serviläisurheiluliitto ry:n, Maan-
puolustuskoulutus ry:n Meri-

puolustuspiirin ja Sininen Re-
servi ry:n edustajista koottu sel-
vitystyöryhmä kokoontui kah-
desti vuoden 2012 aikana. Työ-
ryhmän selkeäksi yhteiseksi nä-
kökannaksi muodostui, että on 
tärkeää palauttaa Merikilpailu ta-
kaisin toimintaan. Tiivis yhteistyö 
Merivoimien kanssa nähtiin eri-
tyisen tärkeäksi tässä asiassa.

Tulevaisuudessa kohderyh-
mä on edelleen Reserviupseeri-
liiton, Reserviläisliiton ja Maan-
puolustuskiltojen liiton jäsenyh-
distykset. Nämä kaikki ovat Re-
serviläisurheiluliiton jäsenyhdis-
tyksiä.  Valtaosa aktiivisista meri-
kilpailuihin osallistujista on myös 
Sininen Reservi ry:n jäseniä. Kil-
pailujen vahvan tulevaisuuden 
varmistamiseksi olisi tärkeää luo-
da mahdollisuus  maakuntajouk-
kojen, varusmiesten, RU-kurs-
sin, kadettien tai vaikkapa pal-
katun henkilökunnan joukkuei-
den osallistumiselle.

Nyt Reserviläisurheilulii-
ton tavoitteena on elvyttää me-

rikilpailutoiminta järjestämällä 
vuonna 2013 konseptiltaan uu-
distettu kilpailu. Yksityiskohdat, 
aika ja paikka ovat vielä avoin-
na, mutta kilpailun säännöt ja 
tehtävät tullaan sovittamaan 
ajanmukaisiksi, jotta kilpailusta 
saadaan nuorempiakin reservi-
läisiä houkutteleva ja helposti 
osallistuttava. Kilpailun toteutta-
misessa tullaan hyödyntämään 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) Meripuolustus-
piirin kurssikehystä.

Alustava uusi konsepti on 
esitelty Reserviläisurheiluliiton, 
Sinisen Reservin ja MPK:n Me-
ripuolustuspiirin toimesta Meri-
voimien esikuntapäällikölle, lip-
pueamiraali Veijo Taipalukselle 
Turussa syyskuussa 2012. 

Toivotaan, että niin vanhat 
konkarit kuin uudet asiasta in-
nostuneet aktivoituvat asiassa. 
Yhteistyössä Reserviläisurheilu-
liiton merimestaruuskilpailujen 
palauttaminen toimintaan on 
varmasti mahdollista.

Turvallisuus koulutus ennen pistooliammuntaa.

 mika kuutti
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Rannikkopuolustustietoutta
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan perinnejaos on julkaissut vuosien varrella useita kirjasia - 

lähinnä historiikkeja pääkaupunkiseudun edustalla olevista eri linnakkeista. Osa julkaisuista on tehty 

yhteistyössä Sotamuseon kanssa, ja muidenkin tekemien julkaisuja välitetään rajoitetusti. Kaikkia 

seuraavia julkaisuja on myytävänä Kuivasaaren rannikkotykistömuseossa ja niitä voi ostaa myös 

postimyyntinä killan kautta.

Killan puolesta julkaisuja myy:
Kristiina Slotte, Merivirta 16 as. 7, 02320 ESPOO, pk (09) 801 1116, gsm 050-525 0022, kristii-
na _ slotte[ät]yahoo.com

Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen Rannikkotykit 
1918–1998. Sotamuseo 1999, hinta 12 euroa 
+ postikulut.

Ove Enqvist: Kuivasaari. Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta ry. 2005, 64 sivua, mustavalko-
kuvia ja piirustuksia, hinta 5,00 euroa (sisältää 
postituskulut). 

Ove Enqvist: Mäkiluoto. Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta ja Forteca 2007. Kuudes täyden-
netty ja korjattu painos, 64 sivua, musta-val-
kokuvia ja piirroksia, sammandrag på svenska, 
summary in English. Hinta 5,00 euroa (sisältää 
postikulut.)

Ove Enqvist: Järvö. Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta ja Porkkalamuseon Ystävät 1998. 
Täydennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmes-
tyneestä kirjasesta, 26 sivua, musta-valkoku-
via ja piirroksia, sammandrag på svenska. Hinta 
5,00 euroa (sisältää postikulut).

Ove Enqvist: Vallisaari ja Kuninkaansaari. Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta ja Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin perinneyhdistys 2001. Täy-
dennetty uusintapainos vuonna 1988 ilmesty-
neestä kirjasesta, 48 sivua, musta-valkokuvia ja 
piirroksia. Hinta 5,00 euroa  (sisältää postikulut.)

Ove Enqvist: Robert Kajanuksen sauna ja hu
vila. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 1999. 
40 sivua, musta-valkokuvia ja piirroksia, sam-

mandrag på svenska. Hinta 5,00 euroa  (sisäl-
tää postikulut.)

Ove Enqvist: Robert Kajanus bastu och villa, 
Kyrkslätts Hembygdsförening ja Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta 2011, 40 sivua, musta-val-
ko- ja värikuvitus, 8.00 euroa (sisältää postikulut)

Ove Enqvist: Kellä saaret ja selät on hallus
saan... Rannikkopuolustuksen aluekysymyk-
set auto nomisessa ja itsenäisessä Suomessa, 
Maanpuolustuskorkeakoulu (väitöskirja) 2007, 
noin 400 sivua, väri- ja mustavalkokuvitus, 
Hinta 25 euroa + postikulut.

Ove Enqvist: Viisikymmentä toiminnan vuot
ta. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta. (killan 
50-vuotishistoria), Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta 2012,176 sivua, runsas musta-valko- 
ja värikuvitus, kiltalaisille ilmainen (postikulut 
maksettava), kiltaan kuulumattomille 10 euroa.

Manninen, Markus: Viapori. Merilinnoitus en-
simmäisessä maailmansodassa 1914–1918. 
Sotamuseo, 127 sivua, musta-valkokuvia ja 
piirroksia. Hinta 12 euroa + postikulut.

Itsenäisen Suomen rannikkotykistöä esittävä 
noin 36 minuuttia pitkä video tai DVD. Video 
kertoo rannikkotykistöstä vuodesta 1918 alkaen 
aselajin lakkauttamiseen saakka. DVD sisältää 
myös vanhempia videoita killan toiminnasta.

Merivoimien Tutkimuslaitoksen perinneyhdistys myy
Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, Terästä, 
Tekniikkaa. Itsenäisen Suomen 
meripuolustuksen tekninen tutkimus-, kehitys- 
ja koetoiminta. Sidottu, 270 s., koko 21,5 x 
30 cm, runsas mustavalko- ja väri kuvitus. 
Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse saa 
seuraavilta henkilöiltä: Antero Tanninen, PL 5, 

20241 TURKU. GSM 040 7705 613, antero.
tanninen@mil.fi, Jari Nieminen, PL 116, 02631 
ESPOO, GSM 040 7009 234, jari.nieminen@
mil.fi. On myös myynnissä Suomenlinnan 
Rannik kotykistökillalla.

http://www.rtkilta.net/toiminta/julkaisut
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Espoon meripelastusyhdistykselle 
uusi PV4-luokan meripelastusalus

M eripelastusseuran 
uusin, Espooseen 
sijoitettava pelas-

tusalus kastettiin pyhäinmies-
tenpäivänä 3.11. Helsingin Ete-
läsatamassa Vironaltaalla. Aluk-
sen kummina toimi sen hankin-
taa tukeneen Pekka Mölsän ty-
tär Emmi Mölsä, jonka mukaan 
alus sai nimekseen Emmi.

Mobimar Oy:n rakentaman 
PV4-luokan pelastusaluksen 
hankintahinta oli noin 680 000 
euroa. Yksityispankkiiri Pekka 
Mölsä lahjoitti Espoon Meripelas-
tajien omarahoitusosuuden kat-
tamiseksi 100 000 euroa. Han-
kinnan päärahoittaja oli Raha-au-
tomaattiyhdistys. Alus on ensim-
mäinen kolmen aluksen sarjas-
ta, seuraavat aluksen sijoitetaan 
Naantaliin ja Tampereelle.

– Uuden alustyypin rakenta-
minen on ollut useamman vuo-
den projekti ja on ollut hienoa ol-
la siinä mukana alusta lähtien, 
Pekka Mölsä kertoo. - Kun mi-
nulle tuli mahdollisuus vaikuttaa 
tämän uuden aluksen sijoitus-
paikkaan, niin Helsingin ja Tam-
misaaren merialueella kesäisin 
liikkuvana oli Espoon Haukilah-
dessa asemapaikkaansa pitävän 
Espoon yhdistyksen valinta var-
sin luonteva.

PV4 luokan meripelastus-
alus on 13,5 metriä pitkä ja 4,5 
metriä leveä. Sen syväys on 0,8 

metriä ja paino 14 tonnia. Moot-
toreina aluksessa on Caterpil-
lar C9 -koneet, joiden teho on 
575 hv/kone. Vesijetteinä toimi-
vat Rolls-Roycen FF340-jetit in-
terceptoreilla, ja alusta ohjataan 
Vector Stick -ohjausjärjestelmän 
avulla. Veneen matkavauhti on 
30 solmua ja huippunopeus 35 

solmua. Aluksessa on monipuo-
linen meripelastusvarustus ensi-
apuvarusteineen ja sammutus-
pumppuineen sekä nykyaikai-
nen navigointi- ja viestintälaitteis-
to. Keulakajuutassa on paaripo-
tilaan kuljetusmahdollisuus. Alus 
on suunniteltu toimimaan avove-
sikaudella kaikissa olosuhteissa, 
aluksen miehistönä on vähintään 
päällikkö ja kaksi kansimiestä. 

Uuden aluksen saanut Es-
poon Meripelastajat on yksi Me-
ripelastusseuran eniten pelas-
tus- ja avunantotehtäviä vuosit-
tain suorittavista yhdistyksistä. 
Kaudella 2011 yhdistyksen pe-
lastusalukset hoitivat 74 tehtä-
vää ja kuluvalla kaudella on teh-
täviä tähän mennessä kertynyt 
71. Yhdistyksen toiminta-alue 
kattaa merialueen Helsingistä 
Porkkalaan ja aina Viron ran-
nikkoa myöten.

Timo Kellokoski Tapahtum
at

PV4 Saaristomerellä matkavauhdissa. 

matti nuRmi

matti nuRmi

Uuden aluksen ohjaamo, vasem-
malla edessä navigaattorin työpis-
te, oikealla edessä ruorimiehen 
työpiste, oikealla takana päällikön 
työpiste.
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Motto:
Kun painui päät muun kansan, maan, 
me jääkärit uskoimme yhä. 
Oli rinnassa yö, tuhat tuskaa, vaan 
yks aatos ylpeä pyhä: 
Me nousemme kostona Kullervon, 
soma on sodan kohtalot koittaa. 
Satu uusi nyt Suomessa syntyvä on, 
se kasvaa, se ryntää, se voittaa. 

(Sanat: Heikki Eliel Nurmio 1887–1947)

Meriupseerit  
jääkärien jäljillä 
Tämänvuotisia syysmatkalaisia on täysi syy kadehtia, sillä matkaoppaamme eversti 

Sampo Ahto ei ollut vain hyvä, vaan kerrassaan loistava. Hän onnistui elävöittämään 

lähes sadan vuoden takaiset tapahtumat siten, että välillä tuntui kuin olisimme olleet 

niissä itse mukana. Saimme hänen opastamanaan kuvan siitä, millaiset olivat isän-

maamme itsenäisyyden syntyvaiheet. Kertasimme monia ennestään tuttuja asioita, 

mutta opimme lisäksi paljon uutta ja sanoisin mieltä nostattavaa. Sekin tuli selväk-

si, että asioita ja tapahtumia täytyy tarkastella niiden tapahtuma-aikaisissa asiayh-

teyksissä eikä käyttää nykypäivän arvosteluperusteita. Sata vuotta sitten vallinneet 

olosuhteet poikkeavat monin tavoin niistä, joissa tällä hetkellä elämme. Tässä mat-

kakertomuksessa on myös kolmen mukanamme olleen kadetin kirjoittamaa tekstiä 

editoituna osaksi kokonaisuutta.

Nyyrikki Kurkivuori sekä Oskari Koivisto, Joel Mattsson ja Max Moberg

ri. Hän palveli Viron merivoimis-
sa vuodesta 1930 alkaen. Hä-
net, yhdessä maanmiehensä Ar-
nold Naelin kanssa, komennet-
tiin vuonna 1932 Suomeen Me-
risotakouluun, mistä hän 1934 
valmistui meriupseeriksi 9. me-
rikadettikurssilta. Valmistuttuaan 
hän siirtyi aliluutnanttina palve-
lukseen oman maansa merivoi-
miin aluksi erilaisiin nuoremman 
upseerin tehtäviin. Komennus 
harjoittelijaksi sukellusvene Lem-
bitille tuli 11.10.1937. Loodus oli 
Suomessa opiskellessaan osallis-
tunut myös koululaiva Suomen 
Joutsenen kauko-purjehduksel-
le. Uraa pohjustettiin palveluk-
sella Peipsijärven laivasto-osas-
tossa, merivoimien viestiyksikös-
sä ja koulutuskomppaniassa. Hä-

Tapahtum
at

M eriupseeriyhdistyk-
sen syysmatka 
2012 suuntautui 

tänä vuonna Baltiaan, minne 
lähdimme jääkärien jäljille. Lai-
valla Tallinnaan saavuttuamme 
siirryimme merimuseoon ihai-
lemaan museon vetonaulaa su-
kellusvene Lembitiä, joka komei-
li keskellä vanhaa vesitasohal-

lia. Täytyy myöntää, että nykyai-
kaisiin aluksiin verrattuna sisäti-
lat olivat todella askeettiset, joten 
täytyy nostaa hattua aikoinaan 
palveluksessa olleille miehille.

Kerrottakoon tässä Lembi-
tillä upseerina palvelleesta Suo-
men-poika Leopold Loodukses-
ta (1911–1967). Hän oli Viron 
puolustusvoimien kaaderiupsee-
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se ja matkamme jatkui Pärnun 
ja Ainažin (Heinaste) kautta Lat-
vian pääkaupunkiin n. 700 000 
asukkaan Riikaan. Matkaa oli tai-
tettavana n. 330 kilometriä, mut-
ta se meni joutuisasti leppoisia 
tarinoita ja kaskuja kertoillen. 
Asiantuntijaoppaamme Sampo 
Ahto kertoili meille historiallisia 
faktoja. Riiassa vietetyn yön ja 
lyhyen kaupunkikierroksen jäl-
keen matkamme jatkui Jurmalan 
kautta kohti Kalparitariston vuon-
na 1263 Kuurinmaalle perusta-
maa nykyisin n. 80 000 asuk-
kaan Liepājaa (Libau).

Pfadfindereistä 
rintamapalvelukseen

Jos olisimme halunneet lähteä 
seuraamaan jääkäreiden jälkiä 

net komennettiin alkuvaiheen jäl-
keen uudelleen Viron nykyaikai-
simmille sota-aluksille so. sukel-
lusveneille. Sukellusvenepalvelus 
keskeytyi vuonna 1939, jolloin 
Loodus oli heinäkuussa pääesi-
kunnan II osaston päällikön mää-
räämässä tehtävässä Saksassa. 

Vuonna 1937 alkanut su-
kellusveneupseerin ura jatkui 
nousujohteisena. Hän palveli Vi-
ron molemmilla sukellusveneil-
lä, ajoittain Kalevilla, pääasias-
sa kuitenkin Lembitillä. Vuoden 
1940 huhtikuussa Loodus mää-
rättiin Lembitin miina- ja torpe-
doupseeriksi ja syyskuussa aluk-
sen ensimmäiseksi upseeriksi. 
Hänet myös ylennettiin luutnan-
tiksi vuonna 1940. Seuraavana 
vuonna Saksan armeijan edettyä 

Viroon luutnantti Leopold Loodus 
palveli Hiidenmaan ja Saaren-
maan sotatoimissa maihinnou-
suveneen päällikkönä. Hän tu-
li Suomeen elokuussa 1943 ja 
palveli täällä Helsingin laivasto-
asemalla, vartiomoottorivenelai-
vueessa, Koivistoa evakuoitaessa 
tykkivene Uusimaan ensimmäi-
senä upseerina ja vielä ennen so-
dan päättymistä tykkivene Karja-
lan päällikkönä. Hänet ylennettiin 
syyskuun alussa 1944 kapteeni-
luutnantiksi, missä kuussa asele-
von astuttua voimaan hän pois-
tui Suomesta Ruotsin kautta Ka-
nadaan, missä hän kuoli vuonna 
1967. Kapteeniluutnantti Loodus 
on palkittu sotilasansioistaan 4. 
luokan vapaudenristillä.

Viron merimuseo jäi taak-

Näkymä Viron merimuseosta. mauRi väänänen
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aivan alusta, olisi meidän pitä-
nyt käydä aluksi Ostrobotnialla, 
missä kaikki alkoi todennäköi-
simmin 20. marraskuuta 1914. 
Sieltä matka olisi voinut jatkua 
vaikkapa Hyrynsalmen kautta 
”Hallan ukon” (Juho Alfred Heik-
kisen) pirtin (nykyisin Seurasaa-
ren ulkomuseossa) kautta etap-
pitietä Ruotsiin sieltä edelleen 
Saksaan Lockstedter Lageriin 
(nykyiseen Hohenlockstedtiin). 
Ensimmäiset 55 koulutettavaa 
saapuivat sinne 25. helmikuuta 
1915. Alkuvaiheessa koulutettiin 
”partiolaisia” (Pfadfinder), mutta 
28. elokuuta 1915 Saksan keisa-
rin Wilhelm II:n allekirjoittamalla 
käskyllä Pfadfinder-kurssi laajen-
nettiin pataljoonaksi nimellä Aus-
bildungstruppe Lockstedt (Lock-
stedtin koulutusjoukko). Sen vah-
vuudeksi määrättiin neljä kivää-
rikomppaniaa, konekiväärikomp-
pania ja pioneerikomppania. Ta-
vanomaisen saksalaisen jääkäri-
pataljoonan kokoonpanosta poi-
keten siihen tuli kuulumaan myös 
mm. tykistö- ja pioneeriyksiköi-

tä. Päälliköksi tuli majuri Maxi-
milian Bayer. Lockstedter Lage-
rissa saatua koulutusta oli nyt 
tarkoituksenmukaista täyden-
tää rintamakokemuksella. Asial-
le saatiin suostumus ja maalis-
kuussa 1916 ja pataljoonan lii-
kekannallepanokäsky annettiin 
3. toukokuuta 1916. Rintama-
kelpoiseksi arvioidulle joukko-
osastolle annettiin 9. toukokuu-
ta 1916 nimeksi Kuninkaallinen 
preussilainen jääkäripataljoona 
27 (Königlich Preussisches Jä-
gerbataillon Nr. 27). Koulutuk-
seen jäävä täydennysjoukko säi-
lytti edelleen vanha nimen. Jot-
ta vältyttäisiin suurilta tappioilta, 
suomalainen pataljoona sijoitet-
tiin rintamapalvelukseen 8. ar-
meijan osana. Se oli palvelukses-
sa jaksoittain kesäkuun 1915 ja 
maaliskuun 1917 välisenä aika-
na. Tämän sotajoukon jäljillä me 
syysmatkallamme kävimme.

Matka Liepajaan kulki Jää-
käripataljoona 27. taisteluase-
mien ja hautausmaan kautta, 
joka sijaitsee Riianlahdella. Tä-

mä kunnioitusta herättävä paik-
ka jäi jokaisen sotilaan mieleen 
sen ainutlaatuisen tarinan ja kau-
niiden muistomerkkien takia. Jo 
täällä osa nuorista suomalaisis-
ta miehistä antoi oman henken-
sä Suomen itsenäisyyden puo-
lesta. Rantatie 126:n varrella on 
tienviitta, jossa lukee ”Somu jé-
geru”. Se osoittaa vuonna 1997 
uudelleen pystytetylle, Salpa-lin-
jalta tuodulle, hiotulle muistoki-
velle. Jääkäriristin lisäksi kivessä 
ovat sekä suomen- että latvian-
kieliset tekstit. Puolentoista kilo-
metrin päässä tien pohjoispuolel-
la Klapkalnciemsin (Dumbe) ky-
lässä sijaitsee edellä mainittu so-
tilashautausmaa. Hautausmaalla 
ovat viimeisen leposijansa saa-
neet jääkärit Frans Viktor Heino-
nen, Viktor Kamis, Emil Kanto-
la Einar Myntti ja Konrad Johan 
Olof Pehrsson.

Ajoimme Liepajaan Tukum-
sin (Tuckums) kautta. Yövyimme 
siellä sekä tulo että lähtöpäivänä 
tutustuimme jääkäreihin liittyviin 
kohteisiin. Näimme mm. entisel-

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

Hei, 
ohessa tuki-ilmoituksemme Eläkeliiton Satakunnan piirin joulujulkaisuun 
2 perusilmoitusruutua, 4-väri 60,- €, koko sovitettuna tilaan. 
 
terveisin  
Raikka Oy    
Tapio Leppinen 
 
 
 
 
 
 
 

Turvallista yhteiskuntaa rakentaen 
 

 
 

www.raikka.fi 

Turvallista yhteiskuntaa rakentaen

www.raikka.fi
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lä Alleestrassella (Alejas iela) si-
jaitsevat Hansa-kasarmit, joihin 
osa suomalaispataljoonasta oli 
majoitettuna sen ollessa ranta-
vartiossa ja täydennyskoulutuk-
sessa 24.3.1917–13.2.1918 vä-
lisenä aikana. 

Suomalaismuisto elää 
Trinitatiskirkon seinässä

Entinen Libau on lähes täysin 
tuhoutunut 1900-luvulla käy-
dyissä sodissa. Se sydän Ro-
zu laukums (saks. Rosenplatz) 
ei ole enää entisellään. Jääkäri-
en Libau on tainnut olla melkoi-
nen kaupunki myös iloineen ja 
riemuineen (vapaasti tulkittuna 
Wein, Weib und Gesang). Lie-
nevätkö Sam Sihvolla olleet ne 
mielessään hänen myöhemmin 
kirjoittaessaan kuuluisaa laulu-
näytelmäänsä ”Jääkärin morsi-

an” (1921)? Millaisia ”taistoja” 
nuoret miehet ovatkaan joutu-
neet käymään varuskuntakau-
pungissaan. Laulussa ” Käy roh-
keena taistoon mies Suomen” 
annetaan selvä vihje.

Jääkäriperinteitä ajatellen 
yksi tärkeimmistä rakennuksis-
ta Trinitatis- eli Pyhän Kolminai-
suuden kirkko on kuitenkin säi-
lynyt. Kirkkorakennus on ulko-
apäin vaatimattoman näköinen 
ja pikaisen kunnostuksen tar-
peessa, mutta sisäosiltaan se 
on saatettu entiseen loistoon-
sa. Kauniisti restauroidun kirk-
kosalin seinällä on muistolaat-
ta, jossa on teksti:

”Suomalaiset jääkärit van-
noivat täällä 13. helmikuuta 
1918 uskollisuutta Suomen lail-
liselle hallitukselle lippunsa vih-
kimistilaisuudessa ennen lähtö-

ään maansa vapaustaisteluun.” 
Matkamme ehkä liikuttavin 

käyntikohde oli luontoäidin hel-
lässä huomassa neuvostomie-
hityksessä säilynyt entinen Gal-
lingin (nyk. Bitite) hautausmaa. 
Siellä saimme nähdä sekä saksa-
laisen että suomalaisen, taiteilija 
Aarno Karimo suunnitteleman, 
muistokiven. Kivessä on teksti: 
”Tässä lepäävät isänmaan itse-
näisyyden puolesta ensimmäisi-
nä kaatuneet suomalaiset jääkä-
rit Alfred Hyytinen 13.6.1916, 
Max Kronqvist 25.6.1916, Ilma-
ri Pahkajärvi 15.8.1916 – K.J.B. 
27 – Wiipurin suojeluskuntapiiri 
pystytti patsaan.”

Tutustuimme myös Aizpu-
ten (Hasenpott) läheisyydessä 
sijaitsevassa aikanaan Manner-
heimeille (C. G. E:lle ja puolisol-
leen Anastasia Arapovalle) kuulu-

Muistomerkki Klapkalnciemsissa. mauRi väänänen
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neessa Apriki’n (Appricken) kar-
tanossa. Yövyimme Valmieras-
sa (Wolmar) ja jatkoimme seu-
raavana päivänä Valka/Valgaan 
(Walk). Tutustuimme tämän kak-
soiskaupungin Johanneksen kir-
kon seinään kiinnitettyyn Poh-

Oy TELVA Ab, Arentitie 3
00410 HELSINKI 

 0207 939 300 , fax 0207 939 399 
www.telva.fi

Telva – MTU 
yhteistyön 

60v juhlavuosi

jan poikain muistolaattaan. Mat-
kamme varrelle osui vielä toinen-
kin Viron vapaussotaan liittynyt 
paikka so. Pajun kartanon (Luh-
de-Grosshof) alue. Kerrottakoon 
muutamalla sanalla suomalaisva-
paaehtoisista.

Viron vapaussodassa 
3700 suomalaista

Viron vapaussodassa taisteli yli 
3700 suomalaista, joista jääkä-
reitä oli 80 miestä, sekä kah-
dessa kansallisessa osastossa 
että virolaisissa yksiköissä. Poh-
joisella so. Narvan rintamalla 
taisteli ruotsalaissyntyisen ma-
juri (sittemmin eversti) Martin 
Ekströmin komentama vahven-
nettu pataljoona eli ”Ensimmäi-
nen suomalainen vapaajouk-
ko”. Eteläisellä rintamalla taiste-
luihin osallistui virolaissyntyisen 
eversti Hans Kalmin komenta-
ma ”Pohjan Poikien” rykment-
ti. Vapaaehtoisjoukon yhteisenä 
päällikkönä toimi kenraalimajuri 
Martin Wetzer. Pajun taistelus-
sa 31.1.1919 suomalaisia kaa-
tui 27 ja haavoittui 39. 

Pysähdyimme vielä Viljan-

Jääkäreiden valakirkossa.
mauRi väänänen
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dissa, mistä lounaan jälkeen 
ajoimme Tallinnaan noustak-
semme jälleen laivaan koti-
matkaa varten. Hieno matka 
on jälleen takanapäin. Se mi-
tä osaa jääkärit Suomen histo-
riassa näyttelivät, lienee meil-
le nyt entistä tutumpaa. Kii-
tos kuuluu Sampo Ahdolle. Il-
man Saksassa koulutettuja jää-
käreitä vapaussodan kulku oli-
si saattanut olla täysin toisen-
lainen. Heistä suuri osa jäi so-
dan päätyttyä runkohenkilös-
töksi muotoutumassa oleviin 
kansallisiin puolustusvoimiim-
me. Todelliset sotilaalliset ky-
kynsä jääkärit näyttivät pari-
kymmentä vuotta myöhem-
min joutuessaan puolusta-
maan maamme vapautta kol-
messa peräkkäisessä sodassa. 
He olivat 1939–45 taistelevan 
armeijamme selkäranka. Kun-
niajäsenillemme Yrjö Halosel-
le ja Antonio Veltheimille kiitos 
siitä, että omalla läsnäolollan-
ne rikastutitte matkamme an-
tia monin eri tavoin ja siirsitte 
arvokasta meriupseeriperinnet-
tä suoraan meriupseerikuntaan 
valmistuville nuorimmille jäse-
nillemme. Vielä ei ole selvää, 
millaisia ovat tulevat työtehtä-
vät muuttuvissa merivoimis-
sa seuraavina vuosikymmeni-
nä. Toivokaamme menestystä 
kadeteille tulevassa hienossa 
ammatissa ja elämässä yleen-
säkin. Lämmin kiitos olkoon 
puheenjohtajallemme Markus 
Aarniolle sekä MY: n hallituk-
sen jäsenille, jotka ovat olleet 
järjestelyvastuussa. Tapaami-
siin ensi vuoden matkalla!

K esällä 2011 julkais-
tiin Ove Enqvistin ja 
Taneli Eskolan kir-

ja ”Kruunun jalokivet. Valli-
saari ja Kunin kaansaari”. Sii-

hen liittyen järjestettiin kesäl-
lä 2011 valokuvanäyttely tai-
teen tohtori Taneli Eskolan va-
lokuvista Vallisaaresta ja Ku-
ninkaansaaresta. Pyynnöstä 
tämä näyttely avattiin täyden-
nettynä Suomenlinna-museos-
sa 1.11.2012. Avajaispuhees-
sa Suomenlinnan hoitokunnan 
johtaja Maire Mattinen ke-
hui näyttelyn kuvia ja kiitti sii-
tä, että näyttely oli saatu Suo-
menlinnaan. Taneli Eskola ker-
toi vieraille näyttelyn ja eri kui-
vien taustoista.  Näyttely tulee 
olemaan esillä Suomenlinnas-
sa ainakin 3.3.2013 saakka, 
mahdollisesti pidempään.

Taneli Eskolan valokuvia 

Vallisaaresta ja 
Kuninkaansaaresta 
Suomenlinnassa kevääseen 2013

Ove Enqvist

Taneli Eskola kertoo kuvista näyttelyvieraille.

ove enqvist

ove enqvist

Taneli Eskola.

Tapahtum
at
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Ove Enqvist

Vuonna 2014 vietetään Riilah-
den taistelun 300-vuotisjuh-
lat Hangon alueella. Valmiste-
lut ovat jo pitkällä, mutta pal-
jon on vielä tekemättä. Juhlista 
kuullaan Rannikon Puolustajan 
tulevissa numeroissa.

Toinen suuri teema oli Venä-
jän ja Suomen yhteisen rannikko- 
ja meripuolustuksen tutkiminen. 
Kokous oli yksimielinen siitä, et-
tä venäläis-suomalainen kattava 
teos Pietari Suuren merilinnoituk-
sesta on tarpeen, ja sellaisen ai-
kaansaaminen otettiin kokouk-
sen jatkotyösuunnitelmaan.

Yllä mainittujen teemojen li-
säksi käsiteltiin muita aiheita ku-
ten Forum Marinumin ja Pietarin 
Merisotamuseon yhteistä näytte-
lyä suomalaissyntyisestä amiraali 
Johan Fredrik Oscar von Kraeme-
ristä (1829–1904). Näyttely on 
ensin esillä Forum Marinuminis-
sa vuonna 2013. Tarkkaa aikaa 
Pietarin Merisotamuseossa ei voi-
da vielä määritellä, koska museon 
uusien tilojen avaaminen on pa-
hasti myöhässä, ja vanhakin mu-
seo on jo suljettu.

Sotahistoria ei enää erota kansoja,
se yhdistää niitä

Venäjän ja Suomen välinen merikokous Pietarissa ja Kronstadtissa 24.–26. lokakuuta 

J o vuosia on lähinnä Ky-
menlaakson ja Pietarin vä-
lillä pidetty ns. merikoko-

uksia, joissa kaksi kertaa vuo-
dessa käsitellään meriteeman 
liittyviä yhteistyökysymyksiä ku-
ten meripelastusta, öljyntorjun-
taa ja merellistä matkailua. Vii-
me vuosina aiheisiin on liitet-
ty myös merihistoria. Suomen 
puolella on Kymenlaakson lisäk-
si vuosien varrella tullut mukaan 
rannikkokaupunkeja Turusta 
saakka. Kolmipäiväinen kokous 
pidetään normaalisti kaksi ker-
taa vuodessa, kerran Venäjällä ja 
kerran jossakin Suomen rannik-
kokaupungissa. Kokouksiin pyri-
tään liittämään jokin merihistori-
allinen yleisöseminaari.

Merikokous pidettiin Pieta-
rissa ja Kronstadtissa 24.-26. 
lokakuuta. Kokous aloitettiin 
seminaarilla Pietari-Paavalin lin-
noituksessa. Ensimmäisen illan 
seminaarissa Merikeskus Forum 
Marinumin amanuenssi Jarmo 
Saarinen kertoi ensin Suomes-
sa Neuvostoliitolle rakennetuis-
ta sotakorvausaluksista. Sen jäl-
keen venäläinen miinanraivaaja-
veteraani kertoi Suomenlahden 
miinanraivauksista toisen maa-
ilmansodan jälkeen.

Varsinaisessa merikokouk-
sessa jakaannuttiin työryhmiin. 
Merihistoriaryhmässä nousi 
erityisesti esille kaksi teemaa. 

Merihistroriallisen seminaarin puheenjohtaja Ljalin, keskellä tulkki.

ove enqvist

ove enqvist

Malli Kronstadtin ensimmäisestä 
linnoituslaitteestaa Kronslotista.

Tapahtum
at
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Ove Enqvist

H
istoria

G angutskaja Slava-yh-
distyksen perusta-
miskokous pidettiin 

24. syyskuuta 2011 ja se on 
rekisteröity 22.12.2011. Järjes-
tön toiminnan päämäärä on sen 
sääntöjen mukaan edistää Itä-
meren maiden historian vähän 
tutkittujen kysymyksien (muun 
muassa suuren Pohjan sodan ja 
maailmansotien jaksojen) tutki-
mista, historian tapahtumien 
ja niiden taustalla olevien teki-
jöiden objektiivisen kuvan kai-
kinpuolinen selvittäminen sekä 
kyseisen kuvan valaiseminen ja 
tunnetuksi tekeminen.

Yhdistyksen toimintamuo-
toja ovat yhteistoiminnan jär-
jestäminen ja ylläpitäminen ko-
timaisten (venäläisten) ja ulko-
maisten tutkijoiden välillä infor-
maation, lähdemateriaalin, tutki-
musten ja niiden tuloksien vaih-
toa varten. Tavoitteidensa saa-
vuttamiseksi yhdistys mm. osal-
listuu näyttelyihin, seminaarei-
hin ja konferensseihin sekä jär-
jestää ilmaisia näyttelyjä, semi-
naareja ja konferensseja.

Yhdistyksellä ei ole jäsen-
maksua, mutta liittymisestä pe-
ritään pieni liittymismaksu. Kiin-
nostuneet voivat ottaa yhteyttä 

Gangutskaja Slava
– alueellinen vapaaehtoinen tieteellis- ja valistusjärjestö 

Leonid Amirhanov, kustantaja ja päätoimittaja, puhuu yhdistyksen kokouksessa. yhDistyksen aRkisto

yhDistyksen aRkisto

Yhdistyksen kokoelmissa olevia 
teoksia.

yhdistyksen sihteeriin osoitteel-
la: Andrey Nikitin, hemnik@list.
ru tai gangutI7@aport.ru, puh. 
(812) 379-23-71, (812) 521-
55-90.
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H
istoria

V uonna 2014 tulee ku-
luneeksi 300 vuot-
ta Riilahden meritais-

telusta, joka käytiin Ruotsin ja 
Venäjän laivastojen välillä Han-
koniemen pohjoispuolella 27. 
heinäkuuta 1714. Taistelun 
300-vuotisjuhlaa aiotaan juhlia 
näyttävästi Hangossa. Taistelus-
ta on valmisteilla kesäksi 2014 
juhlanäyttely Hangon museoon, 
josta se siirtyy Turkuun Forum 
Marinumiin. Näyttelyn raken-
tamiseen ja itse juhlallisuuksiin 
osallistuu yhteistyökumppanei-
ta myös Ruotsista ja Venäjältä.

Lokakuussa Pietarissa pi-
detyssä Suomenlahden meriko-
kouksessa Riilahden taistelusta 
esitelmöi venäläinen professori 
Pavel Krotov. Hänen mukaansa 
taistelua pidetään Venäjällä eri-
tyisen merkittävänä siksi, että sil-
loinen hallitsija Pietari Suuri joh-
ti sitä henkilökohtaisesti. Vanhoi-
hin asiakirjalähteisiin nojaten hän 
nosti esiin kaksi Pietari Suuren 
toimenpidettä, joiden jäljet toi-
vottaisiin paikannettavan ennen 

juhlia: Alusten vetoura Hankonie-
men poikki ja Pietarin itse hak-
kaama kalliomerkki.

Alusten vetoura 
”Dragsvik” 

Hankoniemeä vartioineen ruot-
salaisen laivasto-osaston hä-
määmiseksi ja voiman hajotta-
miseksi Pietari Suuri määräsi 
raivattavaksi Tvärminnen puolel-
ta Hankoniemen pohjoispuolel-
le, nykyiselle Dragsvikin lahdel-
le, uran, jota pitkin joitakin aluk-
sia voitaisiin vetää ruotsalaisten 
selustaan. Vetouran pituus oli eri 
lähteiden mukaan 2,5–2,9 km 
ja se oli ainakin osittain päällys-
tetty lähimetsistä hakatulla puu-
tavaralla. Uran jäljet ovat maas-
tosta aikoja sitten hävinneet, 
mutta reitti voisi vielä olla pää-
teltävissä ja merkittävissä.

Pietarin Suuren 
kalliomerkki

Krotovin mukaan Pietari Suuri 
oli itse mukana merkitsemässä 
uraa maastoon. Perässä kulke-

nut mittamies on myöhemmin 
muistellut, että pohjoisrannal-
le päästyään Pietari käski heti 
aloittaa hirsien kaatamisen ve-
touralle ja ”suvaitsi itse asettua 
rannalle pitkäkseen ja hakata 
erääseen kiveen ristin.” 

Toisen lähteen mukaan 
eräs venäläinen matkustaja löy-
si v 1743 paikallisen asukkaan 
avulla vetouran ja ”sen kiven, 
jossa oli tsaarin hakkaama risti 
ja sen alla kirjain P.”

Ristin muotoa lähteet eivät 
kerro, mutta Krotov otaksuu sen 
olleen laivaston käyttämä vino-
risti eli Andreaan risti. 

Rannikon Puolustaja-leh-
ti pyytää niitä henkilöitä, joil-
la mahdollisesti on tietoja kal-
liohakkauksen ja /tai vetouran 
sijainnista ottamaan yhteyttä 
lehden toimitukseen tai kirjoit-
tajaan toukomatti.makinen@
kolumbus.fi, jolla on hallussaan 
Krotovin venäjänkielinen esitel-
mä lähdeluetteloineen.

Riilahden taistelun 
merkkivuosi lähestyy 
–  Pietari Suuren kalliomerkki kateissa

Matti Mäkinen
Kirjoittaja on kommodori evp
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Järjestöt

Meriupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys

P erinteinen Tourin-tussa-
ri -ammunta ammuttiin 

16.10.2012 Upinniemen ampu-
maradalla kauniissa syyssääs-
sä. Paikalle saapui neljä am-
pujaa kilpailemaan kivääristä 
ja "sisäisestä villapairasta". An-
tero Kuhalampi oli varannut ra-
dan ja seet, muista järjestelyistä 
ja ammunnan johtamisesta vas-
tasi Torsti Annala.

Touritussari
1. Torsti Annala 

15 osumaa

2. Pertti Gostowski 
10 osumaa, 105 pistettä

3. Vesa Ennevaara 
10 osumaa, 92 pistettä

4. Kauko Lehtinen 
5 osumaa

Sisäinen villapaita
1. Torsti Annala 

129 pistettä
2. Pertti Gostowski 

105 pistettä
3. Vesa Ennevaara 

92 pistettä

4. Kauko Lehtinen 
54 pistettä

Meriupseeriyhdistys toivot-
taa jäsenilleen oikein hyvää jou-
lua ja rauhallista uutta vuotta!

 Meriupseeriyhdistyksen sihteeri 
Kapteeniluutnantti 

Elena Ojala
Merisotakoulu 

PL 5, 00191 Helsinki 
p. 0458413070

Ensi vuoden jäsenretki 
tehdään Berliiniin 

Lentomme lähtee Helsingistä per-
jantaina 26.4. klo 07.00 ja kotiin 
palaamme aikataulun mukaan 
sunnuntaina 28.4. (maanantain 
puolella klo 00.25). Isäntänäm-
me Berliinissä toimii kommodori 
Juha Pallaspuro.

Majoitus on varattu (kah-
den hengen huone) Ivbergs 
Premium Hotel Berliinistä. Len-
tolippuja on ennakkovarattu ja 
-maksettu 30 kpl.

Ohjelmaan tullee kuulu-

maan tutustumista kulttuuriin 
ja aseteollisuuteen sekä ajan-
kohtaisia esityksiä Saksan puo-
lustusvoimista.

Matkan hinta on 400 eu-
roa. Ilmoittautumiset sihteeril-
le, jolta saat myös maksuohjeet.

Näin ennakkotietona:

Ensi vuoden vuosikokous on 
suunniteltu pidettävän Kotkassa.

Muistathan ilmoittaa muut-
tuvat osoite- ja sähköpostitieto-
si  yhdistyksen taloudenhoitajal-
le ja/tai sihteerille

Yhteystiedot:

taloudenhoitaja:
rauni.jaaskelainen 
@rannikonpuolustaja.fi.

sihteeri:
jarmo.valtimo 
@rannikonpuolustaja.fi
puh 040 5647695

RUY:n hallitus toivottaa 
kaikille jäsenille ja RP-lehden lu-
kijoille rauhallista joulua ja on-
nellista uutta vuotta.

Ensi vuoden jäsenretki Saksaan 26.-28.4.2013
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Järjestöt

Sininen Reservi

Meripuolustuspäivä Merisotakoululla Suomenlinnassa 

Meripuolustajille puolustusvoimauudistus tar                   joaa sekä mahdollisuuksia että haasteita

Toiveet, epävarmuus, ukkoutuminen ja pitkäjänteisyyden tavoittelu sävyttivät tämän-

vuotista Sinisen reservin ja Merivoimien yhdessä järjestämää Meripuolustuspäivää. 

Kaikkien keskustelukanavien avaaminen, ennakkoluuloton vaihtoehtojen huolellinen 

punnitseminen ja aiempaakin tiiviimpi yhteistoiminta ovat puolustusvoimauudistuk-

sessa arvossaan.

M erisotakouluun kokoon-
tui lauantaina 27.10. yli 

kahdeksankymmentä aktiivitoi-
mijaa päivittämään sekä  ajan-

kohtaisia Merivoimien että me-
rellisen vapaaehtoisen maan-
puolustustoiminnan asioita.

Merisotakoulun johtaja, 

kommodori Sakari Martimo ava-
si päivän todeten Merisotakou-
lun osalta uudistusten myötä 
asioiden olevan hyvässä mallis-

 mika kuutti

Meripuolustuspäivän osallistujat palaavat lounaalta esityksien pariin.
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Sininen Reservi

Meripuolustuspäivä Merisotakoululla Suomenlinnassa 

Meripuolustajille puolustusvoimauudistus tar                   joaa sekä mahdollisuuksia että haasteita
sa. Puolustusvoimien organisaa-
tiomuutos tuo Merisotakoululle 
muiden runsaasti mahdollisuuk-
sia, myös ison työntutkimusken-
tän uudelleen organisoinnin.

Sinisen Reservi ry:n puo-
lesta vieraat toivotti tervetulleik-
si puheenjohtaja Jarmo Holm. 
Päivän vetäjä, Sinisen Reser-
vin varapuheenjohtaja Reima 
Mäkeläinen esitti kiitokset Me-
risotakoululle ja totesi puolus-
tusvoimauudistuksen tuovan 
mahdollisuuksia myös vapaa-
ehtoiskentälle. Yhteistyö meri-
voimien kanssa on ollut hyvä. 
Tahtotila vapaaehtoisella maan-
puolustuspuolella on selkeä, 
toiveina ovat jatkuvuus, nuori-
en saamien mukaan sekä sivii-
liosaamisen monipuolinen hyö-
dyntäminen.

Merivoimien esikuntapääl-
likkö lippueamiraali Veijo Tai-

palus kertoi merivoimien kehi-
tysnäkymistä.

Merivoimien osalta orga-

nisaatiomuutoksessa henkilös-
tön määrän muutos jäi pienem-
mäksi odotetusta. Merivoimil-
la on menossa monia hankkei-
ta, joista osa on yhteisiä mui-
den puolustushaarojen kans-
sa. Rahoitus hankkeiden osalta 
on vuoden 2017 jälkeen avoin. 
Merivoimien alustilanne on tällä 
hetkellä hyvä.  Päätökset 2025 
aluskalustosta luopumisesta tu-
lisi tehdä tämän vuosikymme-
nen puolella.

Operaatio Atalanta 2013 
tehtävänä on Maailman elin-
tarvikeohjelman (WTP) alus-
ten suojelu niiden toimittaes-
sa elintarvikeapua Somaliaan, 

 mika kuutti

 mika kuutti

Merisotakoulun johtaja kommodori Sakari Martimo kertoo 
Merisotakoulun kuulumiset osallistujille.

Merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Veijo Taipalus käsittelee 
Merivoimien kehitysnäkymiä.
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maan rannikkovesillä liikkuvien 
alusten suojelu sekä meriros-
vouden aseellisten ryöstäjien 
ennalta ehkäiseminen ja torjun-
ta. Rekrytointi operaation alus-
suojausosastoon (Autonomus 
Vessel Protection Detachment, 
AVPD) on meneillään.

Komentaja Ismo Korhosen 
esitys sisälsi Merivoimien uudis-
tuksen osana puolustusvoimien 
uudistusta. Hän toi esiin näkö-
kulman vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen. Verkostoitu-
minen sekä kansallisessa että 
kriisinhallintatyössä on merkit-
tävää; varautuminen, erilaisen 
osaamisen hyödyntäminen, jo 
opittujen taitojen hyödyntämi-

nen ja varusmiespalvelun jäl-
keinen toiminta, ovat keskeisiä 
kysymyksiä maanpuolustustah-
don ylläpitämisessä. Esille tu-
li myös suunnittelun käynnisty-
minen paikallisjoukoista. Tässä 
on koulutuksellinen painopiste, 
jossa kehitetään myös oppimis-
ympäristöjä.

Toiveita vapaaehtois
järjestöjen roolin kasvusta

Reserviläiskoulutus on vuosi-
na 2013-2014 minimissään.  
Vuonna 2015 reserviläiskoulu-
tuksen määrä palautettaneen 
2010 tasolle. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen merkitys li-
sääntyy entisestään.

Kapteeniluutnantti (res) Ro-
bin Elfving toi esille reserviläisten 
näkökulman puolustusvoimauu-
distuksessa (kts. oma artikkeli).

Aktiivinen reservi 
sitoutunut

Myönteisinä asioina voidaan to-
deta Merivoimien ja Sinisen Re-
servin hyvä, luottamuksellinen 
ja avoin suhde, pienen puolus-
tushaaran edut. Aktiivinen re-
servi on sitoutunutta, huomat-
tava yhteiskunnan tuki, toimi-
vat taustajoukot, hyvä yhteis-
työ MPK:n Meripuolustuspiirin 
kanssa. Sinisen Reservin muka-
na olo harjoituksissa vapauttaa 
Merivoimien henkilöstöä muihin 

 mika kuuttikommodorit Ståhlhammar, Wilén, Pajunen, eversti Hyppönen ja kommodori Vauhkonen 
seuraavat Robin Elfvingin esitystä.
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tehtäviin. Sininen Reservi vasta-
si elokuun lopulla kansainväli-
sessä öljyntorjuntaharjoitukses-
sa osittain öljyntorjuntaoperaa-
tion johto- ja huoltotehtävistä, 
laivastovierailujen avustajina ja 
yhteysupseereina. Yhteistoimin-
taa tulee entisestään syventää. 
Sininen Reservi puoltaa tiiviim-
pää yhteistyötä. Voitaisiin jär-
jestää  ”brain storm” -keskuste-
lu, mihin kaikkeen Sinistä Re-
servin osaamista ja voimavaro-
ja voidaan käyttää. Harjoituksis-
sa hyödynnetään monipuolinen 
siviiliosaaminen, etsitään uusia 
toimintamalleja, aktivoidaan re-
serviläiset kiinteäksi osaksi puo-
lustusvoimien sydäntä.

MPK:n Meripuolustuspii-
rin päällikkö, komentaja Hen-
rik Nystén käsitteli esitykses-
sään Vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen nykytilaa ja kehitys-
näkymiä otsikoin ”Puolustusvoi-
mauudistuksen näköpiirissä ole-
vat vaikutukset”. 

Puolustusministeriön yöryh-
män 2002 määritelmä vapaa-

ehtoisesta maanpuolustustyöstä 
aloitti piiripäällikön esityksen. Se 
jatkui vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen toimintamuotoja listaa-
malla: sotilaallista maanpuolus-
tusta tukeva työ, VAPEPA/SPR 
– 1400 hälytysryhmää, 20.000 
henkilöä, palolentotoiminta – 
600 SAR lentäjää lentopelas-
tusseuroissa, VPK 20.000 pe-
lastajaa, 39.000 henkilöä (am-
mattipelastajia 5000), vapaaeh-
toistoimina taloudellisen varau-
tumisen alalla – huoltovarmuus-
poolit ja PTS.

Päällekkäisyyksiä, 
keskinäistä kilpailua, 
ukkoutumista 

MPK:n jäsenjärjestöihin kuu-
luu jäsenmäärältään 416.300 
henkilöjäsentä jäsenjärjestö-
jensä kautta;  suurimpina ovat 
Naisten Valmiusliitto ja Suo-
men Metsästäjäliitto. Toiminta 
on laajaa, hajanaista, monimuo-
toista, päällekkäistäkin, keske-
nään kilpailevaa, ukkoutuvaa, 
hiipuvaa, mielekästä, tärkeää. 

Järjestöjen/yhdistysten yhdisty-
minen tai tiivis yhteistyö tuottai-
si usein enemmän näkyvyyttä, 
kattavuutta ja tehokkuutta. 

Järjestöjen ulkopuolelta tu-
levaa rahoitusta on käytettävis-
sä melko runsaasti. Pohditta-
vaksi jäi esimerkiksi säätiöiden 
varojen käyttäminen tulevaisuu-
dessa. MPK saa rahoituksena 
pääosin puolustusbudjetista eli 
tekee tulossopimuksen puolus-
tusministeriön kanssa. Ministe-
riö maksaa sopimuksen ja va-
paaehtoista maanpuolustusta 
koskevan lain perusteella tukea. 
Jos MPK:n valtiolta saamaa tu-
kea vähennetään, sillä on vai-
kutuksia koulutusedellytyksiin. 
MPK:n tuottaman kurssivuoro-
kauden hinta nykyvolyymilla on 
41 euroa.

Jos halutaan, että MPK:n 
kursseilla edes osittain korva-

 mika kuutti

 mika kuutti

Kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala, puheenjohtaja Jarmo Holm ja Robin 
Elfving vaihtavat kuulumisia.

Komentaja Ismo Korhonen  
kertoo kuulijoille vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta merivoima-
uudistuksessa.
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taan kertausharjoitusvuorokau-
sia ja pyritään osallistujille vas-
tikkeettomaan koulutukseen, tu-
lee rahoitus hoitaa MPK:n ny-
kyisen kehyksen ulkopuolelta. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen suurin haaste ei ole talou-
dellisten edellytysten puuttumi-
nen vaan huono tunnettavuus ja 
hyötysuhde.

Tulevaisuuden näkyminä 
vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen jäsenistön keski-ikä nou-
see, jos nuoria ei tavoiteta. Va-
rusmiesluokat pienenevät, ve-
teraanit poistuvat, SA- sijoituk-
set vähenevät. Puolustusvoimi-
en läsnäolo maakunnissa vähe-
nee näin kosketus maanpuo-
lustukseen ja puolustusvoimiin 

heikkenee. Nuoret tulisi tavoit-
taa varusmiesaikana tarjoten jo 
tässä vaiheessa mielekästä toi-
mintaa reservissä. 

MPK:n koulutustuote on 
vaatimusten ristipaineessa; 
kurssin tulee täyttää niin toimi-
joiden kuin kurssilaisten tarpeet 
ja sisällöltään ja laadultaan puo-
lustusvoimien vaatimukset ja 
opetustavoitteet.

MPK:n Meripuolustuspiiri 
tuottaa vuodessa 5000 - 6000 
koulutusvuorokautta, josta 70 
% on sotilaallista koulutusta ja 
30 % turvallisuus- ja varautu-
miskoulutusta. Merivoimat ti-
laa Meripuolustuspiiriltä vajaat 
2000 vuorokautta koulutusta. 
Kouluttajia on riittävästi, naisia 
on kuitenkin vähän.

Merivoimat voisivat saa-
da nykyisellä tuellaan MPK:sta 
enemmän irti. Nystén esitteli 
tavan hallinnoida varusmiehil-
le tai reserviläisille tarkoitettua 
sotilaallista koulutusta sekä kai-

 mika kuutti

 mika kuuttiSinisen Reservin ansioristillä palkittu Pekka Takki ja ansio-
mitalilla palkittu Seppo Vihersaari.

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Hasse Rekola luovuttaa Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
50-vuotis historiikin kontra-amiraali Veli-Jukka Pennalalle, taustalla Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Jarmo Holm.
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 mika kuutti

 mika kuutti

kille tarkoitettua varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta.

Suunnittelu saatava aiem
paa ennakoivammaksi ja 
pitkäjänteisemmäksi

Meripuolustuspiirin toiminnan 
kehittämismahdollisuuksina 
nousi esiin tarve suunnitteluun 
nykyistä ennakoivampaa ja pit-
käjänteisempää. Toiminta voi-
si olla nykyistä tavoitteellisem-
paa. MPK:n Meripuolustuspii-
rin omistukseen tulisi hankkia 
reserviläisaseita. Tällöin puolus-
tusvoimien tukitarve vähentyisi. 
Meripuolustuspiillä on tarjota 
osaamista. Varusmiesten kou-
lutuksen tilaamisesta on saatu 
hyviä kokemuksia, monipuolisia 
”maaliosastopalveluja” on myös 
saatavana harjoituksiin. 

Puolustusvoimauudistuk-
sen vaikutukset näyttäisivät jää-
vän Meripuolustuspiirin osalta 
pienemmiksi muuhun MPK:een 
verrattuna.

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillalle 
Sinisen Reservin standardi

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry:n puheenjohtaja kom 
(evp) Hasse Rekola vastaanot-
ti killan 50-vuotisen toiminnan 
huomionosoituksena Sininen 
Reservi ry:n standarin.

Sinisen Reservi ry:n ansio-
risti on myönnetty kontra-amiraali 
Matti Möttöselle sekä varatuoma-
ri Pekka Takille. Sinisen Reservin 
ansiomitalin saivat kapteeni res. 
Sakari Saikku, majuri Timo Pu-
hakka, komentaja Jan Sandell, 
komentajakapteeni Petteri Olkko-
nen ja Sininen Reservi ry:n hal-
lituksen jäsen Seppo Vihersaari. 

Merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Veli-Jukka Pen-
nala lausui tilaisuuden päätös-
sanat, minkä jälkeen vietettiin 
vielä hetki meripuolustuspäi-
vän vastaanotolla Merisotakou-
lun perinnetilassa.

Sirpa Holma

Sininen Reservi ry  

haluaa kiittää 

kaikkia yhteistyö

kumppaneitaan 

kuluneesta vuodesta

Hallitus

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Pennala totesi päätös-
sanoissaan tilaisuuden olleen onnistunut ja osallistujamäärän 
puoltavan järjestämista tulevaisuudessakin.

Komentaja evp Jyrki Berner ja Forum Marinum museon toimitusjohtaja, 
kommodori evp, Jaakko Tikka vaihtavat kuulumisia Meripuolustuspäivän 
vastaanotolla.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

dä lähes kaikki olennainen sekä 
valtavasta Pietarin suojaksi ra-
kennetusta merilinnoitusjärjes-
telmästä että Suomen eteläran-
nikon suojana olleesta rannikko-
tykistöstä. Kahdessa maailman-
sodassa nämä strategisen luo-
kan puolustusjärjestelmät on-
nistuivat loistavasti päätehtävis-
sään pitäen offensiiviset meriso-
tatoimet kaukana suojattavista 
kohteista. Helsingin 1900-lu-
vun merilinnoitus on myös suo-
ra historiallinen jatkumo Suo-
menlinnalle.

Kyllä nämä asiat pienen lin-
nakkeen kokoisen muistomer-
kin ansaitsevat, vai kehtaisiko 
joku hylätä tuosta yli 250 vuo-

Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla                  on visio Kuivasaaren tulevaisuudesta

Saarettyöryhmä tutustui 
Kuivasaareen

Mitä Kuivasaaressa tehdään 
2020-luvulla, kuka tekee ja 
millä resursseilla, sekä mikä ta-
ho sen omistaa, ovat tällä het-
kellä avoimia kysymyksiä. Asiaa 
ratkomaan valtiovarainministe-
riö on asettanut Saaret-työryh-
män, joka yrittää loppusyksyn 
aikana linjata, kuka saaria jat-
kossa hallinnoi. Vasta kun val-
tio puhuu omistajana yhdellä 
äänellä, voi Helsingin kaupun-
ki yrittää neuvotella saarten ke-
hittämisestä. Työryhmä vierai-
li saaressa syyskuussa ja vie-
railun yhteydessä kilta toi esiin 
oman visionsa, jossa toivotaan 

huomioitavan saaren sotahisto-
rialliset ja luontoarvot taloudelli-
sesti kestävällä tavalla. Kilta toi 
myös esiin halunsa edelleen si-
toutua Kuivasaaren museoalu-
een ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen haastamalla päättäjät, 
yritykset ja yhteisöt antamaan 
oman panoksensa saaren tule-
vaisuudelle - kaikille avoimena 
rannikkotykistömuseona.

Sotahistoriallinen 
nähtävyys

Kuivasaaren sotilaallisen käytön 
hyvin säilyneet historialliset ker-
rokset ovat ainutlaatuiset. Kui-
vasaaressa on melko pienin li-
säjärjestelyin mahdollista näh-

Kirjoittajat selostamassa killan visiota budjettineuvos Helena Tarkalle.

J. nieminen
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den jatkumosta juuri itsenäisen 
Suomen aikakauden pois? Kym-
menettuhannet kiltalaisten tal-
kootyötunnit ovat laajentaneet 
saaren nähtävyydet toiminnalli-
seksi rannikkotykistö- ja linna-
kemuseoksi, jolle ei ole vertais-
ta muualla Suomessa. Kilta ei 
juurikaan ole pitänyt toiminnas-
taan ääntä ellei sitten siksi kat-
sota maailmassa ainoan ampu-
makuntoisen halkaisijaltaan pe-
räti 30 cm:n kaksiputkisen Obu-
fov- tornitykin valtakunnallisina 
merkkipäivinä ampumia kun-
nialaukauksia, joiden kumina 
kantaa pitkälle Helsinkiin päät-
täjien korviin asti.

Vaikka Kuivasaaren museo-
kohteita ei sen nykyisestä soti-
lasaluestatuksesta johtuen ole 
juurikaan mainostettu, vieraili-
joita on riittänyt. Saaressa tä-
näkin kesänä käyneet tuhan-
net ihmiset ovat poikkeuksetta 
poistuneet saaresta vaikuttunei-
na salaperäisestä saaresta ja tie-
täväisempinä viime vuosisadan 
meripuolustuksen asioista. Mi-
tä mahtaisikaan tapahtua, jos 
Kuivasaaren opastettuja retkiä 
ryhdyttäisiin oikeasti markkinoi-
maan? Avovesiaikaan Kuivasaa-
reen pääsee Kauppatorin ran-
nasta vesibussilla tai moottorive-
neellä reilussa puolessa tunnis-
sa. Kuivasaari on siis ainutlaatui-
nen sotahistoriallinen nähtävyys 
ja pala säilynyttä saaristoluon-

Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla                  on visio Kuivasaaren tulevaisuudesta

toa miljoonan pääkaupunkiseu-
dun asukkaan ja satojen tuhan-
sien turistien ulottuvilla.

Tarvitaan Rannikkotykistö
museoleima

Jonkun tahon pitäisi tietysti 
huolehtia itse päänähtävyydes-
tä eli rannikkotykistömuseosta. 
Mutta sitä vartenhan on jo Suo-
menlinnan Rannikkotykistökil-
ta, joka on opiskellut museotoi-
mintaa Kuivasaaressa jo yli 20 
vuotta vapaaehtoistoiminnan 
pohjalta – ja aika paljon saanut 
aikaankin. Tästä näkyvänä osoi-
tuksena ovat killan toimenpitein 
saareen pystytetyt lähes kaikki 
itsenäisyyden ajan rannikkoty-

kit ja niiden äskettäinen killan 
varoin kustannettu kallis maala-
usurakka. Saaressa olevan mu-
seaalisen kansallisomaisuutem-
me säilyttäminen vaatii kaiken 
mahdollisen tuen! Näihin toimi-
joihin voisi hyvin mahtua mui-
takin maanpuolustuksesta tai 
saaristoluonnosta kiinnostunei-
ta yhdistyssektorin tahoja.

Killan visiossa siis on kol-
me sektoria tiiviissä yhteistyös-
sä. Tällaisen Kuivasaaren kan-
nattaisi tietysti tehdä yhteistyö-
tä jo olemassa olevien matkailu-
yrittäjien, Suomenlinnan ja kau-
pungin matkailuelimien kanssa. 
On tietysti selvää, että rannik-
kotykistömuseolla olisi säilyt-

Killan hienosti maalauttama 75 mm Obuhov-tykki.

ove enqvist



90

tävä vahva side Sotamuseoon 
ja omaan puolustushaaraan 
samalla tavalla kuin muillakin 
aselajimuseoilla. Valitettavas-
ti Killalta vielä puuttuu se ran-
nikkotykistömuseon leima, joka 
mahdollistaisi asioiden virallisen 
hoitamisen.

Tällaiseen järjestelyyn siir-
tymiseksi täytyisi perustaa yh-
teinen projektiorganisaatio ja va-
rata muutamien vuosien siirty-
mäaika, jolloin päähuomio pi-
täisi kiinnittää ylläpitomenojen 
saamiseksi mahdollisimman 
alas ja keskeisimpien matkai-
luedellytysten hiomiseksi. Kui-
vasaari voidaan saada kiinteis-
tönsä ja ainakin muutaman pät-
kä-, kesä- tai harjoittelutyöpai-
kan ylläpitäväksi jo siirtymävai-
heen aikana.

Tarvitaan taloudellisia 
tukijoita

Rannikkotykistökillan näkemyk-
sen mukaan Kuivasaari pitää 
säilyttää sotaväen käytön jäl-
keen nykyisenä ehjänä ja suo-
jeltavana kokonaisuutena. Ke-
hitetään Kuivasaaresta siis oi-
kea 1900-luvun viiden sodan 

rannikkotykistömuseo ja kaikille 
avoin matkailunähtävyys. Järjes-
tetään saaren maapohjan ja kiin-
teistöjen omistus niin, että niiden 
hyvälle säilyttämiselle on edelly-
tykset. Kilta toivoo valtion halu-
avan kantaa osavastuuta tavalla 
tai toisella – joko kiinteistönomis-
tajana tai turvallisen omistuksen 
mesenaattina saaren rakennus-
kannan ylläpidossa.

Mutta matkailukohde Kui-
vasaaressa edellyttää muuta-
kin kuin omistusjärjestelyjä, sil-
lä sellaisen ylläpitäminen näis-
sä oloissa ei ole halpaa eikä ai-
na helppoakaan. Killan piirissä 
onkin pohdittu tiivistä yhteistyö-
tä sekä isompien yritysten että 

Todennäköisesti maailman ainoa jäljellä oleva  
10-tuuman Durlacher-tykki.

pienyrittäjien kanssa tavoitteena 
sekä investoinnit että palvelujen 
tuottaminen.

Olisi löydettävä sellainen iso 
firma, jolla olisi intressiä käyttää 
rahaa tarvittavien matkailuedel-
lytysten aikaansaamiseen. Näi-
tä olisivat ainakin keskeisten 
kiinteistöjen kunnostus, tarvitta-
vat laiturit jne. Ja sitten pitää löy-
tää muutamia pienyrittäjiä, jotka 
pystyisivät tuottamaan niitä pal-
veluja, joita saarella vierailevat 
haluavat. Matkailija varmasti oli-
si iloinen voidessaan tilata itsel-
leen saunavuoron, kalakeittoate-
rian, saaristolaiskahvit ja tarvitta-
essa majoituksen yön yli. Kenties 
pienimuotoinen ohjelmatuokiokin 
tykki-, luonto- tai kalastusretkenä 
olisi mahdollista. Ja kyllähän Kui-
vasaaressa tarvitaan joku valvo-
maan saarta, kun sotaväki siitä 
vastuusta aikanaan luopuu.

Lopputuloksena voisi ol-
la yksi kirkas ja ainutlaatuinen 
helmi Helsingin matkailukohtei-
den joukossa silloin, kun pää-
kaupungin seuraavat meripai-
notteiset strategiavaiheet aika-
naan alkavat.

Mikko Taavitsainen  
ja Hasse Rekola

Josko tähän vierasvenesatama.

ove enqvist

ove enqvist
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Laivaston kilta

Laivastokiltapäivät Haminassa

K ymen Laivastokilta ry jär-
jesti tänä vuonna valta-

kunnalliset Laivastokiltapäivät 
Haminassa 18. elokuuta. Läm-
pimään ja aurinkoiseen Hami-
naan kokoontui kiltaedustajia 
Turusta ja Haminasta.

Kiltalaisia rouvineen oli pai-
kalla noin 20 henkilöä.

Kiltapäivät alkoivat Hami-
nan Tervasaaressa vanhassa 
Tullimakasiinin ravintolassa, jos-
sa Kymen Laivastokilta ry:n pu-
heenjohtaja Tapio Riikonen toi-
votti kiltapäiville saapuneet ter-
vetulleiksi. Aluksi nautittiin aami-
aiskahvit ja –voileivät  Tullimaka-
siinin ravintolan alasalissa. Päi-
vän ohjelma jatkui isäntien ni-

meämän matkanjohtajan Rauno 
Hollannin johdossa. Osallistujat 
kuljetettiin linja-autolla Tervasaa-
resta Haminan keskustaan, jos-
sa tutustuimme RUK-museoon. 
Noin tunnin mittaisella opastetul-
la kierroksella joukkomme pääsi 

kahdessa ryhmässä kiertämään 
museota ja kuulimme mielen-
kiintoiset esitykset reserviupsee-
rikoulutuksesta ja oppilaskun-
tien toiminnasta koulun perus-
tamisesta nykypäivään. 

Museokierroksen jälkeen 
matkamme suuntautui linja-au-
tolla itään ja Miehikkälän Salpa-
linja-museoon. Museossa meille 
näytettiin videoesitys, jossa ker-
rottiin Salpalinjan rakentamispää-
tökseen johtaneista tapahtumis-
ta ja tietysti myös itse rakenta-
misesta. Videoesityksen jälkeen 
joukkomme jaettiin kahteen ryh-
mään ja pääsimme oppaiden 
opastuksella mielenkiintoiselle 
kierrokselle museon alueella ole-
viin bunkkereihin ja taisteluase-
miin. Noin 800 metrin mittaisel-
la kävelykierroksella Salpalinja-
museon alueella näimme komp-
panian puolustusaseman vastuu-
alueelle rakennetut panssarintor-
juntatykki-, konekivääri- ja majoi-
tusbunkkerit. Mahtavat betonira-

Kokoontuminen Tervasaaressa S/S Hyökyn vierellä.

Salpalinja-museo. 20 hengen majoitusbunkkeri.

Jouni aho

Jouni aho
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Laivaston kilta

Laivastokiltapäivät Haminassa

nen esitteli ravintolaa ja sen toi-
mintaa sekä sinne kerättyä me-
riaiheista esineistöä.

Maittava illallinen nautit-
tiin Tullimakasiinin yläkerrassa. 
Illallisen päätteeksi Laivastokilta 
ry:n puheenjohtaja Olavi Niska
nen luovutti matkanjohtajanam-
me toimineelle Rauno Hollannil-
le Maanpuolustuskiltojen esittä-
män ja Tasavallan presidentin 
4.6.2012 myöntämän Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mi-
talin kultaristein.

Illallisen jälkeen osallistu-
jat jatkoivat vilkasta seurustelua 
ja taisivat jotkut piipahtaa ala-
kerrassa jazz-konsertissakin. 
Hauskanpitoa jatkui yli puolen-
yön kunnes helteinen ja antoisa 
päivä alkoi vaatia veronsa ja kil-
tapäiväläisten joukko hajaantui 
yöpuulle lepäämään.

Jouni Aho

kenteet, jotka on rakennettu ra-
pakivikallioiden sisään, ovat vai-
kuttava kokemus vielä nykyisin-
kin kun ajatellaan tuon ajan ra-
kennustekniikkaa. Helteinen päi-
vä helli seuruettamme ja kierrok-
sen päätteeksi nautimme virvok-
keita museon kahvilassa.

Salpalinja-museolta mat-
ka jatkui Vaalimaan tulli- ja raja-
asemalle. Rajaa lähestyessäm-
me saimme konkreettisen käsi-
tyksen TV-uutisissa ja sanoma-
lehdissä kerrotuista rekkaruuhkis-
ta. Tuona päivänä rekkajono lie-
nee ollut noin 30 km mittainen. 

Raja-asemalla kuulimme ly-
hyen ja tiiviin, mutta juuri oikean 
asiallisen esityksen raja-aseman 
toiminnasta. Kaakkois-Suomen 
rajavartiostoon kuuluva (viral-
lisesti) Vaalimaan rajavartio- ja 
rajatarkastusasema oli vuonna 
2011 toiseksi vilkkain rajanyli-
tyspaikka Suomessa. Noin 1,12 
miljoonaa matkustajaa tuli raja-
aseman läpi Suomeen. Asemal-
la näimme uudet kokeilukäytös-
sä olevan automaattisen rajatar-
kastuslinjan laitteiston. Siinä pe-
rinteisen rajavartijan passintar-
kastuksen korvaa laitteisto, jos-
sa matkustajan tunnistusme-
netelmä perustuu biometriseen 
tunnistusmenetelmään. Uusissa 
biometrisissä passeissa on mik-
rosiru, jonka tiedot laitteisto tar-
kistaa; automaatti vertaa mat-
kustajan kasvoja passin mikro-

sirulla olevaan kuvaan. Normaa-
litilanteessa matkustaja selviää 
tarkastuksesta noin 15 sekun-
nissa. Lopuksi nousimme linja-
autoon ja aloitimme paluumat-
kan Haminaan. Matka alkoi ”ra-
jakoukkauksella”, kun raja-ase-
man edustaja ajatti linja-autom-
me vielä lähelle rajaa ja saimme 
bussin ikkunasta kurkistaa mil-
tä naapurissa näyttää.

Haminaan saavuttuamme 
joukkomme hajaantui ja vie-
raspaikkakuntalaiset etsiytyivät 
RUK:n järjestämään kasarmi-
majoitukseen. Alkoi valmistau-
tuminen iltajuhlaan.

Laivastokiltapäivien ilta-
juhla vietettiin samassa pai-
kassa kuin aamulla aloitimme 
eli Tervasaaressa Tullimakasii-
nin ravintolassa. Ennen illallis-
pöytään siirtymistä Tullimakasii-
nin touhukas isäntä Patu Pata

Tullimakasiinin isäntä Patu Patanen esittelee Suomen Joutsenen raaka-
puuhun kätkettyä ”amiraalien” rommipulloa.

Jouni aho
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Pohjanlahden Laivastokilta

P ohjanlahden Laivastokilta 
ry. vietti 30-vuotisjuhlaan-

sa Vaasan Sotilaskodissa lauan-
taina 15.9.

Tilaisuuteen osallistui yli 60 
henkeä killan jäsenistä ja paikal-
lisista maanpuolustusjärjestöistä. 
Onnittelujen yhteydessä kilta sai 
vastaanottaa 23 muistolahjaa ja 

Kuvakavalkadi Pohjanlahden Lai                     vastokillan 30-vuotisjuhla
Raimo latvala

Juhlayleisöä Vaasan sotilaskodissa. Eturivissä vasemmalta Pohjanmaan Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Tero 
Mäki, Sinisen Reservin puheenjohtaja Jarmo Holm, 5. Miinalaivueen komentaja, komentaja Janne Muurinen, 
Laivaston Killan puheenjohtaja Olavi Niskanen, Vaasan valtuuston puheenjohtaja Håkan Nordman, killan kun-
niapuheenjohtaja, kauppaneuvos Tauno Rewell, MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola, komentajakapteeni Mika 
Raunu, Vaasan Kiltapiirin puheenjohtaja Per-Elof Boström sekä juhlivan killan puheenjohtaja.

taan. Juhlaan osallistuikin miinai-
van miehistöstä kahdeksan up-
seeria komentajakapteeni Mika 
Raunun johdolla. Lisäksi muka-
na oli 5. Miinalaivueen komenta-
ja Janne Muurinen. Pohjanmaan 
Sotilassoittokunta siivitti omalta 
osaltaan juhlaa.

Teuvo Roden

huomionosoitusta. Juhlapuheen 
piti Maanpuolustuskiltojen Lii-
ton puheenjohtaja Pauli Mikko-
la ja kaupungin tervehdyksen 
valtuuston puheenjohtaja Hå-
kan Nordman. Vaasan kaupun-
gin kummialus, miinalaiva Poh-
janmaa oli ajoittanut jokasyksyi-
sen vierailunsa samaan ajankoh-
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Pohjanlahden Laivastokilta

Kuvakavalkadi Pohjanlahden Lai                     vastokillan 30-vuotisjuhla
Raimo latvalaRaimo latvala

Raimo latvalaRaimo latvala

Raimo latvala

Miinalaiva Pohjanmaan upseerit komentajakapteeni Mika Raunun johdolla 
onnittelemassa kiltaa Jääkärihuoneessa. Suuri osa läsnä olevista upsee-
reista oli mukana Atalanta operaatiossa Somalian rannikolla pari vuotta 
sitten, mm. päällikkö itse.

Laivaston killan puheenjohta-
ja Olavi Niskanen Teuvo Rodenin 
avustamana jakoi huomionosoi-
tuksia. Kuvassa vas. kaptln res 
Antero Honkasalo ja killan hallituk-
sen jäsen Thor Guss, jotka saivat 
Laivaston Killan ansioristit, sekä 
killan sihteeri Matti O. Vironmäki, 
jolle oli myönnetty MPKL:n prons-
sinen kiltaristi.

Juhlapuheen piti Maanpuolustus-
kiltojen Liiton puheenjohtaja Pauli 
Mikkola.

Sinisen Reservin puheenjohtaja Jarmo Holm Turusta (keskellä) onnittelee 
killan puheenjohtajaa. Mukana myös 1. varapuheenjohtaja Jorma Kuntsi 
Vaasasta (selin).

Puolustusvoimien tervehdyksen 
toi Pohjanmaan Aluetoimiston 
päällikkö, komentaja Jukka Ranta.
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Turun Rannikkotykistökilta

K irjoitan tätä artikkelia maa-
nantaina 29. lokakuuta. 

Jopa täällä maamme lounais-
kulmilla Naantalin Merimaskus-
sa on lunta maassa ja aurinkoi-
nen sää. Sinällään piristävää ai-
naisen sateen ja synkän sään jäl-
keen, johan sitä sadetta saatiin 
ihan haitaksi ja harmiksi asti!

Kilta vieraili 26.9. Miina-
museossa Turun Pansiossa ja 
näyttely yllätti monipuolisuudel-
laan ja laajuudellaan. Erinomai-
sen oppaan, komentaja evp Ee-
ro Auvisen isännöimä kierros vei 

aikaa ihan huomaamatta. Kol-
mattakymmentä jäsentä seura-
si mielenkiinnolla illan esitystä. 
Melkein kaikilla vierailla oli killan 

50-vuotisjuhlalippis päässään, 
mikä oli rahastonhoitaja Jukka 
Rainer Kulon tehokkaan myyn-
tityön ansiota!

Jukka RaineR kulo

Jukka RaineR kulo

Keskittyneitä kuuntelijoita miinamuseossa.
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Turun Rannikkotykistökilta

laisineen.
Itsenäisyyspäivänä kiltalai-

sia osallistuu Varsinais-Suomen 
Kiltapiiri ry:n järjestämään juh-
lalliseen seppeleenlaskuun Itse-
näisyydenkivellä. 8.–9.12. on 
niin ikään perinteeksikin muo-
dostunut jouluinen ostosmatka, 
tällä kertaa kohteena on Riika.

Jouluaattona on kunniavar-
tio Sankariristillä ja Vapausso-
dan muistomerkillä Unikanka-
reella. 28. tammikuuta on Mar-
salkka Mannerheimin muistoti-
laisuus Sankariristillä ja 2.2. on 
MPKL ry:n Turvallisuuspolitiikan 
seminaari Santahaminassa.

Muita tapahtumia

Killan vuosikokous 23.2.2013. 
klo 14 Heikkilän Sotilaskodissa, 

joka täten kokouskutsuna ilmoi-
tetaan.

Niin, kilta 50-vuotisjuhla-
vuosi alkaa olla ”voitettua kan-
taa”, kiitos jäsenille ja sidosryh-
mille kuluneesta vuodesta.

Jälleen vuonna 2012 olem-
me saaneet ilahduttavasti uusia 
jäseniä. Sopiiko sinulle arvoisa 
jäsen, että saat yhden uuden jä-
senen liittymään mukaan vuon-
na 2013. Totuushan on, että jä-
sen tuo jäsenen. Vuoden lopus-
sa meitä olisikin sitten jo tupla-
määrä!

Kilta toivottaa Rannikon 
Puolustaja – lehden lukijoille rau-
haisaa joulua sekä myötäistä me-
rituulta vuodelle 2013!

Tiedottaja Mikael Kaskelo

Loppuvuoden ohjelmaa

Kirjoittamispäivästä ja lehden il-
mestymispäivästä johtuen nyt 
mennään arvailun pariin. Mar-
raskuun 15. vietettiin 50-vuotis-
juhlavuotta kahvikonsertin mer-
keissä Turun Heikkilän Sotilas-
kodissa. Tämä tilaisuus oli kil-
lan jäsenille sekä kutsuvieraille. 
Oli miellyttävä tavata jäseniä ja 
sidosryhmien edustajia näissä 
merkeissä. Killan pj Arto Heino-
sen avauspuheenvuoron lisäksi 
ohjelmassa oli tiedottaja Mika-
el Kaskelon esittämä killan lyhyt 
historiikki, sidosryhmien edusta-
jien huomioimista ja kahvin jäl-
keen konsertti, jossa esiintyivät 
Laivaston Soittokunnan vaski-
kvintetti solisteinaan maineikkaat 
Tuija Saura sekä Jari Koivisto.

Killan iltajuhla oli lauantai-
na 17.11.2012 kello 19.00 al-
kaen Turussa, Hamburger Bör-
sissä. Nyt ei ollut kyseessä pe-
rinteinen Syysjuhla, eli tällä ker-
taa ei ollut jouluateriaa, vaan 
juhlan kunniaksi muu ateria, jo-
ka sitten sai kyllä kyytiä Albat-
rossi -tanssiyhtyeen tahdittama-
na. Sen verran pidettiin perin-
teistä kiinni, että oli arpajaiset 
moninaisine voittoineen. Juhlas-
sa palkittiin ansioituneita kilta-
laisia, esitettiin killan historia ly-
hyenä historiikkina sekä muu-
ten sanoin ja kuvin. Iltajuhla oli 
juhlavuoden kunniaksi vain kil-
lan jäsenille puolisoineen/seura-

Mikael Kaskelo ja 406 mm Adolf-kanuuna Norjan Harstadissa.

eRkki teukku
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Yhteinen julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo
MERISK, PL 5, 00191 HELSINKI
0299 800 (vaihde)
sakari.martimo@mil.fi

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
Koivistonkatu 14 a
11100 Riihimäki
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 Arno Hakkarainen
Helenankuja 4
01400 Vantaa
arno.hakkarainen@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 Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi

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

23.2. Turun Rannikkotykistö-
killan vuosikokous klo 14 
Heikkilän Sotilaskodissa, 
joka täten kokouskutsuna 
ilmoitetaan. (s 97)

26.-28.4. Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen jäsenretki Saksaan 
(s. 81)

Historia-lehti uudistuu joulukuussa!
16 lisäsivua laadukasta lukemista!
uudistettu ulkoasu

Tilaa Historia-lehti!
Ensitilaajan etuna saat 
yli 65 % alennuksen 
kestotilaushinnasta!
Saat kaupan päälle kolme aikaisemmin ilmestynyttä Historia-lehteä!

STORIA KUSTANNUS OY Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-16 n Puh 010 219 4230 n asiakaspalvelu@historialehti.fi n www.historialehti.fi/tilaa
 

/6 kuukautta
Tilaus jatkuu normaalihintaisena kestotilauksena
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