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Pääkirjoitus

P ohdittaessa mitä ark-
tista osaamista Suomi 
voisi viedä ulkomaille, 

päädytään lopulta siihen, että ai-
nakin Välimeren suunnasta kaik-
ki – siis aivan kaikki – toimintam-
me on arktista. Pukeutumisessa, 
liikenteessä, logistiikassa jne. on 
otettava huomioon jopa 50 pak-
kasasteen vaikutukset. Olemme 
arktinen maa!

Sama havainto sopii puo-
lustusvoimien kansainväliseen 
toimintaan. On vaikeaa löytää 
mitään – siis yhtään mitään – 
toimintoa, joka ei olisi sidoksis-
sa kansainvälisiin kumppanei-
himme. Tuleehan se vihollinen-
kin lähtökohtaisesti ulkomailta, 
joten kansainvälisyys luo perus-

tan koko puolustuksemme ole-
massaololle.

Merivoimat mainitaan usein 
puolustushaaroistamme kan-
sainvälisimpänä. Meripuolus-
tuksen operointialueella havain-
noidaan tasaiseen tahtiin mie-
lenkiintoisia maaleja ja toimin-
taa aivan aluevesiemme lähei-
syydestä niin pinnan alla, pin-
nalla kuin ilmassa. Niinpä ran-
nikon puolustajan ei tarvitse val-
miutta kohotettaessa opiskella 
maaleja katalogeista, sillä todel-
linen tilannekuva on läsnä tääl-
lä jo tänään.

Olemme muuntaneet toi-
mintatapamme ja materiaalim-
me Naton standardien mukai-
siksi. EU:n direktiivit vaikutta-

vat laajasti ja yksityiskohtaises-
ti toimintaamme, kuten vaikka-
pa elektromagneettisen spektrin 
hallintaan. Koulutus ja hankkeet 
hyödyntävät yhteistyötä laajasti.

Välillä intoudumme kritisoi-
maan toimintaamme sokeaksi: 
matkimme ja otamme sumei-
lematta käyttöön kaiken uu-
den, kunhan se tulee rajojem-
me ulkopuolelta. Jokainen val-
tio, Suomi mukaan lukien, miet-
tii yhteistoimintamuodot kuiten-
kin omista rajallisista ja raadol-
lisista lähtökohdistaan. Tämä on 
luonnollista ja hyväksyttävää-
kin, kunhan peli pysyy reiluna. 

Kustannustason nousu ja 
samaan aikaan supistuvat puo-
lustusbudjetit pakottavat valtiot 
yhä syvempään yhteistoimin-
taan. EU:n Pooling & Sharing 
ja Naton Smart Defence -toi-
minnassa konkreettiset toimet 
keskittyvät toistaiseksi ns peh-
meisiin toimiin, kuten koulutuk-
seen ja huoltoon. Valtiot halua-
vat edelleen säilyttää tätä ko-
vemmat sotilaalliset suoritusky-
vyt itsellään taatakseen toimin-
nan juuri silloin ja siinä mitas-
sa, kun sitä mahdollisesti tarvi-
taan. Tämä on pelkästään jär-
kevää kansakunnan äärimmäi-
siä ratkaisutaisteluita ajatellen.

Yhteistoiminnan mahdol-
lisuuksia voi kuitenkin pohtia 
myös astetta kovemmissa tehtä-

Vähemmällä enemmän 
– onko se totta?

Japanese navy
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vissä. Meriliikenteen suojaami-
nen Itämeren alueella on opera-
tiivinen ja kaikille rantavaltioille 
tärkeä tehtävä, Suomelle aivan 
erityisen tärkeä. Yhteistoimin-
nalla olisi saavutettavissa koh-
tuullinen suojaustaso: Yhteinen 
SUCBAS-järjestelmä tuottaa Itä-
meren tilannekuvaa EU:n satel-
liittikeskuksen tukemana jo tä-
nään. Joku kumppani valvoisi 
ja suojaisi pinnanalaista toimin-
taa, toinen tuottaisi ilmasuojaa 
ja kolmas esimerkiksi miinantor-
juntakykyä. Operointimallin voi-
si soveltaa ATALANTA:n saatto-
tehtävistä. ”Vähemmällä enem-
män” toteutuisi helposti.

Kansainvälistä yhteistoi-
mintaa ei pidä pelätä eikä yli-
korostaa. On vain kieli keskel-
lä suuta tehtävä oikean suuntai-
sia päätöksiä, joilla syvennetään 
yhteistoimintaa tavoitteena soti-
laallisten suorituskykyjen kehit-
täminen. Samalla on huolehdit-
tava vanhentuneiden tehtävien 
karsimisesta.

Sakari Martimo
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Uutiset

T akanen muistutti juhla-
puheessaan, että käyn-
nissä oleva puolustus-

voimauudistus koskettaa kaik-
kia ja muuttaa toimintatapoja ja 
käytäntöjä myös merivoimissa.

– Olen erittäin luottavainen 
uusien laitosten ja toimintatapo-
jen suhteen. Toki paljon asioita 
on vielä kesken ja muutos vaa-
tii kaikilta kärsivällisyyttä.

Esimerkiksi tuleva puolus-
tusvoimien logistiikkalaitos vas-
taa jatkossa myös merivoimalli-
sista hankinnoista sekä kalus-
ton ylläpitoon liittyvistä asioista.

Puolustusvoimissa toimi-
taan budjettileikkausten takia 
nyt lasketulla toiminnan tasolla, 
joka näyttäytyy joillakin osa-alu-
eilla suorituskykyä ja uskotta-
vuutta heikentävästi. Uudistuk-
sen tavoite on palauttaa toimin-
nan taso uudistusta edeltäneel-
le, vuoden 2010 tasolle.

– Merivoimissa tämä tar-
koittaa alusten merellä olon, 
varusmiesten maastovuorokau-
sien sekä vuosittain koulutetta-
vien reserviläisten määrän nos-
tamista tavoitetasolle. 

Komento vaihtui merivoimissa
Merivoimien komentajan 

vaihtotilaisuudessa 31.10. 

Turussa Kontra-amiraali 

Veli-Jukka Pennala luovutti 

komentajan tehtävät seu-

raajalleen, kontra-amiraali 

Kari Takaselle.

Takanen muistuttaa, että 
toiminnantason palautus on tär-
keä, jotta merivoimissa kyetään 
ylläpitämään sitä korkeaa suori-
tuskykyä ja osaamista, jota joka-
päiväinen valmius ja tehtävien 
täyttäminen edellyttää - puhu-
mattakaan sodanajan tehtävien 
edellyttämistä valmiuksista.

Tulevaisuuden haasteisiin 
luottavaisena

Pitkällä aikavälillä eli 2020-lu-
vulle tultaessa huolena ovat 
poistuvien suorituskykyjen kor-
vaamiseen varatut niukat re-
surssit. Puolustusvoimien joh-
to pyrkii saamaan lisärahoitus-
ta selonteon yhteydessä vuo-
desta 2016 alkaen.

Merivoimat saavat uutta 
kalustoa Katanpää-luokan mii-
nantorjunta-alusten valmistumi-
sen sekä Rauma-luokan ohjus-
veneiden peruskorjauksen myö-

tä. Uusi komentaja muistuttaa, 
että näiden hankkeiden onnis-
tunut vastaanotto ja alusten täy-
teen operatiiviseen valmiuteen 
saattaminen on turvattava.

Merivoimien tehtävänä on 
valvoa ja turvata alueellista kos-
kemattomuutta, tukea muita vi-
ranomaisia sekä osallistua käs-
kettyihin kriisinhallintatehtäviin. 
Näistä tehtävistä ei Takasen 
mukaan voi tinkiä.

– Meidän päätehtävämme 
on selkeä. Uudistus etenee ai-
kataulussa. Toiminnantaso pa-
lautetaan muutosta edeltäneel-
le tasolle. Merivoimien henkilös-
tö on tunnetusti ammattitaitois-
ta ja osaavaa. Yhdessä olemme 
kohdanneet ja toteuttaneet vii-
me vuosikymmenten laajat ra-
kennemuutokset, mikä antaa 
vahvaa luottamusta tulevaisuu-
teen, Takanen päättää.

Leeni Pellinen

puolustusvoimat
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Petri Heilanen
Kommodori Petri Heilanen toimii Merivoimien  
esikunnan operatiivisen osaston päällikkönä

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

Teem
a

T eema on ajankohtai-
nen. Käynnissä olevan 
puolustusvoimauudis-

tuksen tavoitteena on saada 
aikaan toimintaympäristööm-
me nähden uskottavaa suori-
tuskykyä vähenevillä henkilös-
töresursseilla puolustusvoimi-
en ja merivoimien päätehtävät 
turvaten. Puolustusvoimauudis-
tuksen myötä kyetään palautta-
maan harjoitustoiminnan, mu-
kaan lukien kertausharjoitukset, 
volyymi vuoden 2009 tasolle. 
Samalla turvataan välttämättö-
mät materiaalihankkeet. ”Vä-
hemmällä enemmän.” Onko se 
edes mahdollista? Kun otamme 
tarkasteluun lehden teeman aja-
tusviivan oikealla puolella olevat 
sanat, uskon, että se on.

Koulutusta, harjoituksia, 
operaatioita ja 
tilannekuvayhteistyötä

Merivoimat on osallistunut kan-
sainvälisiin harjoituksiin jo noin 
kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Harjoituksia on erilaisia. 
Osaan niistä osallistutaan vain 
yksittäisten henkilöiden voimin 
ja osaan aluksilla, yksiköillä ja 
esikuntahenkilöstöllä. Kansain-

välisiin harjoituksiin osallistu-
minen on jo pitkään ollut osa 
vuosittaista toiminnan suunnit-
telua. Tavoitteena on pitkäjän-
teisesti kehittää osaamistamme 
kotimaan puolustusta silmällä 
pitäen ja rakentaa samalla yh-
teisoperointikykyä sekä yhteen-
sopivuutta eri maiden merivoi-
mien kesken. Kahden vuosi-
kymmenen aikana olemme löy-
täneet meille sopivat harjoituk-
set, joihin osallistuminen hyö-
dyttää merivoimien suoritusky-
vyn rakentamista parhaiten. 

Tässä lehdessä on artikke-
lit kahdesta harjoituksesta joihin 
vuosittain osallistumme alusyk-
siköillä. Kirjoittajat ovat osallis-
tuneet kyseisiin harjoituksiin jo 
useamman kerran. BALTOPS on 
Yhdysvaltain laivaston johtama 
harjoitus, joka pidetään vuosittain 
Itämerellä. BALTOPS on muuten 
se ensimmäinen kansainvälinen 
harjoitus, johon merivoimat osal-
listui aikoinaan ja aikoo myös jat-
kossa osallistua. Northern Coasts 
(NOCO) on Saksan merivoimien 
”omistama” harjoitus, jonka toi-
meenpanovastuu kiertää haluk-
kaiden Itämeren alueen maiden 
kesken. Suomi ja merivoimat jär-

jesti harjoituksen vuonna 2010 ja 
järjestää sen uudelleen vuonna 
2014. Järjestyksessään kahdek-
sas NOCO, NOCO 14, on me-
rivoimien vuoden 2014 tärkein 
harjoitus ja sen suunnitteluun 
on valjastettu merivoimien kaikki 
joukko-osastot. Tukea suunnitte-
luun tarvitsemme muilta puolus-
tushaaroilta, Rajavartiolaitoksel-
ta ja muilta viranomaisilta sekä 
merivoimien reserviläisiltä Turun 
kaupunkia ja eteläisen Suomen 
satamia unohtamatta. Syyskuun 
2014 kaksi ensimmäistä viikkoa 
tulevat varmuudella näkymään 
myös mediassa.

Harjoituksia edeltää tieten-
kin koulutus. Kansainvälisiin har-
joituksiin ei mennä valmistautu-
mattomina. Läksyt pitää teh-
dä kotimaassa nousujohteises-
ti. Kansainvälinen toiminta on 
osa upseerikoulutuksen opetus-
suunnitelmia aina kadetin kou-
lutuksesta yleisesikuntaupsee-
rikurssiin. Kotimaassa opittujen 
perusteiden jälkeen kurssilaisille 
pyritään järjestämään mahdolli-
suus harjaantua oman tason-
sa tehtävissä monikansallisis-
sa harjoituksissa. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu osallistuu vuo-

Vähemmällä enemmän
– Meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

Arvoisat lukijat. Rannikonpuolustajan vuoden 2013 viimeisen numeron teemaksi 

on valittu: ”Vähemmällä enemmän – Meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus”.
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Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

sittain Ruotsissa järjestettävään 
Combined Joint Staff Exercisen 
(CJSE) esikuntaupseerikurssin 
ja yleisesikuntaupseerikurssin 
voimin. Lehdessä on esiupsee-
rikurssin merisotalinjan johtajan 
kirjoitus harjoituksesta.

Koulutus ja harjoittelu yh-
dessä soveltuvan sotavarustuk-
sen kanssa mahdollistavat osal-
listumisen operaatioihin. Merivoi-
mien henkilökuntaa ja reserviläi-
siä on osallistunut rauhanturvaa-
mis- ja kriisinhallintaoperaatioihin 
jo vuosikymmenten ajan. Niin sa-
nottuja omia operaatioita on tois-
taiseksi toteutettu vain kaksi. Mii-
nalaiva Pohjanmaa osallistui me-
rirosvouksen vastaiseen ATA-
LANTA-operaatioon kaksi vuot-
ta sitten. Tämän vuoden kevääl-
lä ja kesällä merivoimat osallistui 
ATALANTA:an itsenäisellä alus-
suojausosastolla (Autonomous 
Vessel Protection Detachment, 
AVPD). AVPD:n tehtävänä oli 
suojata YK:lle aikarahdattua 
alusta sen ruoka- ja avustuskul-
jetuksissa Somaliaan. Lehdes-
sä on kaksi artikkelia ATALAN-
TA:an liittyen. Komentajakaptee-
ni Vänskä kirjoittaa kokemuksis-
taan operaation johtoesikunnas-
ta Lontoosta ja merirosvoudesta 
ilmiönä. AVPD:n molempien ro-
taatioiden johtajat ovat kirjoitta-
neet yhteisen artikkelin alussuo-
jausosaston toiminnasta ja koke-
muksista MV Caroline Scanilla 
Intian valtamerellä.

Meripuolustuksella on jo 
edellä mainittujen koulutuksen 
ja kurssien, harjoitusten ja ope-
raatioiden lisäksi paljon muuta-
kin toimintaa, jolla on kansain-

välistä ulottuvuutta.
Tiivistyvä NORDEFCO yh-

teistyö pyrkii löytämään pohjois-
maiden välillä osa-alueita, joissa 
voisimme toimia yhdessä resurs-
seja säästäen ja tehokkaammin. 
Kiteytettynä NORDEFCO kat-
taa lähes kaikki puolustuksen 
alueet; henkilöstön osaaminen, 
materiaaliyhteistyö ja harjoituk-
set. Suomen ja Ruotsin merivoi-
mien välinen yhteistyö on tiivis-
tymässä entisestään. Sekin ta-
pahtuu NORDEFCO:n sateen-
varjon alla. Tämän vuoden aika-
na on luonnosteltu merivoimiem-
me välistä visiota tulevaisuuden 
yhteistoiminnasta. Tavoitteena 
on konkreettisia suorituskyky-
jä, jotka vision mukaan toteutu-
vat kymmenen vuoden kulues-
sa. Suunnitelman mukaan me-
rivoimien komentajat ovat alle-
kirjoittaneet vision, kun tätä leh-
teä luetaan. Merivoimille on käs-
ketty osallistua NATO:n nopean 
toiminnan joukkojen joukkopoo-
liin rannikkojääkäriyksiköllä vuo-
sina 2014-2015.  Joukkopooliin 
ilmoitetut joukot voivat harjoitella 
NATO:n valmiusjoukkojen kans-
sa osallistumisjaksolla. 

Eräs merkittävä ja tällä het-
kellä jokapäiväinen kansainväli-
sen yhteistyön muoto on tilan-
nekuvan muodostaminen. Se 
alkoi ensin Suomen ja Ruot-
sin välisenä meritilannekuvan 
vaihtamisena Pohjoisen Itäme-
ren ja Suomenlahden alueilta. 
Toiminta on sittemmin laajen-
tunut koko Itämerta koskevak-
si tilannekuvayhteistyöksi, jos-
sa lähes kaikki Itämeren ranta-
valtiot ovat mukana. Euroopan 

laajuista tilannekuvayhteistyö-
tä kutsutaan nimellä MARSUR. 
Siinä Suomella ja merivoimilla 
on suuri rooli. Komentaja Pa-
si Staffin artikkelissa kuvataan 
kansainvälisen tilannekuvayh-
teistyön kehitystä nykypäivään 
ja tulevaisuuden näkymiä.

Saammeko siis vähemmäl-
lä enemmän? Tämän numeron 
teemaan liittyvistä artikkeleis-
ta pystyy muodostamaan käsi-
tyksen asioiden mittasuhteista 
ja siitä, pystyisikö Suomen me-
rivoimat tähän kaikkeen yksin. 
Suuret kansainväliset esikunta-
harjoitukset ja joukkojen harjoi-
tukset tarjoavat meille puitteet, 
joihin pienen maan merivoimil-
la ei milloinkaan ole varaa. Har-
joituksista saamme kokemuksia 
kotimaan puolustusta silmällä-
pitäen. Pystymme kehittämään 
sitä, mitä pitää kehittää ja yllä-
pitämään sitä, minkä jo osaam-
me. Kansainvälinen tilannekuva-
yhteistyö säästää resursseja. Ti-
lanneymmärryksemme paranee, 
mutta se edellyttää kovasti työ-
tä. Mieleeni tulee ainoastaan yk-
si seikka kansainvälisessä ulot-
tuvuudessa tai yhteistoiminnas-
sa, mihin vähemmällä enemmän 
ei päde. Se on tarvittavan esi-
kuntatyön määrä. Pienen maan 
pienen merivoiman suunnittelu-
resurssi ei ole missään suhtees-
sa siihen, mitä pöydän toisella 
puolella on vastassa. Harva jou-
tuu tekemään usean työt.

Toivotan lukijoille nautin-
nollisia lukuhetkiä teemaan liit-
tyvien artikkelien parissa. Ter-
vetuloa lyhenteiden kiehtovaan 
maailmaan.
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Matti Sirkkola
Kapteeniluutnantti Matti Sirkkola on vastannut kadettien kansainvälisestä  
koulutuksesta koulutuspurjehduksilla ja toimi BALTOPS 2013 -harjoituksessa  
monikansallisen taisteluosaston operaatioupseerina.

Merellisen kansainvälisen 
toiminnan koulutus 
Merisotakoulussa

A iemmin ehkä prameal-
ta kalskahtanut KV- eli 
kansainvälinen koulu-

tus on arkipäiväistynyt. Pelkis-
täen voidaan sanoa, että ta-
voitteena on suoriutua samois-
ta sotilaallisista tehtävistämme, 
joita muutenkin harjoittelisim-
me, yhteistyössä monikansalli-
sen joukon kanssa. Monikan-
sallisen yhteistyön ominaispiir-
teiden, mahdollisuuksien ja ra-
joitteiden hahmottaminen, toi-
minnan suunnittelu ja johtami-
nen vaatii silti laajempaa asian-
tuntemusta kuin pelkkään koti-
maiseen toimintaan keskittymi-
nen. Parhaimmillaan KV-koulu-
tuksella luodaan edellytyksiä sil-
le, että Merivoimat on mahdol-
lisimman suorituskykyinen sa-
malla laaja-alaisella osaamisel-
la, henkilöstöllä ja kalustolla niin 
RA-, SA- kuin KV/KRIHA- vaati-
muksienkin edessä. 

Kansainväliseen merelli-
seen kriisinhallintaan osallistu-
malla olemme aina operaation 
varsinaisten tavoitteiden lisäk-
si samalla turvaamassa koti-

maamme turvallisuutta, vakaita 
oloja sekä hankkimassa sellais-
ta oppia ja toimintakykyä, jota 
kotimaisilla harjoituksilla ei yk-
sin olisi mahdollista saavuttaa. 
Monikansallinen yhteistyö ja re-
surssien yhdistäminen mahdol-
listavat toimintamme ulottami-
sen kaukaisille ja laajoille krii-
sialueille, turvallisuutemme ja 
kansallisen menestyksemme 
ulkokehällä, jossa kriisinhallin-
taoperaatioilla torjutaan haitalli-
sia heijastevaikutuksia kotimaa-
han ja luodaan olosuhteita rau-
halliselle yhteiskunnalliselle ke-
hitykselle. Merivoimat on aina 
ollut toimintaympäristöstään ja 
tehtävistään johtuen puolustus-
haaroistamme kansainvälisin, ja 
valtaosa Merivoimien ammatti-
sotilaista onkin osallistunut kan-
sainvälisiin harjoituksiin. Työn 
kansainvälisen luonteen vuok-
si jokaisella Merisotakoulusta 
valmistuvalla onkin tärkeää olla 
hyvät perustiedot KV-toiminnas-
ta ja aluksen toiminnasta osana 
monikansallista merellistä ope-
raatiota. 

Kansainvälinen koulutus 
Merisotakoulussa

Merikadettien koulutukseen on 
aina kuulunut kansainväliseen 
toimintaan tutustuminen mm. 
koulutuspurjehduksien muo-
dossa. Sotilaallinen peruskou-
lutuksemme on silti aiemmin 
keskittynyt kuitenkin lähinnä 
kotimaan puolustukseen omis-
ta kansallisista lähtökohdista ja 
tutussa toimintaympäristössäm-
me, omilla vesillä ja lähialueilla. 
Vaikka oman merialueen puo-
lustaminen on jatkossakin tär-
keintä, niin samalla kansainvä-
lisen toiminnan ja yhteistoimin-
takyvyn merkitys jatkuvasti ko-
rostuu. Tähän tarvitaan osaa-
vaa henkilöstöä, mistä johtuen 
kansainvälisen toiminnan kou-
lutus on merkitykseltään jatku-
vasti kasvava osa Merivoimien 
eri henkilöstöryhmiin kuuluvien 
opiskelijoiden ja erityisesti me-
rikadettien osaamisen kehittä-
mistä. 

Merisotakoulu sisällyttää 
kansainvälisen koulutuksen 
osaksi peruskoulutusta kaikil-

Teem
a

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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le opiskelijaryhmille. Vaativas-
ta kokonaisuudesta huolimat-
ta opiskelijoiden antama palau-
te KV-koulutuksesta ja etenkin 
-harjoituksista on ollut aina erit-
täin positiivista ja innostunutta. 
Kommentteja saadaan lähinnä 
siitä, miksei KV-koulutusta ole 
enemmän, tai miksei sitä ole 
aloitettu jo aikaisemmin. 

Merikadettien kansainväli-
sen toiminnan peruskurssin si-
sältöön kuuluu keskeisenä osa-
na osallistuminen kansainväli-
seen harjoitukseen, joka toteu-
tetaan opintosuunnittain sovel-
tuvissa KV-harjoituksissa kurs-
sin viimeisenä opiskeluvuotena. 
Merisotakoulun koulutuspurjeh-
dukseen on vuodesta 2006 al-
kaen kuulunut jonkinlainen kan-
sainvälisen toiminnan harjoitus, 

ja harjoituksen muotoa, sisältöä 
ja konseptia on kehitetty vuosit-
tain saadun palautteen ja kerät-
tyjen kokemusten perusteella.

Ensimmäisinä vuosina har-
joitukset suoritettiin kahdenväli-
sinä Passing Exercise eli - PAS-
SEX-harjoituksina, joissa usein 
saksalainen tai monikansalli-
nen, esim. NATO:n alusosasto 
kohdattiin suunnitellusti ulko-
maisessa satamassa. Lyhyessä 
suunnittelukokouksessa sovit-
tiin aiemmin valmistellun harjoi-
tuskokonaisuuden yksityiskoh-
dista ja lähdettiin merelle osas-
tona harjoittelemaan. Yhteis-
harjoitukset ovat yhtä saksa-
laisten aikataulusyistä peruun-
tunutta lukuun ottamatta on-
nistuneet aina hyvin, ja osallis-
tuneen koululaivan henkilökun-

ta sekä tietenkin opiskelijat sai-
vat erinomaista, osaamistasol-
lemme suunniteltua koulutus-
ta KV-alusosaston perustoimin-
noista. Koulutusaiheisiin sisäl-
tyivät mm. NATO-ohjeiden mu-
kaisen puheradioliikenteen, yh-
teisen tilannekuvan muodosta-
misen, merenkulunharjoittei-
den, alukselta toiselle suoritet-
tavan huollon, ilmapuolustus- ja 
pintatorjuntaharjoitteiden, vies-
tiharjoitusten ja kauppamerilii-
kenteen suojaamiseen liittyvien 
tehtävien suorittamista. 

Koulutus kehittyy ja 
laajenee

Vuodesta 2012 alkaen koulutus-
purjehdukset on suunniteltu si-
ten, että matkan viimeisellä reit-
tiosuudella osallistutaan Yhdys-

MLC Pohjanmaa, HMNLS Dolfijn periskooppisyvyydessä ja HDMS Absalon taustalla. Kuva HDMS Absalonin 
helikopterista.
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valtain johtamaan Baltic Ope-
rations- eli BALTOPS-harjoituk-
seen, joko nimellisesti erillisenä 
PASSEX-harjoituksena BALTO-
PS-harjoitusjoukkojen kanssa, tai 
kuten tänä vuonna, alusta alkaen 
harjoituskokoonpanoon kuuluva-
na yksikkönä. PASSEX-harjoituk-
siin verrattuna suurempaan NA-
TO PfP -harjoitukseen osallistu-
minen on tehostanut koulutusta, 
ja saavutetut hyödyt, mm. opis-
kelijoiden osaamisen kehittymi-
sessä, ovat olleet merkittäviä. 
BALTOPS on olemukseltaan osal-
listujien perusvalmiuksien, ydin-
toimintojen (core competen-
cies) ja kriisinhallintaval-
miuksien kehittämiseen 
pyrkivä merisotahar-
joitus. Kadettiaika-
naan KV-koulutetulla 
ja BALTOPS-harjoi-
tukseen osallistuneel-
la nuorella upseerilla 
on jatkossa hyvät val-
miudet kehittää osaamis-
taan tehokkaasti virkauransa 
ensimmäisessä, mahdollises-
ti BALTOPS:a haastavammassa, 
KV-harjoituksessa.

BALTOPS 2013

Vuodelle 2013 toteutettiin 80. 
merikadettikurssin osallistumi-
nen kansainväliseen harjoituk-
seen BALTOPS-harjoituksessa 
seuraavilla yleisillä tavoitteilla:

Kadetti
 – tuntee harjoituksen yleis-

järjestelyt ja harjoitusasia-
kirjat 

 – tuntee oleellisimmat NA-
TO-asiakirjat ja ohjeet 

 – tuntee osaharjoitusten 

suunnittelun ja johtamisen
 – harjaantuu toimimaan me-

rellisessä taisteluosastossa
 – harjaantuu puheradiolii-

kenteessä ja
 – harjaantuu operaattorin 

tehtävissä aselajeittain.

Vuonna 2013 Merisota-
koulu ja miinalaiva Pohjanmaa 
osallistuivat ensimmäistä ker-
taa myös harjoitusta edeltäviin 
suunnittelukokouksiin, joita jär-

ten, eli tässä tapauksessa kou-
lutuspurjehdukselle osallistunei-
den opiskelijoiden, harjoitusta-
voitteet mahdollisimman seik-
kaperäisesti. Tavoitteet sisälsivät 
mm. luettelot halutuista osahar-
joitustyypeistä. Huolellinen val-
mistautuminen kannattaa, ku-
ten tänäkin vuonna huomattiin. 
Ne osallistujat, jotka ovat ennal-
ta valmistelleet tavoitteensa hy-
vin perusteltuina, saavat helpos-
ti tukea muilta edustajilta - eten-
kin niiltä, jotka eivät ole omia ta-
voitteitaan ennen kokousta ko-
vin tarkasti jäsennelleet. Vä-

littömästi harjoitusvaihei-
den alkua edeltävä Pre-

Sail Conference on vii-
meinen suunnittelu-
kokous, jossa yksi-
tyiskohdista voidaan 
vielä tarkemmin so-
pia ja jakaa osallis-
tujien laatimia harjoi-

tusohjeita, kuten esim. 
osaharjoituskäskyjä. 

Toiminnallisesti BALT-
OPS 2013 jakautui kahteen 

vaiheeseen, joista osaharjoi-
tusvaiheessa harjoiteltiin ym-
pärivuorokautisesti erilaisissa 
lyhyissä, 2-8 tunnin mittaisis-
sa, johonkin aselajitoimintoon 
(esim. ilmapuolustukseen) kes-
kittyvissä osaharjoituksissa. Mii-
nalaiva Pohjanmaan kanssa sa-
maan taisteluosastoon kuului-
vat harjoituksen alussa tanska-
lainen HDMS Absalon, hollanti-
lainen HNLMS Evertsen ja ruot-
salainen HSWMS Stockholm.

Suurimmat haasteet osa-
harjoitusvaiheessa aiheutuvat 
usein Naton ulkopuolisten har-
joitusosallistujien puutteellisista 

jestettiin yhteensä kolme: Initial 
Planning Yhdysvalloissa, Main 
Planning Conference Saksas-
sa ja Final Planning Conference 
Latviassa. Suunnittelukokouk-
set johti Yhdysvaltain merivoi-
mien Expeditionary Strike Group 
Two, joka oli harjoituksen suun-
nitteluvastuussa oleva esikunta. 
Tämän ESG-2:n rungolle raken-
tui myöhemmin myös harjoituk-
sen taisteluryhmän esikunta.

Suunnittelukokouksiin val-
mistauduttiin huolellisesti val-
mistelemalla mm. suomalais-

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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mahdollisuuksista liittyä tiettyi-
hin sanomaliikenneverkkoihin. 
Saksan merivoimien viestikes-
kus Glücksburgissa tuki edel-
lisenä vuonna hyväksi havai-
tulla tavalla harjoitusta ja siir-
si rajoitetuista sanomaliikenne-
verkoista mm. Pohjanmaata ja 
Stockholmia koskevat sanomat 
sähköpostilähetykseen aluk-
sille. Pohjanmaan ja Stockhol-
min lähettäessä sanomia toi-
minta oli päinvastainen, ja säh-
köpostin sisältö siirrettiin taas 
saksalaisten toimesta salattuun 
yleislähetykseen Nato-aluksille. 
Nato-alusten käyttäessä takti-
seen järjestelmäliikenteeseen, 
eli mm. maalienvaihtoon, alus-
ten välillä Link 11- ja Link 16- 
taktisia datalinkkejä, täytyi myös 
kaikkien osallistujien huomioi-
da, että PfP-aluksilla ei ole ollut 
toistaiseksi puuttuneen linkkiva-
rustelun vuoksi mahdollisuutta 
osallistua tätä kautta tilanne-
kuvan muodostamiseen. Suo-
malaisilla on kuitenkin tulevina 

vuosina aluksilla taktinen data-
linkki käytettävissään, joten ai-
nakin teknisesti yhteensopivuu-
dessa kehitytään uudelle tasol-
le. Puheradioliikenne on kuiten-
kin jatkossakin tärkeässä roolis-
sa harjoituksessa.

Osaharjoitukset johtaa ai-
na jokin osallistuvista aluksis-
ta tai harjoitusesikunnista. Me-
rikadettimme johtivat tänäkin 
vuonna miinalaiva Pohjanmaal-
ta käsin useita osaharjoituksia 
menestyksellä. Osaharjoituk-
sista haastavin oli asymmetri-
sen sodankäynnin harjoitus, jos-
sa Pohjanmaa ja Stockholm sai-
vat tehtäväkseen suojata Ruot-
sin etelärannikolla, Karlskro-
nan eteläpuoleisella merialueel-
la toimivaa, miinantorjuntatais-
teluosastoa samanaikaisilta no-
peiden pienveneiden ja matalal-
la lentävien pienkoneiden hyök-
käyksiltä. Kuvatussa tilanteessa 
kriisialueella toimiva terroristior-
ganisaatio pyrki vaikuttamaan 
aiempien sotien jäljiltä alueelle 

jääneitä merimiinoja raivaavaan 
MITO-taisteluosastoon.

Ajatuksia merikadettien 
kansainvälisen koulutuk-
sen kehittämisestä

KV-koulutuksen suunnittelu tu-
lee aina aloittaa hyvissä ajoin en-
nen ensimmäiseen kansainväli-
seen harjoitukseen lähtöä, jotta 
valmistautuminen, suuren vie-
raskielisen asiakokonaisuuden 
(esim. Nato-ohjeiden) hahmot-
taminen ja käytännön suorittei-
den harjoittelu on mahdollista to-
teuttaa. Kadettien sotilasenglan-
nin opetuksen yhteydessä tulisi 
käsitellä enemmän myös merel-
lisen KV-toiminnan perusaiheita, 
kuten radioliikenneproseduureja 
ja puheraportointia.

Harjoituksen lähestyes-
sä hyviksi opetusmenetelmik-
si ovat osoittautuneet mm. vai-
heittain etenevä simulaatiohar-
joittelu, jossa kouluttajan joh-
dolla suoritetaan odotettavissa 
olevia osaharjoituksia aluksi tus-
sitaululla ja lopulta taistelunjoh-
tojärjestelmällä simuloiduilla ti-
lanteilla. Opiskelija, joka ei ole 
aiemmin osallistunut esimer-
kiksi tilannekuvaharjoitukseen, 
oivaltaa harjoituksen keskeisen 
tarkoituksen ja suorituksen pe-
riaatteet parhaiten seikkape-
räisen valmistavan harjoittelun 
kautta. Ilman vaiheittaista orie-
ntoivaa, omalla porukalla suori-
tettavaa kehysharjoittelua tositi-
lanne osoittautuu usein liian se-
kavaksi ja moniulotteiseksi, jol-
loin halutunkaltaista oppimista 
ei tapahdu. Nk. tangenttikam-
mo eli epävarmuus ja vastaha-
koisuus liikennöidä, ja etenkin 

Baltops-harjoituksen johtoalus USS Mount Whitney HDMS Absalon, 
HNLMS Evertsen, FGS Brandenburg ja HSWMS Stockholm. 

yhdysvaltain merivoimat

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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johtaa radioyhteydellä vieraalla 
kielellä, ovat suurelta osin väl-
tettävissä orientoivalla harjoitte-
lulla ja perusrutiinien hallinnalla.

KV-harjoituksen rakentee-
seen, sisältöihin ja tavoitteisiin 
tulee pyrkiä vaikuttamaan kaikis-
sa suunnittelukokouksissa, jotta 
harjoitus palvelee opiskelijoiden 
tarpeita parhaalla tavalla. Ulko-
maisten yhteistyökumppanien 
kanssa on hyvä sopia etukäteen, 
että vaarattomia virheitäkin anne-
taan tarvittaessa hallitusti tapah-
tua. Kadettien johtamistaidon ke-
hittymisen kannalta on hyvä, että 
heille annetaan vastuuta suunni-
tella ja johtaa osaharjoituksia, sil-
läkin uhalla että ne eivät aina on-
nistu täydellisesti.

Useimmiten vanhimman 
vuosikurssin kadetti pärjää kui-

tenkin erittäin hyvin perusharjoi-
tuksen suunnittelussa ja johta-
misessa, kunhan kouluttajat tu-
kevat häntä riittävästi. Hyväk-
si käytännöksi on osoittautu-
nut osaharjoituskohtaisen oh-
jaajan nimeäminen. Ohjaajaksi 
soveltuu hyvin esimerkiksi ka-
detin oman torjuntavahdin ase-
lajiupseeri, joka kokemuksensa 
ja osaamisensa perusteella tu-
kee ja valvoo kadetin harjoitus-
valmistelujen ja -suunnitelman 
kehittymistä.

Alusympäristössä käytet-
tävien järjestelmien ja laitteiden 
teknisen osaamisen eli nk. näp-
päintekniikan tulee olla mahdol-
lisimman hyvällä tasolla ennen 
varsinaisen harjoituksen alkua. 
Tämä tulee huomioida mm. 
taistelu- ja merenkulkujärjestel-

mäkoulutuksen jaksottelussa. 
KV-harjoituksen tulee olla siis 
pidemmän yhtäjaksoisen har-
joittelujakson, kuten esimerkik-
si koulutuspurjehduksen loppu-
puolella, jolloin muussa järjes-
telmäkoulutuksessa on päästy 
jo harjaantumisvaiheeseen. 

Kansainvälisen koulutuk-
sen saavutettu nykyinen taso 
on jalostunut vuosittain aiem-
pia vuosia paremmaksi ja kuu-
luu nykyään tärkeänä, ellei jopa 
tärkeimpänä, yksittäisenä koko-
naisuutena koulutuspurjehduk-
seen sen sijaan, että se olisi 
ikään kuin ylimääräinen ja jok-
seenkin sattumanvarainen ta-
pahtuma. Suunta on siis oikea, 
ja kadettikoulutus sisältöineen 
elää ajassa ja kehittyy.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

rauhallista joulua ja 
turvallista uutta vuotta! 

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

Joulutervehdyksiin tarkoitetut varat lahjoitamme Uusi Lastensairaala 2017 -keräykseen.
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E sikunta johti suomalai-
sista, saksalaisista ja 
norjalaisista ohjusve-

neistä sekä -korveteista muo-
dostettua taisteluosastoa, jo-
hon kuului taistelualusten lisäk-

si saksalainen huoltoalus Elbe. 
Yhteensä aluksia oli seitsemän. 
Vuodesta 2010 Suomen meri-
voimat on saanut miehittää ns. 
FPB-TU:n eli ohjusvenetaiste-
luosaston komentajan tehtä-

vän, nyt siis jo neljännen kerran 
peräkkäin. Tänä vuonna taiste-
luosaston komentajana toimi 7. 
ohjuslaivueen komentaja, ko-
mentaja Juhapekka Rautava. 

Esikunnan kokoonpano ja 

Northern Coasts 2013 
–harjoitus ja kansainvälisestä 
merisotaharjoitustoiminnasta

Taisteluosaston esikunta – CTU421.10.30.

Northern Coasts 2013 -harjoitukseen oli muodostettu monikansallinen taiste-

luosasto, Task Unit 421.10.30, jonka esikunta toimi harjoituksen ajan miinalaiva 

Uusimaalla. 

puolustusvoimat

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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Juhapekka Rautava, Gunnar Beisland, Vesa Nori, Klaus Ericsson,  
Markus Sjöström, Pekka Hietakangas

Komentaja Juhapekka Rautava (SLMEPA), 7. Ohjuslaivueen komentaja. Komentajakapteeni Gunnar 
Beisland (NORCORVSERV) toimii esikuntaupseerina norjalaisen Skjold-luokan korvettiyksikön esikunnassa. 
Komentajakapteeni Vesa Nori (SMMEPA), Koulutuspäällikkö. Kapteeniluutnantti Klaus Ericsson (SMMEPA), 
Osastoesiupseeri OPOS. Kapteeniluutnantti Markus Sjöström (SLMEPA), Ohjusviirikön päällikkö. 
Kapteeniluutnantti Pekka Hietakangas (SLMEPA), Ohjusvene Hangon päällikkö



16

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

toimintatapamallit oli suunni-
teltu aikaisemmista Northern 
Coasts- harjoituksista saatujen 
kokemusten perusteella. Edellä 
mainittujen maiden edustajien 
lisäksi esikunnassa työskenteli 
latvialainen ja ruotsalainen up-
seeri. Toimintapaikka oli miina-
laiva Uusimaan osastonjohto-
keskus. Johdettavien alusyksi-
köiden suuri määrä, suoritusky-
ky, haastavat osaharjoitukset 
ja esikunnan monikansallisuus 
tarjosivat esikunnalle arvokasta 
harjoituskokemusta, jota ei kye-
tä hankkimaan kotimaan harjoi-
tuksissa.

Task Unit 421.10.30:n 
esikunta

Näin taisteluosaston norjalai-
nen esikuntapäällikkö komen-
tajakapteeni Gunnar Beisland 
esikunnan toiminnasta keskel-
lä harjoitusjaksoa: 

During NOCO13, the staff 
embarked to FNS Uusimaa also 

includes other nationalities. For 
two weeks, one Norwegian, one 
Swedish, two German and one 
Latvian officer will work togeth-
er with the Finnish staff, making 
the total number 15. For all the 
staff-members, this offers a very 
good opportunity to exchange 
experiences and increase our 
ability to work together in possi-
ble future operations. All though 
we are supposed to know each 
other’s ways of operating, there 
will always be minor differences 
that need to be solved to make 
the cooperation as effective as 
possible.

For a naval officer, embark-
ing a ship from another nation 
is always interesting. Things 
may not look exactly the same, 
but you quickly recognize pro-
cedures and learn to use the 
equipment. At the same time, 
one always gets new ideas on 
how to improve own training 
when returning home.

Now, after few days at 
sea, with a great deal of help 
from the crew to understand 
everything from the ship can-
teen’s menu to Finnish oper-
ating systems on computers, 
things always improve a lot. Af-
ter this we can really focus on 
our crisis management and hu-
manitarian aid mission, which in 
this case is to stabilize a very 
tense and rapidly deteriorating 
situation in a small nation called 
Bogaland somewhere in the his-
torical region of Euphoria.

Miinalaiva Uusimaa

Toiminta johtoaluksena vaatii 
itse alukselta paljon. Miinalai-
va Uusimaan päällikkö komen-
tajakapteeni Vesa Nori vastaa 
haasteeseen:

Miinalaiva Uusimaa on 
osallistunut NOCO-harjoituksiin 
vuosittain Suomen järjestamäs-
tä NOCO10:stä alkaen. Ennen 
tätä aluksella oli jo kokemusta 
NATO:n järjestämistä BALTOPS- 
ja LOYAL-sarjan harjoituksista ai-
na Välimereltä saakka.

NOCO13:ssa Uusimaa toi-
mii taistelualuksena ja koko 
FPB-taisteluosaston johtoalukse-
na. Johtoaluksena Uusimaan tär-
kein tehtävä on mahdollistaa tais-
teluosaston komentajan, CTU:n 
(Commander Task Unit) johta-
mistoiminta ylläpitämällä tilan-
nekuva sekä viestiyhteydet Task 
Unit:n muihin aluksiin ja ylem-
pään johtoportaaseen. Tämä on 
erittäin haastava tehtävä, koska 
osastoon kuuluu suomalaisia, 
norjalaisia ja saksalaisia aluksia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikil-
la osaston aluksilla ei ole yhteistä 

Helikopteri-vinssausta ML Uusimaalta.

puolustusvoimat
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kiinteää jokapäiväisessä käytös-
sä olevaa viestijärjestelmää.

Harjoituksena NOCO-tar-
joaa erittäin hyvän harjoitusym-
päristön suomalaiselle taiste-
lualukselle. Harjoitellessa yh-
dessä ulkomaisten sota-alusten 
kanssa opitaan aina jotain uutta 
sekä päästään kehittämän taito-
ja, joita ei kotimaisin resurssein 
pystytä harjoittelemaan. Tällai-
sia ovat mm. sukellusveneen-
etsintä- ja -torjuntaharjoitukset 
(oikean sukellusveneen kans-
sa) sekä RAS-harjoittelu. RAS 
(Replehishment At Sea) on toi-
mintaa, jossa alus täydentää it-
seään merellä toiselta aluksel-
ta. Uusimaan osalta se tarkoit-
taa mm. polttoainetankkausta 
merellä liikkuvalta huoltoaluk-
selta. Eri osaharjoitukset eli se-
riaalit ovat monipuolisia ja haas-
tavia. Alus pääsee harjoittele-
maan mm. tilannekuvan muo-
dostamista, ilmatorjuntaa, elekt-
ronista sodankäyntiä, muodos-
telma-ajoa, suojapalvelua, laiva-
tykistöammuntoja sekä meripe-
lastusta. Kansainvälisissä har-

joituksissa osallistuvien alusten 
ja muiden yksiköiden määrä on 
paljon suurempi kuin kansalli-
sissa harjoituksissa. Tämä mah-
dollistaa sen, että harjoitukses-
sa pystytään harjoittelemaan 
yhtäaikaista kolmessa dimen-
siossa kohdattavaa uhkaa: il-
masta, pinnasta ja pinnan al-
ta. Kuten nyt meneillään oleva 
harjoitus, ovat myös aikaisem-
mat kansainväliset harjoitukset 
osoittaneet, että oman alukse-
ni suorituskyky on hyvä.

Tällä kertaa aluksella on 
myös merivoimien kannalta eri-
tyinen koulutustehtävä. Noin 
kolmasosa aluksen miehistönä 
olevasta kantahenkilökunnasta 
on miinalaiva Pohjanmaalta, jot-
ka Pohjanmaan lopetettua aktii-
vipalveluksen, siirtyvät piakkoin 
miinalaiva Hämeenmaalle. He 
ovat jo aiemmin käyneet alus-
luokan peruskurssin miinalaiva 
Hämeenmaalla ja ovat nyt siis 
sisaralus Uusimaalla NOCO:s-
sa syventämässä haastavas-
sa harjoitusympäristössä oppe-
jaan käytäntöön.

Ohjusvene Hanko

Suomen rannikon olosuhteet 
poikkeavat Etelä-Itämeren olo-
suhteista. NOCO-harjoitusjakso 
on alukselle ja miehistölle vaa-
tiva. Harjoituksessa ohjusve-
ne Hangon päällikkönä toimi-
nut kapteeniluutnantti Markus 
Sjöström ensimmäisen harjoi-
tusviikon aikana toteaa:

Detta år har det återigen 
blivit dags för robotbåt Hanko att 
delta i en intarnationell manöver. 
Hanko är av Hamina-klassen 
och normalt stationerad i Obb-
näs Hon tillhör 7. Robotflotilljen. 
Manövern påbörjades gångna 
veckoslut i den även för Finland 
historiskt värdefulla staden Karls-
krona i södra Sverige.

Meningen med manövern 
är att öva internationellt sam-
marbete och krishantering i 
ett fiktivt skenario där det in-
går bland annat skyddande av 
handelsfartyg, förhindrande av 
sjöröveri och spaningsuppdrag.

Ombord på Hanko finns 
det både fast anställd perso-
nal och beväringar. Totalt just 
under 30 personer. Manövern 
räcker i två och en halv vecka 
vilket är en relativt lång period 
för en mindre farkost på 51 me-
ter som normalt har uppdrag in-
om finskt territorialvatten. Om-
bord jobbas det i två skiften om 
fyra timmar var. Fartyget rör sig 
ute till havs praktiskt taget dyg-
net runt. Endast bunkrande och 
mindre service avbryter seglat-
sen då och då. Detta görs lång-
sides med den tyska tendern El-
be ute på havet. Ett för besätt-
ningen bekant fartyg från tidiga-
re års manövrar.Sergeant Lukkari håller ett skarpt öga på ett överflygande flyg.

Försvarsmakten
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Hanko har nu varit med i 
manövern några dagar. Tillsvi-
dare har vi redan hunnit öva på 
att bygga upp en täckande lä-
gesbild på havsområdet mellan 
Öland och Gotland, haft skjutöv-
ning med skeppsartilleri och övat 
på att navigera som en del av 
en större konvoj. Ideén med den 
första delen av manövern är att 
få de olika nationerna att jobba 
friktionsfritt tilsammans. En krä-
vande uppgift för en styrka med 
så många olika nationer och oli-
ka prosedurer. En uppgift som 
för en del av besättningen är be-
kant även från ATALANTA-ope-
rationen nere vid Afrikas kust.

Manövern fortsätter i höst-
liga förhållanden med stigan-
de tempo och ökande krav, för 
att kulminera i ett taktiskt ske-
de där det övade kunskaperna 
och färdigheterna sätts på prov.

NOCO 2013 – KV 
kokemuksia kahdeksan 
vuoden periodilta

Lopuksi kapteeniluutnantti Pek
ka Hietakangas, harjoitukses-
sa Hangon 1-upseeri, lehden il-
mestyessä jo Hangon päällikkö, 
kuvaa kansainvälisten harjoitus-
ten kehittymistä viime vuosina:

Omat henkilökohtaiset en-
sikokemukseni merivoimien 
kansainvälisestä harjoitustoi-
minnasta ajoittuvat vuoteen 
2005. Tällöin olin nuorena ase-
lajiupseerina ottamassa ensias-
keleita suomalais-ruotsalaises-
sa Loviisa -harjoituksessa mii-
nalaiva Pohjanmaan aselajiup-
seerina. Muistan edelleen, kuin-
ka sekavalta kaikki tuntui verrat-
tuna kansallisiin toimintatapoi-

hin: viestitoiminta, proseduu-
rit, ja ennen kaikkea alusyksi-
köiden johtaminen. Törmäsin 
ensimmäisen kerran termeihin 
Task Organization (tehtäväor-
ganisaatio), Warfare Organizati-
on (aselajiorganisaatio), OPCON 
(operatiivinen johtovastuu), ja 
TACON (taktinen johtovastuu). 
Asia oli nuorelle aselajiupsee-
rille uutta, sillä karrikoiden voin 
väittää että kansainvälinen toi-
minta Merisotakoulussa ulottui 
tuohon aikaan siihen, miten ul-
komaalaisten kanssa asioidaan 
erilaisissa tilaisuuksissa.  Väitän 
myös, ettei näiden kansainvälis-
ten termien merkitys ollut me-
rivoimissamme kaikille muille-
kaan täysin selvää. 

Vuoden 2005 ja vuoden 
2013 NOCO -harjoituksen vä-
lillä on tapahtunut paljon. Kan-
sainvälisten harjoitusten roo-
li on kasvanut, ja aiempien yk-
sinkertaisempien Loviisa -harjoi-
tusten tilalle on tullut vaativam-
pia monikansallisia eri puolus-
tushaarojen kattavia harjoituk-
sia (Combined, Joint). Esimerk-
keinä näistä MARINER-, BALT-
OPS- ja NOCO -harjoitukset, 
joista nyt viimeisimmässä mu-
kana oli mm. saksalainen SOF 
Task Force (erikoistoimintajouk-
ko, Special Operationsa) suo-
rittamassa omaa harjoitustaan 
liittyen rakennetun skenaarion 
evakuointitehtävään. Liikkuvia 
osia ja eri alojen toimijoita on 
siis paljon.

Yksittäisen taistelualuksen 
näkökulmasta harjoitusten alati 
kasvava monimuotoisuus ei to-
ki tuo merkittävää lisähaastet-
ta, sillä merellisen komponen-

tin tehtävät ovat pysyneet pää-
osin ennallaan. Ehkäpä perin-
teisemmän laivastosodankäyn-
nin harjoittelun sijaan suunta-
us on viime vuodet ollut kriisin 
hallinnassa ja MIO –toiminnas-
sa (Maritime Interdiction Ope-
ration), jossa merelliseltä ope-
raatioalueelta hankitaan riittä-
vä tilannetietoisuus (SA, Situa-
tional aweareness) ja kyky rea-
goida niin asymmetrisiin uhkiin 
kuin myös perinteisiin symmet-
risiin uhkiin eri menetelmin. Ti-
lannetietoisuus on toki aina ol-
lut toiminnan kulmakivi, mutta 
nykyisissä harjoituksissa tilan-
netietoisuus on myös moniker-
roksinen, niin sanotut harmaan 
vaiheen toimijat ovat varsinai-
sen sotilaallisen vastustajan li-
säksi keskeisessä roolissa. 

Palaan takaisin vuoteen 
2005 ja vaikeuteeni hahmottaa 
kokonaisuutta. Pääsin kuitenkin 
osallistumaan vuosi toisensa jäl-
keen kansainvälisiin harjoituksiin 
ja pikkuhiljaa asiat alkoivat sel-
keytyä. Merkittävänä tasonnos-
tona kansallisesti on tietysti toi-
minut merivoimien laivastojouk-
kojen päätös muutama vuosi sit-
ten siirtyä noudattamaan kan-
sainvälisiä menetelmiä omassa 
harjoitus- ja johtamistoiminnas-
sa, sekä yhtenäistä rakennetta ja 
termistöä muiden maiden laivas-
tojen kanssa. Kun vielä samaan 
kokonaisuuteen liitetään laivasto-
kadettien opetussuunnitelmaan 
liitetty kansainvälisen toiminnan 
käytännön harjoittelu osana kou-
lutuspurjehdusta, on kansainvä-
lisen (ja tältä osin myös kansalli-
sen) osaamisen kehittäminen jo 
osa perusopetusta. Kansainväli-

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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BALTOPS 2009 Hamina-luokka ja saksalaisia huoltoaluksia.
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nen osaaminen on siis lyönyt lei-
mansa läpi laivastojoukkojen pe-
ruskoulutuksesta ylimpään joh-
toon. Lisäksi tällä tarkasteluvälil-
lä kaksi taistelualusta (miinalai-
vat Pohjanmaa ja Uusimaa) on 
myös ehditty jo evaluoida NEL 2 
tasolle, eli korkeimmalle mahdol-
liselle NATO luokitukselle yhteen-
sopivuudesta. Osaaminen on siis 
kahdeksassa vuodessa tälläkin 
mittarilla kehittynyt huimasti.

Vuoden 2013 NOCO oli tie-
tyllä tavalla herättävä kokemus. 
Me suomalaiset, Natoon kuulu-
maton maa, olimme aiemmin 
tottuneet selviytymään kansain-
välisistä harjoituksista kunnial-
la vain kovan työn kautta opis-
kellen meille vieraampaa orga-
nisaatio – ja johtamiskulttuuria. 
Nyt vuoden 2013 harjoitukses-
sa mieleeni palasi tuntemukse-
ni vuoden 2005 Loviisa- harjoi-
tuksesta. Syynä ei ollut suoma-
laisten osaamisen puute, vaan 
edellä mainittujen organisaa-
tio- ja johtosuhteiden osittainen 
epäselvyys muiden harjoituk-
sessa toimineiden johtoportai-
den välillä. Harjoituksessa tuet-
tava komentaja oli ASUWC (An-
ti Surcafe Warfare Commander), 
joka kyllä rautaisella otteella yk-
siköitään johti, mutta alustasalle 
vaikutti siltä, etteivät kaikki toi-
minnot olleet huolellisesti koor-

dinoituja muiden aselajien ja 
tehtäväorganisaation välillä.

Asiat eivät ole yksinker-
taisia, ja oikeiden toimintojen 
synkronoimiseksi organisaatio- 
ja tehtäväjako sekä johtosuhteet 
tulee laatia huolellisesti ja ilman 
tulkinnan varaa. Johtosuhteiden 
tulee olla kaikin puolin selvillä 
niin yksiköille kuin myös eri or-
ganisaatioiden komentajille ope-
raation eri vaiheissa. Tähän vie-
lä kolmantena toimijana voidaan 
liittää muodostettavan SAGn 
(Surface Action Group) johta-
ja, jonka johtamisedellytykset 
riippuvat tasan näiden kahden 
aiemmin kuvatun johto-organi-

saation selkeydestä.
Vuoden 2014 NOCO järjes-

tetään jälleen Suomessa, ja nyt 
meillä on oiva tilaisuus näyttää, 
kuinka tämä vaativa kokonaisuus 
hoidetaan tyylikkäästi ja selkeäs-
ti. Suomalaiseen johtamiskult-
tuuriin on perinteisesti kuulunut 
se, että johdettavat yksiköt tie-
tävät omat tehtävänsä tilantees-
sa kuin tilanteessa. Tehtävätak-
tiikalla, omien (ja harjoiteltujen) 
toimintatapojen tuntemisella ja 
ennen kaikkea komentajan tah-
totilan sisäistämällä toiminta voi 
jatkua pitkään riippumatta siitä, 
toimivatko viestiyhteydet täydelli-
sesti vai vain satunnaisesti.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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Merivoimat rauhaa 
rakentamassa Bogalandissa

H arjoitus toteutettiin 
kolmella paikkakun-
nalla Ruotsissa. Har-

joituksen johto, peliorganisaatio, 
BFOR:n (Bogaland Peace For-
ce) esikunta ja maakomponentti 
(LCC) toimivat Enköpingissä, il-
makomponentti (ACC) Upsalas-
sa sekä merikomponentti (MCC) 
Karlskronassa. Tässä artikkelis-
sa tarkastellaan pääosin meri-
komponentin toimintaa Karls-
kronassa.

Tänä vuonna harjoitukseen 
osallistui suomalaisten lisäksi esi-

kuntaupseereita Ruotsista, Nor-
jasta, Itävallasta, Sveitsistä ja 
Baltian maista. Suurimmat opis-
kelijaryhmät olivat edellisten vuo-
sien tapaan Ruotsin Försvarshö-
gskolanista, Baltic Defence Col-
legesta ja Maanpuolustuskor-
keakoulusta. Yhteensä harjoituk-
seen osallistui yli 1300 henkilöä. 
Suomesta harjoitukseen osallis-
tui Maanpuolustuskorkeakoulus-
ta ja puolustushaaroista yhteensä 
199 henkilöä. Suomalaisen har-
joitusjoukon kansallisena van-
himpana toimi Karjalan prikaa-

tin komentaja prikaatikenraali Ti-
mo Kivinen. 

Merivoimista harjoitukseen 
osallistuivat merisotalinjat ylei-
sesikuntaupseerikurssi 56:lta 
ja esiupseerikurssi 65:ltä, kol-
me opettajaa MPKK:n meriso-
taopin opettajaryhmästä sekä 
kaksi henkilöä Merivoimien esi-
kunnasta. Karlskronassa osas-
tomme vahvuus oli yhteensä 
30 henkilöä, mutta merivoimien 
opiskelijoita oli sijoitettuna yh-
teysupseereiksi myös harjoituk-
sen muihin esikuntiin.

Harjoituksen tavoitteet

Harjoitus on osa esiupseerikurs-
sin ja yleisesikuntaupseerikurs-
sin johtamisen opintoja ja sen 
toteutukseen osallistuu Taktii-
kan laitoksen opettajia. Tänä-
kin vuonna puolustushaaroille 
oli tarjottu mahdollisuus asettaa 
esikuntaupseereita harjoituk-
seen. Harjoituksen päämääränä 
on luoda yksittäisille osallistujille 
valmiuksia toimia monikansalli-
sen rauhanturvaoperaation kan-
sainvälisessä esikunnassa. 

Iiro Penttilä
Kirjoittaja toimii esiupseerikurssin merisotalinjan johtajana MPKK:lla

Teem
a

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistui huhtikuussa jo seitsemättä kertaa Ruotsissa 

järjestettyyn CJSE13 (Combined Joint Staff Exercise) monikansalliseen esikunta-

työskentelyn harjoitukseen.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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Harjoituksen tavoitteena on, 
että osallistujat lisäisivät omia val-
miuksiaan toimia kansainvälises-
sä esikunnassa monikansallises-
sa puolustushaarojen yhteisessä 
kriisinhallintaoperaatiossa ja ke-
hittäisivät ymmärrystään kriisin-
hallintaoperaation suunnittelus-
ta ja toteutuksesta sekä pysy-
väisohjeiden käytöstä Nato-joh-
toisessa operaatiossa. Harjoitus 
toteutetaan englannin kielellä ja 
osallistujien tulee omata riittävä 
kielitaito.

Harjoituksen toteutus

Harjoitus sisälsi muutaman päi-
vän kestoisen kansallisen val-
mistavan koulutusjakson, joka 

toteutettiin huhtikuussa harjoi-
tusta edeltävällä viikolla Maan-
puolustuskorkeakoululla Santa-
haminassa. Pääpaino valmista-
vassa koulutuksessa oli esikun-
nittain tapahtuvassa perehtymi-
sessä kuvitteelliseen harjoitusti-
lanteeseen, operaatiosuunnitel-
maan, esikuntien työjärjestyk-
siin ja henkilökohtaisiin esikun-
tatehtäviin. Valmistavassa kou-
lutuksessa oli käytössä ruotsa-
laisten ylläpitämä harjoituspor-
taali, PVMoodle verkko-oppi-
misympäristöön luotu kansalli-
nen työtila sekä edelliseen har-
joitukseen osallistuneiden opis-
kelijoiden omakohtaiset koke-
mukset.

Varsinainen harjoitusvai-
he Ruotsissa toteutettiin kym-
menpäiväisenä harjoituksena 
16. - 25.4.2013. Neljä ensim-
mäistä harjoituspäivää käytet-
tiin valmisteluihin, viisi seuraa-
vaa päivää harjoituksen opera-
tiiviseen vaiheeseen sekä viimei-
nen päivä harjoituksen purkuun 
ja palautteeseen. Valmisteluvai-
heen viimeisenä päivänä järjes-
tettiin harjoituksen operatiivisen 
vaiheen kenraaliharjoituspäivä 
(Rock Drill), mikä on koettu erityi-
sen toimivaksi järjestelyksi. Ken-
raaliharjoituspäivänä kaikki esi-
kunnat harjoittelivat operatiivi-
sen vaiheen ensimmäisen päivän 
toiminnan kokonaisuudessaan ja 

Esikuntapäällikkö evl Pertti Puurtinen (SWE) ja kom Jon von Weissenberg (FIN).
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varsinaisen operatiivisen vaiheen 
alkaessa harjoiteltu päivä toteu-
tettiin kokonaisuudessaan uu-
delleen. Tällä tavalla kenraalihar-
joituspäivänä opiskelijat pääsivät 
tutustumaan esikunnan päiväryt-
miin, havaitut puutteet ja virheet 
voitiin korjata ja harjoitus pääsi 
käyntiin paljon sujuvammin har-
joituksen varsinaisen operatiivi-
sen vaiheen alkaessa.

Harjoituksessa on käytet-
ty vuosittain samaa skenaario-
ta pelkästään muuttamalla ske-
naarion alkamisvaihetta. Ske-
naario on aikanaan luotu yhdis-
telemällä maailman eri kriiseis-
tä poimittuja todellisia tapahtu-
mia ja sijoittamalla niitä kuvit-
teelliselle North Friendly Sea:n 
alueelle, jossa Bogalandin val-
tion kriisin osapuolet ovat Kasu-
ria ja Mida. Lisäksi alueella on 
muita pienempiä puolisotilaal-
lisia ryhmittymiä sekä rikollis-
ryhmiä ja salakuljettajia. Na-
ton johtamien BFOR-joukkojen 
tehtävänä on valvoa ja turvata 
Bogalandin rauhansopimuksen 
(BPA, Bogaland Peace Agree-
ment) toteutumista. Tänä vuon-
na lähtökohtatilanne oli asetettu 

alkamaan D+30 ajankohtaan, 
jossa BFOR -joukot olivat ryh-
mittyneet operaatioalueelle ja 
merikomponentin alukset olivat 
jo valmiiksi ensimmäisissä teh-
tävissään.

Harjoituksessa merikom-
ponentin tehtävinä oli mm. val-
voa merenkululta rajoitettua 
merialuetta (MEZ), luoda tilan-
nekuvaa merialueelta (RMP), 
ylläpitää meriyhteyksiä (NCA-
GS), turvata käskettyjä satamia 
ja toteuttaa erikseen käskettäviä 
operaatioita.

Harjoituksen operatiivisen 
vaiheen aikana merikomponent-
ti pääsi suorittamaan päätehtä-
viään sekä suunnittelemaan li-
säksi mm. merikuljetusten suo-
jaamista, miinantorjuntaoperaati-
oita, maakomponentin osien siir-
tämistä Gotlannin saarelle sekä 
järjestämään kriisin osapuolten 
välisiä neuvotteluita. Harjoituk-
sessa ei ollut varsinaisia jouk-
koja vaan peliorganisaatio pe-
lasi kaikkia tarvittavia merikom-
ponentin alayksiköitä sekä muita 
kriisin osapuolia. Harjoituksessa 
käytettiin ruotsalaisten SWEC-
CIS -järjestelmää (Swedish Com-

mand, Control and Information 
System), johon annettiin harjoi-
tuksen aikana riittävä koulutus. 
BFOR:n komponenttien väliset 
kokoukset toteutettiin pääsään-
töisesti videoneuvotteluina. 

Koska kyseessä on esikun-
tatyöskentelyn harjoitus, oli ope-
ratiivisen vaiheen keskeisin ta-
voite esikunnan prosessien toi-
mintaan saattamisessa ja niiden 
toimivuuden kehittäminen sekä 
esikuntaohjeen päivittäminen 
palvelemaan kaikkia eri esikun-
taosastoja. Esikunnan tärkeim-
piä prosesseja harjoituksen ai-
kana olivat maalittamisen-, tie-
dustelun- sekä operaation edis-
tymisen ja vaikutuksen arvioin-
nin (assessment) prosessit, joita 
toteutettiin merikomponentin si-
säisesti sekä yhteistoiminnassa 
maa- ja ilmakomponentin sekä 
johtoesikunnan kanssa.

Tehtävät harjoituksessa

Ruotsin puolustusvoimien ylin 
johto on erittäin sitoutunut har-
joitukseen ja puolustushaaro-
jen komentajat toimivat tänäkin 
vuonna oman komponenttinsa 
komentajina. Merikomponentin 
johtajana toimi Ruotsin merivoi-
mien komentaja kontra-amiraa-
li Jan Thörnqvist. Koko harjoi-
tuksen johtajana (EXDIR) toimi 
prikaatikenraali Bengt Axelsson.

Ruotsalaisilla on erinomai-
nen käytäntö sijoittaa harjoituk-
seen esikunnan toimiviksi osas-
topäälliköiksi kokeneita ammat-
tilaisia, jotka tekevät samaa työ-
tä päätyökseen myös harjoituk-
sen ulkopuolella. Tällä tavalla 
esikunnan jokaisessa osastos-
sa oli osastopäällikköinä oman 
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osastonsa toimintaan erikois-
tuneita upseereita, jotka toimi-
vat kouluttajina ja mentoreina 
oman esikuntaosastonsa opis-
kelijoille. Useimmat osastopääl-
liköt ovat lisäksi osallistuneet 
harjoitukseen useana vuotena, 
joten he tuntevat entuudestaan 
harjoituksen skenaarion ja ope-
tustavoitteet.

Harjoituksessa oli suoma-
laisille upseereille tarjolla mo-
nitasoisia ja haastavia tehtäviä; 
operaatiopäällikkömme kom-
modori Mika Martikaisen meri-
komponentin apulaiskomenta-
jan (DCOM) tehtävästä, yleise-
sikuntaupseerikurssilaisten apu-
laisosastopäälliköiden ja esiup-
seerikurssilaisten osastoupsee-
reiden tehtäviin. Allekirjoitta-
nut pääsi toimimaan harjoituk-
sessa apulaisesikuntapäällik-
könä (DCOS), esikuntapäällik-
könä (COS) ja aivan harjoituk-
sen lopussa merikomponentin 
komentajana (MCCCOM) mui-
den ylimpien johtajien joudut-
tua keskeyttämään harjoituk-
sen työkiireistä johtuen.

Harjoituksessa merisota-
taktiikan opettajaryhmästä kak-
si opettajaa toimi osana arvioin-
tiryhmää mentoreina (OTM, Ob-

serving Training Mentoring), joi-
den tehtävänä oli seurata esi-
kunnan toimintaa ja harjoitusta-
voitteiden toteutumista sekä tar-
vittaessa kouluttaa ja mentoroi-
da oman tarkkailtavan esikunta-
osaston opiskelijoita. Harjoitus-
tavoitteiden seurannassa hyö-
dynnettiin ruotsalaista AKKA 
-ohjelmistoa, joka mahdollisti 
harjoitustavoitteiden saavutta-
misen reaaliaikaisen seurannan 
ja arvioimisen.

Verkostoituminen ja 
vapaa-aika

Oleellinen osa harjoitusta on tu-
tustuminen isäntämaan puolus-
tusvoimiin ja verkostoituminen 
muiden osallistujamaiden edus-
tajien kanssa. Harjoituksen lo-
massa suomalaisilla olikin mah-
dollisuus tutustua Ruotsin meri-
voimien kalustoon mm. ohjus-
korvetti Visby -luokan uusimpaan 
versioon, Gotland -luokan sukel-
lusveneeseen (HMS Halland) se-
kä simulaattorikoulutukseen me-
ritaistelukeskuksessa. Harjoituk-
sessa oli myös hetkittäin mah-
dollisuuksia viettää yhdessä va-
paa-aikaa iltaisin Karlskronassa 
ja harjoituksen päätteeksi isäntä-
maa järjesti mieleenpainuvan il-
lanvieton Karlskronan perinteik-
käällä meriupseerikerholla illalli-
sen merkeissä, missä oli erittäin 
lämminhenkinen tunnelma.

Ensi vuonna Maanpuolus-
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tuskorkeakoulu on jälleen osal-
listumassa harjoitukseen, joka 
tällä kertaa kolmivuotisen kier-
ron mukaisesti on VIKING14 
-harjoitus. Harjoituksen pää-
määränä on kouluttaa siviili-, 
sotilas- ja poliisiorganisaatioi-
den edustajia YK:n mandaatin 
(CHAP VII) mukaisen rauhan-
turvaamisoperaation suunnitte-
luun ja toteutukseen kokonais-
valtaisen kriisinhallinnan peri-
aatteiden mukaisesti. Pääesi-
kuntaa ja puolustushaaroja on 
pyydetty esittämään osallistujia 
harjoitukseen ja merivoimille on 
jälleen varattu merikomponen-
tin esikunnasta kaksi korkea-ar-
voista ja vaativaa tehtävää.

Harjoituskokemukset

Harjoituksiin osallistuneiden ko-
kemusten ja omien havaintoje-
ni perusteella harjoitus tarjoaa 
erinomaisen ympäristön moni-
kansallisen esikunnan toimin-
nan opiskelulle sekä varsinai-
siin kriisinhallintatehtäviin val-

mistautumiselle. Harjoitus an-
taa mahdollisuuden harjoitella 
esikunnan prosesseja ja toimi-
mista eri kansalaisuuksien välil-
lä, mitä kansalliset harjoitukset 
eivät tällaisessa mittakaavassa 
mahdollista. Lisäksi erinomai-
sen lisän harjoitukseen tuovat 
mm. Folke Bernadotte Akate-
mian roolipelaajat, jotka mah-
dollistavat harjoittelun median 
edustajien kanssa toimimisesta 
sekä kriisin osapuolten välisten 
neuvotteluiden järjestämisessä. 

Kokonaisuutena opiskeli-
jat ovat olleet erityisen tyytyväi-
siä harjoitukseen ja kokevat sen 
antavan hyvät valmiudet toimia 
monikansallisessa esikunnassa. 
Opiskelijat ovat lisäksi saaneet 
hyödyntää kansallisen suunnit-
teluprosessien (FINGOP) oppe-
ja monikansallisessa esikunta-
työskentelyssä. Harjoitus tarjoaa 
myös kokeneemmille upseereil-
le erinomaisen toimintaympä-
ristön perehtyä monikansalli-
seen operaatioon ja esikuntien 

eri tehtäviin sekä prosesseihin. 
Osallistujat saavat hyviä oppe-
ja erityisesti esikunnan keskei-
sistä prosesseista kotimaahan 
vietäväksi ja harjoitus soveltuu 
erinomaisesti esimerkiksi val-
mistautuessa seuraavaan Suo-
messa toteutettavaan NOCO 
2014 (Northern Coasts) -har-
joitukseen.

Yleinen näkemys on, että 
harjoitus soveltuu erinomaisesti 
Maanpuolustuskorkeakoulun tar-
koituksiin ja on erittäin kustan-
nustehokas tapa toteuttaa moni-
kansallinen esikuntatyöskentelyn 
harjoitus. Vastaavanlaisen harjoi-
tuksen toteutus kotimaassa vaa-
tisi valtavat resurssit ja osa har-
joituksen hyödyistä, kuten ver-
kostoituminen muiden osallis-
tujavaltioiden upseereiden vä-
lillä, jäisi mahdollisesti toteutu-
matta. Toivottavaa on, että puo-
lustushaarat lähettävät jatkossa-
kin esikuntaupseereita harjoituk-
seen harjaantumaan kansainväli-
sen esikunnan toimintaan.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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A talantaa on kutsuttu 
kansan suussa me-
rirosvojahdiksi, vaik-

ka se todellisuudessa on paljon 
muutakin. Operaatio on osa Eu-
roopan Unionin laajempaa stra-

tegiaa Afrikan sarven alueen 
rauhoittamiseksi ja kehittämi-
seksi. Mitä Suomi ja merivoi-

Atalanta
-operaatio uusiutuu
Suorityskykyä kansainvälisestä kriisinhallinnasta

Ville Vänskä
Komentajakapteeni Ville Vänskä

Suomi on osallistunut vuodesta 2008 lähtien rikollisen merirosvouksen torjuntaan 

osana Euroopan unionin Atalanta-operaatiota. Suomen osallistuminen on käsittä-

nyt esikuntaupseereita ja tilannevalvojia, miinalaiva Pohjanmaan vuonna 2011 sekä 

viimeksi itsenäisen alussuojausosaston (AVPD) vuonna 2013.

Teem
a

Ruotsalaiskorvetti HSwMS Malmö saattamassa konttialus Misghty Servant 1:stä Adeninlahdella.
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Teem
a

teröity ainoastaan neljä.
Merirosvouden tuomat lisä-

kustannukset varustamoille ko-
rotettujen vakuutusmaksujen, 
turvaryhmien käytön ja lisään-
tyneen polttoaineen kulutuksen 
muodossa yhdistettynä hyökkä-
ysten vähentyneeseen määrään 
ovat olleet omiaan ennenaikai-
sille johtopäätöksille siitä, että 
merirosvous olisi lopullisesti kit-
ketty. Merirosvouden perimmäi-
siin syihin tai toiminnan liiketoi-
mintamalliin ei ole kuitenkaan 
pystytty vaikuttamaan. Tämä 
tarkoittaisi, että merirosvous jat-
kuu, kunhan sen esteet poistu-
vat. Tilannetta on verrattu verta 
syöksevään haavaan, jota pai-
nettaessa vuoto tyrehtyy, mut-
ta kun painon ottaa pois, niin 
vuoto alkaa uudelleen. Meriros-
vouksenvastaisen toiminnan nä-
kökulmasta olosuhteiden korjaa-
minen itse Somaliassa ja vaih-
toehtoisten elinkeinojen luomi-
nen ovat välttämättömiä meri-

eunavFor

mat hyötyvät osallistumises-
ta ehkä maailman kalleimpaan 
poliisioperaatioon?

Rikollinen merirosvous

Klassisen merisodan teorian 
mukaan merisodankäynti on 
aina yhteydessä maasodan-
käyntiin tai sen tavoitteet ovat 
mantereella. Vastaavasti rikol-
lisen merirosvouksen syyt löy-
tyvät Somalian maaperältä. So-
malia on edelleen rikkonainen 
valtio, jonka heikko keskushal-
linto ei pysty pitämään yhteis-
kuntajärjestystä tai turvaamaan 
väestönsä elinolosuhteita. Terro-
ristijärjestö Al-Shabaab, joka iski 
Westgate ostoskeskukseen Nai-
robissa syyskuussa 2013, on 
ajettu viime vuosina Somalias-
sa ahtaalle. Silti sen iskut Soma-
lian pääkaupungissa ovat edel-
leen päivittäisiä. Sisällissodas-
ta ja epäjärjestyksen seurauk-
sena 1,5 miljoonan somalin on 
laskettu kärsivän nälänhädästä. 

Rikkonainen valtio, jossa väes-
tö kärsii nälänhädästä ja turvat-
tomuudesta, on mahdollistanut 
merirosvouden kehittymisen 
kannattavaksi liiketoiminnak-
si. Toiminta on ollut laajasti hy-
väksyttyä ja helpohko raha suh-
teessa riskeihin on houkutellut 
nuoria miehiä merirosvouteen.

Somaliperäinen meriros-
vous saavutti huippunsa vuonna 
2011, jolloin rekisteröitiin yli 300 
hyökkäystä tai epäilyttävää tapa-
usta, ja kaikkiaan 25 alusta pää-
tyi kaapatuiksi lunnaita vastaan. 
Merirosvous saavutti kulminaa-
tion samana vuonna. Kansain-
välisen yhteisön ja varustamoi-
den merirosvouden vastaiset toi-
met alkoivat purra ja hyökkäys-
ten määrä lähti nopeaan laskuun. 
Vuonna 2012 tapausten määrä 
laski noin sataan ja onnistunei-
ta kaappauksia oli ainoastaan vii-
si (viimeisin toukokuussa 2012). 
Vuoden 2013 marraskuuhun 
mennessä hyökkäyksiä on rekis-



27Rannikon Puolustaja 4 | 2013

rosvouksen pysyväksi lopetta-
miseksi.

Atalantan strateginen 
tilanteenarvio

Atalanta-operaatio perustettiin 
vuonna 2008 vastaamaan So-
malian rannikolla nopeasti kas-
vavaan merirosvouteen. Ope-
raation mandaattia on jatkettu 
jo neljään eri otteeseen ja nykyi-
nen mandaatti on päättymässä 
vuoden 2014 lopussa. Voimas-
saoleva mandaatti määrittää Ata-
lantan tehtäviksi YK:n Maailman 
ruokaohjelman avustuskuljetus-
ten suojaamisen, muun haavoit-
tuvan meriliikenteen suojaami-
sen, merirosvouksen estämisen 
ja tukahduttamisen sekä kalas-
tuksen valvonnan Somalian ran-
nikolla. Merirosvouksen vähenty-
minen, itsenäisten alussuojaus-
osastojen ja yksityisten turvayri-
tysten käytön yleistyminen sekä 
halu irtautua operaatiosta halli-
tusti ovat ohjanneet arvioimaan 
operaation tulevaisuutta ja mah-
dollisia muutostarpeita.

Vuoden 2013 aikana sekä 
Atalannan operaatioesikunta et-
tä EU:n kriisinhallinta- ja suun-

nitteluosasto (The Crisis Mana-
gement and Planning Directo-
rate, CMPD) ovat tuottaneet ti-
lanteenarvioita ja visioita Atalan-
ta-operaation tulevaisuudesta. 
Arviot kootiin CMPD:ssa strate-
giseksi tilanteenarvioksi, jonka 
tarkoituksena on saada jäsen-
valtioiden hyväksyntä operaa-
tion jatkomandaatille, ajaa ai-
kanaan operaatio hallitusti alas 

ja muokata annettuja tehtäviä 
vastaamaan paremmin muut-
tunutta toimintaympäristöä. Ar-
viossa todetaan Atalantan ol-
leen tähän mennessä tehtävien 
täyttymisen osalta menestys. 
CMPD kuitenkin esittää operaa-
tion mandaatin jatkamista, kos-
ka merirosvoukseen johtaneet 
syyt ja merirosvouksen edelly-
tykset ovat edelleen olemassa.

Varsinaisia uusia tehtäviä 
strateginen tilanteenarvio ei esi-
tä, mutta tulevaisuudessa Ata-
lanta keskittynee entistä enem-
män tukemaan muita EU:n ope-
raatioita Afrikan sarven alueel-
la. Operaatioiden lähentyminen 
toinen toisiaan on osa EU:n ko-
konaisvaltaisen lähestymisen 
(Comprehensive Approach) ta-
voitetta. Alueella toimivia mui-
ta EU-operaatioita ovat EUCAP 
NESTOR ja EU Taining Mission 
Somalia (EUTM). EUCAP NES-
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TOR on EU:n siviilikriisinhallin-
taoperaatio, joka tähtää Soma-
lian ja sen naapurivaltioiden 
merellisten suorituskykyjen kas-
vattamiseen. Suorituskykyä ra-
kennetaan kouluttamalla henki-
löstöä kansallisten rannikkovar-
tiostojen ja muiden turvallisuus-
viranomaisten tarpeisiin. Atalan-
tan rooli NESTOR:n tukemises-
sa olisi tulevaisuudessa lähin-
nä tilojen, koulutusmateriaalin 
ja itse koulutuksen tarjoamis-
ta. EUTM Somalia taas koulut-
taa sotilaita ja poliiseja Soma-
lian hallituksen turvallisuusjouk-
koihin. EUTM:n ja Atalantan yh-
teistyön on visioitu jatkossa ole-
van lääkintäpalveluiden ja tila-
resurssien jakamista sekä Ata-
lantan osallistumista tarvittaes-
sa EUTM:n henkilöstön evaku-
ointiin Mogadishusta. Atalantan 
roolin painottuminen yhä enem-
män tukemaan muita alueen 
EU-operaatioita ja siviili-soti-
lasyhteistyöhön edellyttää, että 
merirosvous pysyy jatkossakin 
matalalla tasolla.

Suorituskykyä 
kansalliseen 
puolustukseen

Suomen osallistumista kansain-
väliseen kriisinhallintaan kritisoi-
daan aika ajoin. Kriittisiä kom-
mentteja kirvoittavat erityisesti 
kustannukset, jotka haluttaisiin 
kohdentaa sellaisinaan kansal-
liseen puolustukseen. Toisaal-
ta voitaisiin todeta, että ase-
voimien rakentaminen ja yllä-
pito on niin kallista, että olisi 
järjetöntä olla käyttämättä nii-
tä tehtävään, johon ne perin-
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teisen sodankäynnin lisäksi so-
veltuvat. Yhteisöllisyyden peri-
aatteisiin kuuluu, että jokainen 
osallistuu yhteisvastuullisesti 
globaalien ongelmien ratkaise-
miseen kukin kykyjensä ja re-
surssiensa mukaan. Kriisinhal-
lintaan osallistumisen tulee vain 
olla oikeassa suhteessa käytös-
sä oleviin voimavaroihin ja mui-
hin tehtäviin.

Sotilaallinen kriisinhallin-
ta tukee osaltaan Suomen kan-
sallista puolustusta. Kenttäohje-
säännön suorituskyvyn kaavan 
mukaan henkilöstön (joukon), 
materiaalin (kaluston) ja käyttö-
periaatteiden (taktiikan) summa 
on suorituskyky. Joka vuosi sa-
dat rauhanturvaajat keräävät ko-
kemuksia joukkojen huoltami-
sesta, tilannekuvan muodosta-
misesta, tiedustelutietojen ana-
lysoinnista, johtamisesta, kent-
tälääkinnästä, aselajitaktiikoista 
ja niin edelleen. Myös kaluston 
käyttöön harjaannutaan niin sa-
notusti kovissa tehtävissä ja käy-
töstä saadaan arvokkaita koke-
muksia. Kriisinhallinnassa käy-
tettävä kalusto ja varusteet ovat 
muutamia poikkeuksia lukuunot-

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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tamatta samoja kuin kansallises-
sakin puolustuksessa. Asevoi-
mat ovat nykypäivänä lisäksi ver-
kottuneet keskenään puolustus-
liitoista tai liittoihin kuulumatto-
muudesta huolimatta. Taktiikat, 
tekniikat, tiedot ja taidot vaihtu-
vat sujuvasti muun muassa krii-
sinhallintayhteistyön kautta. 

Atalanta-operaation voi po-
liisioperaatiomaisesta luontees-
taan huolimatta katsoa kasvat-
taneen viisivuotisen historian-
sa aikana Suomen merivoimien 
suorituskykyä. Miinalaiva Poh-
janmaan Atalanta-loppuraport-
ti esitti pitkän listan korjauksia 
tai kehitysehdotuksia käyttöön-
otettavaksi kansallisessa toimin-
nassa. Elokuussa 2013 alus-

suojaustehtävistä kotiin palan-
nut alussuojausosasto toi sekin 
oppeja käyttöönotettavaksi kan-
sallisessa alustarkastus-, meri-
kuljetuksen suojaus- ja muussa 
toiminnassa. Esikuntatyösken-
telystä kotiin tuotavia oppeja on 
niitäkin. Moni asia suomalaises-
sa esikuntatyöskentelyssä on sa-
tunnaisesta kritiikistä huolimatta 
paremmin kuin monikansallises-
sa esikunnassa, mutta esimer-
kiksi esikunnan eri osastojen yh-
teistoiminnan ja vuorovaikutuk-
sen asioiden valmisteluvaihees-
sa soisi omaksuttavan myös ko-
timaiseen esikuntatyöhön.

Vuorovaikutus kriisinhallin-
nassa toimii molempiin suun-
tiin. Esimerkiksi Atalanta-ope-

raatiossa suomalaisen itsenäi-
sen alussuojausosaston hyväk-
si havaitsemat käytänteet siir-
tyivät vastuunvaihdon ja loppu-
raportin muodossa liettualaisen 
ja serbialaisen alussuojausosas-
ton käyttöön. Esikuntaupseerit 
ovat puolestaan pyrkineet tuo-
maan Atalantan monikansalli-
seen esikuntatyöhön suoma-
laisten perinteisiä vahvuuksia; 
yksinkertaisia, selkeitä ja käy-
tännöllisiä ratkaisuja sekä kello-
kuria ja suunnittelun terävyyttä. 
Atalanta on osaltaan Suomen li-
punnäyttöä. Suomalainen soti-
laallinen ammattitaito on maail-
malla laajasti arvostettua ja tä-
tä mainetta meidän tulee jatkos-
sakin vaalia.

Ruotsalaisen HSwMS Carlskronan taistelunjohtokeskus harjaantumassa ”kovassa” 
toimintaympäristössä. Adeninlahden kautta kulkee noin 30 000 alusta vuosittain. Epäilyttävien 
alusten löytäminen normaalin meriliikenteen seasta vaatii taitoa ja tekniikkaa.



30

avpd



31Rannikon Puolustaja 4 | 2013

V uonna 2011 operaa-
tioon lähetettiin miina-
laiva Pohjanmaa ja Dji-

boutiin sijoitettu kansallinen tu-
kielementti (NSE). Tällä kertaa 
suomalaista taistelualusta ei päi-
väntasaajan ympäristössä näh-
ty, vaan EU:n merirosvouden 
vastaiseen operaatioon asetet-
tiin Itsenäisen alussuojausosas-
to (AVPD, Autonomous Vessel 
Protection Detachment), joka 
muodosti Suomalaisen Kriisin-
hallintajoukon Intian valtamerel-
lä ja Adeninlahdella (SKOI).

AVPD on operaatiossa uu-
dehko konsepti, jolla saavutetaan 
kustannustehokkaasti uskottava 
ja toimiva suoja kauppa-aluksel-
le, jolle joukko asetetaan.

Yksinkertaistettuna joukku-
eella (14 henkilöä) voidaan suo-
jata kauppa-alus, jonka suojaa-
miseen muuten sitoutuisi Fre-
gatti-luokan taistelualus (250 
henkilöä).

AVPD:n ensimmäinen ro-
taatio keskitettiin Djiboutiin 
28.2.2013 ja se otti saksalai-
selta joukolta MV Caroline Sca-
nin suojaustehtävät vastaan 
14.3.2013. MV Caroline Scan 

on alus, jolla YK toimittaa ruo-
ka-apua Somaliaan.

Suomalaiset rotaatiot vaih-
toivat tehtäviä kesäkuun alussa 
Mombasassa ja Suomen osalta 
operointi päättyi toisen rotaation 
luovutettua tehtävät liettualai-
selle osastolle 10.8.2013.

AVPD on EU:n taiste-
luosaston CTF 465:n (Combin-
ed Task Force) yksikkö, joka or-
ganisaatiossa rinnastetaan osas-
ton, yleensä fregatti-kokoluokan, 
alusyksiköihin. Joukkueenjohtajat 
molemmissa rotaatioissa ottivat 
paikkansa yhtenä komentajana 
vuorollaan espanjalaisen amiraa-
lin ja portugalilaisen kommodo-
rin johtamissa taisteluosastossa.

Henkilöstön valinta

Alussuojausosaston henkilöstö 
kahteen rotaatioon valittiin yh-
teensä yli 300:n hakijan jou-
kosta. Lopulta paperivalinnan, 
fyysisten testien, psykologisten 
soveltuvuuskokeiden sekä ryh-
mä- ja yksilöhaastattelujen jäl-
keen jäi jäljelle tehtäviin par-
haiten soveltuvien henkilöiden 
joukko, josta lopullisen kokoon-
panon valinnat tehtiin. 

Valinnoissa pyrittiin löytä-
mään henkilöt, joiden arvioi-
tiin pystyvän toimimaan pitkä-
jänteisesti pienryhmässä rajoite-
tun yksityisyyden sekä ahtaiden 
tilojen määrittämässä ympäris-
tössä tarvittavaa ammattitaitoa 
ja merijalkaa unohtamatta.

Kansallisten vanhimpien 
(joukkueenjohtajat) näkökul-
masta, valintaprosessissa on-
nistuttiin todella hyvin, sillä 
molemmissa rotaatioissa jou-
kon välille rakentui toimivat ja 
välittömät suhteet. Suurilta ris-
tiriidoilta oman joukon keskuu-
dessa vältyttiin.

Joukon kokoonpano mo-
lemmissa rotaatioissa oli seu-
raava:
 – Joukkueen johtaja / 

kansallinen vanhin (CO)
 – Joukkueen varajohtaja 

(2IC)
 – Lääkäri (MO)
 – Sairaanhoitaja 

(PARAMEDIC)
 – 2 x ryhmänjohtaja
 – 2 x EOD-operaattori
 – 2x tarkka-ampuja
 – 4 x operaattori

Suomalainen alussuojausosasto ATALANTA-operaatiossa

AVPD

avpd

I ja II rotaatioiden johtajat

Merivoimat osallistui tänä keväänä jo toisen kerran EU:n merelliseen operaatioon,  

ATALANTAan.

Teem
a
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Osaston 14 henkilön lisäk-
si SKOI:n kuului kansallinen yh-
teysupseeri (LNO), jonka toimi-
paikka sijaitsi Djiboutissa ope-
raation tukielementin, SEA:n 
(Support Element Atalanta) ti-
loissa ranskalaisten lentotukikoh-
dassa, Base Aérienne 188:ssa.

Kantahenkilökuntaa ja re-
serviläisiä oli molemmissa ro-
taatioissa suurin piirtein suh-
teessa 50/50. Henkilöstöä vali-
koitui eri tehtäviin meri- ja maa-
voimista, Rajavartiolaitoksesta, 
poliisista sekä moninaisista re-
servin ammattiryhmistä.

Valmistautuminen 
operaatioon

Noin kuukauden mittainen ro-
taatiokoulutus toteutettiin tam-
mi- helmikuussa Saaristome-
ren meripuolustusalueella. Kou-
lutus oli kokonaisuus, johon si-
sältyi perinteisiä aiheita, kuten 
henkilökohtaisten aseiden kä-
sittelyä ja ammuntoja, voiman-
käyttökoulutusta, kohdealueen 
kulttuurikoulutusta, Lohjan Me-
riturvalla järjestettyä meriturval-
lisuuskoulutusta jne. 

Joukon varustuksen suun-
nittelu oli käynnistetty noin vuo-
si ennen ensimmäisen rotaation 
keskittämistä operaatioalueelle. 
Materiaalisessa valmiudessa py-
rittiin siihen, että se olisi ensi-
luokkaista sekä mahdollisim-
man hyvin tuleviin tehtäviin so-
veltuvaa, kuten kriisinhallinta-
joukoilla yleisestikin.

MV Caroline Scan

Alus, jota koko operaatioalueel-
la toimimisen ajan suojattiin, oli 
MV Caroline Scan, saksalaisen 

varustamon omistama n. 100m 
pitkä kuivarahtialus, jonka YK:n 
Maailman ruokaohjelma (WFP) 
on aikarahdannut kuljettamaan 
ruoka- ja muuta humanitaarista 
apua Somaliaan.

Alus on alun perin suunni-
teltu 12 hengen miehistölle, jo-
ten alussuojausosaston läsnäolo 
yli kaksinkertaisti aluksella ma-
joittuvan henkilöstön.

Hollantilaiset, jotka asetti-
vat ensimmäisen AVPD-osaston 
pari vuotta sitten Caroline Sca-
nille, olivat rakentaneet impro-
visoituja makuulavereita aluk-
sen hytteihin.

Pieniä, kahden hengen hy-
teiksi muunnettuja, yhden hen-
gen hyttejä oli varattu suoma-
laisille merisotilaille neljä. Kuu-
si AVPD:n taistelijaa majoittui 
aluksen pääkannelle sijoitetus-
sa majoituskontissa.

Majoitus- ja säilytystilat oli-
vat kaiken kaikkiaan hyvin ah-
taat ja rajalliset, mutta pienel-
lä kekseliäisyydellä olosuhteet 
saatiin luotua kohtuullisiksi.

Materiaalia oli säilytystiloi-
hin nähden mukana runsaas-
ti. Osa henkilökohtaisesta ka-
lustosta varastoitiin materiaa-
likonttiin aluksen pääkannelle. 
Materiaalikontin lisäksi osastol-
la oli aluksella ampumatarvike-
kontti, jossa kaikki osaston tais-
teluvälinemateriaali säilytettiin. 
Vuokrattuun kylmäkonttiin va-
rastoitiin niin aluksen kokkien 
kuin suomalaisen KRIHA-jou-
konkin proviantit.

AVPD:n taisteluvalmius ja 
valmiustilat perustuivat joukon 
laatimaan taisteluohjeeseen. 
Aluksen komentosillalle perus-
tettiin AVPD:n johtamispaikka, 
jossa ylläpidettiin viestiyhteydet 
kotimaahan, operaation johto-
alukselle (FHQ), operaation joh-
toesikuntaan (OHQ) sekä mui-
hin CTF 465:n yksiköihin. Joh-
topaikalla toimi aina joku AVP-
D:n johtoryhmän henkilöistä ti-
lannejohtajana.

MV Caroline Scanin mie-
histö oli mielenkiintoinen yh-
distelmä Itä-Eurooppaa ja Aasi-
aa. Aluksen päällikkö ja kone-
vahtiupseeri olivat ukrainalaisia, 
försti venäläinen, konepäällikkö 
puolalainen ja loput miehistös-
tä filippiiniläisiä.

Aluksen miehistön kanssa 
puhuttiin englantia, jolla yhtei-
nen ymmärrys välittyi puolin ja 
toisin riittävän hyvin.

AVPD:n toiminnan ja viih-
tyvyyden kannalta oli välttämä-
töntä säilyttää hyvät välit aluksen 

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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koko miehistöön ja ennen kaik-
kea aluksen päällikköön. Toimiva 
vuoropuhelu päällikön ja osaston 
johtajan välillä oli ensiarvoisen 
tärkeää, jotta molemmat johta-
jat ymmärsivät toistensa tarpeet 
ja ylisuuri miehistö pystyi toimi-
maan yhteisymmärryksessä.

Operointi:

Caroline Scan purjehtii taval-
lisesti reittiä, jonka päätesata-
mina on pohjoisessa Djibou-
ti ja etelässä Mombasa. Toisi-
naan CS kävi lastaamassa myös 
Tansanian Dar es Salaamissa.

Väliin jäävällä osuudella 
aluksen reittisuunnitelmassa on 
neljä Somalian satamaa: Ade-

nin lahden rannalla sijaitsevat 
Berbera ja Boosaaso sekä Inti-
an valtameren puolella, Soma-
lian itärannikolla sijaitseva maan 
hallinnollinen pääkaupunki; Mo-
gadishu sekä pieni satamakau-
punki Kismaayo.

Aluksen lasti oli pääasiassa 
WFP:n ja muiden avustusjärjes-
töjen säkkeihin pakattua riisiä, 
viljaa, tattaria ja erilaisia vilja-
sekoituksia, ruokaöljyä sekä ra-
vintolisiä. Välillä kyytiin lastat-
tiin työkoneita, kuten traktorei-
ta, lääkintämateriaalia ja muuta 
avustusjärjestöjen materiaalia.

Operaatioalueella piraattien 
aktiivisuus on laskenut huippu-
vuosista 2010-2011 vuoden 

2009 tasolle EU:n, NATO:n ja 
eri valtioiden kansallisten me-
rellisten operaatioiden sekä 
kansainvälisten varustamojen 
varautumistoimenpiteiden vai-
kutusten myötä. 

Vaikka piraattien toiminnan 
vapaus Afrikan sarven ympäris-
tön merialueilla on saatu pää-
osin kiistettyä, tapahtuu alueel-
la kaappausyrityksiä aika ajoin. 
MV Caroline Scania vastaan ei 
Suomen suojausvastuun aika-
na hyökätty, mutta samaa reit-
tiä ajavaa pienempää avustus-
laivaa kohtaan piraatit suoritti-
vat kaappausyrityksen vain al-
le 100 meripeninkulman pääs-
sä Caroline Scanista alusten 

avpd
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matkatessa Mogadishusta koh-
ti Mombasaa. Kaappausyrityk-
sen kohteena olleella MV Alpha 
Kirawira-aluksella ollut yksityi-
nen turvatiimi vastasi piraattien 
tuleen ja merirosvot luopuivat 
kaappausyrityksestä.

Harjoittelu

Elämä aluksella oli käytännössä 
hyvin yksinkertaista sen jälkeen 
kun rutiinit elämiselle ja opera-
tiivisen valmiuden ylläpidolle oli 
luotu. Haastavinta, etenkin ro-
taatioiden loppuvaiheessa olikin 
valmiuden ylläpito merellä nois-
sa kohtuullisen alhaisen uhkata-
son olosuhteissa pitkien vahti-
vuorojen aikana.

Joukon valmiutta pidet-
tiin yllä jatkuvalla harjoittelulla 
pitäen sisällään pitkälti samo-
ja aiheita, joita jo rotaatiokoulu-
tuksessa oli ryhdytty koulutta-
maan. Operaatiossa toteutetul-
la harjoittelulla pyrittiin paran-
tamaan yksilöiden ja koko jou-
kon taitotasoa ja toiminnan val-
miutta.

Ammunnat loivat painopis-
teen harjoittelulle, koska ampu-

matarvikkeita jokaiselle asetyy-
pille oli varattu mukaan riittä-
västi. Lähes jokaisella siirtymäl-
lä satamasta toiseen pyrittiin jär-
jestämään ammunnat valoisalla 
ja pimeällä.

AVPD tukeutui muonituk-
sen suhteen MV Caroline Sca-
niin, jonka kokit valmistivat pää-
sääntöisesti maittavaa, joskin 
välillä niukkaa ruokaa. Osasto 
hankki itse Djiboutista, Mom-
basasta tai Dar es Salaamista 
tarvitsemansa lisäravinnon se-
kä muut kulutus / käyttötavarat, 
joita operaatiossa tarvittiin.

Hankinnoissa ja muissa 
käytännön asioissa joukkoa tuki 
kansallinen LNO, joka pääsään-
töisesti lensi Djiboutista em. sa-
tamiin osastoa vastaan.

Kansallinen yhteysupsee-
ri oli suureksi avuksi monessa 
käytännön- ja hallinnollisessa 
haasteessa, joita operaatiossa 
jouduttiin ratkomaan.

Tehtävät

Joukon tehtäviin kuului MV Ca-
roline Scanin suojaaminen ku-
lussa, ankkurissa ja satamis-

sa. Satamissa AVPD huolehti 
omasuojan nimissä koko aluk-
sen suojauksesta sekä kulunval-
vonnasta alukselle ja alukselta 
liikkui satamahenkilöstöä, viran-
omaisia, ahtaajia, huolitsijat ja 
muita kulkijoita.

Joukko arvioi myös jatku-
vasti Somalian satamien turval-
lisuustilannetta ja raportoi siitä 
johtoesikuntiaan.

Somalian satamissa, joihin 
humanitaarista apua toimitettiin, 
APVD huolehti siitä, että aluksel-
le ei sen irrottaessa jäänyt sinne 
kuulumattomia henkilöitä. Alus 
tarkastettiin huolellisesti joka 
satamassa juuri ennen merelle 
lähtöä. Aiempien AVPD-osasto-
jen kokemuksista tiedettiin, että 
aluksen ruumaan ja muihin sopi-
viin tiloihin tulee todennäköises-
ti pyrkimään henkilöitä, jotka ha-
luavat pois maasta.

AVPD joutui jatkuvasti 
huomioimaan myös mahdolli-
sen terroriuhan satamissa, jois-
sa oltiin alttiina mahdollisille is-
kuille länsimaisia järjestöjä ja –
sotilasjoukkoa vastaan.

Operaatioturvallisuuden ja 
toiminnan huomaamattomuu-
den varmistamiseksi joukko toi-
mi satamissa pääasiassa siviili-
vaatteissa. Merellä oltaessa toi-
mittiin aina sotilasvaatteissa.

Vahtitehtävät oli mitoitet-
tu eri uhkatasojen mukaan sa-
tamaan, ankkuripaikoille ja me-
relle. Satamassa oleminen vaa-
ti AVPD:n niukalta henkilöstöl-
tä paljon. Noin puolet henki-
löstöstä oli jatkuvassa valmiu-
dessa erilaisten tilanteiden va-
ralta, ankkurissa pystyttiin val-
miutta keventämään hieman, 

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus

avpd



35Rannikon Puolustaja 4 | 2013

sillä oma ympäristö oli parem-
min valvottavissa ja hallittavis-
sa. Toki satamien läheisyys ai-
heutti aluksen ympärille vilkas-
ta pienveneliikennettä etenkin 
paikallisten kalastajien toimes-
ta. Joissain satamissa Afrikan 
Unionin rauhanturvaoperaati-
on (AMISOM) veneet partioivat 
satama-alueen edustalla ja pyr-
kivät takaamaan sataman tur-
vallisuuden mereltä. Merellä ol-
taessa AVPD pystyi valvomaan 
ja turvaamaan aluksen kulun 
kaikissa olosuhteissa ja kaikki-
na vuorokaudenaikoina. Toimin-
taa edesauttoi joukon teknisesti 
hyvä kalusto, jolla pystyttiin toi-
mimaan hyvin myös pimeällä.

Koska henkilöstö joutui 
merellä ja Somalian satamissa 
kohtuullisen kovalle kuormituk-
selle, oli jäljelle jäävä vähäinen 
vapaa-ajasta pystyttävä hyö-
dyntämään.

Aluksella ajanviettomah-
dollisuudet eivät olleet kaksiset. 
Henkireikänä useimmille toimi 
majoituskontin viereen impro-
visoitu punttisali ”Motivus Mo-
gadishu”, jossa pystyi ylläpitä-
mään fyysistä kuntoaan, kun-
han ei ryhtynyt riuhtomaan kes-
kipäivän paahteessa.

Aluksen pääkansi palve-
li tasaisuudellaan myös juok-
suratana. Kierroksen pituus oli 
noin 100m. Toisinaan, kun puo-
let ruumasta oli tyhjänä, pystyt-
tiin aluksen kansimiehistöä vas-
taan pelaamaan Suomi-Filippii-
nit koripallo-otteluita.

Kun alus saapui lastaamaan 
uutta avustuskuormaa ”turvasa-
tamiin” Djiboutiin, Mombasaan 

tai Dar es Salaamiin, pystyt-
tiin puolet AVPD:n henkilöstös-
tä kerrallaan vapauttamaan viet-
tämään omaa aikaa rentouttavan 
hotelliyön tai paikalliseen kult-
tuuriin tutustumisen merkeissä.

Näissä turvasatamissakin 
henkilöstö liikkui aina vähin-
tään taistelijapareittain ja alko-
holin käytöstä oli ISAF-operaati-
on kaltaiset tiukat säännöt.

Olosuhteet

Sääolosuhteet poikkesivat huo-
mattavasti Suomen olosuheista, 
etenkin ensimmäisellä rotaatiol-
la, joka lähti helmikuun pakka-
sista päiväntasaajan lämpöön.

Molemmat rotaatiot pystyi-
vät totuttautumaan ilmastoon va-
jaan kahden viikon ajan ennen 
kuin ottivat oman suojausvas-
tuunsa Caroline Scanilla vastaan.

Aika käytettiin harjoitte-
luun, hankintojen tekemiseen 
ja yleisesti kuumaan ilman-
alaan totuttautumiseen. Läm-
pötilat operaatioalueella olivat 
25 – 45*C:n välillä ja ilma oli 
todella kosteaa.

Ensimmäisellä rotaatiol-
la merenkäyntiä ei juuri ollut 
helmi-kesäkuussa. Koillismon-
suunin voimistuessa heinä-elo-
kuussa joutui 2 rotaatio tutus-
tumaan Intian valtameren anka-
rampaan puoleen.

Epilogi

Operaatio oli kaiken kaikkiaan 
menestys. 15.3.-8.8.2013 vä-
lisenä aikana osasto suojasi yh-
teensä n. 12 000 meripeninkul-
man kuljetulla matkalla 24 tonnia 
ruokalähetyksiä sekä 1300m3 
muuta humanitaarista apua pe-
rille Somaliaan, josta apu kulkeu-
tuu lähes 100% ihmisille, jotka 
sitä kipeimmin tarvitsevat.

Osastoissa mukana olleet 
28 sotilasta sekä LNO, joka pal-
veli alueella noin puolen vuoden 
ajan, voivat olla tyytyväisiä pa-
nokseensa sekä muistella läm-
möllä aikaa, jolloin Merivoimat lä-
hetti joukon ”Sortavalan poikia” 
yksin maailman merille suoritta-
maan tehtävää, jonka epäonnis-
tuminen ei ollut vaihtoehto.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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A lueellisilla turvalli-
suushaasteilla on 
usein maailmanlaa-

juinen perusta. Hyvä esimerk-
ki on Italian kasvava huoli väli-
meren alueen hallitsemattomis-
ta ihmisvirroista kohti Euroop-
paa. Sillä on vaikutuksia myös 
Suomen turvallisuuteen ja viran-
omaistemme toimintaan. Maan-
tieteellisesti kaukana olevat 
haasteet muodostuvat helposti 
lähialueidemme ongelmiksi.  

Eniten on muuttunut tarve 
verkostoitumiseen ja kansainvä-

liseen yhteistyöhön. Menestyk-
sen avaimet ovat laajentuvas-
sa ja syvenevässä yhteistyössä. 
Yhteistyö ei ole toivottavaa, se 
on välttämätöntä.

 ”Esimerkit Suomesta”

Suomessa merellisten viran-
omaisten välinen yhteistyö aloi-
tettiin jo vuonna 1994. Tavoit-
teena oli kehittää yhteistoimin-
taa merellisten viranomaisten 
välille. Tavoite oli selvä; paran-
taa kustannustehokkuutta ja 
tehdä asiat yhdessä eikä ku-

kin tahollaan. Yhteistyöllä saa-
vutettu kustannussäästö on ol-
lut huomattava. Veronmaksaji-
en kannalta hyöty on ollut sel-
vä. Viranomaisten resursseja on 
säästynyt yli 50 miljoonaa eu-
roa käytettäväksi muihin tärkei-
siin toimintoihin. 

Kansainvälinen tilanneku-
vayhteistyö alkoi vuonna 1999 
Suomen ja Ruotsin välisenä yh-
teistyönä. Alkuun panevana voi-
mana oli yhteiset Loviisa harjoi-
tukset joissa havaittiin yhteis-
työn haasteet. Aluksi toimin-

”Turvallisuus on 
avoimuutta ja yhteistyötä”

Teem
a

Pasi Staff
Komentaja Pasi Staff, toimii SUCFIS, SUCBAS ja MARSUR johtotehtävissä.

Maailma, jossa elämme, on monimutkainen. Kansallinen puolustaminen ei ole pelkäs-

tään varautumista perinteisiin sotilaallisiin uhkiin vaan monimutkaisiin ja toisistaan riip-

puvaisiin globaaleihin tapahtumiin. Tämän vuoksi merelliset turvallisuusviranomaiset 

pohtivat turvallisuuden haasteita laajemmalla näkökannalla kuin koskaan ennen. 

 

Yhteistyötä syksyisessä saaristossa.
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taa kehitettiin erittäin salaise-
na projektina, joka sittemmin 
johti Suomen ja Ruotsin väli-
seen Sea Surveillance Coope-
ration Finland Sweden (SUF-
CIS) yhteistyöhön.  Operatiivi-
seen käyttöön SUCFIS yhteis-
työ otettiin vuonna 2006. 

Pohjoismaiden poliittisen 
johdon ohjaamana Suomi ja 
Ruotsi aloittivat kahdenvälisen 
yhteistyön laajentamisen koske-
maan kaikkia Itämeren alueen 
maita. Kehittämisen pohjaksi 
otettiin SUCFIS yhteistyön hy-
vät käytänteet, sekä uuden tek-
nologian tarjoamat mahdollisuu-
det. Työ aloitettiin nopeasti val-
tavalla määrällä ideoita, sekä vi-
siolla siitä, mitä haluttiin saada 
aikaan. Työn lopputulosta voi-
daan kuvata historialliseksi me-
nestystarinaksi, merellisen yh-
teistyön Nokia ilmiöksi.  

Yhteistyön nimeksi tu-
li Sea Surveillance Cooperati-
on Baltic Sea (SUCBAS). Ope-
ratiivinen vaihe saavutettiin no-
peasti jo vuonna 2009, jolloin 
mukaan tuli kahdeksan Itäme-
ren alueen maata.  Suomi voi 

olla syystä ylpeä saavutukses-
ta, koska SUCBAS yhteistyö on 
eräs seuratuimmista yhteistyön 
esimerkeistä koko maailmassa.    

”Euroopan tiedonvaihdon 
yhteistyöverkko MARSUR 
Eurooppalaista  yhteistyö-
kulttuuria rakentamassa” 

Euroopan laajuinen Maritime 
Surveillance Networking (MAR-
SUR) yhteistyö on ensimmäinen 
laatuaan jonka tavoitteena on ol-
lut yhdistää viranomaisten merel-
linen tieto koko Euroopan tasolla. 

Yhteistyön kehittäminen 
on ollut suomalaisessa johdos-
sa, suomalaisella toimintamallil-
la. Tavoitteena on ollut saada ai-
kaan enemmän ja nopealla aika-
taululla eikä vain miettiä mahdol-
lisuuksia. Mottona on: ”vähem-
män puhetta, enemmän tekoja.”

MARSUR yhteistyöllä on 
selkeä liittymispiste Euroopan 
yhdentyvään meripolitiikkaan, 
sekä kehitteillä olevaan Euroo-
pan laajuiseen, kaikki viran-
omaiset yhdistävään tiedon-
vaihdon yhteistyöhön.  Euroo-
pan tiedonvaihdon verkko MAR-

SUR tuottaa tietoa jäsenvaltioil-
leen ja tukee tarvittaessa myös 
kriisinhallintaoperaatioita. MAR-
SUR yhteistyö mahdollistaa jä-
senvaltioissa merkittäviä resurs-
sien uudelleen kohdentamisia ja 
taloudellisia säästöjä. 

MARSUR yhteistyön jäse-
ninä Suomen johdolla on kah-
deksantoista maata kaikilta Eu-
roopan alueilta Välimereltä aina 
arktiselle alueelle. Uusina mai-
na kiinnostuksensa ovat ilmais-
seet muun muassa USA, Japani 
ja Etelä-korea.  MARSUR:n käy-
tössä oleva teknologia ja toimin-
tatapa mahdollistavat yhteistyön 
kaikkien eri merellisten tahojen 
kanssa. Yhteistyö on rakennet-
tu siten, että jäsenmaiden ei tar-
vitse ostaa uusia ja usein kalliita 
järjestelmiä vaan olemassa olevat 
kansalliset tietojärjestelmät liite-
tään toisiinsa älykkäillä teknillisil-
lä ratkaisuilla muodostaen erään-
laisen merellisen Facebook-ver-
kon. MARSUR hankkeella paran-
netaan tilannetietoisuutta, kehi-
tetään yhteistoimintaa EU-mai-
den kesken ja lisätään merialuei-
den turvallisuutta mahdollistaen 

ruotsin merivoimat
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myös muiden meriympäristössä 
toimivien viranomaisten liittymi-
sen järjestelmään.

Koko Euroopan laajuisesta 
yhteistyöstä huolimatta toimin-
nassa korostuu vahva alueelli-
nen vastuu. Suuri osa yhteistyös-
tä toteutetaan automaattisilla jär-
jestelyillä ihmisten välistä kans-
sakäymistä unohtamatta. Yhteis-
työn kehittäminen on ollut mie-
lenkiintoinen matka eurooppalai-
sen yhteistyön kulttuuriin Euroo-
pan hyväksi, mutta jäsenmaiden 
omista lähtökohdista. Työ ei aina 
ole ollut helppoa, mutta mielen-
kiintoista se on ollut. 

”Merivoimien rakentama, 
kaikkien turvallisuuden 
puolesta”

MARSUR on Euroopan maiden 
merivoimien kehittämä ja raken-
tama, mutta siitä hyötyvät kaik-
ki merelliset toimijat. Euroopan 
unionissa kehitteillä oleva yhtei-
nen merellisen tiedonvaihdon 
järjestely hyötyy Euroopan me-
rivoimien tuottamasta tiedosta 
ja asiantuntemuksesta. Merivoi-
mien hallussa oleva tieto jaetaan 
muille viranomaisille käyttämällä 
MARSUR verkostoa. Euroopan 
unionin yhteinen tiedonvaihdon 
ympäristö on merkittävä askel 
EU:n tulevaisuudelle, kilpailuky-
vylle ja turvallisuudelle.

Tärkeintä on luottamus. 
Kansainvälisessä yhteistyössä 
luottamusta rakennetaan yhteis-
ten kokemusten kautta. Yhteis-
ten kokemusten kautta yhteis-
työ syvenee ja saa uusia ulottu-
vuuksia. Teknillinen toteuttami-

nen on helppoa, mutta tekniik-
ka on menestyvässä yhteistyös-
sä ainoastaan pieni osa. Kaik-
kein tärkeintä on ihmisten väli-
nen kanssakäyminen ja verkos-
toituminen.  Siinä luottamus on 
kaiken perusta. 

”Need to Know, 
Responsibility to Share”

On kaksi tapaa tehdä rajojen 
ylittävää kansainvälistä yhteis-
työtä. Ensimmäinen ja aikai-
semmin käytössä ollut järjes-
tely oli tilata teollisuudelta lait-
teisto, joka otettiin jäsenmaissa 
käyttöön. Toinen ja moderni ta-
pa on yhdistää olemassa olevat 
järjestelmät toisiinsa älykkäillä 
rajapinnoilla ja muodostaa niis-
tä hajautettu verkko. Siis verkko, 
jossa itsenäiset järjestelmät au-
tomaattisesti keskustelevat tois-
tensa kanssa. Kaikkein tärkein 
ja syvällisin yhteistyön muoto 
on erilaisten kaikkia hyödyttä-
vien palveluiden käyttöönotto. 
Palvelumuotoja voidaan tarjo-
ta lukemattomasti, ja niitä voi-
daan lisätä tarpeen vaatiessa ja 
yhteistyön syventyessä.

Eri maiden sensorit tuotta-
vat yhteistyöverkkoon tietoa, jo-
ta voidaan käyttää kehitetyillä 
korkean teknologian palveluilla. 
Tässä työssä Suomi on eräs joh-
tavia maita maailmassa. 

MARSUR yhteistyössä on 
menossa jatkokehitysprojekti, 
jonka tuloksena yhteistyön pal-
velut kehittyvät, verkon turvalli-
suus lisääntyy ja operatiivinen 
valmius paranee. Samalla ote-
taan käyttöön liikkuvia senso-

reita kuten satelliitteja ja älykäs 
yhteistyöverkon päätelaite. Uu-
det palvelut ja kehitetyt palvelut 
otetaan operatiiviseen käyttöön 
alkuvuonna 2014. 

”The most difficult 
interface is the human 
interface, ja siksi myös 
mielenkiintoisin”.

Kehittäessämme uusia teknolo-
gisia innovaatioita ja yhteistyön 
automatisoituja ratkaisuja tulee 
edetä harkiten ja muistaa yksi 
asia. Mikään ei toimi ilman ih-
misten välistä yhteistyötä. Usein 
tapaa ihmisiä, jotka ensimmäi-
senä sanovat ei ja ovat erin-
omaisia keksimään syitä mik-
si ei pitäisi tehdä mitään uusia 
asioita. Tällainen ajatusmalli ei 
toimi kansainvälisessä yhteis-
työssä. Kaikki on mahdollista, 
kun on tavoite ja hyvää tahtoa. 

Mitä tulevaisuudessa? On 
selvää, että yhteistyö tulee en-
tisestään lisääntymään ja hyvä 
niin. Yhteistyö purkaa päällekkäi-
syyksiä kotimaassa ja kansainvä-
lisessä yhteistyössä. Yhteistyön 
tiivistämisessä ei ole kyse muu-
tamasta kertaluonteisesta hank-
keesta: tavoitteena on muuttaa 
pysyvästi Euroopan valtioiden 
välistä yhteistyötä. Lisääntyvä 
yhteistyö pakottaa avoimuuteen, 
ja se luo turvallisuutta. Mahdolli-
suuksia on vaikka kuinka paljon. 
Tarvitaan vain uskallusta ja luo-
via ratkaisuja. Juuri niitä samo-
ja asioita, joita edellytetään joh-
tajalta kriisin sattuessa ja rau-
han aikana. Suomalaisia luon-
teenpiirteitä.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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M eriyhteydet ovat Eu-
roopan Unionille ai-
van yhtä kriittiset 

kuin Suomelle. EU:n kaupasta 
yli 70% kulkee merireittejä pit-
kin, ja ranta-alueilla asuu yli 70 
% eurooppalaisista. Myös tur-
vallisuuspoliittisesti meret ovat 
aina yhdistäneet, joskin myös 
eristäneet Eurooppaa. Onkin eri-
koista, että merialueet eivät ole 
toistaiseksi saaneet EU:ssa ny-
kyistä enempää huomiota. 

EU:n komissio on ottamas-
sa EU:n merten käyttöä haltuun 
poikkihallinnollisella asiakirjalla In-
tegrated Maritime Policy, IMP. Me-
rialueet on jaettu kolmeen koko-
naisuuteen (domains): ns. EU-ve-
det, EU-vesille johtavat valtaväy-
lät sekä merellisten kriisinhallin-
taoperaatioiden toiminta-alueet 
(esim ATALANTA-operaatio). 

IMP:n ensimmäinen konk-
reettinen työ on ollut määritel-
lä aluksiin liittyvät tiedot ja nii-
tä tuottavat organisaatiot. Com-
mon Information Sharing Envi-
ronment (CISE) onkin tuottanut 
laajan ja monipuolisen matrii-
sin, jonka pohjalta syntyy näke-
mys, mitä tietoja jäsenmaat voi-

vat lakiensa sallimissa puitteis-
sa ja harkintansa mukaan jakaa 
yhteiseen käyttöön. Esimerkiksi 
alusten paikkatiedot, liiketekijät, 
matkustajatiedot, lastitiedot jne 
ovat jaettavissa lähtökohtaisesti 
kaikkien viranomaisten ja merel-
listen organisaatioiden käyttöön.

IMP on kuitenkin komis-
sion tuote, joten siinä ei käsi-
tellä EU:n turvallisuuspoliittista 
ulottuvuutta muutoin kuin em 
viittauksena kriisinhallintaope-
raatioiden vastuualueisiin. Me-
rellisiä turvallisuuslinjauksia ei 

ole kirjattu myöskään Euroopan 
Neuvoston toimivaltaan kuulu-
vaan EU:n turvallisuusstrategi-
aan (European Security Stra-
tegy, ESS, v 2003). Strategian 
päivitysasiakirjassa (v 2008) 
turvallisuuteen merillä viitataan 
vain merirosvouden ja terroris-
min yhteydessä. 

Lissabonin sopimuksen 
ns. yhteisvastuulauseke sisäl-
tää mahdollisuuden myös me-
relliseen turvallisuustukeen jä-
senmaiden kesken. Sopimus 
on kuitenkin ratifioitu ESS:n al-

Euroopan Unioni ja merten 
turvallinen käyttö
Artikkeli perustuu Ulkopoliittisen instituutin toukokuussa 2013 julkaisemaan kirjoi-

tukseen ”Maritime security 130 in a multipolar world” (Behr, Aaltonen, Brattberg) 

sekä kirjoittajan kokemuksiin apulaissotilasedustajana EU:ssa ja Natossa.

Sakari Martimo

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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lekirjoittamisen jälkeen, ja sen 
mahdollisessa käytännön to-
teuttamisessa on vielä pures-
keltavaa jäsenmaissa.

UPI:n artikkelissa nähdään 
EU:n merten käytölle kaksi kes-
keistä turvallisuusvaadetta. En-
sinnäkin on tarve turvata liik-
kuminen ja pääsy (security of 
access) meritse EU:lle tärkeil-
le alueille. Erityisiä riskialttiina 
alueina nähdään muun muas-
sa Suezin kanavan sekä Hor-
muzin ja Malagan salmien tyyp-
piset alueet.

Toisena keskeisenä tekijä-
nä nähdään merellisten toimin-
tojen hallinta (sustainable mana-
gement). Esimerkiksi yksi syy Af-
rikan sarven merirosvouteen on 
ollut alueen ulkopuolisten valtioi-
den harjoittama ryöstökalastus, 
mikä on osin pakottanut paikal-
liset kalastajat hankkimaan elan-
tonsa muutoin. Merten pohjas-
sa olevien energia- ja mineraali-
lähteiden hyödyntämisessä ajau-
dutaan helposti paikallisiin selk-
kauksiin, jopa sotiin, millä on 
yleensä suora yhteys myös EU:n 
merenkulun häiriöttömyyteen ja 
turvallisuuteen.

Euroopan neuvosto ja ko-
missio ovat aloittaneet merelli-
sen turvallisuusstrategian laati-
misen, ja se valmistunee tammi-
kuussa 2014. Lähteenä olevan 
UPI-analyysin kirjoittajat ovat 
luonnostelleet tämän strategian 
perusvaatimukset:
1. Strategian tulee olla 

globaali.
2. Strategian tulee olla 

ennakoiva ja aktiivinen.

3. Strategian on oltava koko-
naisvaltainen kattaen sekä 
sisäisen että ulkoisen tur-
vallisuuden (IMP ja ESS).

4. Strategian on annattava 
ohjaus monipuolisten uh-
kien torjuntaan, mikä mer-
kitsee mm. riittävän meri-
voimallisen suorituskyvyn 
ylläpitoa ja käyttöä.

EU:lla on jo Afrikan sar-
ven alueelta hyvät näytöt on-
nistuneesta kriisinhallinnasta. 
ATALANTA-operaatio on muu-
tamassa vuodessa päässyt ta-
voitteeseensa turvaamalla YK:n 
avustuskuljetukset Somaliaan. 
Sen lisäksi operaatio on vähen-
tänyt merkittävästi muuta meri-
rosvousta alueella. 

Samalla kun akuutti ongel-
ma on saatu hallintaan sotilaal-
lisin voimin, on EU valmistellut 
kokonaisvaltaista turvallisuus-
missiota Afrikan sarven alueel-
la. EU avustaa alueen poliittisia 
ja taloudellisia toimia. Turvallisuu-
den kehittämiseksi EUSR:n joh-
tamalla NESTOR-nimisellä mis-
siolla tuetaan merellä ja rannikol-
la toimivia viranomaisia ATALAN-
TA:n tukemana. Samaan aikaan 
EU:n sotilaallinen koulutusope-
raatio tuottaa Somalian hallituk-
selle suorituskykyä. Yhteistyö Af-
rikan unionin sekä Naton Ocean 
Shield -operaation että AFRI-
COM:n kanssa tukee prosessia. 
Hitaasti mutta oikeaan suuntaan 
etenevä laaja EU-prosessi luo Af-
rikan sarven valtioille mahdolli-
suuden vastata alueensa turvalli-
suudesta. Tämä lisää myös EU:n 
turvallisuutta.

Suomelle lähivedet ovat 
luonnollisesti ajattelumme kes-
kiössä. EU:n Itämeri-strategia 
käsittelee aluetta monipuolisesti 
pois lukien turvallisuus. On tär-
keää muistaa, että silloin tällöin 
EU:n sisämereksi nimitetty alue 
on myös rajavyöhyke EU:n ja 
Venäjän mutta myös Naton ja 
Venäjän kesken. Venäjä on vii-
me aikoina osoittanut kiinnos-
tusta EU:n Itämeri-strategiaa 
kohtaan. Mahdollinen yhteistyö 
tuonee käsittelyyn myös osa-
puolten turvallisuusintressit.

Arktiset merialueet ovat toi-
nen Suomelle yhä tärkeämmäk-
si muodostuva suunta. EU:lle 
ja Suomelle on tärkeää saada 
koottua ajatuksensa merellisis-
tä turvallisuustavoitteistaan en-
nen arktisten alueiden nykyis-
tä laajempaa hyödyntämistä. 
Muutoin saatetaan ajautua rea-
goijan epäkiitolliseen rooliin.

Kotimaiset merten käytön 
poikkihallinnolliset ratkaisum-
me voivat olla myös vientituo-
te siinä missä vaikkapa opetus- 
ja koulutusjärjestelmämme. Aja-
tus on tavallaan jo toteutumas-
sa EU:n MARSUR-merivalvon-
taprojektissa, jota Suomi on 
ansiokkaasti johtanut. MAR-
SUR tarjoaa käytännön työka-
lun myös aiemmin mainitun CI-
SE-tietojen välittämiseen.

Suomen on ”omana saare-
naan” ja osana ”EU-saarta” luon-
nollista edesauttaa niin IMP- kuin 
ESS-työtä. Meriturvallisuusstrate-
gia parantaa turvallista ja hallittua 
merten käyttöä, mikä lisää koko 
EU:n ja siten Suomen kokonais-
turvallisuutta.

Vähemmällä enemmän – meripuolustuksen kansainvälinen ulottuvuus
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Uhka vai ei, 
karhu vai kanarialintu

T osiasiassa karhu on tun-
teista riippumatta aina 
ollut uhka, kanarialin-

tu ei. Jos karhun kanssa syntyy 
vakavansorttinen intressiristirii-
ta, muuttuu se välittömäksi vaa-
raksi. Kanarialintu ei ole uhka 
eikä vaaraksi muutu. Kumman-
kin kanssa on hyvä olla väleis-
sä. Karhun suhteen muu olisi 
edesvastuutonta yltiöpäisyyttä.

Olemme juuri kokeneet, 
kuinka Elop ensin elämöi, sit-
ten Microsoft nosti kämmentään 
ja löi. Ja karhu se on Rosatom-
kin. Ainoa valtiollinen karhu-uh-
ka Suomelle on tietysti Venäjä. 
Muut karhuvaltiot ovat kaukana, 
ja muut naapurivaltiot ovat ka-
narialintuja. Venäjän karhun sy-
vässä alitajunnassa on mieliku-
va Pyhästä Äiti Venäjästä. Suu-
ri kertomus alkaa Nooan pojas-
ta Jafetista. Pitkin maailman si-
vua tullaan Ruurikkien kautta 
Moskovaan kolmantena Rooma-
na, Romanoffien kautta Neuvos-
toliittoon ja nykyiseen Venäjään. 
On vain liturgia välillä vaihdellut.

Pyhä Venäjä on jakamaton 
ja siihen kuuluu kaikki verellä 

vallattu. Mikä on menetetty, se 
on saatava takaisin. Slava Ros-
sija, velikaja, derzhava, Kunnia 
Venäjälle, suurelle, voimakkaal-
le. Verbinä derzhat tarkoittaa 
kiinnipitämistä. Pyhä Venäjä se-
littää lapsiasiamiehen hämmen-
tävät vaatimukset. Se selittää 
kenraalien puheet, joissa ajatel-
laan mitä sanotaan ja ilmeisesti 
sanotaan mitä ajatellaan. Se se-
littää suomalaisen ympäristötut-
kijan kovan kohtelun. Suuren ja 
voimakkaan suvereniteettivaati-
mukset ulottuvat kansainvälis-
oikeudellisiin kysymyksiin asti. 

Pyhän Venäjän ajatusmal-
li selittää Venäjän Sotatiedeaka-
temian presidentti, armeijanken-
raali Mahmut Garejevin tuoreet 
puheet patriotismista ja kansalli-
sesta ideasta. Tuo idea on riippu-
mattomaksi suurvallaksi palaa-
minen. Kansalliseen ideaan kuu-
luvat Venäjän kansojen yhtenäi-
syys, ensisijainen valmius paikal-
lisiin sotiin mutta myös alueelli-
siin ja laajamittaisiin sotiin, paluu 
divisioonaorganisaatioon ja mas-
siivisiin panssarijoukkoihin. Pys-
sy on vieläkin pyssy, eikä mak-

sa paljon. Tämä kaikki on Pyhää 
Venäjää ja voimapolitiikkaa. 

Vähättelijöiden on hyvä 
käydä katsomassa Pietarin upei-
ta moottoritiejärjestelyjä. Tyylik-
käät ja toimivat siltarakennelmat 
on tehty pikavauhtia, niin tehtiin 
Primorskin satamakin. Krons-
tadt Merikirkkoineen ja patosil-
toineen on noussut loisteliaaksi 
nähtävyydeksi. Nyt rakennetaan 
Ust Lugan satamaa maayhte-
yksineen ja upouusine kaupun-
keineen. Meillä tiet rappeutuvat. 
Vaalimaan asfaltti kasvaa heinää, 
mutta Torfionovkan rekkaparkki 
toimii.  Koska on Koillisväylän ja 
Muurmanskin jättisataman aika? 

Moni kehityskulku kuiten-
kin kulminoituu vuoden 2020 
paikkeilla. Olisiko tuolloin Puti-
nin julistama ”järistysten aika”, 
jolloin katsotaan ”kuka ryntää 
eteenpäin”. Öljy voi menettää 
arvoaan. Kaasua ei ehkä oste-
ta nykyistä määrää. Teollisuus 
ei ehkä nousekaan kilpailuky-
kyiseksi. Uudet tuulet puhal-
tavat ja Kremlin nurkissa vin-
kuu. Väestörakenne muuttuu. 
Varusmieskelpoisten enemmis-

Pertti Huhtanen 
pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi

Sotilaallinen uhka on perinteisesti määritetty geostrategisesti sotavoimien reaali-

sen suorituskyvyn perusteella. Nyt uhka tavataan esittää kyvyn ja halun yhdistelmä-

nä. Tällaista yhdistelmää ei juuri nyt ole ja katso, paha kauas pois on karkoitettu! 

Turvallisuuskin esitetään tunteena, eikä reaalisena tilanteena.
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tö alkaa kääntyä muslimivoittoi-
seksi. Kysymys kuuluu, kenelle 
sitten ollaan uskollisia ja minkä 
tyyppisessä kriisissä. Taivaan 
merkkejä alkaa näkyä. 

Aiemmin tänä vuonna Ve-
näjä järjesti mittavan sotaharjoi-
tuksen kaukana Aasiassa. Pää-
siäisenä 2013 kaksi venäläistä 
pommikonetta ja neljä hävittä-
jää säikäytti Ruotsin lähestymis-
lennollaan. Läntisen Zapad-har-
joituksen tarkoitus oli harjoittelu 
NATO:n suunnitteleman ohjus-
puolustusjärjestelmän torjumi-
seksi. Torjuttiin siis puolustusta! 
Vastatoimenpiteiksi suunnitel-
laan lisää hyökkäysohjuksia ja 
ilmatorjuntaohjuksia Kaliningra-
diin. Vuoden 2009 Zapad-har-
joituksessa simuloitiin ydinaseen 
käyttöä, siis maailmanpaloa. 

NATO puolestaan harjoittaa 
marraskuussa Puolassa ja Lat-
viassa NRF- eli nopean toimin-
nan joukkojaan. Jos NATO-kar-
hu meitä lyö, se tapahtuu torju-
malla mahdolliset jäsenyyspyr-
kimykset ja avunpyynnöt. Tämä 

hyytävän kylmä karhunkäpälä 
lämähtää sitä todennäköisem-
min, mitä kriittisemmässä tilan-
teessa tapahtumahetkellä ollaan.

Suomen ja kaikkien Itäme-
ren yhdistämien maiden kan-
nalta tämä kaikki tarkoittaa, että 
laajat mutta etenkin rajoitetum-
mat aseelliset konfliktit ovat yhtä 
mahdollisia kuin ovat olleet kaut-
ta aikain. Ne voivat olla myös yh-
tä yllättäviä kuin joskus ovat ol-
leet. Näin puhui jo Sun Tzu. Ve-
näjä-karhun alueellisena sotilas-
kohteena voi olla Suomi ja Bal-
tian maat. Kohteena voi olla vie-
lä rajatummin Georgian 080808 
tapaan Kaakkois-Suomi ja Itä-Vi-
rumaa. Tai Ahvenanmaa kaik-
kien karhujen kohteena.

Sotaharjoitus pitää aina si-
sällään myös mahdollisuuden 
yllätyshyökkäykseen. Asiape-
rusteita tällaiseen yllätykseen 
saa tällä erää etsimällä etsiä, 
mutta valmiuksia tulevaa var-
ten voidaan luoda. Näin syntyy 
todellinen karhu-uhka, osaami-
nen, toimintakyky, potentiaa-

li. Tositilanteen ehkä koittaes-
sa ei ole temppu eikä mikään 
vaihtaa kesken sotaharjoitusta 
paukkupatruunat koviin ja siir-
tyä vaikka seuraavana yönä to-
delliseen kohteeseen paluukul-
jetusten yhteydessä, maitse, 
meritse, ilmoitse. Valmistautu-
minen on kuitenkin aina valmis-
tautumista. Toiminta on tässä ja 
nyt. Etenkin yllättävä toiminta. 

Alueellisen koskemattomuu-
den turvaamisesta ja tulenavaus-
velvoitteesta oli kylmän sodan ai-
kana selvät ohjeet myös rauhan-
aikaista toimintaa varten. Enää ei 
kuitenkaan ole 24/7 kotikaupun-
kinsa edessä olen valmiuslinnak-
keita. Ei kauas ja tarkasti kaik-
kiin suuntiin, maalle, merelle ja 
ilmaan ampuvaa rannikkotykis-
töä. Suomen satamat ovat nyt 
avoimessa merisivustassa. Lin-
nut kyllä visertävät. Mutta ehkä 
vuonna 2016 palataankin Pieta-
ri Suuren merilinnoituksen perin-
töön! Meriliikenne oli turvattava, 
niin on ollut ja niin on oleva.

Geostrategisesti Pietari Suu-
ren merilinnoitus seurasi keskiai-
kaista ajatusmallia laajennetus-
sa mitassa. Nevan hallinta py-
rittiin toteuttamaan silloisella so-
takalustolla linnoituksin ja liikku-
vin maavoimin, avovesikaudella 
myös merivoimin. Linnavuorista 
ja vainotulijärjestelmistä löytyy 
mallia jo aikain takaa. Aivan sa-
maa logiikkaa noudatettiin maail-
mansotien aikana. Muinaisia sul-
kuköysiä ja kettinkejä vastasivat 
miinoitteet ja sukellusveneverkot. 

Varsinaisesta Itämeren me-
risodasta yhteistä vihollistam-
me vastaan piti huolen suurval-
ta Saksa. Nyt sellaista yhteistyö-

AT-Marine Oy

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

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikka- 

laitteet puolustusvoimille
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kumppania ei ole olemassa. Ei, 
ellei sitten ole salaisia valtioso-
pimuksia. Eikä Suomen vähäi-
nen, mutta kallis oma laivasto 
nytkään kykenisi Itämeren mit-
taisiin sotatoimiin, tuskin edes 
saattuetoimintaan. Kyberajan 
teknologia vain lisää esimerkik-
si datakaapelien merkitystä kai-
kille osapuolille. Kaasuputki voi 
kriisitilanteessa olla yksi suojat-
tava kohde tai tekosyy voiman-
näytölle ja voimankäytöllekin.  

Sotalaivastomme kärki 
kauppalaivasaattueineen pääsi-
si ehkä Tanskan salmiin saakka, 
mutta takaisin tuskin olisi tule-
mista. Se joutuisi saarroksiin niin 
kuin Venäjän Tyynenmeren lai-
vasto Port Arthurissa 1904. Tai 
se tuhottaisiin niin kuin Itäme-
ren laivasto Tsushiman salmes-
sa 1905. Näin kävi ja näin saat-

taa käydä aavan meren tuolla 
puolen. Vai toimisiko ja riittäisi-
kö pystysuora liikenne yli Suo-
menlahden? Liike ei enää suojaa 
tuholta. Täsmäohjuksilla surma-
taan jopa yksittäisiä ihmisiä liik-
kuvia ajoneuvoja tuhoamalla. 

Oma alue tunnetaan ja se 
etu olisi hyödynnettävä. Hyök-
käyskynnys olisi painopiste-
suunnilla nostettava niin kor-
kealle, että sotatoimet joudut-
taisiin suuntaamaan toisarvoi-
seen suuntaan. Tai luovuttai-
siin koko hommasta. Tämä oli-
si puolustajan plussummapeliä 
ja hyökkääjän miinussummape-
liä. Joudumme pärjäämään ai-
van uusissa ympäristötekijöis-
sä. Satelliitit kertovat. Kuka saa 
kuulla ja kuka luulla? Ainoaksi 
reaaliseksi toimialueeksi omalle 
meripuolustuksellemme taitaa 

jäädä Suomenlahden rannikko-
väylien suojaaminen ja hallussa-
pito. Nyt kuitenkin satamamme 
ovat avoimessa merisivustassa.

Emme saa unohtaa Ah-
venanmaan saaristoa emmekä 
Ruotsi-yhteyksiä. Kriisiajan huol-
to olisikin ehkä saatavissa Ruot-
sista, jos meillä olisi sellainen so-
pimus. Myös Norjan kautta apua 
voitaisiin saada, mikäli Ruotsilla 
ja Suomella olisi sellainen sopi-
mus. Norjalla sopimus on. NA-
TO on läntisten demokratioiden 
puolustusratkaisu. Euraasialla ei 
liene tarjolla kilpailukykyistä yh-
teiskuntamallia. Oman maan ja 
kansan puolustamisen arvo ei ole 
mihinkään kadonnut. Maanpuo-
lustustahto ja reaaliset toimenpi-
teet luovat perusehdon, uskot-
tavuuden, uskottavuuden sekä 
Suomessa että ulkovalloissa.

www.forcit.fi 
 0207 440 400 
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S uomen rannikkotykis-
tö yhdistettiin merivoi-
miin vuonna 1998, ja 

varsinkin sen jälkeen rannikko-
linnakkeita on lakkautettu ri-
peässä tahdissa. Kesällä 2013 
lakkautettiin viimeinen rauhan 
aikana miehitetty rannikkolinna-
ke, Kirkonmaa. Viimeiset rippeet 
Suomen rannikkotykistön noin 
100 vuoden perinteistä ja histo-
riasta häviävät nopeasti ellei nii-
tä vaalita. Suomessa ei kuiten-
kaan tunnu olevan tahoa, joka 
vastaisi tästä varsin mittavasta 
kokonaisuudesta siitä huolimat-
ta, että monen yhteisön tehtä-
viin kuuluu rannikkotykistöase-
lajin perinteiden vaaliminen.

Vanhin yhdistys, jonka teh-
täviin sääntöjen mukaan kuuluu 
mm. perinteiden vaaliminen, on 
Rannik koupseeriyhdistys, enti-
nen Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys. Yhdistys olikin pitkään 
varsin aktiivinen perinteiden vaa-
lija. Yhdistys tuli tunnetuksi erityi-
sesti rannikkotykistöaselajiin liit-
tyvien teosten julkaisijana. Mm. 
rannikkotykistön useat vuosikir-
jat, teos Suomen Rannikkotykistö 
1918–1958 ja rannikkotykistön 
joukko-osastohistoriat ovat vie-
lä aselajin historian perusteok-
sia. Yhdistys julkaisee vielä Ran-
nikon Puolustaja -lehteä, mutta 

muuhun julkaisutoimintaan ei ole 
katsottu olevan tarvetta.

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys perusti myös jo varhain 
Rannikkotykistömuseon Suo-
menlinnaan. Museo luovutettiin 
varsin pian Sotamuseon hallin-
taan, joka näin jälkiviisaasti kai-
keti voidaan kat soa virheeksi. 
Sisaraselajeilla, kenttätykistöllä 
ja ilmatorjunnalla, on kansain-
välisestikin arvi oiden korkeata-
soiset museot, kun taas Ran-
nikkotykistömuseosta ensin pik-
ku hiljaa poistettiin kaikki ran-
nikkotykit, jonka jälkeen koko 
museo pääsi homehtumaan ja 
jouduttiin lakkauttamaan koko-
naan. Aselajin museaalinen vas-
tuu on nyt vapaaehtoisten orga-
nisaatioiden harteilla. 

RT 2:n historia- ja avus-
tussäätiön pohjalta perustettiin 
vuonna 1962 Rannikon Puolus-
tajain Kilta, jonka tehtäviin sään-

töjen mukaan kuuluu mm. ”ran-
nikon puolustuksen piiriin kuu-
luvien histo riallisten perinteiden 
ja yhteisten muistojen vaalimi-
nen”. Killasta erkaantuivat pikku 
hiljaa pai kalliset rannikkotykis-
tökillat, joiden puitteissa asela-
jin varsinainen kiltatoiminta sen 
jälkeen on tapahtunut. Rannikon 
Puolustajain Kilta osallistui aikoi-
naan Rannikon Puolustaja -leh-
den julkai semiseen ja rannikon-
puolustajain päivien järjestämi-
seen. Yhdistys on pitkään nuk-
kunut Ruususen unta ainoana 
tehtävänään myöntää Rannikon 
Puolustajain Killan ansiomitalei-
ta, jos joku niitä muistaa esittää.

Rannikkotykistön perin-
neyhdistys perustettiin vuon-
na 1979, mutta täytettyään en-
simmäisen tehtävänsä, Rannik-
kotykistösäätiön perustamisen, 
se vietti pitkään hiljaiseloa. Yh-
distys on herätetty henkiin, ja 
on toteuttanut muutamia suh-
teellisen suuritöisiäkin perinne-
hankkeita. Yhdistyksen toimin-
taa haittaavat kuitenkin mm. va-
rojen puute ja aselajiperinteiden 
vaalimisen hajanainen kenttä. 
Perinneyhdistyksellä ei ole min-
käänlaista mandaattia johtaa tai 
koordinoida eri yhdistyksis sä ta-
pahtuvaa rannikkotykistön pe-
rinteiden vaalimista.

Kuka tai mikä vaalii 
rannikkotykistön perinteitä?

Ove Enqvist
Kirjoittaja on Rannikkotykistön perinneyhdistyksen puheenjohtaja

ove enqvist

Helppo tapa vaalia perinteitä  
– Harjun oppimiskeskuksen sei-
nään kiinnitetty laatta.
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Moniin rannikkotykistö-
joukko-osastoihin perustettiin 
paikallinen perinneyhdistys hy-
vissä ajoin ennen kuin jouk ko-
osas tot lakkautettiin. Jo nimi pe-
rinneyhdistys paljastaa, että yh-
distyksen tehtäviin kuuluu pe-
rinteiden vaaliminen, mutta to-
teutustapa on vaihdellut kovin 
paljon. Perinne yhdistyksiin kuu-
luivat ennen rannikkotykistön 
lakkauttamista pääosin rt-jouk-
ko-osastojen henki löstöä, mutta 
lakkauttamisen jälkeen rivit ovat 
hajaantuneet.

Paikallisten rannikkotykis-
tökiltojen toiminta on ollut kovin 
vaihtelevaa. Säännöt paikallis-
killoilla ovat pitkälle samat kuin 
ns. pää- tai emokillalla, Ranni-
kon Puolustajain Killalla. Aina-
kin Suo men linnan Rannikkoty-
kistökillan säännössä killan teh-
täviin kuuluu ”rannikon puolus-
tuksen piiriin kuuluvien histo-
riallisten perinteiden ja yhteis ten 
muistojen vaaliminen”. Tätä teh-
tävää eri paikalliskillat ovat to-
teuttaneet eri tavalla. Suomen-
linnan Rannikkotykistökilta on 
mm. julkaissut useita rannik-
ko tykistön historiasta kertovia 
kirjoja ja pystyttänyt Kuivasaa-
reen kattavan rannikkotykki-
näyttelyn, käytännössä uuden 
rannikko tykistö muse on. 

Koska eri yhdistykset osit-
tain kilpailevat samoista henki-
löistä, samalla alueella on har-
voin sekä kilta että perinneyh-
distys ollut kovin aktiivinen, 
usein vain toinen. Yhdistyksil-
lä on usein ollut jokin oma toi-
minnan kohde, jota ne ovat 
vaalineet, eivätkä ne ole halun-
neet tai voineet olla aktiivises-

sa yhteistoi minnassa toisen yh-
distyksen kanssa tai yhdistyä 
toiseen yhdistykseen. Joillakin 
alueilla on muodostunut erilai-
sia kirjoitta mat tomia perinteitä, 
joiden mukaan tietyt henkilöstö-
ryhmät kuuluvat perinneyhdis-
tyksiin, toiset taas kiltoihin. 

Rannikkotykistön perintei-
den vaalimisen kenttä on näin 
ollen kovin hajanainen, ja eri ta-
hot ja hen kilö ryhmät ovat ken-
ties pelännet menettävänsä jo-
takin harrastaessaan yhteis-
toimintaa alueen muiden yh-
distysten kanssa tai jopa yhdis-
tyessään niihin. Toisaalta pe-
rinteiden vaaliminen on usein 
koettu harvojen hallitsemaksi 
tutkimus- ja kirjoitustyöksi. Li-
säksi varsinkin nuoremmat hen-
kilöt ovat olleet kiinnostuneem-
pia aktiivisemmasta toiminnasta 
kuten saaristoelämästä, venei-
lystä, ammunnoista ja erilaisis-
ta harjoituksista.  

Mitä sitten voitaisiin tehdä 

perinteiden vaalimisen tehosta-
miseksi? On varmaan hyvä, et-
tä kaikilla yhdistyksillä säilyy pe-
rinteiden vaaliminen säännöissä, 
koska perinteiden vaaliminen on 
paljon muuta kuin kirjoitus- ja 
tutkimustoimintaa. Tykillä am-
puminen, vanha keskiön toimin-
nan taltioi minen, muistolaattojen 
kiinnittäminen, matkojen järjes-
täminen rannikkotykistön enti-
sille toimi paikoille jne. on kaik-
ki mielestäni perinteiden säilyt-
tämistä. Askel oikeaan suuntaan 
olisi varmaan yhteistoiminnan li-
sääminen, resurssien järkevä 
käyttö, tiedottamisen lisääminen 
ja jopa joiden yh distysten yhteen 
liittäminen. Yksi taho hyväksyt-
täisiin toiminnan johtamiseen, ja 
toimintaa vähin tään ohjaisi jokin 
puolustusvoimien taho, esimer-
kiksi Sotamuseo tai Pääesikun-
nan perinteistä vas taava osas-
to. Näin ehkä jälkipolvetkin tie-
täisivät, mistä rannikkotykistös-
sä oli kyse.

Melkein ainoa Suomessa  julkisesti esillä oleva 57 mm Nordenfelt-tykki, 
pitkään tärkein kevyt rannikkotykkimallimme.

ove enqvist
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”Saatiin uudet laitteet 
sekobollat,

jolla on mukavuus-
ominaisuudet täydet 
nollat.

4.3. on sillä hengityskaasun 
virtaus,

jolla pitäisi taata sukeltajan 
kirmaus”.

Edellä oleva lainaus sukel-
tajaoppilaan kurssijuhlarunos-
sa kuvannee merivoimiemme 
vaativimman koulutusalan vain 
erästä haastetta. Hankittu ka-
lusto ei aina ollut maailman pa-
rasta, rahaa oli aina niukasti ja 
ns. kirjoituspöytähankintojakin 
tehtiin, mm. ranskalainen sukel-
lusvene tai paremminkin veden-
alainen skootteri, josta kirjassa 
enemmän. Yksi asia ei kuiten-
kaan jää epäselväksi; merivoi-

mien sukeltajakoulutuksen suo-
rittaneet ja heidän kouluttajan-
sa ovat eliittijoukkoa, ja ansios-
ta. He ovat historiansa, ensim-
mäisen lajissaan, ansainneet.

Koala-Kustannus on jo 
vuosien ajan julkaissut melko 
runsaasti käännöskirjallisuut-
ta II maailmansodan ilmailu- ja 
sukellusvenetoiminnasta ja eri-
tyisesti saksalaisten lentäjien ja 
sukellusvenepäälliköiden muis-
telmia, kirjoja, jotka – yleisistä 
syistä – johtuen eivät ole olleet 
suurten kustantajien suosiossa. 
Yhtiön perustaja ja ainoa työn-
tekijä, Lassi Eskola toimii työk-
seen kansallisen lentoyhtiöm-
me lentäjänä, jolle Koala-Kus-
tannus on, Lassin omien sa-
nojen mukaan, vain harrastus! 
Nyt Koala-Kustannus on laajen-
tanut harrastuksen uusille sfää-
reille. ”Vedenalainen Veljeskun-
ta” on upea kirja. 

Kommodori evp Raimo Tii
likainen oli oppilaana kurssilla 
n:o 6 vuonna 1959, koulutta-
jana ja kurssin johtajana vuo-
sina 1962-1966 sekä Merivoi-
mien sukellustoiminnan johtaja-
na Merivoimien Esikunnan Mii-
natoimistossa vv. 1973-1976 
ja kommentoi pyynnöstäni kir-
jaa. (KM)

Raimo Tiilikainen:
Allekirjoittaneen kommentit pe-
rustuvat yleisiin havaintoihini 
teoksesta ja sen  rakenteesta se-
kä omakohtaisiin kokemuksiini.

Yleistä

Kokonaisuudessaan kirja on hy-
vin kattava ja monipuolinen lä-
pileikkaus Merivoimien sukel-
luskoulutuksen vaiheista aina 
nykypäiviin asti. Teoksen ulko-
asu on arvokas ja juhlava. 

Rakenteeltaan teos on joh-
donmukainen ja selkeä, joskin 
siitä jää kaipaamaan omaa lu-
kuaan koulutuksesta kokonai-
suudessaan ja sen sisällöstä, ku-
ten opetusohjelmia sukelluksen 
teoriasta ja koulutuksen käytän-
nön toimeenpanosta eri aikoina 
sekä sukeltajien turvallisuuteen 
ensiarvoisesti liittyvien varomää-
räysten kehityksestä. Varsinkin 
nousutaulukot ovat muuttuneet 
turvallisemmiksi vuosien kulues-
sa. Kirjassa koulutuksen paino-
piste on nyt lähes yksinomaan lii-
kuntakoulutuksessa. Raivaajasu-
keltajien koulutukseen läheises-
ti liittyvän räjähdysainekoulutuk-
sen laajempi kuvaus täydentäisi 
koulutuksen kuvaa. Räjähdekou-
lutuksen maanpäällinen osuus 
annettiin kurssille valituille oppi-
laille pitkään 60-luvulle asti en-

”Killer Cobra” ja muut haasteet- kovan veljeskunnan historia
Vedenalainen Veljeskunta – Merivoimien sukeltajakoulutuksen historia
Matti Anttila, Antti Ellonen
Koala-Kustannus 2013, 164 sivua, koko  A4 4-väri, runsaasti kuvitettu, ISBN978-952-229-136-3.
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nen varsinaisen sukeltajakurssin 
alkua meripioneerikurssilla, jonka 
tuloksena oli mahdollisuus suo-
rittaa virallinen laturin tutkinto.

Pienenä kauneusvirhee-
nä näen kurssin johtajia lukuun 
ottamatta eri kurssien kaikkien 
kouluttajien nimiluetteloiden 
puuttumisen kirjan lopussa esi-
tetyistä kurssien osanottajien lu-
etteloista. Nyt ovat kouluttajista 
esiin päässeet vain lähinnä valo-
kuvissa esiintyneet. Ne olisi ol-
lut helppo lisätä ainakin säilyn-
eistä kurssikertomuksista.

Omalta ajaltani olen ha-
vainnut kirjassa joitakin pieniä 
asiavirheitä sekä selvennyksiä ja 
täydennyksiä vaativia kohtia, joi-
ta alempana käyn läpi sisällön 
mukaan sivuttain. Ne eivät kui-
tenkaan vähennä kirjan arvoa 
Merivoimien sukellushistorias-
ta, mutta voitaneen ottaa mu-
kaan mahdolliseen seuraavaan 
painokseen.

Yksityiskohtaiset 
kommentit

Tajunnan menetykset seos-
kaasukoulutuksen alkuvaihees-
sa eivät todennäköisesti suin-
kaan johtuneet käytetyn kaasun 
väärästä analyysistä, sillä samal-
la kaasuseoksella sukeltaneista 
valtaosa ei menettänyt tajun-

taansa, vaan hengityskaasu-
seoksessa olevan hapen loppu-
misesta, jolloin laitteen hengitys-
säkkiin jäi pelkkä typpi aiheut-
taen tajuttomuuden. (s.31)

Englantilainen typpi/hap-
pi-seoskaasulaite oli lähes täy-
dellinen kopio länsisaksalaises-
ta Drägerin seoskaasulaittees-
ta, mutta huomattavasti kalliim-
pi sodanajan sukellusjoukkojen 
hankintoja silmällä pitäen.(s.39)

Kirjoituksen alussa mai-
nittua sukellusvenettä oli alun 
perin suunniteltu käytettäväk-
si miinanetsintään rakenteilla 
olevien heräteraivaajien varus-
tamiseksi. Hankintapäätös oli 
kuitenkin tehty kirjoituspöydän 
ääressä Suomen vesiolosuhtei-
ta tuntematta ja sukeltajia kuu-
lematta.(s.41)

Tukialus Mursun suunnit-
telu ja varustaminen tehtiin Me-
rivoimien esikunnassa Miina-
toimiston, laivatoimiston ja su-
keltajakurssin johdon yhteistyö-
nä. Allekirjoittanut vieraili Miina-
toimiston päällikkönä ollessaan 
70-luvulla Länsi-Saksassa tu-
tustumassa heidän sukelluskou-
lutukseensa, ja monet Mursus-
sa sukeltamiseen sovelletuis-
ta ratkaisuista ovat peräisin hei-
dän silloiselta tukialukseltaan. 
Saman matkan tuloksena han-

”Killer Cobra” ja muut haasteet- kovan veljeskunnan historia
Vedenalainen Veljeskunta – Merivoimien sukeltajakoulutuksen historia
Matti Anttila, Antti Ellonen
Koala-Kustannus 2013, 164 sivua, koko  A4 4-väri, runsaasti kuvitettu, ISBN978-952-229-136-3.

kittiin sukeltajakurssin käyttöön 
myös kaksi kappaletta saksa-
laisen Drägerin kevytsukeltajan 
pintailmakypärää pukuineen ja 
varailmapulloineen. (s.45- 48.)

Osallistuminen kansallisiin 
kilpailuihin alkoi jo  1963 su-
keltajakurssinkouluttajien osal-
listuessa urheilusukeltajien jär-
jestämiin   sukellussuunnistuk-
sen Suomen mestaruuskilpailui-
hin, joista ensimmäiset pidettiin  
Aulangolla. (s.71)

Upinniemen kuntotalon pit-
kään käytössä ollut Siebe Gor-
man -painekammio oli rakenteel-
taan yksiosainen sisältäen hoi-
to-osan lisäksi vain pienen pai-
neenkestävän lääkeluukun eikä 
näin ollen mahdollistanut hoidon 
ollessa kesken lääkintä- tai hoi-
tohenkilökunnan käymistä kam-
miossa tai heidän vaihtamis-
taan. Se tuli konkreettisesti esille 
vuonna 1965, kun huvipursi Gur-
lin nostossa sukeltajataudin saa-
nutta Myllärinen- nimistä siviilisu-
keltajaa hoidettiin siinä Merivoi-
mien ylilääkärin lääkintäkommo-
dori Helskeen ja allekirjoittaneen 
toimesta yli kaksi vuorokautta, ei-
kä kammiossa avustanutta yliker-
santti Oksasta voitu kesken hoi-
don vaihtaa esikammion puut-
teesta johtuen . Huvipursi Gur-
li, joka upposi jääolosuhteissa 
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Mäkiluodon linnakkeen edustal-
la vieden mukanaan neljä uhria, 
sai runsaasti julkisuutta sukelta-
jakurssin kouluttajien paikantaes-
sa aluksen ja tutkiessa sitä polii-
sin valvonnassa uhrien löytämi-
seksi ja epäillyn laittoman rahan-
siirron ulkomaille paljastamiseksi. 

Vuonna 1975 merivoimien 
sukeltajien painekammiohoito-
mahdollisuudet Suomessa para-
nivat ratkaisevasti, kun allekirjoit-
tanut miinatoimiston päällikkönä 
toimiessaan  teki yhdessä Valtion 
Palo-opiston kanssa yhteishan-
kintana kahden modernin sak-
salaisen Dräger-painekammion 
hankinnan, jotka sijoitettiin Pa-
lo-opistolle Espoon Otaniemeen 
ja Turun Laivastoasemalle. (s.76)

Tukialus Mursun varustelun 
aikoihin 70-luvulla tehtiin myös 

päätös hankkia sukeltajakurssil-
le koekäyttöön kaksi ruotsalais-
ta ACSC-seoskaasulaitetta, josta 
mallista tuli sittemmin raivaajasu-
keltajien pääkoulutuslaite. (s.93)

50-luvulla ja 60-luvun alus-
sa ennen siirtymistä Upinnie-
meen sukeltajakurssi tukeutui al-
laskaudella  Turun Laivastoase-
man rantakasarmiin ja allaskau-
den jälkeen Korppoon saaristos-
sa olevaa Lökholman saareen ja 
siellä oleviin parakkeihin ja telt-
toihin. (s.97)

60-luvun puolivälissä sukel-
tajakurssilla oli muutaman vuo-
den käytössään Kala 3:n ja H 
6:n ohella hinattava asuntoproo-
mu ”Musta Nuoli”, joka aiemmin 
oli toiminut moottoritykkivenelai-
vueen emäaluksena. Proomu 
mahdollisti majoittumisen osalle 

kurssista sekä muonitus- ja laite-
huoltohuoltotilat paineilmahuolto 
mukaan lukien. Pitemmillä mat-
koilla proomun hinaukseen käy-
tettiin Helsingin Laivastoaseman 
yhteysalus Purhaa ja lyhyillä H 
6:a. (s.98)

Allekirjoittaneen kurssin joh-
tajavuosissa on pieni virhe. Toi-
min kurssin johtajana vuosina 
1964-66. Luovutin kurssin joh-
tajuuden 1966 syksyllä silloiselle 
koulutusupseerilleni, yliluunantti 
P Laaksolle siirtyessäni Merivoi-
mien kapteenikurssille. (s.140)

Lopuksi

Edellä olevat täydennykset ja 
kommentit eivät vähimmässä-
kään määrin vähennä teoksen ar-
voa. Kirjoittajia ja toimituskuntaa 
on syytä onnitella mahtavasta työ-
panoksesta. Materiaalia on ollut 
tuhansia sivuja, ja niistä on onnis-
tuneesti tehty historia, jota lukee 
ammattilaisen lisäksi maallikko-
kin (esim. KM) mielellään. Kirjas-
sa aukeaa maailma, johon kuulu-
mista voi vain kadehtia ja ihailla.

Kirjaa voi hyvällä omalla-
tunnolla suositella paitsi kurs-
sin käyneille ja heidän jälkipol-
villeen sekä kaikille sukelluk-
sesta kiinnostuneille. Hieno kir-
ja, hieno maailma!

Kai Masalin, Raimo Tiilikainen
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laisiin sukellusvenemiehiin koh-
distuva myötätunto, jota britti-
kirjoittajalta ei odottaisi. Myö-
tätunto tasapainottaa hienos-
ti sitä kuvaa, jonka niin monet 
muut voittaneen puolen kirjai-
lijat ovat luoneet saksalaisista 
sukellusveneistä ja niiden mie-
histöistä ”pahan ruumiillistumi-
na”. Eri tietojen mukaan merel-
le lähti lähes 35 000 sukellus-
venemiestä. Noin 3000 säilyi 
hengissä. Lähes 800 sukellus-
venettä upotettiin. Mittakaavan 
vuoksi; nykyisellä Saksalla on 
alle 10 sukellusvenettä.

Taistelu Atlantista kesti ko-
ko II maailmansodan ajan.  Har-
maat Sudet kertoo sen tapahtu-
mista vuosina 1939-1943, jol-
loin käänne taistelussa tapahtui. 
Vuoden 1943 ”mustan” touko-
kuun aikana saksalaiset me-
nettivät yli 40 sukellusvenet-
tä uponneina. Katkera taiste-
lu jatkui kuitenkin sodan lop-
puun asti.

”Harmaat Sudet” perus-
tuu saksalaisten sukellusve-
nepäälliköiden pitämiin alkupe-
räisiin sotapäiväkirjoihin, Cuxha-
ven-Altenbruchin sukellusvene-
museon arkistoihin ja myös Ku-
ninkaallisen Laivaston julkaise-
miin, aiemmin salaisiin sukel-
lusveneselontekoihin ja raport-

Harmaat Sudet 
– Atlantin taistelu sukellusvenemiesten silmin
Jak P. Mallmann Showell
Koala-Kustannus 2012, 187 sivua+16 kuvasivua, ISBN 978-952-229-128-8.

M elkein mitä tahan-
sa vastakkain aset-
telun sisältävää kir-

jaa lukiessaan lukija vaistomai-
sesti ja helposti asettuu jon-
kun, ja yleensä kertojan, puolel-
le. Tätä kirjaa lukiessani minul-
la oli jossain määrin vaikeuksia 
omassa asemoinnissani. Yleen-
sähän kirjoissa on helposti mää-
ritettävissä ”hyvikset” ja ”pahik-
set”. Nyt oli toisin.

Englantilaisen merihisto-
rioitsijan Jak P.Mallmann Sho-
wellin isä palveli dieselmekaa-
nikkona U-377:llä ja kaatui kol-
me kuukautta ennen poikansa 
syntymää. Saamani tiedon mu-
kaan äiti meni sittemmin sodan 
jälkeen britin kanssa naimisiin, 
ja näin poika muutti Englantiin. 
Historia selittänee, miksi kirjan 
rivien välistä löytyy selvä saksa-

teihin.   Kirjassa ei ole varsi-
naisia lähdeviitteitä, mutta liit-
teenä on laaja luettelo suosi-
teltavasta lähdekirjallisuudesta. 
Kirja ei ole, eikä pyrikään ole-
maan, kattava historiateos At-
lantin taistelusta, vaan kuvaus 
sukellusvenesodan todellisuu-
desta sellaisena, kun veneiden 
päälliköt sen kokivat, taustoja 
unohtamatta.  Kirjoittajan teksti 
on sujuvaa ja varsin elävää, ku-
vaukset mukaansa tempaavia ja 
varsin todentuntuisia, sikäli, kun 
sotaa kokematon voi asiaa ar-
vioida. Sukellusvenesodan ar-
mottomuus ei jää epäselväksi. 
Puolin ja toisin. Kirjan valoku-
vaosion 31 kuvaa on hyvin va-
littu. Mukana on toimintakuvi-
en lisäksi kuvia käytetyistä tyy-
peistä alkaen tyypistä II päät-
tyen valtamerityyppiin IX. Kir-
jassa on myös eri tyyppien tär-
keimmät tiedot.

Saatuani kirjan käsiini luin 
sen kahtena iltana. Kesken ei 
malttanut jättää.  Eräs mielen-
kiintoisimmista lukemistani II 
maailmansodan sukellusvene-
historiaa käsittelevistä kirjoista.  
Ei vähiten näkökulmansa vuok-
si. Kuuluu alan harrastajan luet-
tavaksi.

Kai Masalin
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ta. Noin puolet pakolaisista pa-
keni Suomen ja Ahvenanmaan 
kautta Ruotsiin. Oli tavallista, 
että ensimmäinen paikka, jos-
sa nämä pakolaiset tulivat mai-
hin, oli jokin meidän rannikko-
linnakkeistamme. Mitä näille ih-
misille sitten tapahtui, kun hei-
dät lähetettiin eteenpäin, ei ole 
ainakaan allekirjoittaneelle ollut 
kovin selvää aikaisemmin. 

Kirja kertoo noin 30 pako-
laistarinan avulla, miksi lähdet-
tiin pakoon, miten pako tapah-
tui ja mitä tapahtui sen jälkeen, 
viranomaisten toiminta mukaan 
lukien. Mukana on myös tarinoi-
ta, jotka eivät koskaan tulleet vi-
ranomaisten tietoon ja nyt ovat 
unohtumassa. Miten moni me-

De flydde kriget:
baltiska och andra flyktingar runt Åland krigsåren 1939-1945 
Karl-Johan Edlund
Leandoer & Ekholm Förlag, 2012, 192 sivua

S otavuosina 1939 
-1945 suuri määrä 
ihmisiä lähti Itäme-

ren piirissä sotaa pakoon merit-
se, usein Virosta Ruotsiin, jon-
ne tuli noin 30 000 pakolais-

nehtyi pakomatkalla, on vielä 
selvittämättä. Osa pakolaisista 
jouduttiin valitettavasti palaut-
tamaan Neuvostoliittoon sodan 
jälkeen. 

Jos on kiinnostunut tästä 
rannikkopuolustuksen sodan-
ajan vähemmän tunnetusta 
puolesta, kirja kannattaa hank-
kia. Kirja on ruotsinkielinen, 
mutta internetistä päätellen vai-
kuttaa siltä, että siitä olisi tu-
lossa englanninkielinen versio.  
En ole löytänyt kirjaa kirjakau-
poista, mutta sen voi tilata in-
ternetin kautta. Halvin tarjous, 
noin 20 euroa, löytyi Adlibrik-
sesta ositteesta http://www.ad-
libris.com/fi/

Ove Enqvist

Venäläisiä laivasto- ja rannikkotykistökirjoja

V enäjällä tutkitaan paljon maan laivas-
ton ja entisen rannikkotykistön histo-
riaa, ja tästä julkaistaan paljon erilai-

sia kirjoja ja muita julkaisuja. Näiden julkai-
sujen hankinta on melkein välttämättä vaati-
nut Venäjällä käyntiä, sillä esim. Helsingissä 
on vain Ruslania-kauppa, josta saattaa löytyä 
joitakin julkaisuja.

Nyt on toinen joustavampi tapa hank-
kia venäläisiä alan lehtiä. VTM Pekka Silvast 
ja Alexander Ishchenko toimivat venäläisen 

Gangut-kustantamon edustajina Suomessa, 
ja heidän kauttaan voi tiedustella ja tilata alan 
lehtiä ja muita julkaisuja. Yhteystiedot ovat:

Kustantamo Gangut
c/o Pekka Silvast
Puh +358 414 921 250 tai 
+7921 585 2431
po.silvat@pp.inet.fi
www.riilahti1714.fi

Ove Enqvist
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M ikä oli Järisevän 
tykki ja miksi se oli 
ratkaiseva osa tal-

visodan ihmettä? Ye-ko mentaja 
ja sotatie teiden tohtori Ove En-
qvist on koonnut sen ja muut 
Suomen rannikon kiinteät tykit 
yksiin kansiin, tarkoin tiedoin, 
piirustuksin ja upein kokosivun  
värikuvin Moreeni-yhtiön kus-
tantamaan näyttävään kirjaan 
Suomen rannikkotykit – Coas-
tal Guns in Finland. 

Suuri rannikkotykistöaselaji 
oli tunnettu monimuotoisuudes-
taan, eikä sen aseistus tehnyt 
poikke usta. Suomalaisille jäi sy-
liin Pietari Suuren merilinnoituk-
sen pohjoinen osa ja sen kirjava 
tykki kalusto, alkaen alkeellisista 
37 mm Maxim-automaattitykeis-
tä ja päätyen valtaviin kahden-
toista tuuman kaksoiskanuunoi-
hin.  Tykkejä oli hankittu Venäjäl-
le ajan mittaan ja kriisien iskiessä 
mistä saatiin, Japanista, Yhdys-
valloista ja useimmista Euroopan 

maista. Enqvist on tehnyt käsittä-
mättö män suuren työn selvittäes-
sään jokaisen asemallin taustat, 
tekniikan, sodan ja rauhan käytön 
ja kato maisen lopulta varikoiden 
perukoille. Varsinaisiin ase-esitte-
lyihin on myös liitetty monenlaisia 
ihmislähtöisiä tarinoita onnistumi-
sista ja epäonnistumisista, hupai-
sista sattumuksista ja harmillisis-
ta lipsahduksista. Monet rannik-
kotykistön piirissä kiertäneet faa-
belit ja legendat selvitetään tiede-
mie hen tyyneydellä, mutta huu-
moria unohtamatta. 

Suomen rannikkotykistö 
on ollut aina ”unohdettu” ase-
laji. Sen sankariteot jäivät jon-
nekin taivaan rannan taakse, ei-
kä niistä jo salaamissyistäkään 
voinut paljon puhua. Ensimmäi-
nen suurtyö ja aselajille ominai-
sen luovuuden osoitus oli tykki-
kaluston ja sen ampumatarvik-
keiden rakentaminen uuteen us-
koon niin, että talvisodan me-
relliset hyökkäykset jäivät yri-
tyksiksi. Enqvist kuvaa nä mä kin 
vaiheet perusteellisesti ja uskot-
tavasti tavalla, joka saa lukijan 
ylpeäksi suomalaisista sotilais-
ta, aselajista riippumatta. Myös 
aselajin loppuvaiheiden kuvaus 
automaattitykkeineen ja tietoko-
ne laitteistoineen ovat tähän asti 
paras kokonaisesitys niistä. 

Tekijä on tehnyt harppauk-
sen rajojenkin yli – kirja on kak-
sikielinen. Suomalainen rannik-
kotykistö tulee näin tunnetuksi 
alan maailmanlaajuiselle harras-
tajapiirille, ja kotimaiselle lukijal-
le se käy sa malla sotilasenglan-
nin ”kertausharjoituksesta”. 

Mutta mikä oli ”Järisevän 
tykki”? Se oli muutamia kilomet-
rejä Taipaleenjoen suusta poh-
joiseen Kannaksen Laatokan 
rannalla olleen pienen Järise-
vän rannikkolinnakkeen 120/41 
A. Puna-armeijan herkeämät-
tömässä tulituksessa oli toinen 
tykki rikkoutunut, ja toinen kär-
sinyt pahoja vaurioita. Senkin 
lukko oli korjattavana ja putki 
haljennut monen metrin matkal-
ta, kun Laatokan jäällä havait-
tiin 19.2.1940 Taipaleen ase-
mien taakse koukkaamista yrit-
tävä neuvostopataljoona. Kan-
naksen kestäminen oli nyt Jä-
risevän ja sen yhden olevan ty-
kin varassa. Lukko saatiin pai-
kalle, mutta sen iskuri ei toimi-
nut, joten sitä autettiin vasaralla. 
Tykkiä suunnattiin kolhiutunutta 
putkea pitkin. Kuudes laukaus 
osui pataljoonan kärjessä etene-
vään panssarivaunuun, joka syt-
tyi tuleen. Hyökkääjät kääntyivät 
takaisin, ja Taipale piti.

Heikki Tiilikainen

Tykkejä, terästä ja tekniikkaa
Suomen rannikkotykit – Coastal Guns in Finland
Ove Enqvist
kustannusosakeyhtiö Moreeni. Sidottu, 240 sivua. ISBN 978-952-254-162-8
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Naton miinantorjunnan-
valmiusosasto rutiini vierailulla 
Helsingissä 17.-22.10.2013

mika kuutti

Tapahtum
at

Mika Kuutti

Naton monikansallinen kuuden aluksen miinantorjunnanvalmiusosasto 

SNMCMG1 (STANDING NATO MINE COUTERMEASURES GROUP 1) saapui 

rutiinivierailulle Helsinkiin Katajanokalle 17.10.2013.

O saston nykyiseen ko-
koonpanoon kuuluvat 
miinanetsijäalukset 

HNLS Makkum Alankomaista, 

BNS Narcis Belgiasta, HNOMS 
Rauma Norjasta, FGS Dillingen 
Saksasta ja ENS Admiral Cowan 
Virosta sekä osaston johtoalus 

ORP Czernicki Puolasta. Aluksilla 
palvelee yhteensä noin 260 me-
risotilasta. Osaston tämän hetki-
nen johtovastuu on Puolalla, joh-

HNLS Makkum Alankomaista ja BNS Narcis Belgiasta kiinnittyneenä Katajanokalla Helsingissä.
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tajanaan komentaja Piotr Sikora. 
Osaston komentajuus vaihtuu 
maiden välillä määräajoin. 

Miinanetsintäsuorituskyvyn 
lisäksi aluksilla ja miehistöillä on 
valmius tukea 1) terrorisminvas-
taisia operaatioita, 2) merellä ta-
pahtuvien kriisien ja konfliktien 
torjuntaa, 3) meripelastustoi-
mintaa ja 4) siviilien evakuointe-
ja uhka-alueilta. Näillä osa-alu-
eilla Nato turvaa rauhaa ja tur-
vallisuutta merialueella.

Rutiinivierailulla alukset täy-
dentävät varastojaan, suorittavat 
alushuoltotoimenpiteitä ja hen-
kilöstöllä on mahdollisuus levä-
tä ennen pidempää yhtäjaksois-
ta merellä oloa. Vierailun isännöi 
Merisotakoulu ja isäntänä toimi 
korkeakouluosaston johtaja ko-
mentajakapteeni Hannu Ropo-
nen. Vierailun yhteysupseeritoi-
minnasta vastasi kapteeniluut-
nantti Arto Vesanen. 

Vierailulla Merisotakoulua 
tuki yhteysupseeritehtävissä 
viisi Sininen Reservi ry:n reser-
viläistä. Vuoden 2013 aikana 

ovat reserviläiset toimineet yh-
teyusupseeritehtävissä yli 400 
vuorokauden ajan.

Alukset olivat avoinna ylei-
sölle lauantaina 19.10. ja sun-
nuntaina 20.10.  Katajanokan  
risteilylaiturissa. Alusosaston 
komentaja, alusten päälliköt ja 
miehistöt  olivat yksimielisen 
tyytyväsiä vierailusta Helsin-
kiin. Nykyiseen sähköiseen ta-
paan osasto esitti kiitoksensa 
Suomelle, Merivoimille ja Hel-
singille Facebookissa: ”Kiitokset 
suomalaisille vieraanvaraisuu-
desta, yhteistyö oli onnistunut-
ta ja säätila upea koko vierailun 
ajan. Toivottavasti tapaamme 
pian uudelleen”. Satamakäyn-
ti päättyi tiistaina 22.10. Mat-
kan aluksi kohti Puolaa ja Sak-
saa osasto toteuttaa  yhteistoi-
mintaharjoituksen Merivoimien 
alusyksikön kanssa. 

Naton miinantorjunnanval-
miusosasto juhlii tänä vuonna 40 
vuotista toimintaansa. Komenta-
ja Sikoran mukaan osaston tun-
nuslause tälle vuodelle on “Olem-

mika kuutti

mika kuutti

me vahdissa merituorvallisuuden 
puolesta”. ”We keep our watch for 
the maritime security.”

Norjalalainen miehistön jäsen keu-
lakannen kiinnitysryhmässä.

HNOMS Rauma Norjasta lähtee Helsingistä.
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I ltajuhla pidettiin juhlavissa 
tunnelmissa Katajanokan 
Kasinolla. Iltajuhlaan osal-

listui jäseniä kadetista amiraa-
liin. Lisäksi paikalla oli ilahdutta-
van paljon evp- ja reserviläisjäse-
niä. Ennen illallista palkittiin an-
sioituneita yhdistyksen jäseniä.

Iltajuhlan tunnelma nou-
datteli yhdistyksen erinomaista 
henkeä ollen rento, välitön ja ar-
vokas. Oli jälleen kerran ilahdut-
tavaa todeta, että meriupseerei-
den kesken vallitsee poikkeuk-
sellisen hieno yhteenkuuluvuu-
den tunne ja henki. Juhlaillan 
kruunasi Laivaston soittokun-

Meriupseeriyhdistys 90 vuotta!
Meriupseeriyhdistyksen 90-vuotisjuhlaa vietettiin torstaina 24.10.2013. Vuosipäivän 

ohjelma oli perinteinen. Aamulla yhdistyksen jäsenet laskivat seppeleet Hietaniemessä 

Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin hautamuistomerkille, Naantalissa laivaston 

muistoristille ja Merisotakoulussa sankaritauluille. Aamun tilaisuuksiin osallistui yhdis-

tyksen jäseniä kadeteista reserviläis- ja evp-jäseniin. 

Tapahtum
at

Mika Raunu
Komentajakapteeni

Merivoimien komentaja, kontra-amiraa-
li Veli-Jukka Pennala onnittelemassa 90-vuotiasta 
Meriupseeriyhdistystä.

Varapuheenjohtaja, komentaja Mikko Saarinen ja ka-
dettiylikersantti Juhana Aalto laskevat seppeleen 
Merisotakoulun Sankaritauluille.

Puheenjohtaja, kommodori Timo Hirvonen ja kapteeniluutnantti Jyrki 
Myllyperkiö laskemassa seppeltä Hietaniemen Sankariristille.

elias tolonen / puolustusvoimat

hans laine / puolustusvoimathans laine / puolustusvoimat



55Rannikon Puolustaja 4 | 2013

nan säestämä Sanna Arell, joka 
innosti juhlijat tanssiparketille.

Meriupseeriyhdistys on yk-
si Suomen vanhimmista yhdis-
tyksistä. Vaikka ihmisten mie-
lenkiinto yhdistystoimintaan 
yleisesti on viime vuosina las-
kenut, on Meriupseeriyhdistyk-

Yrjö kuvasi jäsenistön ainutker-
taista henkeä ja välittömyyttä 
tavalla, joka kosketti kaikkia pai-
kalla olleita. Yrjön lausuma runo 
oli liikuttava elämänohje, miten 
jättää murheet taakseen ja elää 
murehtimatta liikaa tulevaa.

sen pitkä ikä ja sen aktiivinen 
jäsentoiminta osoitus yhdistyk-
sen tarpeellisuudesta. 

Iltajuhlassa komentaja evp 
Yrjö ”George” Halonen tiivisti il-
lan tunnelman ja meriupseerei-
den kesken vallitsevan hengen 
koskettavimmin. Puheessaan 

hans laine / puolustusvoimat

hans laine / puolustusvoimat

Tyytyväistä juhlaväkeä Katajanokan Kasinolla.

Meriupseeriyhdistyksen kultaisella ansiomerkillä palkitut komentaja Yrjö Halonen, komentajakapteeni Eino Asp 
ja kapteeniluutnantti Helge Jalava. Lisäksi kultaisella ansiomerkillä palkittiin komentajakapteeni Antonio Veltheim. 
Palkinnot luovuttivat MY:n puheenjohtaja kommodori Timo Hirvonen ja varapuheenjohtaja komentaja Mikko Saarinen.
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Tapahtum
at

S uomenlinnan kirkon 
juurella muistopaades-
sa oli 12 nimeä, kun 

muistomerkki paljastettiin vuon-
na 1996. Myöhemmät tutki-
mukset toivat lisää tietoa: sanka-
rivainajia olikin 16. Helsingin lai-
vastokilta otti asiakseen saattaa 
pronssinen muistotaulu ajan ta-
salle. Kilta teetätti lisäkilven,jossa 
on puuttuvat nimet.Laatta asete-
tiin alkuperäisen pronssikilven jat-

Suomen-Poikien perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja Nyyrikki 
Kurkivuori. Tervehdyksen toivat 
Viron sotilasasiamies eversti-
luutnatti Kaupo Kiis ja Killan ter-
veiset lausuivat kunniapuheen-
johtaja Timo Vartiainen ja vara-
puheenjohtaja Torsti Koskinen.  

Juhlapuheen piti Nyyrik-
ki Kurkivuori, Suomen-poikien 
perinneyhdistyksen puheenjoh-
taja. Hän kertoi historian lisäk-
si, kuinka yli kolme tuhatta vi-
roilaisvapaaehtoista palveli suo-

Muistolaatan paljastus
Suomen merivoimissa sodanaikana kaatuneiden virolaisten vapaaehtoisten merisotilai-

den muistopaasi sai puuttuneet nimet. Nyt ovat kaikki 16 sankarivainajan nimeä  muis-

tona meille uhrauksesta, jonka he antoivat Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta.

Lars Eklund
Helsingin Laivastokillan ja Etelä-Suomen  
kiltapiirin puheenjohtaja.

Juhlavieraita vas. Sinisen Reservin puheenjohtaja komentajakapteeni Robin 
Elfving, Viron sotilasasiamies eversti Kaupo Kiisk, Suomen-Poikien perinneyh-
distyksen puheenjohtaja Nyyrikki Kurkivuori ja komentaja evp Risto Haimila.

Kunnostettu muistomerkki, lisälaa-
tassa puuttuneet nimet.

koksi pyrkien säilyttämään mah-
dollisimman hyvin muistopaaden 
alkuperäinen ulkoasu.

Syyskuun 10. päivä paljas-
tettiin ajan tasalle saatettu muis-
tolaatta. Arvovaltainen kutsu-
vierasväki sekä Merisotakoulun 
vartio ja lippuvartio sekä Helsin-
gin laivastokillan lippu juhlisti-
vat tilaisuutta. Laatan paljasti-
vat Helsingin Laivastokillan pu-
heenjohtaja Lars Eklund sekä 
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men armeijassa, suurin osa JR 
200 riveissä Karjalan kannak-
sella. Tästä vapaaehtoisten jou-
kosta 411 kantoi sinistä asepu-
kua  eli olivat merivoimien tais-
telijoita. Mutta keitä olivat nä-
mä merivoimien vapaaehtoiset?

– Merivoimiimme hakeutu-
neet tai niihin muutoin komen-
netut virolaisvapaaehtoiset oli-
vat Viron laivastossa koulutuk-
sensa saaneita, kauppalaivas-
ton miehiä, selvitti puheessaan 
Kurkivuori.

– Tai rannikolta kotoisin ole-
via nuorukaisia kuten laivureita, 
kalastajia ja sellaisia merellises-
ti ajattelevia, jotka muuten tun-
sivat palvelun merivoimissa so-
pivan itselleen parhaiten. Suurin 
osa edellä mainituista oli varsin 
kokeneita merenkävijöitä, mut-
ta oli joukossa aloittelijoitakin il-
man minkäänlaista kosketusta 
merellisiin asioihin. Yhtä kaikki 
he joutuivat ensin Turkuun pe-
ruskoulutukseen Heikkilän ka-
sarmille. Peruskoulutuksen jäl-
keen merivoimien Suomen-po-
jat sijoitettiin sekä aluksille että 
rannikkoasemille. 

Puheensa lopuksi Nyyrik-
ki Kurkivuori vielä kiteytti, mik-
si olemme täällä.

– Seistessämme tänään 
täällä Suomenlinnassa ajan ta-
salle saatetun merivoimiemme 
riveissä kaatuneiden virolaisva-
paaehtoisten muistomerkillä me 
haluamme kunnioittaa niiden 
16 sankarivainajan muistoa, jot-
ka antoivat kaikkensa pohjoisen 
veljesmaansa vapauden puoles-
ta. Niin ikään heidän lipussaan 
olevat sanat ”Eesti auks tulevi-
ku pandiks- Viron kunniaksi tu-

levaisuuden pantiksi” ovat kirjai-
mellisesti käyneet toteen.

Muistopaadelta siirryt-
tiin yhteiseen kahvitilaisuuteen 
päällystökerholle. Kiittäessään 
juhlavieraita läsnäolosta killan 
puheenjohtaja kertoi laatan ja 
muistomerkin valmistusvaiheis-

ta. Vaikka taloudellista tukea ei 
mistään saatu, näki kilta kui-
tenkin tärkeäksi saattaa muis-
tomerkki kuntoon.

Kun paikalle ei voinut saa-
pua virolaisia veteraaneja kor-
kean iän ja terveydellisten syiden 
vuoksi, päätettiin toimittaan kil-
lan valmistama pieni muistolaat-
ta heille mahdollisimman pian.

Lopuksi killan puheenjohtaja 
kiteytti tilaisuuden merkityksen.

– Näin saimme päätökseen 
Killalle tärkeän, pitkäaikasen ja 
taloudellisesti kalliin projektin. 
Sotiemme veteraanien ja san-
karivainajien muiston kunnioit-
taminen ja perinteen vaaliminen 
on yksi kiltamme toiminnan pe-
ruspilareista. Siksi tämän muis-
tomerkin ajan tasalle saattami-
nen oli meille tärkeä.

Me emme heitä unohda, 
me teemme heille kunniaa.

kuvat Juhani Kuisma  
ja Kurt Österman

Helsingin laivastokillan lippu ja 
Merisotakoulun lippuvartio juhlisti-
vat tilaisuutta.

kahvitilaissuuden puhetta kuuntelemassa vas. Robin Elfving, Nyyrikki 
Kurkivuori ja Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodo-
ri Markus Aarnio.



58

Tapahtum
at

Sakari Martimo

puolustusvoimat / tuomas syvänen

Perinteinen miekkajuhla 
Suomenlinnassa

mien joukko-osastojen komen-
tajat, Rannikkoupseeriyhdistyk-
sen hallituksen jäsenet sekä 
Merisotakoulun opettajakuntaa 
oli kutsuttu todistamaan soti-
laallisen karua, mutta kaunis-
ta miekan luovutusta. Luovu-
tuspuheen mukaisesti miekka 
voidaan luovuttaa vain yhdelle 

E nsimmäinen Miekka-
juhla järjestettiin v. 
1963, siis 50 vuotta 

aiemmin.
Tilaisuutta kunnioittivat läs-

näolollaan kenr Jaakko Valta-
nen, k-amir Pertti Malmberg, pr-
kenr Asko Kilpinen sekä lp-amir 
Hanno Strang. Lisäksi Merivoi-

henkilölle, mutta sen toivotaan 
lujittavan koko kurssin yhteen-
kuuluvuutta ja rannikkojoukko-
henkeä. Samalla tulevat upsee-
rit kutsuttiin Rannikkoupseeri-
yhdistyksen jäseniksi.

Tällä kertaa miekka luo-
vutettiin kadettipursimies Otto 
Seeckille, perusteina hyvä opin-
tomenestys ja rannikkojoukko-
hengen ylläpito.

Miekan luovutuksen jäl-
keen paljastettiin yhdistyk-
sen perinnetilassa k-amir Pert-
ti Malmbergin ja lp-amir Han-
no Strangin kuvat jatkoksi huo-
neessa jo olevien rannikkotykis-
tötaustaisten kenraalien komeal-
le ja pitkälle kuvarivistölle.

Miekkajuhlan illallisvaihe 
järjestettiin yhdessä Meriupsee-
riyhdistyksen kanssa siten, että 
miekan luovutuksen jälkeen ko-
ko valmistuva 80. Merikadetti-
kurssi osallistui yhteiselle illalli-
selle kunnia- ja kutsuvieraiden 
kanssa. Samalla tulevat luut-
nantit esittäytyivät ja ilmoittivat 
ensimmäiset palveluspaikkansa. 
Illallisen yhteydessä kuultiin pe-
rinteiset kiitospuheet. Erityisesti 
kenr Jaakko Valtasen sotavete-
raanikokemuksenkin patinoimat 
kirkkaat ajatukset jäivät kaiku-
maan kuulijoiden mieliin.

Rannikkojoukko-opintosuunnalta valmistuneet kadetit: kadalik Jussi Petteri 
Ahokas, kad Patrik Arpia, kad Harri Samuli Hyttinen, kad Mikko Antero 
Kotilainen, kadpursim Otto Ilmari Mikael Seeck ja kad Jusa Petteri Väistö.

Rannikkoupseeriyhdistys järjesti 80. Merikadettikurssin 

valmistumiseen liittyvän Miekkajuhlan 13.8.2103 

Suomenlinnan upseerikerholla.
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V uoden 2009 tapah-
tuman jälkeen kilpailu 
jäi tauolle, ja tänä aika-

na syntyi tarve kehittää ja muo-
kata kilpailun sisältöä. Kun ajat 
muuttuvat, on myös kilpailun 
luonteen muututtava. Reservi-
läisurheiluliitto ry, Sininen Re-
servi ry ja MPK:n Meripuolus-
tuspiiri esittelivät uuden kilpailu-
konseptin Merivoimien esikun-
tapäällikölle, lippueamiraali Vei-
jo Taipalukselle Turussa syys-
kuussa 2012. Tämän esittelyn 

pohjalta Merivoimien esikunta 
päätti tukea kilpailun toteutusta 
Merisotakoulun toimesta. 

Uusimuotoisen kilpailun 
suunnittelusta ja toteutukses-
ta  vastasi Reserviläisurheilu-
liiton Merikilpailutoimikunnas-
ta muodostettu työryhmä. Val-
taosa kilpailun toimitsijoista oli 
Sininen Reservi ry:n jäsenyhdis-
tysten jäseniä.  Tapahtuma jär-
jestettiin Merisotakoulussa Suo-
menlinnassa ja Santahaminas-
sa 27.-28.9.2013. Kilpailuta-

pahtuman toteutuksessa hyö-
dynnettiin MPK:n Meripuolus-
tuspiirin kurssikehystä. Tiivistoi-
mintainen kisa kesti 24 tuntia. 

Kilpailun suojelija, merivoi-
mien komentaja kontra-amiraali 
Veli-Jukka Pennala nosti lähet-
tämässään tervehdyksessä esiin 
meritaitokilpailujen pitkän perin-
teen. Pennalan mukaan kilpailu 
pitää oivalla tavalla yllä reservin 
suorituskykyä. Hänen mukaan-
sa navigointi ilman teknisiä apu-
välineitä sopii erinomaisesti me-
rivoimien reservin osaamiskart-
taan. Maasto-osuus, ammunta 
ja viestitys muodostavat yhdes-
sä kokonaisuuden joka edellyt-
tää kilpailijoilta hyvää perusosaa-
mista. Yksilösuoritus yhdistetty-
nä joukkueen tiimityöskentelyyn 
kannustaa toivottavasti  harjoitte-
lemaan kilpailulajeja ympärivuo-
tisesti. Tervehdyksensä Pennala 
päätti aikoinaan eräässä merivoi-
mien laivueessa käytettyyn sa-
nontaan ”Ei riitä, että on paras, 
pitää olla myös hyvä”.

Kilpailunjohtaja Mika Kuut-

Reserviläisurheiluliiton 
Merimestaruudesta kilpailtiin 
Helsingissä 27.-28.9.2013
Reserviläisurheiluliiton Meritaitokilpailujen perinne täytti 60-vuotta tänä vuonna. 

Kilpailutoiminnan  aloittajina olivat sodan kokeneet merivoimien reserviupseerit ja –

aliupseerit. Alku on varmasti ollut täynnä haasteita ja jännitteitä. Nykyäänkin kilpailu-

tehtävät keskittyvät reserviläisten merisotilaallisiin taitoihin. Kilpailujoukkueen roolit ja 

tehtävät muistuttavat merivoimien käyttöön otettavan siviilialuksen miehistön tehtäviä. 

Mika Kuutti

puolustusvoimat / santtu suvitaival

Tapahtum
at

Kapteeniluutnantti Hannu Koski käy läpi pistooliammunnan perusteet 
Turun Reservimeriupseerien sekä Merireserviläisten ja Pelikaanikillan 
joukkueelle.
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mika kuutti

mika kuutti

ti avasi tapahtuman ja kommo-
dori Sakari Martimo esitti meri-
voimien ja Merisotakoulun ter-
vehdyksen. Avajaisissa kilpailijat 
vastaanottivat kilpailussa tarvitta-
vat materiaalit ja kartat sekä jouk-
kueiden lähtöjärjestys arvottiin.

Neljä joukkuetta kilpai-
li merisotilaallisissa merenkul-
ku-, rasti- ja ammuntatehtävis-
sä. Merenkulkuosuuteen kuu-
lui kirjallisen reittiselosteen mu-
kaisen reitin valmistelu kartalle, 
reitin esittely reittitarkastelus-
sa,  paikanmääritystehtäviä, lii-
ketekijöiden määritystä, erilais-
ten viestien tulkitsemista (vies-
tilippu ja vilkku) ja merimiestai-
totehtäviä. Maissa tapahtuva 
osuus on sisälsi  monipuolisia 
rastitehtäviä ja pistooliammun-
nan. Osallistujien työvälineinä 
ja varustuksena oli Helsingin 
alueen merikartta, karttatyövä-
lineet, kello, kompassi, taskulas-
kin ja kansainvälinen viestikirja 
(KVK) sekä lämmin säänkestä-
vä ulkoiluvarustus.

Tiivis kilpailu onnistui hy-
vin. Joukkueet ja toimitsijat oli-
vat tyytyväisiä. Tapahtuman 

ajan toimitsijoita oli tehtävissä 
yhteensä 14 henkilöä. Lisäksi 
mukana oli suunnittelun ja kil-
pailun aikana myös yhdeksän 
palkattuun henkilökuntaan kuu-
luvaa ja viisi varusmiestä. Ilman 
Merivoimien ja Merisotakoulun 
merkittävää tukea ei kisoja olisi 
voitu toteuttaa.  Saadun palaut-
teen osalta on myös tarpeelliset 
kehittämiskohteet tulevia kilpai-
luja ajatellen huomioitu.

Pelastuspuku-uinti ja me-
ressä joukkueena suoritettava 
tehtävä sai positiivisen palaut-
teen. Viilentävän tehtävä jäl-

keinen saunominen Merisota-
koulun  isossa saunassa oli iloi-
nen yllätys kilpailijoille. Kilpailun 
meriosuus Fabian Wrede-luo-
kan koulutusaluksilla  oli myös 
arvatenkin pidetty. Ammunta-
osuuteen siirtyminen Ctrek.ne-
tin nopealla Tornado RIB-ve-
neellä sai hymyn porukan huu-
lille, ja  sama hymy myös pysyi 
pistooliammunnan ajan. 

Kilpailujoukkueiden sijoi-
tukset ja kokonaistulokset oli-
vat: 1 Helsingin Reservime-
riupseerit 201,03 virhepistet-
tä, 2 Turun Reservimeriupsee-
rit 216,60 virhepistettä, 3 Meri-
reserviläiset 221,43 virhepistet-
tä  ja 4 Maakuntajoukko Raivaa-
javiirikkö Sääksi 307,18 virhepis-
tettä. Erityisen positiivinen asia 
on kilpailujoukkueissa ja toimit-
sijoissa mukana olleet lähiaikoi-
na varusmiespalveluksesta koti-
tuneet tuoreet reserviläiset. Lisä-
huomion ansaitsee  myös Meri-
reserviläiset ry:n joukkueen vies-
timiehenä kilpailut varusmiespal-
velustaan suorittava radistialiker-
santti Johnny Morri Suomenlah-
den Meripuolustusalueelta, 7. 

Kilpailunjohtaja Mika Kuutti ja voittajajoukkue Helsingin Reservimeriupseerit Sami Linnermo, 
Aleksi Alho, Eero Ilvessalo ja Ada Westerinen.

Merireserviläiset Pelikaanit joukku-
een Martti Helamaa ampumassa.
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Ohjuslaivueesta. Kilpailujen tu-
levaisuuden kannalta uusien 
nuorten sekä kilpailijoiden, että 
toimitsijoiden aktivoituminen on 
ehdottoman tärkeää.

Erinomaiset kilpailujouk-
kueet ja toimitsijat palautti-
vat 60-vuotiaan kilpailuperin-
teen takaisin arvoiseensa ase-
maan. Kilpailun suojelija, loka-
kuussa myös 60 vuotta täyttä-
nyt, kontra-amiraali Veli-Jukka 
Pennala ja Reserviläisurheilulii-
ton johto pitivät kilpailun palaa-
mista erittäin tärkeänä. Vuoden 
2014 kilpailuun on alustavan 
kiinnostuksensa ilmoittanut jo 
kuusi uutta kilpailujoukkuetta. 
Lisätietoja jaetaan tulevan vuo-
den kilpailusta viimeistään maa-
liskuun aikana Reserviläisurhei-
luliiton nettisivuilta, www.reser-
viläisurheiluliitto.fi. 

Kilpailun meriosuuteen 
voi tutustua Puolustusvoimien 
Combatcam Teamin kuvaamas-

mika kuutti

Kilpailu Tuomaristo Yhteensä Sijoitus
Helsingin Res.meriupseerit Joukkue 4 201,03 0,00 201,03 1.
Turun Res.meriupseerit Joukkue 2 201,60 15,00 216,60 2.
Pelikaanikilta & Merireserviläiset Joukkue 3 221,43 0,00 221,43 3.
Raivaajaviirikkö Sääksi Joukkue 1 307,18 0,00 307,18 4.

Parhaat joukkueet
Joukkue

Päiväkilpailu 1. Helsingin Res.
Meriupseerit

107,90

2. Turun Res.
Meriupseerit

109,60

3. Pelikaanikilta & 
Merireserviläiset

130,30

Joukkue
Maasto 1. Pelikaanikilta & 

Merireserviläiset
16,50

2. Raivaajaviirikkö 
Sääksi

21,80

3. Turun Res.
Meriupseerit

32,00

Parhaat joukkueet
Joukkue

Ammunta 1. Helsingin Res.
Meriupseerit

275

2. Pelikaanikilta & 
Merireserviläiset

235

3. Turun Res.
Meriupseerit

204

Joukkue
Viesti 1. Turun Res.

Meriupseerit
22,50

2. Pelikaanikilta & 
Merireserviläiset

24,00

3. Helsingin Res.
Meriupseerit

27,50

Parhaat yksilöt
Navigaattori

1. alil Aleksi Alho
2. alil Olli Jääsaari
3. alik Ville Mäenpää

Viestimies
1. ylil Antti Väinälä
2. alik Johnny Morri
2. alil Aleksi Alho

Ampuja
1. ltn Ada Westerinen 90
2. kaptl Sami 

Linnermo
87

3. ltn Teppo Jokinen 87

sa videossa. Se on nähtävissä 
Puolustusvoimien Youtube ka-
navalla hakusanalla Reserviläis-
urheiluliiton meritaitokilpailut. 

Reserviläisurheiluliitto toi-
vottaa lämpimästi kaikki asias-
ta kiinnostuneet mukaan kil-
pailutoimintaan, joko kilpaili-
jaksi tai toimitsijaksi. Jokaisen 
osaamiseen sopivaa tekemistä 
on varmasti tarjolla. Tervetuloa 
mukaan merelliseen kilpailutoi-
mintaan!

Turun Reservimeriupseerien joukkue suorittamassa 
pelastuspuku-uinti tehtävää.
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Pohjoismaiset merikadetti-
päivät (NOCA) 2013

nousua sorakuopalla ja kaiken 
huipuksi rata juostiin kolmeen 
kertaan. Jo pelkästään radan 
näkeminen tuntui pahalta. Ko-
mannen voiton metsästys alkoi 
osaltani hyvin, sillä johdin kilpai-
lua puolitoista kierrosta. Tämän 
jälkeen putosin piikkipaikalta ja 
jouduin katselemaan norjalai-
sen kadetin selkää aina viimei-
sen kierroksen loppuun asti. En 
kyennyt palautumaan rankois-
ta nousuista riittävän hyvin, jol-
loin ero kilpakumppaniin kas-
voi. Viimeisen kierroksen lopul-
la sain hänet kuitenkin kiinni ja 
kirin hänestä ohi. Kilpakumppa-
nini ei kyennyt vastaamaan, jol-
loin pääsin juoksemaan viimei-

Tänä vuonna merikadettipäivät järjestettiin Tanskan Svendborgissa. Kuten tiedetään, 

NOCA:n pääasiallinen tarkoitus on kehittää pohjoismaista yhteistyötä tutustuttamal-

la eri maiden kadetteja toisiinsa. Sosiaalisen luonteensa lisäksi merikadettipäivät on 

kuitenkin myös rankka urheilutapahtuma, jossa Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi kisaa-

vat toisiaan vastaan tavoitteenaan vain ja ainoastaan kokonaiskilpailun voitto. 

Suomi ei ole pitkään ai-
kaan voittanut kyseistä 
tapahtumaa, mutta vii-

meisen kolmen vuoden aikana 
olemme kyenneet taistelemaan 
eri lajeissa kovista sijoituksista. 

Tänä vuonna NOCA:ssa ta-
voitteenani oli jatkaa voittosuo-
raa juoksussa. Ennen erikoisa-
laani oli kuitenkin edessä usei-
ta raskaita lajeja, joissa miehes-
tä otettaisiin tosissaan mittaa. 
NCC:ssa saimme ajettua nuo-
rimman kurssin lajiin sisälle, ja 
mielestäni koko joukkue taiste-
li jokaisesta saatavilla olevas-
ta sekunnista parhaan kykyn-
sä mukaan. Vähäisestä harjoit-
telusta huolimatta simput esiin-

tyivät edukseen, ja vanhukset te-
kivät tasaisen varmoja suorituk-
sia saalistaen yhden erävoiton ja 
yhdestä erästä toisen sijan. Ko-
konaiskilpailussa olimme kuiten-
kin kolmansia. Muista onnistu-
misista mainittakoon ainakin jo 
komivuotiseksi perinteeksi muo-
dostunut Ruotsin lyöminen jalka-
pallossa. Pelastusuinnissa saa-
vutettiin, kilpailun kova taso huo-
mioiden, hieno kuudes sija.

Maastojuoksusta oli tans-
kalaisten omituisesta ideasta 
johtuen tehty kohtalaisen erikoi-
nen kokemus. Tänä vuonna rata 
oli nimittäin suunniteltu lievästi 
sanoen rankaksi: 1,33 kilomet-
rin matka sisälsi kolme jyrkkää 

Samuli Hyttinen
Kolminkertainen maastojuoksun voittaja

Tapahtum
at

Jokainen vuosikymmenien saatossa ilmestynyt 
Rannikon Puolustaja -lehden numero on  
luettavissa sähköisenä osoitteessa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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sen alamäen sorakuopan poh-
jalla sijainneeseen maaliin yksi-
näni. Tavoitteeni viimeisille me-
rikadettipäiville siis toteutui. Eri-
tyiskiitos pärjäämisestäni kuu-
luu sorakuopalle kerääntyneelle 
kannatusjoukolle, jonka toiminta 
oli ihailtavaa. Suomalaiset meri-
kadetit näkyivät ja kuuluivat ko-
ko radan pituudelta. Juoksipa ki-
san aikana vierellä myös muuta-
ma henkilökuntaan kuuluvakin. 

Suomalainen kadetti ei hä-
viä pohjoismaalaiselle kadettito-
vereilleen kunnon tai tahdon osal-
ta, vaikka kokonaiskilpailun sijoi-
tus on tavallisesti ollut joukku-
eellamme kolmas tai neljäs. Sii-
tä tuoreimpana osoituksena ol-
koon jo mainittu NCC-joukkue. 
Eniten olimme jäljessä tekniik-
kaa vaativissa osalajeissa, kuten 
melonnassa ja käsikranaatin tark-
kuusheitossa. Täytyy tosin muis-
taa, että esimerkiksi tanskalaisil-
la valtaosa joukkueesta on myös 
maan meri-5-ottelujoukkueessa.

Harjoittelu on lajista riippu-
maton salaisuus menestykseen. 
Ainoastaan työllä voidaan hioa 
eri lajien vaatima tekniikka kun-
toon. Ilmaiseksi emme voi ku-
vitella saavamme yhtään erä-
voittoa köydenvedossa saatik-
ka kurovamme yhtään sekun-
tia edessä juoksevaa taistelijaa 
kiinni juoksussa. Kova työ ja ha-
lu ratkaisevat.  Ymmärrettävästi 
meillä opinnot vievät hyvin pal-

jon aikaa, jolloin harjoittelu ei 
ole määrällisesti muiden mai-
den kanssa samalla tasolla. Mi-
käli halutaan pärjätä, tulisi lajeja 
varten pystyä harjoittelemaan it-
senäisesti ja myös koulun avus-
tuksella tasaisesti pitkin vuotta. 
Tämä voisi toteutua esimerkiksi 
siten, että kun opintojen lomas-
sa on niin sanottua ”käskettyä” 
liikuntaa, valittu osa kadeteista 
harjoittelisi NOCA-lajeja. 

Lopuksi pieni yleisluontoi-
nen muistutus ja varoituksen 
sana keskosille ja vanhuksil-
le: mikäli haluatte pärjätä me-
rikadettipäivillä, muodostakaa 
harjoitteluryhmät eri lajeille ja 
harjoitelkaa aktiivisesti etenkin 
omalla ajalla. Toisen vuoden jäl-
keen te keskoset olette joko elä-
männe parhaimmassa tai huo-
noimmassa kunnossa. 

sakari martimo

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy

www.umr.fi

Kadetti Hyttinen voitti Merikadettipäivien maastojuoksun  
historiallisesti kolmissa peräkkäisissä kisoissa.
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T alvisotayhdistys ry:n 
hallitus on kokoukses-
saan 29.10. kutsunut 

yhdistyksen neljänneksi kun-
niajäseneksi kenraali Jaakko 
Valtasen, joka on entinen puo-
lustusvoimien komentaja ja vii-
meinen kenraaliksi ylennyt talvi-
sodan veteraani. Ensimmäinen 
kunniajäsen on talvisodan vete-
raani, professori Peitsa Mikola 
ja toinen presidentti Martti Ah-
tisaari, joka on talvisodan kan-
sallisen muistomerkkihankkeen 
suojelija. Kolmas kunniajäsen 
on ministeri Jaakko Iloniemi.

Kenraali Valtanen (s. 1925) 
valmistui upseeriksi 1946. Hän 
on toiminut muun muassa ran-
nikkojääkäripataljoonan komen-
tajana, Maanpuolustuskurssien 
johtajana, yleisesikunnan päällik-
könä ja lopuksi Puolustusvoimi-
en komentajana 1983 – 1990. 
Talvisotaan Jaakko Valtanen 
osallistui vapaaehtoisena ran-
nikkopuolustuksen Turun lohkol-
la. Jatkosodassa hän oli mm. 7 
Rannikkoprikaatissa ja Itä-Suo-
men Rannikkoprikaatissa. 

Talvisotayhdistyksen kun-
niajäsenkirjassa on perusteluina 
mainittu hänen toimineen koko 
upseeriuransa aikana ”talviso-

Kenraali Jaakko Valtanen 
Talvisotayhdistyksen 
kunniajäseneksi

dan hengessä”. Ilmaisulla luon-
nehditaan hänen toimintaansa 
koko uran aikana leimannutta 
yksilöä, yksittäistä sotilasta ar-
vostavaa ilmapiiriä ja hänen hy-
viä yhteiskuntasuhteitaan. Jaak-
ko Valtanen on työssään onnis-
tuneesti kohdannut tasapuo-
lisesti ja arvostaen yhteiskun-
tamme eri lähtökohdista ja aa-
temaailmoista tulleet miehet ja 
naiset.

Talvisotayhdistys ry on pe-
rustettu vuonna 2010. Yhdis-
tyksen tarkoitus on vaalia talvi-
sodan perinnettä ja varmentaa 
talvisodan tapahtumien, muis-
ton ja perinnön sekä talvisodan 
kokonaiskuvan välittämistä. 

Yhdistys haluaa toiminnallaan 
osoittaa kiitollisuutta ja arvon-
antoa Suomen kansan yhteisil-
le ponnistuksille vuosikymmeni-
en aikana ja korostaa talvisodan 
pysyvää merkitystä osana Suo-
men kansallista identiteettiä. 

Eräs konkreettinen toimen-
pide on yhdistyksen aloitteesta 
käynnistetty työ talvisodan kan-
sallisen muistomerkin rakenta-
miseksi Helsingin Kasarmitoril-
le. Muistomerkki on tarkoitus 
paljastaa vuonna 2015, kun tal-
visodan päättymisestä on kulu-
nut 75 vuotta.

Lisää tietoa www.talvisota.
fi/talvisotayhdistys ja www.min-
edu.fi/talvisota

Pentti Jänkälä

pentti Jänkälä

Mikola, Valtanen ja Iloniemi

Tapahtum
at
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Narvin majakkasaari

Karu ja kallioinen Narvin majak-
kasaari sijaitsee avomerellä Vii-
purin piirissä itäisellä Suomen-
lahdella. Venäjän Federaatioon 
kuuluvaan saareen on matkaa 
Somerista vajaat 20 km ja Ul-
ko-Tammiosta runsaat 30 km. 
Narvin pituus on 520 m ja le-
veys noin 115 m sekä korkein 
kohta noin 8 metriä merenpin-
nasta. Majakkasaarta ympäröi-
vät vedet ovat yli 50 m syviä ja 
ulkoluoto oli kuulu hyvistä kala-
vesistään ja suurista hyljekan-

noistaan. Vuosien varrella sen 
sileisiin rantakallioihin ovat luon-
nonvoimia uhmanneet kalasta-
jat ja hylkeenpyytäjät hakanneet 
taidokkaita nimikirjoituksia.

Narvin vanha 14 m korkea 
kivinen valkoiseksi kalkittu tun-
nusmajakka eli puokki muistut-
taa katkaistua kartiota. Sen sisäl-
lä poltettiin aikanaan puita ja tu-
len synnyttämä valo loisti meren-
kulkijoille puokin seinämien au-
koista. Vuonna 1867 Narviin val-
mistui 28-metrinen punavalkopu-
naiseksi maalattu majakkatorni, 

jonka vilkut kantoivat noin 30 km 
päähän. Majakan toiminta vaati 
henkilökuntaa ja sen johdosta 
saaressa asuivat majakanpäällik-
kö ja neljä majakanvartijaa. Lois-
tojen lisäksi Narviin oli merenkul-
kijoiden turvaksi hankittu vuonna 
1884 Tallinnassa valettu sumu-
kello, jota soitettiin näkyvyyden 
ollessa huono tai sumuinen.

Majakkaa ei jätetä 
viholliselle

Talvisodan alkaessa suomalai-
set luopuivat resurssien puut-

Narvin sumukello
Alun perin Narvin sumukellon kumahtelut huolehtivat merenkulkijoiden turvalli-

suudesta itäisellä Suomenlahdella, ja toisen maailmansodan aikana kellon sig-

naalit varoittivat Somerin linnakkeen varusväkeä Lavansaaren tykistön iskuis-

ta. Puolivuosisataa sitten merkillisten sattumusten jälkeen sumukello löytyi yllät-

täen autiolta Mustanmaan saarelta ja nyt kello on saanut rauhaisan kunniapaikan 

Virojoen seurakuntatalon edestä.

YM-61:n sisarvene YM-63.

H
istoria

Tuomo Silenti
Kirjoittaja on humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena Suomen ja Skandinavian  
historia. Jäänyt eläkkeelle Kriminologisen kirjaston kirjastonhoitajan virasta v. 2009.  
Harrastuksena Itäisen-Suomenlahden saariston historia

sa-kuva
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tuessa Narvista kuten muista-
kin ulkosaarista vapaaehtoisesti, 
mutta majakkaa ei jätetty viholli-
selle, vaan se räjäytettiin pienen 
komennuskunnan toimesta ma-
jakanvartija Toivo Sepän opas-
tamana. Moskovan rauhassa 
1940 Narvi ja Someri siirtyivät 
Neuvostoliiton omistukseen. Jat-
kosodan aikana tammikuun alus-
sa 1942 suomalaiset 2. Rannik-
koprikaatin hiihtopartiot valtasi-
vat Somerin ja kuun lopulla sin-
ne asetettiin miehitysjoukoksi 
22. Torjuntakomppania vahvis-
tettuna 75 mm kenttätykkijaok-
sella. Saari linnoitettiin ja aseis-
tettiin lujaksi tukikohdaksi, josta 
avautuivat erinomaiset mahdolli-
suudet punalaivaston liikkeiden 
seurantaan ja häirintään. Some-
rin ilmavalvonta-asemalta annet-
tiin niin ikään ennakkovaroitukset 

ilmavalvontaverkostolle Kotkaan 
venäläisistä lentokoneista. Hel-
mikuussa 1942 Somerista teh-
tiin tiedusteluretki Narviin, jolloin 
voitiin todeta, että sumukello oli 
kuin ihmeen kaupalla monista 
saarella tapahtuneista räjähdyk-
sistä huolimatta säilynyt ehjänä. 

Someri venäläisten kiusana

Puna-armeijan sodanjohtoa är-
sytti tehokasta tiedustelua suo-
rittava Somerin linnake ja hei-
näkuussa 1942 venäläisen 1. 
Erillisen Merijalkaväkirykmen-
tin maihinnousuosaston soti-
laat yrittivät vallata Somerin, 
mutta kärsivät raskaat tappiot. 
Sen jälkeenkin Somerissa saa-
tiin elää varuillaan, sillä Neu-
vostoliiton omistuksessa ole-
van Lavansaaren 130 mm tykit 
moukaroivat suomalaisten kut-

sumaa Pirunsaarta vähän vä-
liä ja punalentäjät tekivät sin-
ne kiusallisia lentohyökkäyk-
siä. Linnakkeelle asetettiin uu-
si päällikkö 29.7.1942. Tehtä-
vään määrättiin 11. merikadet-
tikurssin käynyt kadettipriimus 
kapteeni Aarno Kullervo Arola. 
Hän oli taistellut talvisodassa 
Koiviston Saarenpään linnak-
keella ja sodan lopulla kaptee-
ni oli ollut torjumassa venäläis-
ten jäähyökkäystä Rankin lin-
nakkeen päällikkönä. Jämerän 
Arolan johdolla Somerin aseis-
tusta ja linnoittamista parannet-
tiin sekä asekoulutusta tehostet-
tiin. Mutta Lavansaaren 23 km 
päässä sijainneet tykit eivät an-
taneet rauhaa Somerin ”Hyypi-
öille”, mitä nimitystä linnakkeen 
urhoolliset puolustajat olivat ru-
venneet itsestään käyttämään. 
Kun Lavansaaren raskas patteri 
ampui, tykkien suuliekit näkyi-
vät Somerin korkeimman koh-
dan vartiopaikalle. Silloin Pirun-
saarella annettiin hälytys ja 57 
sekunnin jälkeen kranaatit ta-
voittivat Somerin maankama-
ran. Linnakkeen uusi päällikkö 
halusi tehostaa hälytyksestä an-
nettavaa äänisignaalia ja tähän 
tarkoitukseen päätettiin noutaa 
Narvista vanha sumukello.

Narvin sumukello saa 
uuden tehtävän

Marraskuun 19. päivänä 1942 
klo 11.05 YM 61 (= Yhdysmoot-
tori n:o 61) irrottautui Somerin 
päälaiturista tiedustelumatkalle 
Narviin. Lämpötila oli + 2 astet-
ta, tuuli kävi idästä 3 beaufor-
tin voimalla ja näkyvyyttä oli 23 
km. Tiedustelumatkaa johti kap-

Narvin sumukello Somerissa hälytyskellona. sa-kuva
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Virojoen seurakuntatalo ja kellotapuli.

heikki arpiainen

teeni Arola mukanaan muuta-
ma upseeri ja yhdeksän miestä. 
Menomatka sujui suunnitelmien 
mukaisesti. Narvin majakkasaari 
todettiin tyhjäksi, sumukello löy-
dettiin ja siirrettiin yhdysmootto-
riveneeseen. Mutta paluumat-
kalla kova sumu yllätti sotilas-
partion ja moottorivene kadot-
ti oikean suunnan. Sumun hiu-
kan hälvennyttyä Somerin vartio-
tornista nähtiin, että YM 61 ajoi 
kohti Lavansaarta ja että suoma-
laisten alusta lähestyi uhkaavasti 
venäläinen vartioalus. Arolan ve-
nekunta havaitsi onneksi ajoissa 
vartioaluksen ja korjasi kiireesti 
kurssiaan oikealle kohti Someria. 
Venäläinen vartioalus ei kuiten-
kaan huomannut matalalla kul-
kevaa YM 61 ja niin se pääsi eh-
jin nahoin Someriin klo 15.40. 
Myös ilmassa ollut suomalainen 
hävittäjä oli havainnut ”Yyäm-
män” kulkevan väärään suun-
taan ja vaaputtanut varoitukseksi 
siipiään moottoriveneelle. Mikä-
li Arolan alus olisi kohdannut ve-
näläisen vartioaluksen, olisi siinä 
käynyt huonosti, sillä YM 61 oli 
käytettävänä vain 20 mm kone-

kivääri ja partion jäsenillä henki-
lökohtaiset käsiaseet. Sumukello, 
joka painoi noin 300–400 kg ja 
jonka korkeus oli 82 cm ja hal-
kaisija 88 cm, asetettiin Some-
rin majakkavuorelle hälytyskel-
loksi. Sitä vartiomies kilkutti he-
ti nähtyään Lavansaaren tykkien 
suuliekit.

Sumukello evakuoidaan 
Mustaanmaahan

Moskovan välirauhassa 1944 
Someri luovutettiin Neuvostolii-
tolle ja saari unohdettiin. Syksyl-
lä 1962 karhulalainen retkeilijä 
kompastui Virolahden länsiosas-
sa sijaitsevassa autioituneessa 
Mustanmaan saaressa tervapah-
villa ja sammalella peitettyyn kir-
konkelloon, joka havaittiin Narvin 
sumukelloksi. Kelloon tehdyt kai-
verrukset ja vuosiluku todistivat 
sen alkuperän. Lehtiuutisten pe-
rusteella löytyi myös henkilö, jo-
ka muisti, kuinka kello oli evaku-
oitu Somerista Mustaanmaahan. 
Miksi ja miten sumukello oli sitten 
joutunut piiloon keskelle metsää 
lähelle entistä tulenjohtotornia? 
Erään tiedon mukaan Mustas-

samaassa syksyllä 1944 pal-
vellut kersantti ja kapteeni sekä 
muuan ajomies olivat kätkeneet 
kellon pelossa, että se olisi 
jouduttu linnakkeelle tuotuna 
sotasaalistavarana luovuttamaan 
pois. Näin sumukello joutui 18 
vuodeksi kadoksiin ”maan alle”. 
Mustanmaan linnake oli tyhjen-
tynyt rannikkotykistön joukois-
ta kesällä 1949, ja merivartios-
to oli poistunut saarelta vuonna 
1960. Talvella 1963 sumukello 
haettiin maanviljelijä Toimi Lom-
min hevosen vetämällä parireel-
lä Klamilaan. Kuljetukseen osal-
listuivat lisäksi Virolahden nimis-
mies Osmo Pirjola, ylikonstaapeli 
Reino Ahokas, merivartiomesta-
ri Leo Suomalainen, merivartio-
kersantti Matti Kiviharju ja Viro-
lahden seurakunnan kirkkoherra 
Lauri Leikkonen.

Sumukello päätyy 
Virojoelle

Merkillisen löydön jälkeen sumu-
kelloa tarjottiin Klamilan kyläkir-
kon toiseksi kelloksi, mutta torni-
rakennus todettiin liian heikoksi 
ja niin kello päätyi Merenkulku-
hallituksen luvalla vuonna 1966 
Virojoelle seurakuntatalon eteen 
varta vasten rakennettuun kel-
lotorniin. Sumukellolla soitetaan 
lauantaisin klo 18.00 ehtookellot, 
ja kun Virojoen seurakuntatalos-
sa järjestetään jumalanpalveluk-
sia, kellon kumahtelut kutsuvat 
seurakuntalaisia hiljentymään. 
Toisinaan arkisin klo 9.00 Nar-
vin majakkasaaren sumukellolla 
soitetaan sanomakellot tiedotuk-
sena seurakunnan jäsenen pois-
menosta ja muistutuksena omas-
ta kuolevaisuudestamme. 
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Riilahden taistelusta  
300 vuotta v. 2014 

–Nils Ehrenskjöldin tie merisankariksi

Heinäkuun 27. päivänä vuonna 1714 käydyssä taistelussa Ruotsin laivasto me-

netti tykkiproomun, kuusi kaleeria ja kolme saaristopurtta. Miehistötappiot kohosi-

vat 352 kaatuneeseen ja 589 vankiin. Alusten mukana menetettiin 116 kanuunaa. 

Vuonna 1770 julkaistun Pietari Suuren päiväkirjan mukaan venäläisten tappiot oli-

vat 124 kaatunutta ja 342 haavoittunutta – luvut, joita ruotsalaiset ovat jatkuvasti 

pyrkineet kiistämään.

H
istoria

T ulitaistelu ja rynnäkkö 
kestivät vain kaksi tun-
tia, mutta sen esivaiheet 

ja taisteluasemiin siirtyminen oli-
vat alkaneet jo kaksi vuorokaut-
ta aikaisemmin. Kuten tunnet-
tua, oli tsaari Pietari päättänyt 
”rakentaa telatien voidaksemme 
vetää muutamia kevyitä kalee-
reja toiselle puolelle ja asettaa 
ne siellä toimintaan ja tällä ta-
voin aiheuttaa sekaannusta vi-
hollisen keskuudessa”. Yritys 
kevyiden kaleerien, skampave-
jojen, viemiseksi Lappohjasta yli 
Hankoniemen aloitettiin härkiä 
ja hevosia käyttäen yöllä 24/25. 
heinäkuuta. Kun sitten sunnun-
taina 25.7 ”päivävahdin aikaan” 
Hankoniemen saaristoväylän 
sulkemisesta vastanneen ami-
raali Gustaf Wattrangin lippulai-
valle saapui neljä paikkakunta-
laista kertoen yöllisestä niemen 
ylityksestä, teki amiraali päätök-

sen jakaa voimansa siten, että 
vara-amiraali Erik Lillien linjalai-
vaosasto hyökkäisi Tvärminnen 
alueella havaittuja venäläiska-
leereja vastaan pääosaston jää-
dessä Hankoniemen edustalle.  
Schoutbynacht Nils Ehrenskjöld 
sai tehtäväkseen saaristoaluksil-
laan edetä Hankoniemen poh-
joisrantaa Dragetiin ja sulkea yli-
vietyjen kaleerien tie.

Arvioitaessa seuranneita ta-
pahtumia on otettava huomioon 
ajan ja etäisyyksien merkitys. 
Skampavejojen matkanopeus oli 
noin 2,2 metriä sekunnissa, mikä 
hetkellisesti voitiin kaksinkertais-
taa. Tämä merkitsi noin 4,5 sol-
mun matkavauhtia. Ehrenskjöl-
din osasto on normaalisti saatta-
nut liikkua hitaammin tykkiproo-
munsa takia, mutta lienee tarvit-
taessa kyennyt samaan kuin ve-
näläisetkin. Toisaalta etäisyydet 
olivat varsin lyhyet; matka Han-

koniemen kärjestä Riilahteen on 
noin 15 ja Riilahdesta Hankonie-
men Krogarsiin noin 6 meripe-
ninkulmaa.

Kaleerien vienti maitse oli 
johtanut vain ensimmäisen aluk-
sen onnistuneeseen siirtoon jo 
toisen hajotessa matkalla, ja yri-
tys lopetettiin päivän koittaes-
sa. Tsaari oli sunnuntain kulues-
sa siirtynyt Tvärminneen, havain-
nut Lillien osaston siirtymisen ja 
yhdessä kenraaliamiraali Fjodor 
Apraksinin kanssa päättänyt lä-
hettää kapteeni-kommodori M H 
Zmajevitšin johdolla 20 kaleeria 
ja myöhemmin toisen 15 kaleerin 
osaston matkalle Hankoniemen 
ympäri. Skampavejat etenivät Lil-
lien osaston huomaamatta, mut-
ta tultuaan Wattrangin osaston 
havaitsemiksi illalla, yöpyivät ul-
koluotojen suojassa. Kun ruotsa-
laiset olivat ryhtyneet siirtämään 
aluksiaan saaristoväylän sulkemi-
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seksi, lähtivät skampavejat kiertä-
mään niitä tyynessä säässä 26.7. 
aamulla ulkokautta; etummainen 
osa Russarön pohjoispuolitse ja 
jälkimmäinen sen eteläpuolitse. 
Hankoniemi oli sivuutettu puo-
leen päivään mennessä.

Ehrenskjöld oli saapunut 
sunnuntaina iltapäivän kulues-
sa Hankoniemen vanhalle ve-
tokannakselle Dragetiin. Watt-
rang oli käskenyt Ehrenskjöldin 
”postera dem (fartygen) uti vi-
ken innanför Bengtsor”, mutta 
kun rannikon tiedustelu ei ol-
lut paljastanut mitään tavalli-
suudesta poikkeavaa ja paik-
kakuntalaiset kertoivat venä-

läisten olevan kokonaan tyhjen-
tämässä aluetta, yritti Ehrens-
kjöld kahdennetuin soutajin va-
rustetulla tykkiproomun merive-
neellä maanantaiaamuna palata 
kertomaan amiraali Wattrangille 
havaintonsa. Saavuttuaan län-
nemmäksi hän havaitsi ensim-
mäiset venäläiskaleerit. Ehrens-
kjöld kääntyi takaisin palatak-
seen osastoonsa, mutta etumat-
ka venäläisiin jäi varsin lyhyek-
si. Skampavejat oli jaettu 6–10 
aluksen viiriköihin, joista ainakin 
yksi souti lähellä Hankoniemen 
pohjoisrantaa ja havaitsi, että 
”…vihollisen yksi fregatti, viisi 
kaleeria ja kaksi saaristovenet-

tä ilmestyi lähellä sitä paikkaa, 
jossa meikäläiset aikoivat teh-
dä sillan laivojen hinaamiseen”. 
Kyseessä lienee ollut Krogarsvi-
ken. Viesti tavoitti tsaarin 26.7. 
keskiyöhön mennessä.

Tapahtumien kulku 
Bengtsårin selällä

Osapuolten alkuperäislainauk-
set osoittavat Ehrenskjöldin 
osaston maanantaina olleen 
alueella, jota tuolloin kutsuttiin 
nimellä Bengtsårfjärden. Nimi-
tystä ei kuitenkaan ole nykykar-
toilta löydettävissä. Sen sijaan 
se vuoden 1841 pitäjänkartassa 
käsittää koko Bengtsårin saaris-

Venäläisten ensimmäisen rynnäkkö torjutaan.
munthen kirJan kuvitusta
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ton itäpuolisen merialueen Kro-
garsvikenistä Prästön saareen 
nykyistä Hangon ja Raaseporin 
välistä rajaa seuraten. Munthe 
kertoo vuonna1900 ensi ker-
ran ilmestyneessä teoksessaan 
Nils Ehrenskjöld, Svenska sjö-
hjältar III (Sthlm 1900/1920) 
Ehrenskjöldin siirtäneen aluk-
set ”hieman lännemmäksi” luo-
vuttaessaan päällikkyyden kap-
teeni Sundille ennen matkaan-
sa Hankoniemen kärkeen ja pa-
lanneen illansuussa osastoonsa 

Bengtsårfjärdenille. Aluetta pi-
tää taistelupaikkana Gunnar 
Unger teoksessaan Illustrerad 
svensk sjökrigshistorien, 5. pe-
rioden (Sthlm 1902). 

Ruotsalainen Julius Mankell 
julkaisi vuonna 1855 kirjan Stu-
dier öfver svenska skärgårdsflot-
tans historia, jossa ei kerrota tais-
telupaikan sijaintia, vaan määri-
tellään se suurpiirteisesti väylän 
Hanko-Jungfrusund pohjoispuo-
lelle. Maaston kuvaus kertoo sitä 
vastoin Ehrenskjöldin ryhmittä-

neen aluksensa illalla 26.7. kah-
den saaren väliin sekä suoritta-
neen alusupotuksen selustaan-
sa, jottei häntä vastaan voitai-
si hyökätä sieltä eikä sivustoilta. 
Taktiikasta Mankell kertoo koko 
etuosaston vahvuuden mukai-
set 35 viholliskaleeria päästetyn 
pistoolin kantaman päähän en-
nen tulen avausta, sekä ilmoit-
taa venäläisten tappiot neljäksi 
tuhanneksi mieheksi Munthen 
tyytyessä puoli vuosisataa myö-
hemmin kolmeen tuhanteen. 

Pietarin merisotamuseon näkemys tilanteesta 27.7. aamulla. Apraksinin pääosaston nuolen kärki on sivuut-
tamassa oikealle jääviä suurehkoja Kadermoön ja Byön saaria. Venäläinen telatie on merkitty päättyväksi 
Krogarsvikeniin, josta luoteeseen jatkuva merenselkä tunnettiin nimellä Bengtsårfjärden. Selän halki kulki tuol-
loin mm. Skogbyn ruukin rannikkoliikenteeseen käytetty väylä, joka näkyy 1800-luvun merikartoissa (af Klint 
1809, Ekebom 1880). Skampavejoja pienemmille viikinkien veneille syntyneen Dragetin vetokannaksen lahti on 
Krogarsvikenistä koilliseen.
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Munthekaan ei tarkenna 
taistelupaikkaa. Sen sijaan hän-
kin kertoo Ehrenskjöldin valin-
neen vahvan aseman kahden 
saaren välissä. Tykkiproomu Ele-
fanten – suurehko, syvässä uiva 
18 tykin (14 kpl 12 naulan ja 4 
kpl 3 naulan tykkiä) alus, kap-
teeni Sundin komennossa, sijoi-
tettiin keskelle ja sen molemmin 
puolin kolme kaleeria niin, että 
ne muodostivat puolikuun muo-
toisen linjan. Tämän linjan taakse 
ryhmitettiin kaksi (!) saaristopurt-
ta. Kaleerit, joiden aseistus poik-
kesivat toisistaan, olivat Örnen (2 
kpl 36 naulan ja 14 kpl 3 nau-
laista), Tranan ja Gripen (2 x 18 
+ 14 x 3), Laxen (2 x 16 + 10 
x 3) sekä Gäddan ja Hvalfisken 
(2 x 6 + 10 x 3). Saaristopur-
si Flundran kantoi 4 kolmenau-
laista ja Mörten 3 kolminaulaista 
ja molemmat lisäksi yhden nau-
lan tykin. Estääkseen hyökkäyk-
sen selustaansa antoi Ehrens-
kjöld upottaa heti linjan taakse 
suurehkon veneen, jonka hän oli 
ottanut saariston talonpojilta. Ve-
näläisten mainitseman kolman-
nen saaristopurren, nimeltään 
Simpan, Munthe katsoo sekoite-
tun upotteeseen. Hän katsoo pai-
kan olleen erityisen hyvin valitun, 
koska eskaaderia vastaan ei voi-
tu hyökätä sivuilta tai takaa, vaan 
ainoastaan edestä tykkiproomun 
ollessa todellisen linnoituksen.

Eversti Reino Aaltonen siir-
tää lakonisesti kirjassaan Han-
gon vanha linnoitus vuonna 
1969 Muntheen viitaten ruotsa-
laisen osaston ja koko taistelun 
Bengtsårfjärdenin länsipuolelle, 
Kadermoön ja Byön väliseen sal-
meen, ”puolustukselle edullise-

na”. Aaltoseen viitaten ovat venä-
läiset A A Nikitin ja S V Tirkeltaub 
pitäneet salmea todennäköisim-
pänä taistelupaikkana vertaa-
malla sen leveyttä Ehrenskjöldin 
oletettuun taisteluryhmitykseen. 
Salmi, Bredsund, ei kuitenkaan 
vastaa kuvauksia jo pienehköä 
saarta tarkoittavien Holm-nimi-
tysten johdosta, eikä sen min-
kään osan sulkeminen kerrotulla 
upotteella ollut mahdollista. On 
epätodennäköistä, että Ehrens-
kjöldillä olisi ollut syytä tai aikaa 
lähteä suuntaan, josta sekä hän 
että venäläiset olivat juuri tulleet. 
Salmea on kuitenkin esitetty tais-
telupaikaksi aiemminkin. Kun 
kuitenkin nyt on väitetty histo-
rian hämärtyneen taistelun jättei-
den ajauduttua Bredsundista Rii-
lahteen (!), on epäiltävissä, että 
kyseessä on pikemminkin Han-
gon ja Gangutskaja Slava-yhdis-
tyksen yritys siirtää taistelupaik-
ka kaupungin – ja entisen vuok-
ra-alueen – rajojen sisäpuolelle. 

Pietarin merisotamuseon 
taistelua kuvaavassa karttasar-
jassa Ehrenskjöldin eskaaderin 
matka tapahtuu Bengtsårfjärde-
nin halki. Suuntaa puoltaisi mah-
dollinen ajatus saada tuulen vi-
ritessä Riilahden selällä Watt-
rangin tuki. Oscar Nikula julkai-
si vuonna 1938 paikallishistori-
an Tenala och Bromarf socknar-
nas historia. Siihen liittyvissä tut-
kimuksissa hän oli löytänyt kak-
si tenholalaista, jotka vapaudut-
tuaan venäläisten vankeudes-
ta vuonna 1723 olivat antaneet 
lausuntonsa.  Ivar Hinderson oli 
kotoisin Basabölestä, Bengtsårf-
järdenin pohjoisosasta, ja ”tagen 
av ryska flottan tillika med Svens-

ka Blockhuset (Elefanten) å Rilax 
fjärden och Tenala socken” . Tul-
limies Lars Erling taas oli tullut 
vangituksi tullitilallaan Bredvikis-
sä, Bengtsårin saaressa. On to-
dennäköistä, että molemmat oli-
vat joutuneet luotseiksi Ehrens-
kjöldin ja hänen jäljittäjiensä mat-
kan edistyessä, ja voinemme an-
taa Ehrenskjöldin jatkaa mat-
kaansa Riilahteen odottamaan 
häntä seuranneen Zmajevitšin 
saapumista. Koko etuosasto 35 
kaleerin vahvuisena saapuikin il-
lan kuluessa ja ankkuroi puoli-
ympyrän muotoon ruotsalaisten 
tykkien ampumaetäisyyden ul-
kopuolelle. Hallitsijalleen lähet-
tämässä, keskiyön jälkeen saa-
puneessa viestissä Zmajevitš il-
moittaa ” että hän saartoi viholli-
sen alukset ja ne eivät pysty me-
nemään pois”.

Riilahti taistelupaikkana

Pietari Suuren päiväkirja kertoo, 
että kenraaliamiraali Apraksinin 
johtaman pääosaston soudettua 
27.7. etuosaston tavoin Hanko-
niemen ympäri amiraalin tavoit-
ti Zmajevitšin viesti, että tämä 
oli saartanut viholliseskaade-
rin. Pääosasto saapui ”Angutin 
luokse, lähelle Rilax-tunturia”, 
jossa sen noin sata alusta le-
vitettiin kahteen riviin etuosas-
ton taakse.

Etsiessään innoitusta uudel-
le, monitoreista ja panssaripat-
terilaivoista koostuvalle, Pietaria 
suojaamaan rakennetulle rannik-
koeskaaderille, antoi tsaari Alek-
santeri II suorittaa tutkimuksia 
Riilahdessa vuonna 1869, jol-
loin alueelta kerrotaan löyde-
tyn univormunappeja ja asei-
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den jäännöksiä. Kirjalliset todis-
teet lienevät olleet samat kuin jäl-
jempänä mainitussa A Z Myšla-
jevskin teoksessa. Joka tapauk-
sessa antoi tsaari kustannuksel-
laan 27.7.1870 pystyttää muis-
tomerkin kallion juurelle, Sved-
jeholmin ja sen pohjoispuolel-
la sijaitsevan Gavelsholmin väli-
selle alueelle, joka erinomaises-
ti soveltui vuosittain toistuneil-
le kunniakäynneille laivastopa-
raateineen. Muistomerkistä tuli-
kin kiinnekohta, jonka voi epäil-
lä vaikuttaneen Munthen pidät-
tyvyyteen ratkaisutaistelun pai-
kan määrityksessä kylmien tuu-
lien tuolloin puhaltaessa valtioi-
den välisissä suhteissa. Toinen, 
ruotsalaisten kaatuneiden muis-
tomerkki paljastettiin Tenholan 
suojeluskunnan aikaansaama-
na vasta taistelun muistopäivä-
nä vuonna 1928.

Myšlajevskin kirjassa Pjotr 
Veliki, Voina v Finljandii 1712 
-1714gg.  (Pietari 1896) on tais-
telupaikka sijoitettu Hangon–

Bromarvin välisen laivaväylän 
poikki Storön/Svedjeholmin ja 
Lackisårin saarten välille. Kir-
jan karttakuvan ilmoitetaan pe-
rustuvan viiteen nykyiseen F M 
Apraksinin arkistoasiakirjaan se-
kä F. Vjeselagon kirjaan Otteita 
Venäjän merisotahistoriasta, osa 
I (Pietari 1875) ja suomalaiseen 
karttamateriaaliin. Ruotsalainen 
Hugo Uddgren hyväksyi taiste-
lupaikan määrityksen kirjassaan 
Kriget i Finland 1714 (Sthlm 
1909). Myös Pietarin meriso-
tamuseon taistelua kuvaavassa 
karttasarjassa taistelupaikka on 
näin esitetty.

Oscar Nikulan paikallishis-
toriassa asetetaan Ehrenskjöldin 
taistelulinjalle kolme vaihtoeh-
toa: Myšlajevskin määrittämän 
linja, Gavelsholmin ja Svedje-
holmin välisen linja tai Gavels-
holmin ja Storön välillä olevan 
Söderströmmenin sulkeminen. 
Mankellin mainitsema alusupo-
tus olisi kahdessa jälkimmäises-
sä vaihtoehdossa sijoitettu man-

tereen ja Gavelsholmin välille.
Eirik Hornborg sijoitti kir-

jassaan Kampen om Östersjön 
(Sthlm 1945) taistelupaikan Sö-
derströmmenin lahteen katsoen 
merialueen laivaväylällä olleen 
liian leveän ja alttiin saarros-
tukselle sekä vedoten lahdesta 
löydettyihin kanuunan kuuliin. 
– Löytöjen ei kuitenkaan tarvit-
se liittyä itse taisteluun, vaan 
lahtea on voitu käyttää alusten 
korjauksiin sen jälkeen. Tällöin 
taistelupaikka kuitenkin sijoittui-
si lähelle varsin ahdasta lahtea.

Venäläinen historian tutki-
mus on Jevgeni Tarlen vuonna 
1949 julkaisemasta Russiskij flot 
i vnešnaja politika Petra I (Pie-
tari 1949)lähtien asettunut Ga-
velsholmin ja Svedjeholmin vä-
lisen linjan kannalle. Ruotsissa 
on Munthen esittämä Bengsår-
fjärden ollut yhä sitkeästi esillä. 
Kun kuitenkin Lars Ericson Wol-
ke on uudessa teoksessaan Sjös-
lag och rysshärjningar, Kampen 
om Östersjön under stora nordis-
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ka kriget 1700 – 1721 (Sthlm 
2012) asettunut Riilahden sekä 
Gavelsholmin ja Svedjeholmin 
kannalle, voidaan ympyrän tältä 
osin katsoa sulkeutuneen.

Riilahti for ever

Taistelun viivyttäminen yli puo-
lella vuorokaudella viittaa Pietari 
Suuren halunneen henkilökohtai-
sesti osallistua ratkaisuun. Ase-
telma vertautuu Rooman amfi-
teattereissa esitettyihin näytel-
miin sitä myöhemmin Pietarissa 
seuranneine triumfikulkuineen. 
Taistelussa mainitaan kahden 
ensimmäisen hyökkäysyrityksen 
tulleen torjutuiksi, mutta kol-
mannen johtaneen ruotsalais-
kaleerien entraukseen ja puolus-

tuksen luhistumiseen sivustoil-
ta lähtien. Voittajan laivasto vii-
pyi alueella viikon ajan, mikä lie-
nee johtunut sotasaaliin ja vauri-
oituneiden skampavejojen korja-
ustarpeesta.

Ehrenskjöldin määrääminen 
Karlskronan laivastotukikohdan 
huoltopäälliköksi sotavankeuden 
jälkeen osoittaa, ettei häntä vie-
lä eläessään luettu suurten meri-
sankareiden joukkoon. Sen vuoro 
tuli vasta vuonna 1788, kun Kus-
taa III:n valmistautuessa Ruotsin-
salmeen johtaneeseen sotaansa 
C G Törnquist kirjassaan Utkast 
till svenska flottans sjötåg osoitti 
häntä jälleen tarvittavan.

Elleivät vedenalaiset etsin-
nät muuta osoita, on todennä-

köistä, että taistelu tulee sijoit-
tumaan historiassa edelleen Rii-
lahden selälle. Kun sen aikana 
ei yksikään alus uponnut var-
sinaisen yhteenoton paikalle, 
voidaan joutua tyytymään sii-
hen, mitä kappalainen Paulus 
Naysander on Bromarvin kir-
kossa säilytetyn Biblian kan-
nen sisäsivulle kirjoittanut: ”A:o 
1714 den 26 Junii war slaget til 
Siös wed Rijlax byyn uti Tenala, 
tå swenska Blåckhuset och 7 st. 
Galejer blefwo hårt tagna.” Vaik-
ka teksti ei muuten olekaan täs-
mällinen, lienee taistelualueen 
sijainnin suhteen olevan turval-
lista historioitsija Oscar Nikulan 
tavoin luottaa Herran palvelijan 
sanaan.

Oscar Nikulan vaihtoehdot Riilahden yhteenoton paikoiksi.
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H
istoria

T artossa vuonna 1920 
solmitun rauhanso-
pimuksen mukaises-

ti Suomi joutui luopumaan itäi-
sellä Suo men lahdella sijainneis-
ta Inon, Puumalan ja Lavansaa-
ren rannikkolinnakkeista. Näin 
syntyi itäiselle Suomen lah delle 
ja Viipurin lahden suulle rannik-
kopuolustuksellinen tyhjiö, jo-
ta piti ryhtyä luomaan umpeen.

Uusi linnake suunnitel-
tiin rakennettavaksi mm. Säk-
kijärven Ristiniemeen, jossa se 

varustettaisiin järeillä tykeillä. 
Aluk  si suunnitelmissa oli 254 
mm:n tykit, mutta niiden sijas-
ta päädyttiin kuitenkin moder-
nimpaan 305 mm:n kalustoon. 
Aluksi Yleisesikunta oli valmis 
ryhmittämään Ristiniemeen 3 
– 4 tällaista tykkiä. Koska lin-
nakkeella tulisi olemaan mer-
kitystä myös Kannaksen maa-
rintaman kannalta, sen raken-
taminen asetettiin Yleisesikun-
nassa kiireysjärjestyksessä en-
simmäiseksi.

Ristiniemi päätetään 
varustaa 12 tuuman 
tykeillä

Päätös rakentamisesta ja lin-
nakkeen varustamisesta 305 
mm:n kalustolla syntyi jo vuon-
na 1931. Tuolloin painotettiin 
patterin ilmatorjuntajärjestel-
män huomioon ottamista jo ra-
kennusvaiheessa. Ristiniemes-
sä ei ollut ennestään linnoitus-
laitteita tai muitakaan sotilasra-
kenteita. Sen takia maastontie-
dusteluun, suun nit te luun sekä 
muihin valmisteluihin kului pal-
jon aikaa, minkä takia rakenta-
maan päästiin vasta 1936.

Vastoin Yleisesikunnan 
kaavailuja Ristiniemen linnak-
keesta tuli vain kaksitykkinen. 
Kalustoksi tuli kaksi 305/52 O- 
kanuunaa, jotka oli modernisoi-
tu ja koeammuttu Örön linnak-
keella, josta ne siirrettiin suo-
raan Ristiniemeen. Rakennus-
työt suoritettiin pääosin vuosi-
na 1938–39. Linnake valmis-
tui vuoden 1939 syksyllä juu-
ri ennen talvisodan syttymistä. 
Linnake oli hajaryhmitetty niin, 
että tykit olivat lähes kilometrin 

Ristiniemen tykit

Taisto Puustelli
Taisto Olavi Puustelli on pitänyt esityksiä Viipurinlahden sotatoimista  
sekä talvi- että jatkosodassa Säkkijärvisäätiön järjestämillä retkillä  
mukana olleille ryhmille eri kohteissa.

Ristiniemen tykkityömaa maaliskuussa 1939.

Kun Suomi itsenäistyi 1917 ja venäläinen sotaväki poistui Suomen alueelta, se jät-

ti jälkeensä runsaasti sotakalustoa, mm. Pietari Suuren merilinnoituksen Suomen 

puolen rannikkolinnakkeet tykkeineen. Järeitä 305 mm:n tykkejä jäi yhdeksän kap-

paletta. Neljä oli Örössä ja viisi voitiin pelastaa tuhotusta Inon linnak keesta.

kansallisarkisto
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päässä toisistaan. Linnakkee-
seen sijoitettiin ajan oloihin näh-
den vahva ilmatorjunta- ja lähi-
puolustustykistö. Siihen kuului 
2/76 ItK Putilov, 2/57/48 Nor-
denfelt ja 6/47/40 Obohov- ka-
lusto eri puolille niemimaata 
ryhmitet ty nä. Lisäksi rakennet-
tiin kaksi valetykkiasemaa, jois-
ta toinen saatiin valmiiksi sodan 
syttymiseen mennessä. Toinen 
jäi keskeneräiseksi. Myös ajan-
mukainen kasarmirakennus 
saatiin valmiiksi ennen sodan 
syttymistä.

10 km lännemmäksi, Sata-
maniemeen, valmistui niin ikään 
1939 syksyyn mennessä neljä-
tykkinen rannik kolinnake, jonka 
pääaseet olivat 152/45 C- tyyp-
piä. Linnakkeen rakennustöiden 
piti alkaa vasta 1939, mutta 
Tšekkoslovakian kriisin takia ne 
aloitettiin jo 1938. Mm. Viipurin 
Rannikkotykistörykmentin, sil-
loisen Vii purin lohkon, komen-

taja eversti Lyytinen olisi sijoit ta-
nut linnakkeen Ristiniemen itä-
puolelle Santajoelle, mut ta Sa-
tamaniemeen se tehtiin. 

Loppukesällä 1939 sodan 
uhan kasvaessa alettiin valmis-
tautua miehistön kouluttami-
seen näille uusille lin nakkeille, 
jotka yhdessä muodostivat Vii-
purin lohkoon kuuluneen Ris-
tiniemen alalohkon. Asiansa 
osaavia tykkimiehiä tarvittiin 
paljon, sillä yhden 305 milli-
sen miehistöön kuului 5 upsee-
ria, 26 aliupseeria ja 62 tyk-
kimiestä. Esim. 1.1.1940 koko 
alalohkon vahvuus oli 30 up-
seeria, 119 aliupseeria ja 621 
tykkimiestä = 770 sotilasta.

Ristiniemi talvisodassa

Henkilökuntaa alettiin kutsua 
reservistä melko varhain. Isä-
ni Toivo Johannes Puustellin 
sotilasasiakirjoista ilmenee, et-
tä hän aloitti kertausharjoituk-

Ristiniemen tykkiasema nykyisin.

sensa Ristiniemen linnakkeella 
10.9.1939. Mainittakoon, et-
tä ko. harjoitukset hänen koh-
daltaan päättyivät sota mukaan 
lukien vasta 5.7.1940 RT 1:n 
Ryssänkarin linnak keel la. Tal-
visotansa isäni kuitenkin sit-
ten soti Saarenpään linnakkeel-
la 254/45 D- rannikkotykin pa-
nosmiehenä. 

Talvisodan alun ja keskivai-
heenkin Ristiniemen linnake oli 
sivussa sotatapahtumista. Vain 
vihollisen lento tiedustelu häi-
ritsi sitä. Helmikuun 20 päivä-
nä 1940 vihollinen oli kuitenkin 
jo saapunut alueelle, jonne Ris-
tiniemen tuli kantoi. Silloin al-
koivat myös linnakkeeseen koh-
distetut voimakkaat vihollisen 
ilma hyök käyk set, jotka suoritet-
tiin pääasiassa SB 2- tyyppisil-
lä pommituskoneilla vaakapom-
mituksina. Pommittajat tu livat 
yleensä 9 konetta kerrallaan, 
mutta tiheään, niin, että pahim-

pavel sapunov
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pina päivinä ne pudottivat jopa 
600 -700 pommia linnakkeen 
alueelle. Linnakkeen 76 millin 
Ilmatorjuntakanuunat kuitenkin 
pakottivat hyökkääjän yli kolmen 
kilometrin korkeuteen, jolloin nii-
den osumatarkkuus ei enää ollut 
paras mahdollinen. Myös em. 
vale asemat jakoivat pommitus-
tiheyttä pois varsinaisista tykki-
asemista. Monien pommien on 
täytynyt olla melko suuria, sillä 
niiden tekemä kuoppa oli n. 2 
metriä syvä ja 8-10 metriä hal-
kaisijaltaan. Pommitukset sai vat 
aikaan melko vähäiset vahingot. 
Yksi mies kaatui, kaksi haavoit-
tui ja kahdesti katkesivat tykkien 
väliset kaapelit.

Toinen tykki vahingoittuu

Helmikuun 20. päivänä am-
muttiin linnakkeen toisella ty-
killä myös sodan ensimmäinen 
laukaus, joka jäi myös tykin vii-
meiseksi. Ilmeisesti oli ammut-
tu taistelulaukaus kovassa pak-
kasessa puutteellisesti esi läm-
mitettyyn putkeen, jolloin ty-
kin putken suusta irtosi monen 
metrin pituinen pala, eikä tykillä 
enää voinut ampua. Menetys oli 
tietysti raskas myöhempää tais-
telua ajatellen. Olen kuullut, että 
ammunnan kohteena olisi ollut 
jäälle pakkolaskun tehnyt vihol-
lisen pommikone.

Kun kummallekin tykille oli 
varattu putken sietokyvyn mu-

kaisesti 150 laukausta, jäi lin-
nakkeen koko kra naattivarasto 
jäljelle jääneellä tykillä ammut-
tavaksi. Koska kranaatin pai-
no oli 470 kg ja sen panok-
sena käytettiin 150–170 kiloa 
ruutia, on ymmärrettävää, et-
tä jokainen laukaus oli ”iso jyt-
ky”. Se rasitti ja kulutti tykkiä 
tavattomasti. Vaikka tykin tuli-
nopeus olikin vain yksi laukaus 
kahdessa minuutissa, kuume-
ni se esim. Tuppuran taisteluun 
suunnatun 60 laukauksen aika-
na niin, että sitä oli kaikin tavoin 
jäähdytettävä, jottei se olisi juut-
tunut kehtoonsa.

Sota Ristiniemen linnak-
keella siis alkoi 20. helmikuu-

Suomalaisten talvisodassa räjäyttämä Ristiniemen 305 mm tykki. ruyn arkisto
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ta 1940 ja jatkui siihen as-
ti, kunnes kaikki jäljellä olleet 
298 laukausta tulivat ammu-
tuiksi linnakkeen ainoalla järe-
ällä tykillä. Tulella torjuttiin yh-
dessä Sata manie men patterin 
kanssa kohti Ristiniemeä jäitse 
hyökänneen neuvostorykmentin 
aikeet ja tuettiin Viipurin lah den 
saa ria ja länsirannikkoa puolus-
tavia maajoukkoja järeillä kra-
naateilla, joiden aluksi ilmiö-
mäinen tark kuus hupeni tykin 
putken kulumisen myötä. Mai-
nittakoon, että sodan kestäes-
sä ns. kranaatin työntymä ty kin 
putkeen sitä ladattaessa kasvoi 
n. metrin.

Tykin tarkkuudesta ja te-
hosta esimerkkinä voidaan pi-
tää tapausta, linnakkeen perus-
pisteen erin omai silla tähystys-
laitteilla havaittiin Pullinniemel-
lä Härkälän kylän lähellä tiellä 
marssiva suljettu venä läiskomp-
pania, joka valittiin maaliksi. Tu-
lenjohtaja valitsi maalipisteeksi 
ennalta määritellyn pisteen. Am-
pumaetäisyys oli 12 km ja kun 
kranaatin lähtönopeus oli ki-
väärin luodin luokkaa, sen len-
toajaksi ko. maaliin laskettiin 17 
sekuntia. Patteri ilmoitettiin lau-
kaisuvalmiiksi, jolloin tulenjoh-
taja sopivalla hetkellä komen-
si tulta. Koska kranaatin vauh-
ti oli yli kaksi kertaa äänenno-
peus, ei viholliskomppania tie-
tenkään voinut aavistaa vaaraa, 
koska kranaatti oli perillä paljon 
ennen lähtölaukauksen ääntä. 
Viholliskomppania vain näyt-
ti huojahtavan juuri ennen kra-
naatin iskeytymistä keskelleen 
jäiseen tiehen. Kun lieskat, savu 
ja pöly olivat haihtuneet, ei pai-

Räjäytetty Ristiniemen kasarmi.

kalla ollut enää mitään. Ja kuten 
kertomuksessa sanotaan: ”Tie 
oli silloin autio ja tyhjä kuin maa 
vedenpaisumuksen jälkeen.”

Ristiniemen viimeiset 
taistelut

Viipurinlahdella maaliskuussa 
1940 käytyjä taisteluja ei enää 
ollut tukemassa muita rannikko-
linnakkeita kuin Ristiniemi, sil-
lä taktisesti epäedulliseen paik-
kaan sijoitetun Satamaniemen 
linnakkeen tuli ei kantanut Hä-
ränpäänniemen lounaiskärkeä 
pidemmälle. Siinä oli yli Viipu-
rinlahden hyökkäävien neuvos-
tovoimien vasen sivusta. Voi-
daan hyvin kuvitella, mikä oli-
si ollut tämän pikakanuunapat-
terin vaikutus taisteluun, jos se 
olisi sijainnut Santajoella.

Ristiniemen järeä tykki an-
toi tulitukea minkä voi omil-
le joukoillemme. Kuten todet-
tu, 2.3.1940 käytiin säk kij-

ärveläisten kannalta tuhoisa 
Tuppuran taistelu. Siinä taiste-
lussahan kaatui muistaakseni 
19 kaikkiaan kolmestakymme-
nestä talvisodassa kaatuneesta 
säkkijärveläisestä.

Ristiniemen järeät kranaa-
tit, jotka kovaan alustaan is-
kiessään putsasivat jalkapallo-
kentän kokoisen alueen elävästä 
voimasta, tekivät avantoja jää-
hän, johon vajosi hyökkääviä 
vihollissotilaita, panssareita ja 
muuta ka lustoa. Mikään ei kui-
tenkaan riittänyt ja Ristiniemen-
kin tuli päättyi, kun ampumava-
rat loppuivat.

Linnake pysyi omissa kä-
sissä sodan loppuun asti, mut-
ta meille luettujen ankarien rau-
hanehtojen vuoksi oli linnak-
keesta luovuttava, mutta vas-
ta, kun olimme tuhonneet sen 
loppuun ammutut tykit ja muut 
laitteet.

Muokkaus ja kuvitus Ove Enqvist

sa-kuva
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Järjestöt

T ourin-tussari -ammun-
ta käytiin lämpimässä 

syyssäässä Upinniemen am-
pumaradalla 8.10.2013. Pai-
kalla oli seitsemän ampujaa, 
mikä on pitkästä aikaa ennä-
tysmäärä. Antero Kuhalampi 
hoiti ratavaraukset, aseet ja 
patruunat radalle. Ammunnat 
johti Torsti Annala.

Tourintussarin tulokset
1. Kom Pentti Holopainen 

15 osumaa
2. Teknkaptl Torsti Annala 

14 osumaa
3. Kom Vesa Ennevaara 

13 osumaa  

(109 pistettä )
4. Kommodori  

Ari Hautakangas  
13 osumaa  
( 104 pistettä )

5. Komkapt  
Antero Kuhalampi 
13 osumaa 
(101 pistettä )

6. Komkapt Ari Wan  
11 osumaa

7. Kommodori 
Kauko Lehtinen 
4 osumaa

Sisäinen villapaita kilpailu
1.  Kom Pentti Holopainen 

120 pistettä

2. Teknkaptl Torsti Annala 
119 pistettä

3. Kom Vesa Ennevaara 
118 pistettä

4. Komkapt  
Antero Kuhalampi  
111 pistettä

5. Kommodori  
Ari Hautakangas  
107 pistettä

6. Komkapt Ari Wan  
88 pistettä

7. Kommodori  
Kauko Lehtinen  
60 pistettä

Ammunnan johtaja

Teknkaptl Torsti Annala

Meriupseeriyhdistys

Arvoisat Meriupseeri-
yhdistyksen jäsenet,

Puheenjohtajan ja juhlatoi-
mikunnan puolesta jäse-

nistölle vielä lämpimät kiitokset 
osallistumisista lokakuisiin juh-
lahetkiin.

Kaikki eivät suinkaan pääs-
seet juhlapaikoille, mutta olivat 
meriupseerihengessä mukana.

Järjestelyiden kannalta juh-
lat vaikuttivat kaikin puolin on-
nistuneilta ja paikalla olleet oli-
vat varsin tyytyväisiä.

Etenkin nuorten meriup-
seereiden (kadeteista kapteeni-
luutnantteihin) määrä juhlapai-
kalla oli ilahduttavan suuri.

Hienoa, sillä tästä on hy-
vä jatkaa kohti 100-vuotisjuhlia.

Meriupseeriyhdistyksen 
90-vuotispäivänä palkittiin jä-
senistöä seuraavasti:

Kultainen ansiomerkki:
 – komentaja Yrjö Halonen
 – komentajakapteeni  

Tony Veltheim
 – komentajakapteeni  

Eino Asp
 – kapteeniluutnantti  

Helge Jalava

Hopeinen ansimerkki:
 – kontra-amiraali  

Jorma Kaisalo

 – kommodori Markus Aarnio
 – komentajakapteeni  

Nyyrikki Kurkivuori

Kunniapuheenjohtajaksi 
kutsuttiin
 – kommodori Jukka K Pajala

Uusi huomionosoituksem-
me on vuoden Meriupseeriyh
distyksen jäsen (Tonyn Tuop
pi). Palkinnon sai komentaja Vi-
sa Auvinen. Tämä palkinto sai 
”vesillelaskunsa”, joten Tonyn 
Tuopin kylkeen ojennettiin hie-
noa shampanja.
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Meriupseeriyhdistys

Vuosipäivänä julkaistiin 
myös tämän vuoden Suomi Me-
rellä -vuosikirja.

Se toteutettiin juhlajulkai-
suna. Tämän erikoisnumeron 
nimi on ”Meriupseeriyhdistys 
90 vuotta – arkiston aarteet”

Alkuvuoden 
kuukausikokoukset

Tammikuun kuukausikokous on 
torstaina 16.1.2014 kello 1730 
Merivoimien Esikunnassa, Heik-

kilässä. Merivoimien komenta-
ja, kontra-amiraali Kari Taka-
nen kertoo PV:n ajankohtaisista 
aiheista. Esityksen jälkeen yh-
distys tarjoaa iltapalan. Kuljetus 
Helsingistä kello 1515 Manner-
heimin patsaalta. Paluukuljetus 
ruokailun jälkeen Helsinkiin. Il-
moittautumiset sihteerille säh-
köpostilla sihteeri@meriupseeri-
yhdistys.fi 9.1.2014 mennessä.

Helmikuun kuukausiko-
kous on torstaina 6.2.2014 

Maanpuolustuskorkeakoulul-
la Santahaminassa. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtori, lip-
pueamiraali Veijo Taipalus ker-
too upseerikouluksesta.

Meriupseeriyhdistyksen 
hallitus toivottaa kaikille jäse-
nille oikein rauhallista joulua ja 
loistavaa uutta vuotta!

Meriupseeriyhdistyksen sihteeri
Kapteeniluutnantti 

Elena Ojala
Merisotakoulu, PL 5, 00191 Helsinki

p. 0458413070

www.siemens.fi

s

Siemens rakentaa 
Itämeren hyvinvointia
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Sininen Reservi

S eminaarin avasi Meri-
voimien esikuntapääl-
likkö, lippueamiraali 

Juha Vauhkonen. Merivoimien 
kehityksestä hän nosti esille 

puolustusvoimien uudistuksen 
myötä tapahtuvat muutokset, 
uusien alusluokkien (Katanpää 
ja U-700) etenemiset sekä Na-
to:n valmiusjoukkoja varten ke-

hitettävä ATU (Amphibious Task 
Unit)-yksikkö. Se koostuu pää-
osittain reserviläisistä ja sen on 
tarkoitus olla valmiudessa vuon-
na 2015.

Sinisen Reservin yhdessä Merivoimien kanssa järjestetyssä, uuden seminaarimuo-

don saaneessa Meripuolustuspäivässä selvisi kuka näkee Itämeren takapihanaan 

ja miten käsitteitä ”yksin ja yhdessä” tai ”leveys ennen syvyyttä” käytetään kun 

pohditaan kansallisia strategioita. Meripuolustuspäivän teemana oli tänä vuonna 

”Itämeren turvallisuuspoliittinen merkitys sen rantavaltioille”. Tilaisuuteen osallistui 

noin 80 eri meripuolustuksen puitteissa vaikuttavaa toimijaa.

Meripuolustuspäivä Turussa                  19.10.2013
mika kuutti

Meripuolustuspäivän osallistujat seuraavat Puolaa käsittelevää esitystä.
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Sininen Reservi

Sinisen Reservin toimintaa 
ja kehitysnäkymiä valotti pu-
heenjohtaja Robin Elfving. Si-
ninen Reservi ry:n 31 jäsenyh-
distyksen toiminnanpohjana on 
merellinen ja meripuolustuksel-
linen toiminta; koulutus ja kurs-
sit, perinteiden ja yhteisöllisyy-
den vaaliminen. Koulutus suo-
ritetaan suurimmalta osin MP-
K:n Meripuolustuspiirin kautta, 
ja Sinisen Reservin toimintaa tu-
kevat sekä Meripuolustussäätiö 
että Rannikkotykistösäätiö. Pu-
heenjohtaja alleviivasi säätiöi-
den merkityksen toiminnan jat-
kuvuudelle.

Kuluneen vuoden aikana 
Sininen Reservi ja jäsenyhdis-
tykset ovat osallistuneet moniin 
tapahtumiin ja tietenkin järjestä-
neet omiakin. Merivoimien vuo-
sipäivä vietettiin 9.7 Kotkassa. 
Kaksi yhdistysalusta – Suomen-
linnan Rannikkotykistökillan Ah-
ven 5 sekä Helsingin Laivasto-
killan Kilstar – osallistuivat. Päi-
vässä mukana oli myös Sinisen 
Reservin teltta sekä rennon ar-
vokas iltajuhla jonka Sininen 
Reservi järjesti.

Sinisen Reservin panos yh-
teysupseeritoiminnassa on ke-
hittynyt merkittäväksi. Suurin 
tapahtuma oli The Tall Ships 
Races 2013 jossa yli 50 reser-
viläistä oli mukana yhteysup-
seereina, yhdistysaluksilla sul-
ku- ja valvontatehtävissä, joh-

totehtävissä sekä ns. harbour 
Centerissä. Tapahtuma hou-
kutteli noin 500.000 kävijää – 
tästä voit lukea Rannikon Puo-
lustaja lehdessä 3/2013. Myös 
Sinisen Reservin jäsenyhdis-
tys Rannikkosotilaskotiyhdistys 
oli tapahtumassa mukana – yli 
6000 munkkia myytiin heidän 
kahviteltassaan! Seuraava Tall 
Ships Races järjestettäneen Tu-
russa 2017.

TSR:n lisäksi yhteysupsee-
reita reservistä oli mukana Me-
ri-5-ottelussa kesäkuussa sekä 
eri laivastovierailuissa.

Käydessään läpi vuoden 
tapahtumia Elfving toi esiin eri 
esimerkkejä yhdistysten toi-
minnasta. Nylands Brigads Gil-

le täytti 50 vuotta ja vietti si-
tä seminaarin ja juhlan merkeis-
sä Dragsvikissa. Gillet on myös 
järjestänyt lukiolaisten valmius-
kurssin, kuntoa koettelevan Res 
Ursus-marssin ja ruotsinkielinen 
turvallisuuskurssi pidetään mar-
raskuussa. Helsingin Laivasto-
kilta on täydentänyt Suomenlin-
nan muistolaatan, joka kunnioit-
taa laivastossamme sotien aika-
na palvelleita virolaisia vapaaeh-
toisia sankarivainajia. Öljyntor-
juntatoimintaan on osallistuttu 
eri puolilla maata ja erityisesti 
Vaasan seudulla Sininen Reser-
vi on kehittänyt yhteistyötä vi-
ranomaisten kanssa.

Haasteita kuitenkin riittää. 
Yhdistysten toiveet pyritään yh-

Meripuolustuspäivä Turussa                  19.10.2013
mika kuutti

Kommodori Pasi Pajunen ja komentaja Veli-Petteri  Valkamo vaihtavat 
kuuluumisia
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distämään Merivoimien tarpei-
siin niin, että Sininen Reservi voi 
tehokkaasti lunastaa paikkan-
sa meripuolustuksen kentässä 
myös vuodesta 2015 eteenpäin. 
Sinisen Reservin toimintastrate-
gian edellyttää toiminnanuudis-
tumisen myötä tukea ja jatkuvaa 
dialogia Merivoimien kanssa. Si-
ninen Reservi pystyy tekemään 
enemmän kuin mitä se tällä het-
kellä tekee. 

Toimijoiden henkilöresurs-
sit rajoittuvat; toimijoiden kes-
ki-ikä nousee.  Sinistä Reserviä 
on rakennettu jo monen vuo-
den ajan, mutta nuoria ei ole 
saatu tarpeeksi aktivoitua mu-
kaan.  Vapaa-ajan käytöstä kil-
pailee monikin taho, yhteiskun-

tarakenteiden muutos rajoittaa 
henkilöiden sitoutumista.  Sini-

nen Reservi on asettanut toimi-
kunnan Antti Rautiaisen johdol-
la kehittämään uusia toimintata-
poja miten saataisiin kotiutetta-
via varusmiehiä ja nuoria rekry-
toitua jäsenyhdistyksiin.

Ajanmukaisessa tiedotta-
misessa kiinnitetään huomiota 
siihen. Pyritään enemmän reaa-
liaikaiseen tiedottamiseen, tie-
dotusvastuuta jaetaan laajem-
malle, otetaan käyttöön nope-
ampi tempo tiedottamisessa, 
täydennetään jo olemassa ole-
via kanavia tukemaan tiedon 
jakamista. Yksi askel tällä tiellä 
on, että Sinisen Reservin omat 
Facebook sivut avattiin Meri-
puolustuspäivässä.  www.face-
book.com/sininenreservi

Meripuolustuspäivän tee-
man ”Itämeren turvallisuuspo-
liittinen merkitys sen rantavalti-
oille” alustuksista vastasivat asi-
antuntijat joilla on tietoa ja ko-
kemusta eri Itämeren rantaval-
tiosta. He valottivat näiden val-
tioiden näkemyksiä Itämerestä. 
Puolasta puhui komentaja Ve-
li-Petteri Valkamo,  joka hiljat-
tain on palanut Suomeen toi-
mittuaan puolustusasiamiehe-
nä Varsovassa. Ruotsin tilan-
netta ja turvallisuuspoliittista 
keskustela valotti Försvarshö-
gskolanissa opiskeleva komen-
tajakapteeni Ville Suominen ja 
Saksan näkökantoja toi esiin 
Die Führungsakademien oppi-

Sininen Reservi

mika kuutti

sirpa holma

Sininen Reservi ry:n varapuheen-
johtaja Jarmo Holmille luovutettiin 
Sinisen Reservin ansioristi.

Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund.
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las Jaakko Jäntti. Turun Kaup-
pakorkeakoulun professori Kari 
Liuhto tarkasteli Venäjän näkö-
kantoja ja lippueamiraali Bo Ös-
terlund toi esiin problematiikkaa 
Suomen kannalta.

Kahden viimeksi mainitun 
esitelmistä voi mainita energi-
anhuollon strateginen merkitys. 
Itämeri on kaasu- ja öljykulje-
tusten tärkeä reitti, ja kaikilla 
sen rantavaltiolla on tärkeät int-
ressit siinä. Suhtautuminen Itä-
mereen vaihtelee, historialla on 
tärkeä rooli ja poliittiset päättä-
jät joutuvat tasapainottelemaan 
talousrealiteettien ja turvallisuu-
den tarpeiden välillä.

Rannikon puolustaja -leh-
den teemanumero 1/2013 ”Itä-
meren meripuolustus” käsitteli 
osittain seminaarin alustuksen 
aiheita. Vilkas paneelin ja ylei-
sön keskustelu osoitti sekä ai-
heen tärkeyden että sen, että 
keskusteluformaatti sopi hyvin 
Meripuolustuspäiville.

Meripuolustuspäivän päät-
teeksi Väinö Järviselle luovutet-
tiin Sinisen Reservin Ansiomi-
tali ja Jarmo Holmille Sinisen 
Reservin Ansioristi meripuo-
lustuksen vapaaehtoisen reser-
viläistoiminnan eteen tehdys-
tä ansiokkaasta työstä. Mitalin 
myöntämisestä Oskari Huiska-
lalle ja ansiorististä Keijo Kari-
mäelle kerrottiin yleisölle – nä-
mä huomionosoitukset luovute-

taan myöhemmin. 
Lopuksi Sinisen Reservin 

puheenjohtaja Robin Elfving 
luovutti Merivoimien komen-
tajalle kontra-amiraali Veli-Juk-
ka Pennalalle Sininen Reservi 
ry:n standaarin kiitokseksi hy-
västä yhteistyöstä sekä muisto-
lahjaksi kiikarin.  Kontra-amiraa-
li Pennala on merkittävällä ta-
valla edistänyt Sinisen Reservin 
toimintaa vuosien varrella.

Tilaisuuden päätössanat 
lausui merivoimien komentaja 
Veli-Jukka Pennala viitaten se-
minaarin sisältöön, että myös 
tutusta aihepiiristä löytyy aina 
uusia näkökulmia.  Komentaja 
uskoo samankaltaisille seminaa-
reille olevan jatkossakin tarvet-

ta.  Sinisen Reservin osalta uu-
si strategia, joka on kohdennet-
tu nuorison suuntaan, tulee ol-
la siellä missä nuorisokin.  Eläk-
keelle siirtyvä kontra-amiraali 
Pennala kertoi, että Merivoimat 
tutkii voitaisiinko käytöstä pois-
tuvat linnakeveneet joltakin osin 
luovuttaa reservin käyttöön. 
Päätöksiä ei ole tehty mutta 
toteutuessaan luovutus antaisi 
osaltaan uutta pontta reservin 
toimintaa. Merivoimien komen-
taja esitti kiitoksensa seminaa-
rista ja totesi, että yhteydet Me-
rivoimiin ja reserviin eivät suin-
kaan katkea eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen.  Meripuolustus on 
yhteinen asiamme.

Sirpa Holma

Sininen Reservi

mika kuutti

Merivoimien komentaja kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala ja Sininen Reservi 
ry:n puheenjohtaja Robin Elfving toivottavat osallistujat tervetulleiksi vas-
taanotolle, vuorossa esikuntapäällikkö lippueamiraali Juha Vauhkonen.
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Kuivasaari on ainutlaatuinen 
sota- ja kulttuurihistorialli-

nen kohde Helsingin edustalla. 
Sinne on pääasiassa Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan vapaa-
ehtoisin voimin noussut merkit-
tävä museaalinen kokonaisuus: 
entisöity 305 mm kaksoistykki-
torni sekä huomattava kokoel-
ma muita rannikonpuolustuk-
seen liittyviä tykkejä ja kalustoa. 

Kuivasaaren tulevaisuus 
on kuitenkin vielä epävarmalla 
pohjalla. Valtiovarainministeriön 
asettama Saaret-työryhmä linja-
si Puolustusvoimilta vapautuvi-
en saarien jatkokäyttöä, mut-
ta yksityiskohdat ovat vielä so-
pimatta. Ideoita eri tahoilla riit-

tää, mutta maksajan paikalle ei 
ole tungosta.

Kuivasaari kuuluu tällä het-
kellä kokonaan Senaatti-kiin-
teistöille, mutta sen intresseis-
sä on joko luopua omistukses-
ta tai löytää huomattaville ylläpi-
tokuluille maksaja. Suomenlin-
nan Rannikkotykistökilta on jat-
kanut kuluneen vuoden aikana 
ahkerasti yhteydenpitoa Senaat-
ti-kiinteistöjen sekä mm. Helsin-
gin kaupungin ja museoviraston 
suuntaan. Kilta haluaa olla jat-
kossakin mukana päätoimijana 
saarella.

Kuluneen vuoden aikana 
kilta järjesti yhteistyössä IHA-Li-
nes -yhtiön kanssa 12 yleisöret-
keä Kuivasaareen kolmen vii-
konlopun aikana, yhteensä n. 
400 vierailijalle. Yksityisopas-

tettuja ryhmävierailuja järjes-
tettiin n. 30, yhteensä n. 600 
henkilölle. Kuivasaaren vierailu-
mahdollisuuksista löydät lisätie-
toja killan www-sivuilta.

Kuivasaaressa tehtiin kulu-
neen vuoden aikana myös pal-
jon korjaus- ja ylläpitotöitä sekä 
suunniteltiin mm. uuden vene-
laiturin rakennusurakkaa ja et-
sittiin sille sponsoria.

Kuivasaaren toiminnot kai-
paavat jatkuvasti vereksiä va-
paaehtoisvoimia, ota yhteyttä 
jos mielenkiintoinen työ saaren 
hyväksi kiinnostaa.

Elämyksiä 
järjestötoiminnasta

Kuivasaaren lisäksi kilta ylläpitää 
Järvön saaressa kiltamajaa, sekä 
toimii Upinniemessä sijaitsevan 

Kilta panostaa vahvasti Kuivasaareen,  vaikka tulevaisuus on tuntematon

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Viranomainen (KM) pysäytystehtä-
vässä sataman suulla. Huomaa yr-
meä ilme.

Ahven 5:n päällikkö Matti Hiltunen.

kai masalin

kai masalin
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Kajanuksen saunan isäntänä. 
Killalla on myös aluskalustoa, jo-
ta käytetään killan kuljetuksiin ja 
erilaisiin koulutuksiin mm. MPK:n 
Meripuolustuspiirin kursseilla.

Järvössä rakennettiin sau-
narakennukselle uusi terassi. 
Juhannuksen jälkeen järjestet-
tiin lastenleiri, jolle osallistui 12 
lasta. Saaressa pidettiin myös 
Venetsialaisjuhlat ja perinteiset 
kauden päättäjäiset.

Killan Ahven-vene osallistui 
heinäkuussa Merivoimien vuo-
sipäivän tapahtumiin Kotkas-
sa. Vene osallistui heinäkuus-
sa myös The Tall Ships Races 
Helsinki -tapahtumaan, ja toi-
mi siellä Merivoimien pyynnös-
tä ”virka-aputehtävissä”. Teh-
tävinä oli Helsinkiin saapuvien 
alusten tunnistaminen Harma-
jan ulkopuolella sekä sataman 
sulkeminen ja sulun valvominen 
mereltä päin alusten saavuttua. 
Viimemainitun viranomaistehtä-
vän hoito sai kiitosta sekä toi-
mintaa johtaneelta Merivoimien 
miehittämältä Harbour Centeril-
tä, että Helsingin Venepoliisilta. 
Tehtävät hoidettiin virkapuvussa 
aluksen vastuuhenkilöstön voi-
min puoli vuorokautta kerrallaan 
ja neljän tunnin vahdein. Pur-
jehduskauden aikana venettä 
käytettiin Kuivasaaren kuljetuk-
sissa ja talkoissa sekä MPK:n 
kursseilla. Myös osallistuminen 
Merivoimien vuosipäivään ta-

pahtui Meripuolustuspiirin kou-
lutuspurjehduksena.

Ahvenanmaa oli tämän 
vuoden kiltaretken kohteena. 
Matkalle osallistui 12 henkilöä. 
Matkanjohtajana toimi kohteet 
hyvin tunteva kiltamme jäsen 
Karri Airola. Matkalla tutustuttiin 
1. ja 2. maailmansodan aikaisiin 
rannikkolinnoituksiin ja erityises-
ti Bomarsundin osin entisöityyn 
linnoitukseen, jonne brittiläiset 

ja ranskalaiset joukot hyökkäsi-
vät ns. Oolannin sodassa.

Huippuhetkiä ja 
yhteistyötä 

Sotavahinkosäätiö myönsi 4.6. 
2013 Mikko Lahtiselle 2000 
euron tunnustuspalkinnon pit-
käaikaisesta ja pyyteettömäs-
tä perinnetyöstä Kuivasaaren 
ja sen museotykkien sekä ka-
luston ylläpidossa. Lahtinen on 

Kilta panostaa vahvasti Kuivasaareen,  vaikka tulevaisuus on tuntematon

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Ahven 5 tunnistustehtävässä. Kohteena venäläinen Kruzenstjarna, sota-
saalista Saksasta ja kisan suurin alus.

kai masalin
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toiminut lisäksi yhtenä kohteen 
pääoppaista.

Suomenlinnan RT-kilta tu-
ki varusmiesten Merisotilastoi-
mikuntaa antamalla 200 euroa 
biljarditarvikkeiden hankintaan. 
Killan tukea on vielä käytettävis-
sä 300 euroa liikuntaa ja muu-
ta varusmiesten vapaa-ajan toi-
mintaa tukeviin hankintoihin.

Suomen rannikkotykeistä on 
ilmestynyt uusi kirja. Ove Enqvis-
tin kirjaa: Suomen Rannikkotykit 
– Coastal Guns in Finland, saa 
lunastaa killalta edulliseen 25 eu-
ron hintaan, johon lisätään pos-
tituskulut. Kirjassa on kovat kan-
net, 240 sivua ja värikuvitus, 
tekstit suomeksi ja englanniksi. 

Killan itsenäisyyspäivän 
juhlatilaisuus pidettiin 6.12. Kan-
sallissalissa, jossa myös palkittiin 
ansioituneita kiltalaisia.

Suomenlinnan Rannikko-
tykistökilta tarjoaa:

Kajanuksen sauna
Killan jäsenet perheineen voi-
vat käyttää Kajanuksen saunaa 
Upinniemessä 70 euron hintaan. 
Yrityksille, yhdistyksille ja muil-
le yhteisöille hinta on 500 eu-
roa. Puolustusvoimien yksiköil-
le ja muille sidosryhmille hinta 
on 120 euroa. Hinnat ovat ker-
tamaksuja. Kajanuksen saunan 
hoitaja on Mauri Harju (0400 
443 749). Häneltä saa lisätieto-
ja mm. varaustilanteesta.

Julkaisut
Killan 50 v historiikki (10 € + posti-

kulut, jäseniltä peritään vain pos-
tikulut)

Ove Enqvist: Suomen Rannikkoty-
kit - Coastal Guns in Finland (25 
EUR + postikulut)

Ove Enqvist: Järvö, Kuivasaari, Mä-
kiluoto, Vallisaari ja Kuninkaan-
saari, Robert Kajanuksen sauna 
ja huvila (á 3,50 € + postikulut)

Ove Enqvist: Robert Kajanus bas-
tu och villa (8 € sisältäen pos-
tikulut)

Ove Enqvist: Itsenäisen Suomen 
Rannikkotykit 1918-1998 (12 € 
+ postikulut)

Markus Manninen: Viapori, Merilin-
noitus ensimmäisessä maailman-
sodassa 1914-1918 (12 € + 
postikulut)

Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, terästä 
ja tekniikkaa (22 € + postikulut)

Viipurinlahden ratkaistutaistelut ke-
sällä 1944 –DVD (28 € sisältäen 
postikulut)

Tiedustelut ja tilaukset: 
Kristiina Slotte (050 525 0022)

Yhteystietoja:
www.rt-kilta.net 
www.facebook.com/rt-kilta

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

Mikko Taavitsainen
(varapuheenjohtaja)
puh 040 727 0935
miktaa@gmail.com

Pentti Alestalo
(jäsenrekisteri)
puh 041 506 9940
pentti.alestalo@welho.com

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

Pekka Mäkelä 
(tiedotustoiminta)
puh 044 090 8080  
rtkilta.tiedotus@gmail.com

Pekka Mäkelä

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

karri airola

Bomarsundissa on hienoja tykkejä, joskin vanhempia kuin meillä 
Kuivasaaressa.
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

tavat siellä sotilaskotimme uu-
sien haasteiden eteen.

Ensimmäisenä on vastat-
tu haasteisiin hankkimalla yh-
distykselle sotilaskotiauto. Uu-
si, hyvin varusteltu myyntiauto 
on käytettävissämme maasto-
keikoilla, varuskunnan alueel-
la tai vaikkapa jossain muualla 
yhdistyksemme alueella muuta-
man kuukauden kuluessa.

K irkonmaan linnakkeen 
sulkeutuessa lokakuussa 

2013 on toiminta linnakesaaril-
la siirtynyt historiaan.

Sotilaskotien ovet ovat sul-
keutuneet saarilla, mutta muis-
tot varusmiesten hyväksi teh-
dystä työstä kulkevat sotilasko-
tisisarten mukana. Talven an-
karat olosuhteet yhteysaluksil-
la tai kesän kaunis aamu me-
ren äärellä linnakesaarella ovat 
syöpyneet lähtemättömästi mie-
liimme.

Linnakesaarella, ankarissa 
olosuhteissa palvelustaan suo-
rittanut varusmies on toivotta-
vasti löytänyt sotilaskodista ko-
din oloisen ympäristön mauk-
kaan munkin ja kahvin lisäksi.

Yhdistyksemme painopis-
tealue on linnakkeiden jälkeen 
siirtynyt Upinniemeen ja siel-
lä toimintamme kehittämiseen. 
Kasvavat varusmiesmäärät aset-

Tällä hetkellä on menossa 
sotilaskodeissa sodeauton ni-
mikilpailu. Varusmiehet saavat 
ehdottaa autolle sopivan nimen. 
Paras nimi otetaan käyttöön.

Sotilaskotiauto tarjoaa uu-
denlaiset mahdollisuudet viedä 
sotilaskotipalveluja suoraan va-
rusmiesten harjoituksiin ja leireille.

95. toimintavuotemme kun-
niaksi ovat varusmiehet saanet 
nauttia vuosipäivänämme täyte-
kakkukahvit Upinniemen, Pan-
sion ja Merisotakoulun sotilas-
kodeissa.

Ilman vapaaehtoisia, vihrei-
tä sisaria emme olisi pystyneet 
vuosikymmenien aikana selviy-
tymään tehtävistämme huoleh-
tia varusmiesten ja reserviläis-
ten hyvinvoinnista. Yhdessä 
olemme enemmän.

Anne Kärki
puheenjohtaja

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Rannikon kuulumisia

Kirkonmaa talvella.

leila salmiJärvi

Kuivasaari kesällä.

sirpa holma
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K iltamme kuluva 10 toimin-

tavuosi on ollut vilkas ja 
vaihtelevan värikäs kuten meneil-
lään oleva kaunis syksykin. Eri 
tavoin olemme huomioineet toi-
minnassa 10 v juhlavuotemme.

Kiltamme järjestämä viran-
omaisten valmiutta tukeva kou-
lutus on jatkunut kuluvanakin 
vuotena menestyksekkäästi yh-
teistoiminnassa ABOA MAREN 
kanssa, aina Oulua myöten.

Kevätretki

Ensikerran järjestetty kiltaristeily 
Uumajaan 17.5. sai myönteisen 
vastaanoton ja tullaan järjestä-
mään jatkossakin vuosittain al-
kukesän kuluessa.

Avustimme paikallisena jä-
senkiltana Raja- ja Merivartio-
joukkojen Perinneyhdistys ry:n 
kevätretken järjestelyissä joka 
tänä vuonna suuntautui Län-
si-Suomen Merivartiostoon Vaa-
saan 18.-19.5.2013. 

Kokoonnuimme Vaasan 
kasarmin Sotilaskodissa, jossa 
nautimme aluksi Sisarien kat-
taman maukkaan lounaan, jon-
ka jälkeen opastettu bussimat-
ka alkoi kohti Vallgrundin meri-
vartioasemaa Södra Vallgrundis-
sa Raippaluodossa, jossa ase-
man kaluston esittelyn sekä toi-
minnan ohessa saimme seu-
rata Ruotsista saapuneen me-
ripelastushelikopterin harjoitte-
lua yhdessä merivartioaseman 

miehistön kanssa. Yllättäen he-
likopterissa pilottina toimi työu-
raltamme tuttu Matti Rytkönen.

Perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja kiitti Vallgrundin 
merivartioaseman päällikköä 
kaptl Tommi Håkans’ ia ja luo-
vutti mv-asemalle muistoksi 
’Aseveljeys Kesti ja Kantaa’ kir-
jan, jonka sa-rajajoukkojen pe-
rinnetoimikunta on julkaissut. 

Kaupungin sekä Metsähal-
lituksen Pohjanmaan puistopal-
velu ja sen lähinnä Merenkurkun 
maailman luonnonperintöalueen 
esittely olivat retkeläisiä kiinnos-
tavia kohteita. Vaasan kaupun-
gin vastaanotto Maaherrantalos-
sa, Pohjanmaan Sotilassoittokun-
nan musiikkiesityksineen, Suo-
men Marsalkka Mannerheimin 
huoneen esittelyineen sekä kau-
pungin tarjoama iltapala oli hieno 
päätös tiiviiseen päiväohjelmaan. 
Tilaisuuden alkaessa kaupungin-
johtaja Tomas Häyry  vastaanot-
ti puheenjohtajan ojentaman ’Ra-
jan Perinneyhdistyksen’ standaa-
rin kiitoksena vierailumme vie-
raanvaraisuudesta, joka jatkui il-
lanviettona Vaasan Kiltatalolla.

Täällä puheenjohtaja Martti 
Kukkonen ojensi komdri Jukka 
Savolaiselle Länsi-Suomen Me-
rivartiostolle myönnetyn ’Rajan 
Perinneyhdistyksen’ standaarin.

Illan kuluessa perinneyh-
distyksen hallitus piti myös ko-
kouksensa, ja sen jälkeen liittyi 

mukaan grillaamaan toimintam-
me tukijan antimia mukavassa 
seurassa.

Kevätretken toinen päivä oli 
sunnuntai ja Kaatuneiden muis-
topäivä. Kiltamme järjesti Meri-
vartiolaitoksen Pohjoisen piirin 
kaikkien sankarivainajien lepo-
sijoille havulaitteen laskun evp 
merivartiomiesten myötävaiku-
tuksella ja avustuksella; Meri-
karvialla mvmest evp Risto Här-
mä, Närpiössä ylimvja evp Ber-
tel Österberg, Bergössä mvmest 
evp Sven Vestman sekä Vaasas-
sa mvluutn evp Lars Carlsson ja 
mvmest evp Heikki Kaján.

Vaasan Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa pidetyn kaksikieli-
seen muistojumalan-palveluk-
seen osallistuivat kaikki retke-
läiset, sekä paikalla olleet perin-
neyhdistyksen jäsenkiltojen liput.

Perinneyhdistyksen varapu-
heenjohtaja Mikael Heinrichs lu-
ki seppelpartioiden saatesanat. 
Seppelpartioon osallistuivat mm. 
Länsi-Suomen Merivartioston 
komentaja komdri Jukka Savo-
lainen avustajanaan kaptl Tom-
mi Håkans, sekä Raja- ja Meri-
vartiojoukkojen Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja ev evp Martti 
Kukkonen ja rapuheenjohtaja evl 
evp Mikael Heinrichs sekä killan 
havulaitteiden laskijat.

Kevätretken päätöstilaisuus 
oli lounaan jälkeen Sotilaskodis-
sa. Pohjanmaan Aluetoimiston 

Pohjanlahden Merivartiokilta
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toksen päällikkö jakoi myöntä-
mänsä Rajavartioristit sekä Me-
rivartioristit. Merivartioristi on 
myönnetty seuraaville; komdri 
evp Kauko Lehtinen, ye-kom evp 
Esa Salonsaari, kom evp Mauri 
Tuomola, kaptl evp Pertti Siivo-
nen,  teknkaptl Arto Heikkinen, 
kaptl evp Ossi Aho sekä vanhm-
vja Sebastian von  Bruun.

Tilaisuus päättyi valalou-
naan jälkeen kalusto- ja toimin-
taesittelyyn sekä päätöskahviti-
laisuuteen.

Raja- ja Merivartioveljeskil-
tojen merkkivuosia kilta on huo-
mioinut myöntämällään stan-
daarilla. Kuluvana kautena on 
tullut killallemme useita kutsuja 
eri maanpuolustusjärjestöjen ti-
laisuuksiin sekä juhliin. Puheen-
johtaja on jakanut ne edelleen 
jäsenistölle tiedoksi toivoen kun-
kin osallistuvan kiinnostuksen 
sekä mahdollisuuksien mukaan.

Puheenjohtaja sekä kaksi 
killan hallituksen jäsenistä sai 
kutsun 19.10. perinteiseen Me-
ripuolustuspäivään jonka järjes-
tää Merivoimat yhdessä Sininen 
Reservi ry:n kanssa MerivE:ssa 
Heikkilän kasarmilla Turussa. 
Tilaisuudessa kiltaveli Veijo Jär-
vinen vastaanotti Sininen Reser-
vi ry:n myöntämän ansiomitalin

Kymmenvuotisjuhla

Toimintamme 10 vuosi huipen-
tuu vuosipäivämme viettoon 

päällikkö ye-kom Jukka Ranta 
esitteli aluetoimiston historiaa se-
kä toimintapiirin sivuten myös re-
serviläistoimintaa alueella. Esitel-
män jälkeen hän sai vastaanottaa 
aluetoimistolle myönnetyn ’Rajan 
Perinneyhdistyksen’ korkeimman 
huomionosoituksen standaarin.

Yliopisto-opettaja FT Pa-
si Enges kertoi Rajavartiolaitok-
sessa menneillään olevasta pe-
rinnetiedon ja tarinoiden keruu-
hankkeesta ja nykytilanteesta, 
joka on lähtenyt varsin tuloksek-
kaasti käyntiin. Hän haastatteli 
illanviettomme aikana erään ve-
teraanin ja oli saamaansa mate-
riaaliin hyvin tyytyväinen.

Lopuksi hän valoi kuulijoille 
intoa entistä aktiivisemmin osal-
listumaan tarinaperinteen kerää-
miseksi.

Ensi vuoden kevätretken 
kohteeksi on valittu Lapin Ra-
javartiosto ja Ivalo. 

Hallituksen jäsen maj evp 
Ilkka Karonen kertoi suunnittelun 
olevan jo käynnissä ja välitti var-
tioston komentajan eversti Jarmo 
Vainikan tervetulotoivotuksen. 

Retken päätössanoissaan 
puheenjohtaja Martti Kukko-
nen totesi sekä sään että ret-
kemme ohjelman onnistuneen 
ja kiitti kiltaamme järjestelyjen 
avustamisessa.

Saimme myös vastaanot-
taa killallemme myönnetyn ’Ra-
jan Perinneyhdistyksen’ arvos-

tetun standaarin, josta kiitin yh-
distystä sekä samalla runsasta 
retkeläisten joukkoa vierailusta 
Vaasassa ja Länsi-Suomen Me-
rivartiostossa.

Kesän tapahtumia

Kesän kuluessa puheenjohta-
ja on toiminut yhtenä Raja- ja 
Merivartiojoukkojen Perinneyh-
distys ry:n Rajaoltermanni kenrl 
Yrjö Kärkkäisen teoksen ”Raja-
komppania sodassa” oikolukija-
na ja kirja valmistui.

Elokuun 15 pv:nä Raja- ja 
Merivartiojoukkojen Perinneyh-
distys ry:n hallitus kokoontui pe-
rinteiseen tapaamiseen ja sa-
malla kokoukseen RVL:n pääl-
likön vieraana. Tilaisuutta kun-
nioittivat läsnäolollaan Rajaol-
termanni kenrl Yrjö Kärkkäinen 
sekä kunnia-rajajääkäri opetus-
neuvos Antti Henttonen puoli-
soineen. Rajaoltermanni luovut-
ti painotuoreen kirjansa perin-
neyhdistykselle, jonka hallituk-
sen jäsenet saivat myös kap-
paleensa kenraalin omistuskir-
joituksin. Tilaisuudessa oli kut-
suttuna vieraana Aira Suvio-Sa-
mulin. Seuraavana päivänä so-
danajan rajajoukkojen veteraanit 
kokoontuivat pataljoonittain yh-
teiseen perinnetapaamiseen se-
kä samalla RVL:n kunniavieraa-
na juhlistamassa Erikoisrajajää-
kärikomppanian valatilaisuutta.

Valajuhlassa Rajavartiolai-

Pohjanlahden Merivartiokilta
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maanantaina 16.12.2013.
Laskemme havulaitteet klo 

11:00 Vaasan uudella hautaus-
maalla lepäävien PLMV:n ko-
mentajien sekä sa-lentäjän hau-
tapaikoille.

Päiväjuhla on Vaasan kasar-
min Sotilaskodissa klo 13:00 se-
kä illanvietto päivällisineen Hotel-
li VALLONIAssa klo 18:00. Jä-
senten toivotaan osallistuvan 
runsaslukuisesti juhlaan, johon 
kutsutaan kiltamme jäsenten li-
säksi RVL:n johtoa, Perinnejouk-
ko-osastomme komentajat se-
kä ap-komentajat, Rajan Perin-

neyhdistyksen  hallitus, veljeskil-
tojen puheenjohtajat, sekä sidos-
ryhmien ja toimintamme tukijoi-
den edustajat. Erilliset kutsut jae-
taan jäsenten ilmoittamiin osoit-
teisiin sekä internetin välityksellä 
sähköpostitse.

Osallistumme itsenäisyys-
päivän tilaisuuksiin, joissa lip-
pumme osallistuu lippulinnaan 
ja perinteisesti avustamme tar-
vittaessa havulaitteiden laskussa.

Jouluaattona osallistumme 
sankarihaudoilla kunniavartioon, 
ainakin yhteen vaihtoon, vaihdon 
kesto ½ tuntia. Jäsenistöä suo-

sitellaan osallistumaan kotiseu-
tunsa vastaavaan toimintaan, 
ottamalla yhteyttä paikalliseen 
maanpuolustusjärjestöön ja Vaa-
sassa sekä lähialueella allekirjoit-
taneeseen. 

Toivotamme jäsenillemme 
ja kaikille merivartionaisille sekä 
-miehille perheineen mitä kau-
neinta syksyä!

Terveisin

Hannu Wallius 
puheenjohtaja

Pohjanlahden Merivartiokilta ry 
Bottniska vikens Sjöbevaknings gille rf 

Gulf of Bothnia Coast Guard Guild 
www.merivartiokilta.fi 

Pohjanlahden Merivartiokilta

Navigointielektroniikan luottomerkki:
TARKKA ●  TEHOKAS ●  KESTÄVÄ

NMEA-palkittua 
elektroniikkaosaamista.

Kaikki navigointiin, 
kommunikointiin ja 

valvontaan.
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Turun Rannikkotykistökilta

K irjoitan tätä artikkelia tors-
taina 31.10. Tänä vuonna 

ei vielä ole talvi näyttäytynyt 
Turun suunnalla, toisin oli vuo-
si sitten. 

Koska kyse on kirjoitus-
ajankohtaan verrattuna tulevas-
ta, niin menee arvailun puolel-
le. Kilta vieraili 5.11. Aboa Ma-
ressa (helppotajuisemmin Turun 
Merenkulkuoppilaitoksessa), ja 
sai tietoa tämä päivän merenku-
lun opetuksesta. Niin ikään kil-
lan perinteinen Syysjuhla pidet-
tiin 23.11. Turun Verkahovissa 
hyvän ruoan, tanssimusiikin ja 
ystävien seurassa. Illalla jänni-
tettiin myös, mikä pöytä korjaa 

eniten arpajaisvoittoja.
Itsenäisyyspäivänä kiltalaisia 

osallistui Varsinais-Suomen Kilta-
piiri ry:n järjestämään juhlalliseen 
seppeleenlaskuun Itsenäisyyden-
kivellä. Rannikon Puolustajan il-
mestymisen aikaan on myös Tal-
linnan ostosmatka lähellä.

Jouluaattona on kunniavar-
tio Sankariristillä ja Vapausso-
dan muistomerkillä Unikanka-
reella. 28. tammikuuta on Mar-
salkka Mannerheimin muistoti-
laisuus Sankariristillä ja 1.2. on 
MPKL ry:n Turvallisuuspolitiikan 
seminaari.

Killan vuosikokous on 22.2. 
2014 klo 14 Heikkilän Sotilasko-

dissa, jonne toivotetaan runsasta 
osallistumista.

Taas vuonna 2013 olemme 
saaneet ilahduttavasti uusia jä-
seniä. Sopiiko sinulle arvoisa jä-
sen, että saat yhden uuden jä-
senen liittymään mukaan vuon-
na 2014? Totuushan on, että jä-
sen tuo jäsenen. Vuoden lopus-
sa meitä olisikin sitten jo tupla-
määrä!

Kilta toivottaa Rannikon Puolus-
taja –lehden lukijoille rauhaisaa 
joulua sekä myötäistä merituul-
ta vuodelle 2014!

Tiedottaja Mikael Kaskelo

Talven kunniaksi keväinen kuva saaristosta toukokuulta 2005.

mikael kaskelo
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

R annikkojääkärikillan sään-
töuudistus etenee. Killan 

ylimääräinen kokous vahvisti PR-
H:n muutamat korjausehdotuk-
set ja aluehallintovirastosta saa-
tiin lokakuussa lupa toimia am-
pumayhdistyksenä. Enää puut-
tuu PRH:n vahvistus, joka saa-
taneen ennen syyskokousta. 
Tämä kauan odotettu muutos 
helpottaa hallinnollisia asioita, 
mutta ennen kaikkea mahdollis-
taa ase- ja ampumatoiminnan, 
mikä kuuluu jokaiselle itseään 
kunnioittavalle reserviläisyhdis-
tykselle. Tätä toimintaa aktivoi-
malla saanemme toimintaam-
me mukaan enemmän nuorem-
pia rannikkojääkäreitä, joille voi-
daan sitten tarjota mahdollisuus 
esim. osallistua killan edustajina 
sotilastaitotapahtumiin.

Upinniemen Rannikkojää-
kärikoulussa muodostunut yh-
teishenki kantaa edelleen upe-
asti ja saa vihreäbarettiset ko-
koontumaan ”kymmenluku”-ta-
paamisiinsa huikean motivoitu-
neina. Kerta toisensa jälkeen 
osallistumisprosentti on usko-
mattoman korkea, tunnelma 
käsin kosketeltava ja tapaami-
sissa viihdytään. Rannikkojää-
kärikilta osallistui sekä 9. kurs-
sin että 5. kurssin kurssitapaa-
misten järjestelyihin ja oli pai-
kan päällä kertomassa sekä kil-
lan että MPK:n meripuolustus-
piirin toiminnasta. Jää nähtä-
väksi aktivoituuko näiden kurs-
sien rannikkojääkärit vapaaeh-
toiseen maanpuolustustoimin-
taan killan tai meripuolustuspii-
rin kautta. Tietoa saatiin ainakin 

jaettua ja innostus mukaan tu-
losta konkretisoitui heti muuta-
mina ilmoittautumisina.

Harmillista on, että ran-
nikkojääkäreiden vierailu ME-
RISK:un jouduttiin peruutta-
maan vähäisen osallistujamää-
rän vuoksi - tai paremminkin jo 
ilmoittautuneiden peruuttamis-
ten vuoksi. Tässä on tuumailun 
paikka yhdistysten yhteistoimin-
nalle, jota Sinisen Reservin hal-
litus on jo yrittänyt saada toimi-
vammaksi. Kaikkien kannalta oli-
si järkevää, että yhdistykset yh-
dessä järjestäisivät tapahtumian-
sa ja tutustumisretkiänsä niin, et-
tä osallistujia riittäisi kunnolla, ei-
vätkä järjestelyt muodostuisi ke-
nellekään taakaksi, puhumatta-
kaan, että ne olisivat turhia.

Yhdistysten yhteisyötä on 
myös Selviytymiskurssikokonai-
suus, joka ensi vuonna järjeste-
tään kolmena eri kurssina – tal-
vi-, kesä- ja sotilaskurssina. Kurs-
si on tarkoitettu lähtökohtaises-
ti erikoisjoukoille ja sitä ovat yh-
dessä tekemässä rannikkojääkä-
rit, laskuvarjojääkärit, erikoisraja-
jääkärit ja taistelusukeltajat. Ta-
voitteena on saada pv:ien tarpei-
ta mahdollisimman hyvin palve-
leva kurssikokonaisuus- yhdessä.

Rannikkojääkärit tarjoavat 
kaikille lehden lukijoille mahdol-
lisuuden osallistua yhteiseen ti-
laisuuteen nauttimaan vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 

Vapaaehtoista maanpuolustusta rannikkojääkäreille
antti rautiainen
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hedelmistä, tällä kertaa hen-
gen kohottamisesta. RannJP:n 
perinneyhdistyksen ja Rannik-
kojääkärikillan yhteinen ”Talvi-
sodan muistoja ja adventin lau-
luja”-konsertti järjestetään nyt 
jo kolmatta kertaa Upinnie-
men Merikappelissa lauantaina 

Vapaaehtoista maanpuolustusta rannikkojääkäreille

30.marraskuuta. Tästä on hyvä 
jatkaa toivottavasti lisääntyvää 
yhteistyötä.

Antoisaa itsenäisyyspäivää, 
rauhallista joulun alusaikaa se-
kä akkuja lataavaa joulun aikaa 
rannikkojääkäreille ja lehden lu-
kijoille toivotellen!

puheenjohtaja Antti Rautiainen
Rannikkojääkärikilta ry

antti@rautiainen.fi, 
gsm 050-5561825

puheenjohtaja Mika Kiuru
RannJP:n perinneyhdistys ry

mika.kiuru@finnair.com
gsm 050-3926866

RannJP:n perinneyhdis-
tys ry ja Rannikkojääkä-
rikilta ry toivottavat ran-
nikkojääkäreille ja muil-
le lehden lukijoille hyvää 
itsenäisyyspäivää ja rau-
hallista joulun aikaa!

MERIV:ien eläkkeelle siirtyneen komentajan kontra-amir Veli-Jukka Pennalan viimeinen johtoryhmän kokous 
Dragsvikissa ja illallinen upseerikerholla. Tilaisuudessa kontra-amir Pennalalle luovutettiin kultainen rannikkojääkärimi-
tali, jota olivat luovuttamassa Teikarin Taistelijoiden vt. pj Ahti Matikainen ja Rannikkojääkärikillan pj Antti Rautiainen.

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet 
tunne muita ampujia? Ota yhteys 
killan ampumavastaavaan Jussi 
Hermuseen (jussi.hermunen@
gmail.com 050 506 0991) ja 
kerro asuinkuntasi sekä kiinnos-
tus (kivääri, pistooli, haulikko 
tms.), niin saat tietoa lähellä ole-
vista ampujista. Ammuntaa ta-
hoillaan harrastavia on jäsenis-

tössä useita ainakin Turussa se-
kä Helsingissä, ja mukaan mah-
tuu. Lainakalustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa ran-
nikkojääkäri-toiminnasta löytyy 
tämän lehden lisäksi myös killan 
nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja 
sieltä Rannikkojääkärikilta) tai vie-
lä paremmin Facebook’sta (Ran-
nikkojääkärikilta).

antti rautiainen
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R annikkojääkärikoulu toi-
mi Upinniemessä 1979-

1989 tuottaen kaikkiaan 9 kurs-
sia. Koulun käyneiden kurssita-
paamiset alkoivat isommassa 
mittakaavassa vuonna 2003, 
jolloin 5. kurssin 116 kotiutu-
neesta 87 suuntasi kulkunsa 
takaisin Upinniemeen. Tämän 
jälkeen kurssitapaamisia on to-
teutettu useampia ja viimeisim-
mät tänä syksynä 6.syyskuuta 
sekä 12.lokakuuta.

Syyskuussa kokoontui 9. 
kurssin 62 rannikkojääkäriä 
Dragsvikin sotilaskotiin, jossa oli 
mahdollisuus nauttia aamupala. 
Päivä jatkui VAARANNJP:n ko-
mentajan, kom Juha Torkkelin 
esityksellä tämän päivän rannik-
kojääkärikoulutuksesta. Hänen 
jälkeensä Rannikkojääkärikillan 
pj Antti Rautiainen kertoi MPK:n 
meripuolustuspiirin toiminnasta 

RannjK:n kurssit 9 ja 5 
– rannikkojääkärihenki korkealla

ja vapaaehtoisesta maanpuolus-
tustoiminnasta sekä killasta. Toi-
minnallinen osuus aloitettiin ruo-
kailun jälkeen PASI:en esittelyl-
lä, jonka ammattitaitoisesti te-
ki killan Markus Markelin. Seu-
rasi siirtyminen Syndaleniin, jos-
sa päivä jatkui rastikoulutuksel-

la. Rasteina olivat tutustuminen 
G-veneeseen ja Jurmoon, kajak-
kikisa killan uusilla kajakeilla se-
kä Jukka Juvosen ja allekirjoit-
taneen vetämä kartta-, paikan-
nus- ja viuhkapanos 2010-ras-
ti. Loppuiltapäivä sujui Rannik-
kojääkäri-museossa sekä Tei-
karin kivellä, jolle laskettiin vih-
reäbarettisten yhteinen kukkalai-
te Teikarin taistelijoiden muistol-
le. Sauna ja sen päälle illallinen 
upseerikerholla kruunasivat päi-
vän. Päivän järjestelyistä isoim-
man vastuun kantoivat evl Juha 
Mälkki, kom Juha Torkkeli ja Ja-
ri Kupiainen, kaikki 9. kurssilta, 
sekä kilta. Päivä oli MPK:n me-
ripuolustuspiirin sotilaallisia val-
miuksia palveleva kurssi, jonka 
kurssimaksut Rannikkojääkärikil-
ta maksoi. Rannikkojääkärit kiit-

RannjK:n 9. kurssin rannikkojääkärit valmiina starttiin.

Kartta- ja paikantamisrastilla RannjK:n 9. kurssin rannikkojääkärit.

antti rautiainen

antti rautiainen
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

RannjK:n kurssit 9 ja 5 
– rannikkojääkärihenki korkealla

tävät myös UUD PR:a sekä VAA-
RANNJP:a saamastaan tuesta!

Lokakuussa oli 5. kurs-
sin toinen kurssitapaaminen, 
kun palvelukseen astumises-
ta oli kulunut 30 vuotta. En-
simmäisen kerran lukuihin ei 
ihan päästy, mutta Upinnie-
meen saapui kuitenkin 74 ran-
nikkojääkäriä. Päivä alkoi elo-
kuvasalissa, jossa ensin nau-
tittiin aamukahvit. Kahvien jäl-
keen tapaamisen toinen primus 
motor evl Juha Kurenmaa ker-
toi päivän ohjelmasta ja esitteli 
SLMEPA:n komentajan komdri 
Markus Aarnion. Komdri Aarnio 
kertoi ensin merivoimista se-
kä SLMEPA:sta ja jatkoi koke-
muksillaan SEAL-koulutukses-
sa Kaliforniassa. Esityksen jäl-
keen evl Kurenmaa 5. kurssin 
puolesta kiitti asiaankuuluvasti 
komdri Aarniota. Kurssin aikai-
nen koulun johtaja evl evp Mat-
ti Mökkönen kertasi koulun ai-
kaisia tapahtumia ja allekirjoitta-
nut kertoi jälleen vapaaehtoises-
ta maanpuolustuksesta sekä kil-
lasta. Päivä jatkui baretit pääs-
sä kukkalaitteen laskulla Teika-
rin kivelle sekä tutustumisella 
kasarmiin. Sotilaskodin munk-
kikahvien jälkeen joukko kulje-
tettiin Jurmoilla Suomenlinnaan, 
jossa oli vuorossa saunominen 
MERISK:n saunassa sekä illal-
linen upseerikerholla. Illallisella 

toinen päivän primus motoreis-
ta eli Henry Harmia piti juhla-
puheen, muutoin nautittiin ker-
hon antimista sekä hyvästä seu-
rasta. Päivä oli pääosin omakus-
tanteinen, mutta rannikkojääkä-
rit kiittävät SLMEPA:ta sekä ME-
RISK:a saamastaan tuesta! Kil-
ta kustansi osallistujille Viipurin-
lahden vuoden 1944 taisteluis-

ta kertovan DVD:n.
Kummassakin tapaamises-

sa tunnelma oli huikean kor-
kealla, mikä osallistumisaktiivi-
suuden lisäksi kertonee palve-
luksen aikana muodostuneesta 
yhtenäisyydestä sekä rannikko-
jääkärihengestä.

Antti Rautiainen
5. kurssin rannikkojääkäri

Jalkaväenristiä luovuttamassa Rannikkojääkärikillan ja MPK:n meripuolus-
tuspiirin aktiivireserviläiselle vääp res Jukka Juvoselle VAARANNJP:n ko-
mentaja kom Juha Torkkeli ja Rannikkojääkärikillan pj Antti Rautiainen.

antti rautiainen
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L aivaston Sukeltajakilta vie-
raili syyskuun puolivälissä 

Tallinnan laivastoasemalla tu-
tustumassa Viron merivoimien 
sukeltajakoulutukseen. Tilai-
suuteen osallistuttiin killan pu-
heenjohtajan komkapt evp Ta-
pani ”Aku” Korhosen johdolla.

Matkaan lähdettiin edel-
lisenä iltana Tallinnan-laivalla, 
jonka business loungessa ko-
koonnuimme lähtöselvityksen 
jälkeen. Esittäytymiskierroksen 
jälkeen Aku luotsasi porukan tu-
levaan ja kävi läpi matkan ohjel-
man sekä majoitusasiat.

Tallinnassa pienten vas-
toinkäymisten jälkeen päästiin 
majoittumaan. Vastoinkäymiset 
eivät matkalaisia suuremmin 
haitanneet, sillä viihtyisä hotel-
li, hyvä seura ja hurtti huumori 
auttoivat kiperässä tilanteessa.

Tallinnan laivastoasemalla 
sukeltajakiltalaiset otti vastaan 
sukeltajajoukkueen johtaja ylil 
Priit Kaasikmäe, jonka mielen-
kiintoista ja suomenkielistä  esi-
tystä Viron sukeltajatoiminnasta 
ja -koulutuksesta päästiin seu-
raamaan.

Esityksessään ylil Kaasik-
mäe kertoi Viron sukeltajakoulu-
tuksesta Liepajan laivastoase-
malla, jossa koulutetaan kes-
kitetysti Baltian maiden sotilas-
sukeltajat. BNDTC–keskuksen 
(Baltic Nations Divers Training 
Center) koulutusopit on haet-

tu Norjasta ja osa koulutukses-
ta tapahtuu Virossa muutaman 
viikon mittaisella syväsukeltaja-
jaksolla. Koska sukeltajakoulu-
tus on Baltian maille yhteinen 
ja koulutus joudutaan antamaan 
englanniksi, on kielen hallinta 
perusedellytys kurssilaisille ja 
osa kurssin pääsyvaatimuksia.

Laivastoasemalla oli mm. 
siirrettävä painekammio, joka 
lähiaikoina korvataan uudella 
kiinteällä painekammiolla. Kam-
miokeskus tulee palvelemaan 
Viron alueelta tulevia painehoi-
totapauksia, jotka tällä hetkellä 
hoidetaan joko Turussa tai Lie-
pajan BNDTC-keskuksessa.

Sukellustoimintaan käytet-

tävä muu kalusto oli nykyaikais-
ta ja pitkälle samaa kuin Upin-
niemen Sukeltajakoululla. 

Vierailun jälkeen kiltavel-
jet kävivät tutustumassa viime 
vuonna avattuun Merimuse-
on korkeatasoiseen ja hienosto 
esille pantuun näyttelyyn Len-
nusadamissa, joka oli kävely-
matkan päässä laivastoasemal-
ta. Paluumatka sujui mukavissa 
tunnelmissa Tallinnan-laivalla ja 
suunnitteilla oli jo seuraava vie-
railu Latviaan, Baltian sukeltaja-
koulutuksen ytimeen. 

Laivaston Sukeltajakilta 
Kipinämies Jarmo eli 

Jarmo Kuusinen

Sukeltajakilta vierailulla Tallinnassa

Isäntänä vierailijoille toimi yliluutnantti  Priit Kaasikmäe, joka Tallinnan 
Sukeltajakoululla vastaanotti Laivaston Sukeltajakillan muistolaatan pu-
heenjohtaja Tapani Korhoselta.

Jarmo kuusinen

Laivaston Sukeltajakilta
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Vuodet ovat vierineet ja 
muistot jäivät, näinhän 

on tapana sanoa. Huhtikuus-
sa 2012 juhlimme Upinnie-
messä laivamme Suomeen tu-
lon 50-vuotispäivää. Lähes sa-
ta veteraania oli paikalla ja vie-
lä Royal Navyn veteraanejakin 
Englannista asti oli jaksanut 
tulla muistelemaan laivaansa ja 
nuoruuttansa sillä.

*   *   *

Pienenä yhteenvetona siitä mi-
tä vuosien varrella on saatu ai-
kaan niin mm.
 – filmitallenteina on nykyfor-

maatissa (DVD) laivastam-
me kertovaa materiaalia 

 – edellisen Master-nauhat 
(Betacam)

 – suurikokoinen pienoismalli 
Bay-luokan fregatista, mo-
difioitu Matti Kurjen asuun 
1966

 – monia yhteisiä tilaisuuk-
sia on järjestetty kulunei-
na vuosina, jopa laivam-
me entisten purjehtijoi-
den (Royal Navy ikäluok-
ka 1928) kanssa on ta-
vattu rommimukin ääres-
sä 5 kertaa

 – laivamme ensimmäisen 
päällikön Matts Wikbergin 
arkisto on allekirjoittaneel-
la työn alla 

 – lukuisia valokuvia on tal-
lennettu

 – laivamme kaikista ulko-
maamatkoista tehty maail-
mankartta

*   *   *

Luonnonlain mukaan veteraa-
nien joukko on harveneva jouk-
ko. Mutta veteraanien henki ei 
saa olla poistuva henki. 

Jaakko Porkan johdolla 
huhtikuussa 1983 Merisota-
koulun tiloissa perustettu ”Pe-
rinneosasto” alkaa nyt olla tien-
sä päässä?

Rannikonpuolustaja -leh-
dessä 2012 pyysin palautet-
ta siitä, mitä tehdään jatkos-
sa. Valitettavasti mitään ei ole 
kuulunut – uudistan pyyntöni 
palautteesta. Nähdäänkö ”Pe-
rinneosasto” vielä tarpeellisek-
si? Voitaisiinko esimerkiksi ker-
ran vuodessa – huhtikuussa? – 
kokoontua lounaan merkeissä?

*   *   *

Brittien tekemää kirjaa laivas-
tamme on vielä saatavissa: Ro-
yal Navyn veteraanien teke-
mä kirja on nimeltään ”Ships-
hape and Bristol Fashion”. Te-
kijä HMS Porlock Bay -yhdis-
tyksen puheenjohtaja  Roger 
Smith (1927-2011). ISBN 978 
1 906050 20 7. Kirjassa on 

oma lukunsa ”Liaison With the 
Finnish Veterans”.

*   *   *

Laiva tuntuu vielä puhuttavan 
monia mukana olleita – allekir-
joittaneeseen se myös jätti läh-
temättömät jälkensä – se oli hie-
noa aikaa! 

Liittykää Laivastoon ja näh-
kää maailmaa oli mottomme 47 
vuotta sitten …..!

Ilkka J Ignatius
Sotilasmestari

Matti Kurjella 1966 (Alikersantti)
Palautetta saa lähettää  
ijignati(at)luukku.com

Madetie 4 A 5, 02170 ESPOO
Gsm 040-5050 685

Sotilasmestari Ilkka J Ignatius

Kai muistat kannella kun fregatin …..

Matti Kurjen Purjehtijat – Perinneosasto
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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
Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Antti Rainio
Korkeavuorenkatu 17 b 10
00130 Helsinki
GSM 050-4414 150
rainioa@gmail.com

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

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Timo Hirvonen
SMMEPA, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@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 Robin Elfving
Kauppiaankatu 2, 00160 Helsinki
GSM 040 8544251
robin.elfving@mac.com

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 Petri Leppäkoski
Perälänkatu 10, 20540 Turku
GSM 040 5946350
petri.leppakoski@saunalahti.fi

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 Tapani Korhonen
Upiniemeimen rantatie 20A 6, 
02470 UPINNIEMI tai
Olofsborg 13 A, 10710 
SNAPPERTUNA
GSM +358(0)40 558 3194
tapanikorhonen@kolumbus.fi 
tapani.korhonen@kotikone.fi
www.laivastonsukeltajakilta.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi
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Rannikon Puolustajan  
teemat 2014
1/2014 Merivoimat osana 

kokonaisturvallisuutta

2/2014 Minne menet 
meripuolustuksen 
vapaaehtoiskenttä?

3/2014 Merivoimien kehittäminen 
– hankemaailma

4/2014 Uudistuneet Merivoimat  
– paluu entiseen?

Tapahtumakalenteri 2014

www.rannikonpuolustaja.fi

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

16.1. Meriupseeriyhdistyksen 
kuukausikokous Merivoi-
mien Esikunnassa (s. 78)

6.2. Meriupseeriyhdistyksen 
kuukausikokous Maanpuo-
lustuskorkeakoululla (s. 78)

28.1. Marsalkka Mannerheimin 
muistotilaisuus Sankariristil-
lä Turussa (s. 90)

1.2. MPKL ry:n Turvallisuuspoli-
tiikan seminaari (s. 90)

22.2. Turun Rannikkotykistökillan 
vuosikokous Heikkilän 
Sotilaskodissa (s. 90)




