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Pääkirjoitus

A iemmin sotilaat kes-
kittyivät vastaamaan 
kysymykseen, miten 

Suomea puolustetaan. Nykyään 
Puolustusvoimat joutuu yhä 
useammin vastaamaan kysy-
myksen, miksi Suomea on val-
mistauduttava puolustamaan.

Turvallisuuskäsitettä ja sen 
sisältöä on myllätty ja päivitetty 
viime aikoina paljon. Sisäinen ja 
ulkoinen turvallisuus muodosta-
vat monipuolisen kirjon erilais-
ten uhkien torjuntakeinoja.

Kaikkien turvallisuutta 
tuottavien viranomaisten ole-
misen oikeutus syntyy uhkasta, 
jonka torjuntaan ne on perustet-
tu, koulutettu ja varustettu. Kun 
esimerkiksi poliisi torjuu rikolli-
suutta ja Rajavartiolaitos laiton-
ta maahantuloa, suojaa asevoi-
mat Suomea ulkoisilta uhkilta.

Suomessa uhkien torjun-
nan tehokas ratkaisu on ollut 
laaja yhteistyö, kokonaistur-
vallisuus. Jokaisella toimijalla 
on oma vastuualueensa, mut-
ta yhteistoiminnalla tehostetaan 
turvallisuusviranomaisten ja yri-
tysten toimintaa sekä resurssien 
käyttöä. Kansainvälinen yhteis-
toiminta EU:ssa ja Natossa vie-
vät samaan suuntaan.

Myös Puolustusvoimien re-
sursseja ja suorituskykyjä on jär-
kevää käyttää monipuolisesti en-
nen päätehtävän, maan aseelli-

sen puolustuksen käynnistymis-
tä. Samalla ”ammattitappajan” 
tehtäviä ei kuitenkaan pidä kor-
ruptoida.

Karuhkon sanonnan mu-
kaan ihmisen on hyvien teko-
jensa lisäksi kuoltava päästäk-
seen taivaaseen. Jotta rannikon 
puolustaja kykenee päätehtä-
väänsä, hänen täytyy viime kä-
dessä valmistautua tappamaan. 
Puolustusvoimien on pystyttä-
vä ylläpitämään päätehtävänsä 
mukainen asenne, menetelmät 
ja varustus samalla, kun se tu-
kee muita viranomaisia.

Rannikon puolustajan kan-
nalta ongelman ydin on kirkas-
taa päättäjien ja kansalaisten 
kuvaa uhkasta uhkailematta ja 
pelottelematta. Asia on sensitii-
vinen, sillä uhka tulee rajojem-
me ulkopuolelta. Ja sotilaathan 
eivät (ulko)politikoi. Realistisesta 
uhkakuvasta sekä halusta suo-
jata kansalaiset ja nykyinen yh-
teiskuntajärjestyksemme tuota 
uhkaa vastaan syntyy tahto tai 
ainakin älyllinen pakko pitää yl-
lä uskottava puolustus.

Puolustusvoimien suori-
tuskykyä voi ja pitää hyödyntää 
muiden viranomaisten tukemises-
sa sekä kansainvälisten velvoittei-
den täyttämisessä. Tällä yhden 
raiteen politiikalla ei kuitenkaan 
saa hämärtää ja liudentaa valmis-
tautumista päätehtävään.

sakari MartiMO

Rannikon Puolustaja osana
kokonaisturvallisuutta

Rannikon Puolustajan varjo viipy-
mässä Russarön linnakkeen 9,2 
tuuman Bethlehem-tykin kilvessä. 
Laatassa lukee seuraava teksti: 

"Talvisodan toisena päivänä kar-
koitti Russarön järeä patteri tu-
lellaan aluevesillemme tunkeutu-
neen neuvostoliittolaisen risteilijän 
"Kirovin" sekä kaksi hävittäjää.  
Tämän taistelun jälkeen ei hyök-
kääjä enää uskaltautunut patterin 
tulen ulottuville.  
Patteri oli täyttänyt tehtävänsä.  
HanRPsto 1.8.1997"
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Suomen sotilaallinen asema on pitkällä aikavälillä pysynyt ennallaan. Puo lus tus

ratkaisumme peruspilarit ovat edelleen koko maan puolustaminen, alueellinen puo

lustus, yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. Itsenäinen ja tur

vallisuusympäristöön nähden riittäväksi mitoitettu puolustuskyky on liittoutumatto

malle maalle välttämätön. 

Merivoimat puolustus-
voimauudistuksessa

Kari Takanen
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen.

Kom
entajan kynästä
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S uomi on riippuvainen 
meriyhteyksistä. Meri-
puolustuksella on kes-

keinen merkitys näiden yhteyk-
sien suojaamisessa. Suomen 
meripuolustus on ollut pitkässä 
muutosprosessissa 90-luvul-
ta alkaen kylmän sodan päät-
tymisen seurauksena. Käynnis-
sä olevaa puolustusvoimauudis-
tusta ja siinä merivoimauudis-
tusta on pitkään valmisteltu ja 
varsinainen toimeenpano on nyt 
todenteolla käynnissä. Vuoden 
2013 lopussa lakkautettiinn 
merivoimissa Merivoimien Tut-

kimuslaitos ja Kotkan Rannikko-
pataljoona. Kuluvan vuoden lo-
pussa lakkautetaan meripuolus-
tusalueet ja Merivoimien Mate-
riaalilaitos. Uusina joukko-osas-
toina 1.1.2015 aloittavat Ran-
nikkolaivasto Turussa ja Rannik-
koprikaati Upinniemessä. Muis-
sa organisaatiossamme tapah-
tuu myös muutoksia. Toimeen-
pantavat organisaatiouudistuk-
set vaikuttavat suoraan merivoi-
mien johtamiseen niin normaa-
li kuin poikkeusoloissa. Syntyy 
jotain uutta, mutta myös jotain 
tuttua vanhaa!

On hyvä tiedostaa että 
käynnissä oleva uudistus kos-
kee koko merivoimia ja sen hen-
kilöstöä tavalla tai toisella! Eri-
laiset tukipalvelut uudelleenor-
ganisoidaan ja keskitetään puo-
lustusvoimalliseksi toiminnoiksi 
perustettavaan Puolustusvoimi-
en Palvelukeskukseen 2015 al-
kaen. Myös 2015 alussa perus-
tettava Puolustusvoimien Logis-
tiikkalaitos muuttaa monia meri-
voimien nykyisiä toimintatapoja 
materiaalimme kunnossapidos-
sa ja sen elinkaaren ylläpidos-
sa. Tuleva Logistiikkalaitos vas-
taa jatkossa myös merivoimien 
materiaalin uudishankinnoista. 
Muutoksen yhteydessä tehdään 
myös muita toiminnallisia muu-
toksia: valvontaa ja johtamista 
ja johtamisjärjestelmiä keskite-
tään Merivoimien Esikuntaan. 
Joukko-osastojen tehtävissä 
painottuvat nykyistä enemmän 
koulutus ja valmiuden ylläpito. 
Käynnissä olevassa muutokses-
sa myös toimintaa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen suun-
taan kehitetään ja tiivistetään.

Puolustusvoimissa toimi-
taan tällä hetkellä budjettileik-
kausten takia lasketulla toimin-
nan tasolla, joka näyttäytyy joil-
lakin osa-alueilla jo suoritusky-
kyämme ja uskottavuutta heiken-
tävästi. Puolustusvoimauudis-
tuksen tavoitteen mukaisesti toi-
minnan taso palautetaan vuon-
na 2015 uudistusta edeltäneel-
le tasolle, eli vuoden 2010 ta-
solle. Merivoimissa tämä tarkoit-
taa muun muassa alusten kasva-
vaa merellä oloa ja varusmiesten 
maastovuorokausien nostoa 35 
vrk tavoitetasolle. Vuosittain kou-

kaptl klaus FrOMhOlz, slMepa
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lutettavien reserviläisten määrä 
nostetaan vastaamaan sodan 
ajan kokoonpanoamme. Toi-
minnan tason palautus on tär-
keätä, jotta merivoimissa kye-
tään ylläpitämään sitä korkeaa 
suorituskykyä ja osaamista jota 
jokapäiväinen valmiutemme ja 
tehtäviemme täyttäminen edel-
lyttää, puhumattakaan sodan 
ajan tehtävien edellyttämistä 
valmiuksista. 

Meripuolustuksen kehit-
tämisohjelman päämääränä 
on kehittää meripuolustuk-
sen kykyä alueelliseen meren-
hallintaan merellisten hyökkä-
ysten torjumiseksi. Alushank-
keista keskeisin on uuden mii-
nantorjuntalaivueen rakenta-
misen ja käyttöönoton lop-
puunsaattaminen. Aluksista 
kolmas ja viimeinen, Vahter-
pää vastaanotetaan vuoden 
2014 aikana. Uuden miinan-
torjuntalaivueen operatiivinen 
valmius saavutetaan vuonna 
2017 mukaan lukien valmius 
sotilaalliseen kriisinhallintaan 
yhdellä aluksella.

Vuoden 2014 aikana to-
teutetaan pääosa peruskor-
jattujen Rauma-luokan oh-
jusveneiden vastaanotto- ja 
koeajotoiminnasta. Peruskor-
jatun Rauma-luokan opera-
tiivinen valmius saavutetaan 
vuonna 2014. Tulevina isoi-
na hankkeina on Laivue2000 
ja Pansio-lk:n peruskorjaukset 
(MLU) sekä 2020-luvulla Lai-
vue2020 hanke.

Merivoimien rannikol-
la toimivien joukkojen mate-

riaalista valmiutta kehitetään 
jatkamalla rannikkojoukkojen 
käyttöön tulevien veneiden 
hankintaa (U-700/Jehu-lk) ja 
toteuttamalla muita materiaa-
lihankintoja. Hankkeella tur-
vataan joukkojen liikkuvuus ja 
tulivoima, sekä täydennetään 
niiden johtamis- ja pimeätoi-
mintakykyä. 

Vanhenevasta aluskalus-
tosta ja materiaalista luovu-
taan vaiheittain. Luopumisten 
kautta vapautuvia resursseja 
siirretään uusien suoritusky-
kyjen kehittämiseen. Merkit-
tävin yksittäinen poistuva suo-
rituskyky on miinalaiva Poh-
janmaa.

Käynnissä olevan muu-
toksenkin aikana merivoimat 
ylläpitää alueellisen koskemat-
tomuuden valvonnan ja turvaa-
misen suorituskyvyn korkeal-
la tasolla kuten myös valmiu-
den tukea muita viranomaisia 
ja muuta yhteiskuntaa. Kykyä 
osallistua kansainvälisiin tehtä-
viin kehitetään suunnitelmalli-
sesti kahden- ja monikansalli-
sen yhteistoiminnan ja harjoi-
tustoiminnan avulla. Materiaa-
li luo perustan suorituskyvyl-
le, mutta kalusto ei yksin riitä 
vaan on oltava myös oikeat ja 
tehokkaat toimintamentelmät 
sekä osaava henkilöstö järjes-
telmiä käyttämään. Kehittämi-
sessä ja toiminnassa on ylläpi-
dettävä tasapainoa eri osate-
kijöiden välillä. Vain näin voi-
daan saada aikaiseksi toimiva 
kokonaisuus ja suorituskykyi-
set merivoimat.

Yleisesikuntaeversti,    professori, valtiotieteiden maisteri

Matti Uolevi    Lappalainen 27.7.1929 – 9.1.2014

R annikkotykkimies, 
evers ti Matti Lappalai-
nen syntyi Hangossa 

26.7.1929. Perheen isä, soti-
lasvirkamies August Lappalai-
nen palveli Erillisessä Rannik-
kotykistöpatteristossa Russa-
rössä, missä perhe myös asui. 
Russarö ja Hanko juurtuivat sy-
välle Matti Lappalaisen muistoi-
hin. Muutto Helsinkiin toi kou-
luksi ”Norssin” ja ylioppilasla-
kin keväällä 1949. Varusmies-
palvelus tapahtui Turun Rannik-
kotykistörykmentissä ja Meriso-
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takoulun Reserviupseerikurssil-
la 20 vuoden 1950 aikana. Val-
tiotieteiden maisteri Kirsti Hern-
berg ja yliluutnantti Matti Lap-
palainen vihittiin vuonna 1956.

Matti Lappalainen hyväk-
syttiin Merisotakoulun 23. ka-
dettikurssille, jonka hän päätti 
kadettikersanttina 1951. Vän-
rikin kotirykmentiksi tuli TRT 
ja palveluspaikaksi Utön lin-
nake. Ura jatkui Turun esikun-
nan kautta  opettajaksi ja Kan-
ta-aliupseeriosaston johtajaksi 
Merisotakouluun vuosiksi 1954 
– 59. Huolitellun ryhdikäs kap-
teeni univormussa m/36 on 
jäänyt silloisen upseerioppilaan 
muistiin. Sotakorkeakoulun me-
risotalinja alkoi syksyllä 1959. 
Koulun jälkeen avautui tie Pää-
esikunnan ja Puolustusministe-
riön näköalaa avartaviin esikun-
tatehtäviin vuosina 1961 – 69. 
PE:n operatiivinen osasto, Puo-
lustusministeriö, Puolustusneu-
voston sihteeristö ja PE:n suun-
nitteluosasto. Väliin mahtui MA 
tutkinto in War Studies Lontoos-
sa vuonna 1966. Lontoon ajal-
ta jäi kerrottavaksi humoristisia 
muistoja englantilaisten proto-
kollan kuvioista.

Matti Lappalaisen pitkäai-
kaisin työkenttä alkoi tutkimu-
supseerin tehtävissä Sotahis-
torian / Sotatieteen Laitoksel-

la 1969 jatkuen strategian toi-
miston päällikkönä ja päätyen 
everstinä Sotatieteen Laitoksen 
johtajaksi vuosiksi 1975 – 89. 
Laaja-alainen työ mahdollisti sy-
vällisen perehtymisen strategi-
an, sotahistorian ja sotilaspsy-
gologian alueisiin. Työ toi muka-
naan pitkäaikaisia  luottamus- ja 
julkaisutoimia eri tutkimusalojen 
yhdistyksissä ja neuvottelukun-
nissa niin Suomessa kuin ulko-
mailla.

Rannikkotykistöaselajiin 
liittyvä julkaisutoiminta säilyt-
ti rannikkotykkimiehen sisim-
mässä oman ”vakipaikkansa”. 
Rannikon Puolustaja – lehden 
päätoimittajan tehtävät työllisti-
vät vuosina 1971-76. Rt-jouk-
ko-osastojen historiasarja syn-
tyi Matti Lappalaisen  ohjauk-
sessa 1990-luvulla 7-osaisena 
kokonaisuutena. Aselajin kehi-
tys, mutta myös rajut muutokset 
1990-luvun lopulla olivat 1989 
reserviin siirtyneen everstin tar-
kan seurannan kohteina. Jää-
kärien historian arvostus ja tut-
kiminen olivat sotahistorijoitsi-
jan arvojärjestyksessä korkeal-
la.  Jääkäriperinteiden vaalijoi-
den lehden ”Parolen” päätoimit-
tajan tehtävä oli hänen vastuul-
laan vuosina 1990 – 94.

Matti Lappalainen oli vahva 
humanisti. Perehtyminen histo-

Yleisesikuntaeversti,    professori, valtiotieteiden maisteri

Matti Uolevi    Lappalainen 27.7.1929 – 9.1.2014

riaan ja sotilaspsykologiaan an-
toivat taustan monipuoliselle yh-
teiskunnalliselle osallistumisel-
le. Rotary-toiminta oli vuodes-
ta 1981 lähtien mukana evers-
tin viikko-ohjelmissa. Sodissam-
me taistelleiden inkeriläisten ve-
taraanien tukeminen aloitettiin 
1992 rotary-veli Matin aloittees-
ta ja johdolla. Rotarien ”laajin” 
vastuualue, Piiri 1420 Helsin-
gistä Baltian kautta Vladivos-
tokiin oli piirin governorin Mat-
ti Lappalaisen vastuulla 1992 
– 93. Yllättäviäkin kokemuk-
sia kertyi ensiaskeliaan ottavan 
”uuden” Venäjän klubeissa vie-
raileelle governorille. Näyttävä 
kirja ”The Marshall of Finland 
Mannerheim” vuonna 1989 
kruunasi tutkijan monien julkai-
sujen ja kirjoitusten luettelon. 
Matti Lappalainen oli Ranik-
koupseeriyhdistyksen, Itä-Hel-
singin Rotaryklubin ja usean 
muun yhdistyksen kunniajäsen. 

Matti Lappalainen siunat-
tiin viimeiselle matkalleen Hel-
singissä lauantaina 8. helmi-
kuuta lähimpien omaisten ja 
ystävien läsnäollessa!

Kunniaa rannikkotykkimie-
hen, tutkijan, humanistin ja ys-
tävän muistolle ja elämäntyölle 
tehden!

Asko Kilpinen

In M
em

oriam
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S euraavissa artikke-
leissa kokonaisturval-
lisuutta tarkastellaan 

käsitteellisesti painottaen kui-
tenkin merellistä toimintaympä-
ristöä. Turvallisuuskomitean ar-
tikkeli muodostaa valtakunnal-
lisen tason viitekehyksen ko-
konaisturvallisuuden teemal-
le. Merenkulun turvallisuus ja 
häiriötön kulku on valtakunnal-
lemme ja sen kansalaisten elin-
mahdollisuuksille kriittinen teki-
jä. Tätä osiota kokonaisturvalli-
suudesta tarkastellaan keskeis-
ten merenkulun viranomaistoi-

mintojen näkökulmasta. Yksilö-
kohtaista turvallisuutta ja osaa-
mista tarkastellaan Meriturvan 
artikkelissa. Kyberulottuvuus 
on ottamassa oman paikkansa 
sodankäynnin ulottuvuuksis-
sa muiden rinnalla. Viimeisen 
vuoden aikana kenellekään tus-
kin on jäänyt epäselväksi kybe-
rin olemassaolo, tiertoverkkojen 
haavoittuvuus ja yhteiskuntam-
me alttius tiedustelulle ja erilai-
sille haittaohjelmille. Ajatuksia 
herättävä artikkeli kyberistä on 
erittäin ajankohtainen ja se pyr-
kii tuomaan ilmiön lähemmäksi 

yksittäistä lukijaa.
Maanpuolustustiedotuksen 

suunnittelukunnan haastattelu-
tutkimuksessa 2013 vain joka 
viides suomalainen uskoo ylei-
sen turvallisuudentunteen pa-
rantuvan lähivuosina. Lähes 
puolet arvioi, että elämme lähi-
tulevaisuudessa tulevaisuudes-
sa entistä turvattomammassa 
ympäristössä. Katastrofaalisista 
tai ulkoisista uhkista ei niinkään 
kanneta huolta, vaan lähempä-
nä ovat nykyisten saavutusten 
menettäminen ja lähimmäisiin 
kohdistuvat uhat. Sotilaallisten 

Kokonaisturvallisuus  
on yhteinen asiamme
Kaikille tuttu ja turvallinen käsite kokonaismaanpuolustus on viimeisen vuosikym

menen kuluessa laajentunut ja syventynyt. Maamme ollessa entistä riippuvaisempi 

monimutkaisista poliittiisista, informatiivisista, sotilaallisista ja taloudellisista maail

manlaajuisista suhteista, ovat turvallisuuden ja sitä myötä turvallisuusuhkien käsit

teet laajentuneet huomattavasti. Turvallisuutta tarkastellaan nykyään entistä koko

naisvaltaisemmin, puhutaan kokonaisturvallisuudesta.

Tuomas Tiilikainen
Komentaja Tuomas Tiilikainen. Apulaisosastopäällikkö,  
Merivoimien esikunnan suunnitteluosasto.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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uhkien olemassaolo säilyy, mut-
ta se ei vaikuta olevan kyselyn 
mukaan olevan ihmisten mie-
lessä päällimmäisenä. Nykyi-
set uudet uhkat ovat usein kas-
vottomia, joten ne ovat siten 
myös vaikeasti määritettäviä 
ja torjuttavia. Turvallisuus tai 
toisaalta turvattomuus on hy-
vin henkilökohtainen tunne. 

Merivoimilla, yhdessä 
muiden merellisten viran-
omaisten kanssa, on selkeä 
kokonaisturvallisuutta tuke-
va rooli. Merivoimien kaik-
ki tehtävät, Suomen soti-
laallinen puolustaminen, mui-
den viranomaisten tukeminen 
ja osallistuminen kansainväli-
seen sotilaalliseen kriisinhallin-
taan, tukevat osaltaan maam-

me kokonaisturvallisuutta. Me-
rellisten tehtävien toteutus ja toi-
mintojen kooordinointi yhdessä 
muiden merellisten toimijoiden 
kanssa on sujuvaa ja arkista. 

Tämä on erinomainen esimerk-
ki turvallisuusstrategian mukai-
sesta eri hallinnonaloja ja toimi-
joita yhdistävästä toiminnasta, 
jolla pieni valtio varautuu ja vas-

taa uusiin uhkiin kustannuste-
hokkaasti ja joustavasti. 

Vanhan sanonnan mukaan 
ketju on yhtä vahva kuin sen 
heikoin lenkki. Kokonaisturvalli-

suus on enemmän kuin pelk-
kä ketju, se on useiden eri 
ketjujen muodostama verk-
ko, jolla pyritään hallitse-
maan valtion itsenäisyyteen, 
väestön elinmahdollisuuksiin 
ja muihin yhteiskunnan elin-
tärkeisiin toimintoihin koh-
distuvia uhkia. Yhteiskun-
nan elintärkeät toiminnot tur-
vataan yhteistoiminnalla yksi-

lötasolle ulottuen. Niinpä myös 
Rannikon Puolustajan lukijoiden 
kannattaa tunnistaa oma huo-
mattava merkityksensä Suomen 
kokonaisturvallisuudelle.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta

Vain joka viides 
suomalainen 
uskoo yleisen 

turvallisuudentunteen 
parantuvan 
lähivuosina.

Mukana rannikkoa 
puolustamassa!

www.scania.fi
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T aloudellisten ja huolto-
varmuusnäkökohtien 
huomioon ottaminen 

johti yhteiseen varautumisperi-
aatteeseen, josta käytettiin ter-
miä kokonaismaanpuolustus. 
Sillä tarkoitettiin yleisesti kaik-
kia niitä sotilaallisia ja siviilialo-
jen toimia, joilla turvataan Suo-
men valtiollinen itsenäisyys se-
kä kansakuntamme elinmah-
dollisuudet ja turvallisuus kai-
kissa tilanteissa. Nykyään yh-
teiskunnan toimivuutta vaaran-
tavat uhkat ovat monipuolistu-
neet ja laaja-alaistuneet, minkä 
takia onkin kuvaavampaa pu-
hua kokonaisturvallisuudesta.

Kokonaisturvallisuuden 
konseptin kehitys on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ol-
lut nopeaa. Kylmän sodan jäl-
keiset muutokset johtivat kaik-
kialla länsimaissa laajaan tur-
vallisuustarkasteluun. Huo-
mio keskitettiin erityisesti kriit-
tisen infrastruktuurin suojaami-
seen. Suomessa perinteikäs ko-
konaismaanpuolustuksen kon-
septi vastasi tähän, mutta var-
sinaista strategiaa ei ollut. Niin-

pä sellainen laadittiin nimellä 
yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisen strategia, 
jonka ensimmäinen versio jul-
kaistiin kymmenen vuotta sit-
ten. Strategiaa päivitettiin seu-
raavan kerran jo kolme vuotta 
myöhemmin vuonna 2006 se-
kä viimeksi joulukuussa 2010, 
jolloin sen nimi uudistui Yhteis-
kunnan turvallisuusstrategiak-
si. Nopea päivittämisen tarve 
kuvastaa toimintaympäristön, 
ja erityisesti tietotekniikan, no-
peaa muutosta.  

Tämä kehitys on johtanut 
nykytilaan ja käytännössä koko-
naismaanpuolustuksen termin 
uuteen käyttötulkintaan; koko-
naismaanpuolustus = koko-
naisturvallisuus. Kokonaisturval-
lisuus on nykyisin toimiva käsite 
yhteiskunnan turvallisuusstrate-
gian laajan uhkakirjon mukais-
ten uhkien ennaltaehkäisemi-
seen ja hallitsemiseen. Olen-
naista on tunnistaa kokonaistur-
vallisuuden taustalla olevat kak-
si kokonaisuutta; ensinnäkin yh-
teiskuntamme elintärkeiden toi-
mintojen suojaaminen ja toisaal-

ta laaja-alainen yhteistyö. Kes-
kittyminen elintärkeisiin toimin-
toihin ohjaa resurssien käyttöä 
ja laaja-alainen yhteistyö var-
mistaa sen, että kaikkien olen-
naisten toimijoiden asiantunte-
mus voidaan hyödyntää. 

Kokonaisturvallisuus on 
lainsäädännön tukemaa 
kustannustehokasta 
yhteistyötä

Suomalaisen kokonaisturvalli-
suuden yksi peruskivi on lain-
mukaisuus ja viranomaisten sel-
keät turvallisuustehtävät. Val-
miussuunnittelua ei ole Suo-
messa säädetty yhden hallin-
nonalan tai erityisviraston tehtä-
väksi. Suomessa jokaisella hal-
linnonalalla ja monilla yrityksillä 
ja yhteisöillä on omat roolinsa ja 
vastuu omasta valmiudestaan. 
Tehtävien toteuttaminen edel-
lyttää toimivaa turvallisuustoimi-
joiden yhteistyötä, joka on suo-
malaista kokonaisturvallisuutta 
edistävä vahvuus. Yhteistyölle 
on kokonaisturvallisuuden sa-
teenvarjon alla luotu viime vuo-
sina selkeät toimintamallit, ja 

Kokonaisturvallisuus
– suomalaisen varautumisen malli

Vesa Virtanen
Turvallisuuskomitean pääsihteeri eversti Vesa Virtanen.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta

Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on pitkän kehityksen tulos. Kylmän sodan 

aikana lähtökohta oli yksiselitteinen; turvata sotilaallisen puolustuksen voimavarat 

mahdollisimman kattavasti, jos Suomeen hyökätään.
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varautuminen on tiivistä yh-
teiskuntamme eri tasoilla ja sitä 
myös harjoitellaan. Tästä viimei-
sin konkreettinen esimerkki on 
valtionhallinnon valmiusharjoi-
tus VALHA 2013, jossa teema-
na oli ajanmukaisesti kybertur-
vallisuus.  Siinä harjaannutettiin 
turvallisuuden kannalta tärkeää 
henkilöstöä hallinnon eri tasoil-
la, aina ylintä tasoa myöten, eri-
laisia ajankohtaisia häiriötilantei-
ta varten yhteiskuntamme elin-
tärkeiden toimintojen suo-
jaamiseksi. 

Kokonaisturvallisuu-
den malli on yhteiskunnal-
lemme kustannustehokas. 
Turvallisuustoimijoiden yh-
teistyö edellyttää koordi-
naatiota kaikilla toiminta-
tasoilla. Sillä varmistetaan, 
ettei eri viranomaisten vä-
lille synny päällekkäisiä 
suorituskykyjä. Jokaisel-
la viranomaisella on tär-
keä oma rooli, siten kuin 
siitä on erikseen säädet-
ty. Samalla on luotu periaatteet 
eri hallinnonalojen yhteistyölle ja 
yhteiskunnan voimavarojen koh-
distamiselle sinne missä niitä kul-
loinkin tarvitaan. Tämä järjestely 
takaa viime kädessä myös soti-
laallisen maanpuolustuksen suo-
rituskykyjen tarkoituksenmukai-
sen käytön eri uhkatilanteissa ko-
ko yhteiskuntaa parhaiten palve-
levalla tavalla.

Suomessa merkillepantavaa 
on elinkeinoelämän ja järjestöjen 
osallistuminen kiinteästi yhteis-
kunnan turvallisuuden edistämi-
seen. Yritysten tuntema mielen-
kiinto varautumista kohtaan on 
kansainvälisesti huomattu. Väi-

tän, että tämä on osaltaan myös 
asevelvollisuuden ansiota. Noin 
40 %:lla aikuis-ikään ehtineistä 
kansalaisistamme on asevelvol-
lisuuteen henkilökohtainen kos-
ketus, mikä helpottaa varautu-
misnäkökulman ymmärtämistä. 
Vaikka varautumisesta aiheutuu 
yrityksille kustannuksia, niille on 
taloudellisesti merkittävää säilyt-
tää toimintakykynsä esimerkiksi 
maailmanlaajuisesti vaikuttavia 
informaatiouhkia vastaan. Kyse 

on yrityksille strategisesta valin-
nasta osana liiketoiminnan jatku-
vuuden varmistamista.  Haastei-
ta saattaa tulevaisuudessa tuot-
taa se, että yritykset toimivat en-
tistä globaalimmin ja yhteys Suo-
meen saattaa sen takia heiketä. 

Ohjausta selonteoista,  
periaatepäätöksistä ja oh-
jelmista – yhteensovitta-
mista yhteistyöfoorumeilla

Kokonaisturvallisuus rakentuu 
hallinnonalojen ja toimijoiden 
yhteisesti valmistelemiin linja-
uksiin. Kehittämisen painopis-
teitä ja toimeenpanoa ohjataan 
parlamentaarisesti hyväksytyillä 

selonteoilla (kuten turvallisuus- 
ja puolustuspoliittinen selonte-
ko), ohjelmilla (esim sisäisen 
turvallisuuden ohjelma) ja pe-
riaatepäätöksillä (esim vuoden 
2013 tammikuussa hyväksytty 
Kyberturvallisuusstrategia). 

Laaja-alaisen turvallisuu-
den kehittämiseksi valtion po-
liittisen johdon toimintaa tuke-
vat poikkihallinnolliset yhteis-
toimintaelimet, joista laaja-alai-
sin on helmikuun alusta alkaen 

toiminut Turvallisuuskomi-
tea, joka jatkaa Turvallisuus- 
ja puolustusasiain komitean 
tekemää työtä, mutta entis-
tä laaja-alaisemmin. Turval-
lisuuskomitea on valtioneu-
vostoa ja ministeriöitä avus-
tava kokonaisturvallisuuden 
alalla toimiva varautumisen 
pysyvä yhteistoimintaelin ja 
tarvittaessa häiriötilanteis-
sa asiantuntijaelin. Turval-
lisuuskomitea avustaa val-
tioneuvostoa ja kaikkia mi-
nisteriöitä kokonaisturvalli-

suuteen tähtäävässä varautu-
misessa, seuraa ja arvioi Suo-
men turvallisuus- ja puolustus-
poliittisen ympäristön ja yhteis-
kunnan muutosten vaikutuksia 
kokonaisturvallisuuden järjeste-
lyihin. Turvallisuuskomitea seu-
raa eri hallinnon alojen ja taso-
jen toimia kokonaisturvallisuu-
teen liittyvien varautumisjärjes-
telyiden ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi sekä sovittaa tarvit-
taessa yhteen laajoja ja tärkeitä 
varautumista koskevia asiakoko-
naisuuksia. 

Turvallisuuskäsitteen laa-
ja-alaistuminen näkyy myös 
Turvallisuuskomitean kokoonpa-

Toimintaympäristön 
muutosten seuranta, 

varautumisen 
jatkuva kehittäminen 

ja säännöllinen 
harjoitustoiminta 
ovat yhteiskunnan 

ajantasaisen 
varautumisen edellytys.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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nossa, jota on vahvistettu turval-
lisuusviranomaisten ja elinkeino-
elämän asiantuntijoilla. Ministeri-
öiden kansliapäälliköiden ja val-
tiosihteerien lisäksi kokoonpa-
noon kuuluivat jo turvallisuus ja 
puolustusasiankomiteassa puo-
lustusvoimien, rajavartiolaitok-
sen ja huoltovarmuusneuvos-
ton johdon edustajat. Uusia jä-
seniä ovat poliisiylijohtaja ja pe-
lastusylijohtaja, tullin pääjohtaja, 
huoltovarmuuskeskuksen toimi-
tusjohtaja sekä pysyvinä asian-
tuntijoina Valtioneuvoston kans-
lian viestintäjohtaja ja EU-asioi-
den valtiosihteeri. Lisäksi komite-
an toimintaa laajennetaan sään-
nöllisin tapaamisin järjestöjen, 
elinkeinoelämän ja tutkimuksen 
asiantuntijoiden kanssa. Turvalli-
suuskomiteaa tukee laajapohjai-
nen, monista eri ministeriöistä ja 
turvallisuustoimijoista koostuva 
sihteeristö. Sen päivittäinen toi-
minta kelpaa erinomaiseksi esi-
merkiksi uudesta poikkihallinnol-
lisesta yhteistyöstä, jossa veron-
maksajien varoja käytetään yh-
teisen hyvän edistämiseksi pääl-
lekkäisiä toimia välttäen. 

Häiriötilanteiden hallinnan 
lähtökohtana on, että toimival-
tainen viranomainen johtaa ti-
lannetta mahdollisimman pitkäl-
le ja normaaliolojen organisaa-
tiolla. Häiriötilanteiden hallintaa 
tukee valtion johdon tasolla val-
miuspäällikkökokous, joka kut-
sutaan koolle tarpeen mukaan. 
Valmiuspäälliköitä ja hallinnona-

lojen varautumisen valmistelua 
tukevat valmiussihteerit. Turval-
lisuuskomitean sihteeristö tu-
kee kaikkia näitä edellä mainit-
tuja yhteistyöelimiä.

Tulevaisuuden haasteita

Toimintaympäristön muutosten 
seuranta, varautumisen jatku-
va kehittäminen ja säännölli-
nen harjoitustoiminta ovat yh-
teiskunnan ajantasaisen varau-
tumisen edellytys. Tutkimus se-
kä koulutuksen ja yhteistyön pa-
rantaminen eri toimijoiden välillä 
on yhä tärkeämpää uusien rat-
kaisujen kehittämisessä. Koko-
naisturvallisuuden näkökulmas-
ta tavoitteena on parantaa val-
miutta ja päästä reagoivasta 
toiminnasta turvallisuusuhkien 
ennaltaehkäisyyn. Ennaltaeh-
käisevien toimintojen luomises-
sa haasteena on niiden tuloksel-

lisuuden arviointi – esimerkik-
si, kuinka kansalaisten omatoi-
misen varautumisen tasoa voi-
daan arvioida? 

Suomalaisen yhteiskunnan 
varautuminen edellyttää edellä 
kuvatusti painopisteiden valin-
taa ja laaja-alaista yhteistyötä. 
Suomessa julkinen hallinto su-
pistuu edelleen tulevina vuosi-
na. Viranomaisten välinen yh-
teistyö on jo nyt hyvällä tasolla, 
mutta tulevaisuudessa yhteis-
työtarve yhä korostuu. Viran-
omaiset tarvitsevat yhä enem-
män paitsi toistensa tukea myös 
elinkeinoelämän tuottamia pal-
veluita sekä järjestöjen ja va-
paaehtoisten kansalaisten tu-
kea. Kokonaisturvallisuus on 
suomalaisten yhteinen asia. Jo-
kaisen tulisi kysyä, mitä minä 
voin tehdä kokonaisturvallisuu-
den edistämiseksi? 

hanna nykänen



16

Rasmus Hindrén
Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

määräämisoikeuttaan ulkoista 
turvallisuutta koskevissa asiois-
sa ja toisaalta kyseessä on seu-
raus komission historiallisesta 
roolista, josta puolustuspolitiik-
kaa koskevat kysymykset on tiu-
kasti rajattu pois.

Tämäkin todellisuus on 
muuttumassa. Puolustuspoli-
tiikka on edelleen valtioiden it-
semääräämisoikeuden ytimes-
sä, mutta valmius yhteistyöhön 
on kasvamassa. Tähän on vai-
kuttanut myös taloustilanne ja 
kansallisiin budjetteihin kohdis-
tuvat paineet sekä yleinen ha-
vahtuminen toimintaympäristön 
muutoksiin. Euroopan tulee it-
se ottaa kasvavaa roolia omas-
ta turvallisuudestaan Yhdysval-
tojen katsoessa muualle ja toi-
saalta uhkien luonne muuttuu. 
Laajamittainen hyökkäys jotakin 
jäsenvaltiota vastaan on nykyi-
sin epätodennäköinen. Sen si-
jaan Euroopan edessä on uusia 
uhkia: monimuotoisempia, nä-

Kokonaisvaltainen lähestymistapa; 

EU-näkökulma 
kokonaisturvallisuuteen

K äsitteellisesti EU.n pii-
rissä ei juurikaan pu-
huta kokonaisturvalli-

suudesta, vaan suuri osa kes-
kustelusta tapahtuu kokonais-
valtaisen lähestymistavan ni-
mikkeen alla. Miten kokonais-
valtainen lähestymistapa suh-
tautuu kokonaisturvallisuuteen 
ja miten näitä kahta tulokulmaa 
voisi pallotella keskenään kum-
mankin kehittämiseksi?

Suomen ja EU-tason näkö-
kulmien välisten suhteiden sel-
vittäminen on asia, joka ehdot-
tomasti kaipaisi lisäselvitystä. 
Työn voi kuitenkin aloittaa va-
laisemalla hieman EU:n käyttä-
miä käsitteitä ja aihepiiristä käy-
tävää ajankohtaista keskustelua. 

Mistä EU:n kokonaisval-
taisessa lähestymistavassa on 
kyse? On syytä palata lyhyes-
ti EU:n turvallisuusstrategiaan 
vuodelta 2003, joka on edel-
leen keskeinen turvallisuus-
poliittista keskustelua ohjaa-

va asiakirja. Strategiasta laa-
dittiin erillinen toimeenpanora-
portti vuonna 2008 ja nyt käy-
dään keskustelua itse strategi-
an päivittämisestä. Suomikin on 
luonnollisesti ollut mukana laati-
massa ja hyväksymässä turval-
lisuusstrategiaa ja sen kattavaa 
näkemystä turvallisuudesta ja 
sen osatekijöistä. 

EU:n turvallisuusstrate-
giassa painotetaan, että turval-
lisuuden sisäiset ja ulkoiset nä-
kökohdat liittyvät erottamatto-
masti toisiinsa. Siksi onkin ris-
tiriitaista, että sisäinen turval-
lisuus ja ulkoinen turvallisuus 
ovat EU:ssa pitkälti toisistaan 
erotettuja. Mm. poliisiyhteistyö, 
terrorisminvastainen toiminta ja 
luonnonkatastrofeihin vastaami-
nen tapahtuu sisäasioiden sek-
torilla, kun taas kriisinhallinta 
ja puolustusyhteistyö pääasial-
lisesti ulkosuhteiden sektorilla. 
Toisaalta tähän syypäitä ovat jä-
senmaat, jotka korostavat itse-

Suomessa kokonaisturvallisuuden konsepti kuvaa kätevällä tavalla kansallista näke

mystä turvallisuuden luonteesta ja samalla yhteiskunnan kriiseihin varautumisen pe

riaatetta. On suomalaisen mallin kunniaksi, että olemme pitäneet kiinni konseptis

ta ja jalostaneet sitä toimintaympäristön muuttuessa. Samaan aikaan EU:ssa sama 

asia pohdituttaa lähes päivittäin.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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kymättömämpiä ja arvaamatto-
mampia.

Mitkä sitten ovat EU:n 
mahdollisuudet katsoa turvalli-
suutta kokonaisnäkökulmasta? 
Tulee muistaa, että EU on mo-
nessa mielessä peilikuva jäsen-
maiden hallinnoista. Tämä tar-
koittaa, että EU toimii kaikilla 
mahdollisilla politiikkasektoreil-
la, joskin tietenkin sen päätök-
senteko on monilla osa-alueilla 
riippuvainen jäsenmaiden yh-
teistyökyvystä. Tämä luo valtai-
san määrän mahdollisuuksia ja 
jokusen haasteen. 

Kokonaisvaltainen lähesty-
mistapa on EU:n pyrkimys hyö-
dyntää sen huomattavinta lisäar-
voa. Lisäarvo siis syntyy mahdol-
lisuudesta käyttää erittäin laajaa 
instrumenttivalikoimaa. Jos tark-
koja ollaan, EU:lla on montakin 
eri kokonaisvaltaista lähestymis-
tapaa. Useimmiten sillä viita-
taan kokonaisvaltaiseen toimin-
taan ulkosuhteissa, eli tapaan 
sovittaa yhteen diplomaattiset, 
humanitaariset, sotilaalliset, ke-
hitysyhteistyö-  ja muut instru-
mentit siten, että EU:n vaikutta-
vuus on mahdollisimman suur-
ta. Toisaalta kokonaisvaltaisuu-
desta on myös kyse, kun puhu-
taan sisäisen ja ulkoisen turval-
lisuuden yhdistämisestä. Lisäksi 
esimerkkinä voi mainita puolus-
tuskysymykset, joita on tähän as-
ti hoidettu omassa lokerossaan, 
irrallisina EU:n muista politiikois-
ta. Vuonna 2013 tehtiin historiaa, 
kun joulukuun huippukokous kä-

sitteli puolustusta yhdessä teolli-
suuspolitiikan, sisämarkkinoiden 
ja tutkimus- ja innovaatiopolitii-
kan kanssa. Kun yhtälöön lisä-
tään vielä muita horisontaalisia 
kysymyksiä kuten kyber, meri-
turvallisuus, avaruus ja energia-
politiikka, voidaan puhua varsin 
kokonaisvaltaisesta käsittelys-
tä. Toki eri sektoreiden ja instru-
menttien tehokkaalle yhteispelil-
le on vielä byrokraattisia ja po-
liittisiakin esteitä, mutta kehitys 
on lähtenyt kulkemaan oikeaan 
suuntaan.

Kyse ei myöskään ole sii-
tä, että EU:n tulisi luoda uusia 
instrumentteja tai rakenteita. 
Tätä ei edes katsottaisi hyväl-
lä useimmissa jäsenmaissa. Ky-
se on pikemminkin siitä, miten 
EU:n moottorista on otettavissa 
irti aiempaa enemmän tehoja. 
Tämä merkitsee byrokraattisten 
raja-aitojen kaatamista, syner-
gioiden hakemista, luovaa asia-
kokonaisuuksien yhdistämistä, 
läpinäkyvyyttä ja koordinaatiota. 

Kehityksellä on myös 
kääntöpuolensa. Se väistämät-
tä merkitsee sitä, että yksittäi-
set sektorit voivat kokea tule-
vansa liudennetuiksi. Asioiden 
ja prosessien hallinta muuttuu 
vaikeammaksi eikä päätöksiä-
kään voida enää tehdä pienes-
sä piirissä. Siitä huolimatta, ja 
osin sen takia, yhteistyön lisää-
minen kokonaisvaltaisemman 
toiminnan mahdollistamiseksi 
on ainoa tie, jota voidaan pe-
rustella. Muut vaihtoehdot joh-
tavat päällekkäisyyksiin, tehot-
tomuuteen ja lyhytnäköiseeen 
sektoriajatteluun.

Kuten todettu, Suomi on 
tässä asiassa monia muita Eu-
roopan maita ja EU:ta edellä. 
Siksi onkin aiheellista herät-
tää kysymys suomalaisen mal-
lin markkinoimisesta ulospäin. 
Sellaisenaan se ei varmastikaan 
ole siirrettävissä, mutta parhai-
den käytäntöjen omaksuminen 
ei tekisi pahaa EU:llekaan. 

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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K uvitelkaapa nyt itsen-
ne tässä tehtäväs-
sä asetelmaan, jos-

sa merivalvontatutka ja kiika-
rit olisivat suorastaan kielletty-
jä, viranomaisten keskinäistä 
tehtäväjakoa tai toimivaltuuk-
sia ei olisi olemassa ja viran-
omaisten ensimmäinen valvon-
tatoimenpide olisi paikallispolii-
sin partioauton pyörähdys Pak-
kahuoneen laiturilla toteamassa 
että alueloukkaaja on jo irrotta-
nut paluumatkalleen ja seilaa jo 
Puolimatkan karilla kohti Kus-
taanmiekkaa. Poliisipartio koh-
taa laiturilla merenkulun turval-
lisuusviranomaisen, joka puris-
telee nyrkkiä taskussaan, sillä 
loukkauksen tehnyt alus ei olisi 
suinkaan läpäissyt turvallisuus-
katsastuksia saati muita viran-
omaisvelvoitteita. Mistään varoi-
tustulesta ei voida puhuakaan, 
sillä ampuva yksikkö toki kuulee 
ohitse seilaavan alueloukkaajan 
moottorien humun, mutta lain-
säädännön käskemät silmälaput 
silmillään ja ilman lupaa ja toi-
mivaltuuksia se ei kykene toimi-
maan. Rannikon Puolustaja, ter-
vetuloa tietoverkkosodankäyn-

nin ihmeelliseen maailmaan ja 
sen kansalliseen nykytilaan!

Tässä artikkelissa pereh-
dymme tietoverkkosodankäyn-
nin käsitteeseen sekä tarkaste-
lemme kuinka kansallisen puo-
lustuksemme keskeiset perus-
periaatteet soveltuvat tietoverk-
kosodankäyntiin.

Tietoverkkosodankäynnin 
käsitteestä

Lukija saattaisi intuitiivisesti pi-
tää tietoverkkona tiedonsiirtoyh-
teyksiä ja niihin liittyviä laitteis-
toja. Kuitenkin Tekniikan sanas-
tokeskuksen mukaan tietover-
kolla tarkoitetaan ”tietokoneiden 
ja niiden välisten tiedonsiirtoyh-
teyksien sekä näiden molem-
pien avulla tarjottavien palvelu-
jen yhdistelmää”. Määritelmän 
mukaisesti osan tietoverkon tar-
vitsemasta tiedonsiirtoyhteydes-
tä voi muodostaa tele- eli tieto-
liikenneverkko ja näin ollen tie-
toverkko on tietoliikenneverkon 
välityksellä kuluttajalle tarjotta-
vien palvelujen kokonaisuus.  

Noin vuosi sitten Turvalli-
suuskomitea julkisti valtioneu-
voston periaatepäätöksenä laa-

ditun kansallisen kyberturval-
lisuustrategian, jossa koroste-
tusti käytetään kyber-etuliitet-
tä, ja tietoisesti vältetään tieto-
verkko-käsitteen käyttöä. Stra-
tegian mukaisesti ”kyber”-sanaa 
käytetään yhdyssanan määrite-
osana ja sen merkityssisältö liit-
tyy yleensä sähköisessä muo-
dossa olevan informaation (tie-
tojen) käsittelyyn, tietotekniik-
kaan, sähköiseen viestintään 
(tiedonsiirtoon) sekä tieto- ja tie-
tokonejärjestelmiin. Lähimpänä 
vastaavuutena yllä kuvatun tie-
toverkon sanakirjamääritelmän 
kanssa strategiatyössä käyte-
tään ”kybertoimintaympäristöä”.

Kybertoimintaympäristö on 
sähköisessä muodossa olevan 
informaation (tiedon) käsittelyyn 
tarkoitettu, yhdestä tai useam-
masta tietojärjestelmästä muo-
dostuva toimintaympäristö. Ym-
päristölle on tunnusomaista elekt-
roniikan ja sähkömagneettisen 
spektrin käyttö datan ja infor-
maation varastointiin, muokkaa-
miseen ja siirtoon viestintäverkko-
jen avulla. Ympäristöön kuuluvat 
myös datan ja informaation käsit-
telyyn liittyvät fyysiset rakenteet.

Topi Tuukkanen
Komentaja Topi Tuukkanen. Kirjoittaja työskentelee Puolustusvoimien  
Tutkimuslaitoksessa tietoverkkosodankäynti-tutkimusalan johtajana.

Puolustusvoimien rooli 
tietoverkkosodankäynnissä?
Hyvät Rannikon Puolustajalehden lukijat, alueellisen koskemattomuuden valvonta 

ja turvaaminen lienee useimmille tuttu meripuolustuksen tehtävä.
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Kotimaisten kielten keskuk-
sen (KOTUS) perusohjeen mu-
kaisesti muodikkaan ulkomai-
sen lainasanan käyttöä tulisi vält-
tää erityisesti tapauksissa, jois-
sa vastaava suomenkielinen ter-
mi olisi käytettävissä. Näin ollen 
tässä artikkelissa käytetään ter-
miä ”tietoverkko” edellä kuvatun 
sanastomääritelmän mukaisesti. 
Lukijan on kuitenkin syytä tie-
dostaa, että kyseessä on kirjoit-
tajan tietoinen valinta kansallisen 
olemassa olevan termin puolesta 
muoti-ilmaisun sijaan. 

Tarkastellessamme sodan-
käynti-termiä tietoverkkojen yh-
teydessä sivuutamme niin Clau-
sewitzin ja vanhat kiinalaiset 
ajattelijat ja käytämme bilate-
raalia yhdysvaltalais-venäläistä 
kyber-sanastotyötä1 lähtökohta-

namme. Ottaen huomioon näi-
den maiden eroavuudet niin 
historiassa, hallintorakenteis-
sa, lainsäädännössä kuin kult-
tuurisesti ja sosiaalisestikin, on 
mielenkiintoista havaita, miten 
nämä ovat päässeet yksimieli-
syyteen keskeisistä tietoverkko-
turvallisuuden käsitteistä; - toki 
kyber-etuliitettä käyttäen. 

Em. määrittelyn mukaan tie-
toverkkosodankäynti on valtiolli-
sen toimijan, hallinnon valtuut-
tama, kyberhyökkäys kyberinfra-
struktuuria vastaan, osana suun-
nitelmallista hallinnon toimintaa. 
Tässä sodankäynti siis viittaa te-
koihin, toimintaan tai tekniikoihin 
joita yksi tai useampi sotaakäyvä 
osapuoli toteuttaa ja korostetaan 
erityisesti valtiollista toimijaa se-
kä hallinnon valtuutusta.

Edelleen mainittu työ määrit-
telee kyberhyökkäyksen kybera-
seiden tarkoituksellisena vihamie-
lisenä käyttönä suunnitellun koh-
teen vahingoittamiseksi. Vahin-
goittaminen sisältää myös koh-
teen häirinnän ja toiminnan es-
tämisen - tilapäisesti tai pysyväs-
ti. Erityisesti kotimaista keskus-
telua varten on huomattava, et-
tä kyberhyökkäys määrittyy käy-
tetyn aseen, ei kohteen mukaan. 
Siten tällaisessa hyökkäyksessä 
voidaan käyttää kyberasetta joko 
kyber- tai ei-kyberkohdetta vas-
taan. Sen sijaan perinteisen, esi-
merkiksi kineettisen, aseen käyt-
tö kyber- tai ei-kyberkohdetta vas-
taan ei ole kyberhyökkäys. 

Vastaavasti kyberinfrastruk-
tuuri on yhdistelmä ihmisiä, pro-
sesseja ja järjestelmiä sähköi-

Tietoverkkosodankäyntiin liittyvien toimintatapamallien kehitys- ja kokeilutoimintaa monikansallisessa MNE-7 
hankkeessa joulukuussa 2012.
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sessä ympäristössä, jossa in-
formaatiota luodaan, siirretään, 
vastaanotetaan, varastoidaan, 
käsitellään ja poistetaan. Kuten 
huomaamme, tämä määrittely 
lähestyy jo kansallisessa kyber-
turvallisuusstrategiassa käytettyä 
käsitteistöä.

Sanaparilla tietoverkkopuo-
lustus/kyberpuolustus tarkoite-
taan kyvykkyyksien organisoin-
tia kyberhyökkäykseltä suojau-
tumiseksi, sen vaikutusten vä-
hentämiseksi ja nopeaksi toipu-
miseksi hyökkäyksestä. Tässä 
nimenomaisessa merkitykses-
sään ”puolustus”-termiä käy-
tetään osatoimintona ”sodan-
käynti”-termin sisällä. Lukijan 
on etenkin doktriini- ja strate-
gia-asiakirjoja lukiessaan syytä 
huomata tietoverkkopuolustus/
kyberpuolustus-termien käyt-
tö laajemmassa merkitykses-
sä kuten Puolustusministeriö, 
Puolustusvoimat eli tällaises-

sa kontekstissa ”puolustus”-ter-
miä käytetään laajassa sodan-
käynnin eri toiminnot kattavas-
sa merkityksessä.2

Kansallisen puolustuksen 
perusperiaatteista

Tietoverkkosodankäynti edes 
sen alempina ilmentyminäkään, 
konfliktina tai rikollisuutena, ei 
suinkaan ole reaalimaailman ta-
pahtumista ja ilmentymistä riip-
pumaton itsellinen ilmiö. Päin-
vastoin, tutkimus3 osoittaa, et-
tä tietoverkkosodankäynti on 
vahvasti kytköksissä reaalimaa-
ilman tapahtumiin ja ilmiöihin. 
Näin ollen herää kysymys, ovat-
ko reaalimaailmassa muodoste-
tut kansallisen puolustuksemme 
perusperiaatteet päteviä myös 
tietoverkkosodankäynnin yhtey-
dessä? Tarkastellemme seuraa-
vassa itsenäistä kansallista puo-
lustuskykyä, yleistä asevelvolli-
suutta ja reserviä, koko valta-

kunnan puolustamista ja alue-
puolustusta sekä osallistumis-
ta kansainväliseen kriisinhallin-
taan tietoverkkosodankäynnin 
viitekehyksessä.

Itsenäistä kansallista puo-
lustuskykyä usein kuvataan pe-
lotteena tai kynnyksenä, jon-
ka mukaan mahdollinen viha-
mielinen toimija joutuisi arvioi-
maan sotilaallisella painostuk-
sella mahdollisesti saavutetta-
via hyötyjä suhteessa kustan-
nuksiin. Valitettavasti tietoverk-
kosodankäynnin ympäristössä 
em. kustannuslaskelman ase-
telma on käänteinen: suojautu-
minen on kallista ja hyökkäämi-
nen on sekä halpaa että siitä ei 
välttämättä tarvitse edes jäädä 
kiinni4. Näin ollen tietoverkko-
sodankäynnissä pelotteen käsit-
teellä on vaikeuksia:
I) Attribuutio eli hyökkääjän on-

nistunut identifiointi on hyvin 
vaikeaa, eli tietoverkkojen pe-

Yksilö 

Yhteiskunta 

Globaali 

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN 

Ensisijaisesti maapallon ja sen väestön 
tulevaisuuden turvallisuuteen kohdistuvat uhkat 

Voimahuollon vakavat 
häiriöt 

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat 
häiriöt 

Sotilaallisen voiman käyttö 

Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen 
painostus 

Rajaturvallisuuden vakavat häiriöt Kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt 

Yhdyskuntatekniikan vakavat 
häiriöt 

Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava 
rikollisuus 

Suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja 
ympäristöuhkat 

Elintarvikehuollon 
vakavat häiriöt 

Rahoitus- ja maksujärjestel-män vakavat 
häiriöt 

Väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin vakavat 
häiriöt 

Julkisen talouden rahoituksen 
saatavuuden häiriintyminen 

Ensisijaisesti yksilöön kohdistuvat uhkat 

Tietoverkkosodankäynnillä voidaan joko muodostaa tai vahvistaa kaikkia Turvallisuuskomitean tunnistamia 
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavia ilmiöitä luonnon ääri-ilmiöitä lukuun ottamatta.
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rustana olevat teknologiat ja 
standardit mahdollistavat vi-
hamieliseen toimijaan itseen-
sä osoittavien jälkien hävit-
tämisen. Teknisesti on lähes 
mahdotonta osoittaa mistä 
hyökkäys tulee tai on saanut 
alkunsa. Esimerkkinä tästä 
voidaan mainita Viron 2007 
tapahtumat, joista saatujen 
tietojen mukaan ainoastaan 
yksi virolainen opiskelija on 
saatettu oikeuteen vastaa-
maan teoistaan. Tärkeämpi 
seuraus tästä on kuitenkin 
se, että vihamielinen toimi-
ja voi hyvällä menestyksel-
lä peittää jälkensä niin että 
meidän mahdolliset vasta-
toimenpiteemme kohdistu-
vatkin täysin viattomaan kol-
manteen osapuoleen. Mei-
dän onkin syytä kysyä itsel-
tämme: vaikka meillä olisi-
kin tietoverkkovaikuttami-
sen suorituskyky, miten, mil-
loin ja kehen sen voisimme 
kohdistaa sekä tunnistaako 
ja reagoiko tuo kohde tällai-
sen kyvyn käytön uhkaan?

II) Tietoverkkohyökkäykset pe-
rustuvat hyökkäyksen koh-
teen heikkouksiin. Ollak-
seen tehokas, hyökkäyksen 
perustana tulee olla tieto 
kohteesta ja sen heikkouk-
sista. Mutta, jos kohde on jo 
perustasolla asiansa osaa-
va sekä riittävästi resursoi-
tu (mikä meidän itsemme 
tapauksessa voidaan usein-
kin kyseenalaistaa), niin näi-
tä hyökkäyksen mahdollis-
tavia haavoittuvuuksia ei ole 
käytettävissä. Kohde siis it-
se määrittää oman altistuk-

sensa suunnittelemallem-
me pelotteelle. Nämä heik-
koudet ovat lisäksi nopeas-
ti vaihtuvia: pääsääntöisesti 
vastuulliset ohjelmistoyhtiöt 
tuottavat ja jakavat päivityk-
set omissa tuotteissaan ha-
vaittuihin haavoittuvuuksiin 
sangen ripeästi. Pelotteen 
uskottavuuden (ml. voiman-
näytön) ylläpitäminen tässä 
ympäristössä on vähintään-
kin haastavaa.

Näin ollen toteamme, et-
tä kyky tietoverkkovaikuttami-
seen tarvitaan ja sellainen tulee 
olla jo tutkimuksen, omien suo-
jausten kehittämisen sekä kou-
lutus/harjoitustoiminnankin tar-
peisiin, mutta kansallisen tason 
tietoverkkopuolustuksen stra-
tegia tai doktriini ei voi yksin-
omaan nojata pelotteeseen. 

Tietoverkkopuolustuksen 
kaikki tehtävät, niin suojautumi-
sen, vaikuttamisen kuin tieduste-
lunkin tehtävissä edellyttävät pit-
källe menevää kouluttautumista 
ja joissain tapauksissa jopa eri-
koistumista5. Yleisen asevelvolli-
suuden hyödyntämisen näkökul-
masta haasteeksi muodostuvat 
asepalvelusta suorittavien nuori 
ikä ja vielä keskeneräinen kou-
luttautuminen siviilissä. Lisäksi 
asepalveluksen kesto ei mahdol-
lista tämän alan tehtävien opet-
tamista. Toisaalta tietoteknisten 
ympäristöjen nopea kehitys edel-
lyttäisi jatkuvaa osaamisen yllä-
pitämistä. Sen sijaan jo työtehtä-
vissään toimivat alan osaajat voi-
sivat olla myös puolustusvoimien 
käytettävissä tietoverkkosodan-
käynnin tehtäviin. Luonnollisesti-

kin osa heistä palvelee sellaisissa 
tehtävissä siviilitoimessaan, ettei 
heitä voi, tai tule, irrottaa näistä 
tehtävistä asevoimien käyttöön, 
mutta valtakunnan tasolla lienee 
saatavilla osaamista riittävästi, 
mutta miten? Kuinka reservis-
sä muodostuva osaaminen saa-
daan parhaiten valjastettua puo-
lustusvoimien tietoverkkosodan-
käynnin tehtäviin? Vapaaehtois-
ta maanpuolustusta voidaan ke-
hittää tähän suuntaan ja ensim-
mäisiä koulutustapahtumia alal-
la on jo järjestetty. Myös amma-
tissa toimivien alan osaajien ver-
kostoitumista voidaan vahvistaa 
virolaisten esimerkin mukaisesti.

Eurooppaan ja muuhun tie-
toverkkomaailmaan nähden Suo-
mi on toistaiseksi telemaantieteel-
linen saari - kahdella poikkeuk-
sella. Huomattava osa Venäjän 
länsiosien sekä Nato-maa Viron 
tietoliikenteestä läntiseen maail-
maan kulkeutuu Suomen kaut-
ta. Tästä luonnollisestikin seuraa, 
että molemmat tahot seuraavat 
tarkoin kykeneekö Suomi valta-
kuntana täyttämään kansainväli-
sen oikeudet velvoitteet ja normit 
tietoverkoissa. Post-Snowdenilai-
sessa maailmassa tietoverkkojen 
valvonnalla on tunteenomainen 
ja pahaenteinen sävy, jota koros-
taa kansainvälisen oikeuden tois-
taiseksi puuttuva normatiivinen 
ohjaus kuinka alueellisen koske-
mattomuuden valvonta ja turvaa-
minen, alueloukkaus tai aluerik-
komus tietoverkoissa määritet-
täisiin. Kansainvälinen oikeusyh-
teisö on kuitenkin päätynyt kui-
tenkin selkeään päätelmään, et-
tä valtioilla on oikeus ja velvol-
lisuus vahvistaa ja toimeenpan-

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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na kansallinen itsemääräämisoi-
keus myös valtapiirinsä tietover-
koissa. Kuinka – sitä ei kuiten-
kaan määritetä. 

Sotilaallisesti tarkasteltu-
na perinteinen ”puolustus aloi-
tetaan valtakunnan rajoilta ku-
luttaen vastustajaa,  vastusta-
jan eteneminen pysäytetään ja 
vastustaja lyödään” tai maavoi-
mien uusi taistelutapas  ”Hyök-
kääjällä on aina alkuvaiheessa 
aloite ja ylivoima valituissa pai-
nopisteissä. Puolustajalla on ol-
tava kyky aloittaa taistelut ja si-
toa hyökkääjä kaikissa suunnissa 
sekä keskittää tämän jälkeen eri 
suorituskykyjen ja joukkojen yh-
teisvaikutus ratkaisukohtiin” so-
veltuvat ylätason konseptuaali-
sena mallina myös tietoverkkoso-
dankäyntiin. Valtakunnan rajoilta 
aloitettava kuluttaminen ja sito-
minen voitaisiin hyvinkin toteut-
taa valtiollisesti järjestetyllä kan-
sallisen tason tietoverkkojen tur-
vallisuuden valvonnalla ja kunkin 
toimijan (yksityinen sektori ml.) 
koordinoidusti toteuttamin tieto-
verkkosuojauksin. Ratkaisukoh-

tiin kohdistettava suorituskykyjen 
yhteisvaikutus voisi tietoverkko-
sodankäynnin ympäristössä hy-
vinkin muodostua puolustusvoi-
mien vaikuttamisen ja tieduste-
lun suorituskyvyistä, joita yksi-
tyisen sektorin ja eri viranomais-
ten osaaminen sekä suojaamisen 
suorituskyvyt tukevat. 

Tietoverkoissa uhat ovat 
usein globaaleja tai vähintään 
alueellisia johtuen jo pelkästään 
tietoverkkojen globaalista luon-
teesta. Tähän mennessä sangen 
harvat maat ovat pystyneet jär-
jestämään kansallisen tietotek-
nisen infrastruktuurinsa turval-
lisuuden puhtaasti kansallisin 
järjestelyin. Jopa sellaiset maat 
kuin Venäjä ja Kiina osallistuvat 
aktiivisesti kansainväliseen tieto-
verkkoturvallisuusviranomaisten 
yhteistoimintaan (esim. Putinin 
asetus FSB:n kansainvälisestä 
kyberyhteistyöstä 15.1.2013). 
Kansainvälisessä kyber-yhteis-
työssä tulisi erityisesti hyödyn-
tää kunkin kansainvälisen toi-
mijan omia tehtäviä, toimival-
tuuksia ja erityisesti vahvuuk-

sia päällekkäisyyksien välttämi-
seksi. Yhteistyötä muodostetta-
essa tulee ottaa huomioon kan-
sainvälisen yhteistyöosapuolen 
poikkeavat kansalliset rakenteet, 
lainsäädäntö mutta myös toi-
minta- ja hallintokulttuurit, jot-
ka voivat muodostua käytännön 
yhteistyötä rajoittaviksi tekijöiksi. 
Tietoverkkoturvallisuuden viran-
omaistoiminnot ovat hyvin eri ta-
voin organisoituja eri maissa esi-
merkiksi sisäisen turvallisuuden 
viranomaiseen, tietoliikennetur-
vallisuusviranomaiseen, asevoi-
miin tai jopa täysin hallinnosta 
riippumattomiin kaupallisiin tai 
akateemisiin toimintoihin.

Kansainvälisistä järjestöistä 
tulee huomata, että sekä Nato 
että Euroopan Unioni ovat poliit-
tisesti irtisanoutuneet hyökkäyk-
sellisistä tietoverkkosodankäyn-
nin suorituskyvyistä tai niiden 
kehittämisestä. Myöskään näil-
tä kummaltakaan ei tule odottaa 
liikoja yhteisesti päätettävien tu-
kitoimien suhteen mahdollisen 
tietoverkkohyökkäyksen koh-
teeksi joutuneen jäsenen avus-

VASTUSTAJA 

PUOLUSTAJA 

Tiedot 
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Tietojärjestelmät 
Tietoliikennejärjestelmät 
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Analogiana merisodankäyntiin voidaan tietoverkkosodankäynnin ajatella muodostuvan tietoverkkojen omasta 
käytöstä, oman käytön suojaamisesta ja vastustajan hyötykäytön kiistämisestä.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta

MuOkattu lähteestä: kliMburg, a; tirMaa-klaar, h: CyberseCurity and CyberpOwer: COnCepts, COnditiOns and 
Capabilties FOr aCtiOn within the eu, eurOpean parlaManent ep/eXpO/b/sede/FwC/2009-01/lOt6/09, 2011



23Rannikon Puolustaja 1 | 2014

tamiseksi. Jo aiemmin mainittu 
attribuutio-ongelma tulee asetta-
maan kollektiivisen päätöksente-
on ja hyökkäyksen kohteena ole-
van todistustaakan vakavien us-
kottavuushaasteiden eteen. Näin 
ollen otollisin maaperä kansain-
väliselle tietoverkkosuojautumi-
sen yhteistyölle onkin jo käyn-
nissä oleva työ tietojen vaihta-
misen ja havainnointijärjestelmi-
en automatisoitujen tietojenvaih-
tomekanismien kehittämiseksi ja 
käyttöönottamiseksi.

Lopuksi

Kansallisen puolustuksemme 
perusperiaatteista koko valta-
kunnan puolustaminen, alueel-
linen puolustusjärjestelmä, re-
servin käyttö sekä osallistumi-
nen kansainväliseen kriisinhal-

lintaan sovittuvat tietoverkkoso-
dankäynnin ympäristöön. Soti-
laallisen tietoverkkopuolustuk-
sen suorituskyvyistä vaikutta-
miskykyä tarvitaan, mutta tie-
toverkkopuolustuksemme ei voi 
siihen yksin nojata. Suojautumi-
nen tietoverkko-uhilta edellyttää 
kykyä valvoa ja havaita tapahtu-
mia omissa verkoissamme. 

Muun muassa näiden suo-
rituskykyjen mahdollistamisek-
si puolustusministeri Carl Hag-
lund on 13.12.2013 asettanut 
työryhmän arvioimaan miten 
Suomen kansallista lainsäädän-
töä tulisi kehittää, jotta Suomes-
sa kyetään huolehtimaan kyber-
turvallisuudesta osana kansal-
lista turvallisuutta. Tavoittee-
na on muodostaa viranomais-
ten kesken vahva kokonaisuus 

kyberuhkatilanteiden ennakoi-
miseksi ja torjumiseksi ja turva-
ta turvallisuusviranomaisten tie-
donhankintaa koskevat toimin-
taedellytykset ja toimivaltuudet. 

Lopuksi voinemme tode-
ta, että puolustusvoimien roo-
li ja osallistuminen kansallisen 
tason tietoverkkopuolustuk-
seen jäi kansallisessa kybertur-
vallisuusstrategiassa puutteelli-
sesti kuvatuksi. Puolustusvoi-
mien tulisikin jatkaa tutkimusta 
kaikkien suorituskykyjensä, pro-
sessiensa ja käytössään olevien 
mekanismiensa käyttämisek-
si kansallisen ja puolustusvoi-
mallisen tietoverkkopuolustuk-
sen tukena, toimivaltuuksiensa 
ja toimintaansa ohjaavan lain-
säädännön puitteissa. 

1) Rauscher, K; Yaschenko, V (eds.) : The 
Russia-U.S. Bilateral on Cybersecurity – 
Critical Terminology Foundations Issue 
1, EastWest Institute, the Information 
Security Institute of Moscow State 
University 2011

2) Kansallisessa kyberturvallisuusstrate-
giassa todetaan: ”Sotilaallinen kyberpuo-
lustuskyky muodostuu tiedustelun, vai-
kuttamisen ja suojautumisen suoritusky-
vyistä.”

3) Gandhi, R; Sharma, A; Mahoney, 
W; Sousan, W; Zhu, Q; Laplante, P: 
Dimensions of Cyber-Attacks - Social, 
Political, Economic, and Cultural; IEEE 
Technology and Society Magazine, 2011

4) Hyökkäyksen kustannuksia 
voidaan pitää edullisina suhteessa 
suojautumiseen yleisessä tapauksessa, 
joissa hyökkäyksen kohteen valinta 
on vapaa ja puolustaja ei tiedä 
minne kaikkialle hyökkäys kohdistuu. 

Tapauksissa joissa hyökkääjä kiinnittää 
varhain kohteensa valinnan, tiedustelun 
ja valmistelujen kustannukset 
nousevat eksponentiaalisesti. Toisaalta 
tietoverkkosodankäyntiä voidaan käyttää 
osana muuta keinovalikoimaa omien 
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
jopa ilman perinteistä aseellista 
voimankäyttöä. Kts esim.: Qiao, L & 
Wang, X. (1999). Unrestricted Warfare 
(超 限 战), Beijing: PLA Literature and 
Arts Publishing House

5) Tietoverkkosodankäynnin työkalujen 
kehittyminen saattaa lähiaikoina 
muuttaa kuvattua asetelmaa. Esimerkiksi 
NSA XkeyScore - käyttöliittymä vaikuttaa 
hyvinkin yksinkertaiselle ja toisaalta 
Viron ja Georgian tapauksissa tavallisia 
kansalaisia aktivoitiin osallistumaan 
operaatioihin patrioottihaktivistien 
tarjoamien automatisoitujen linkkien ja 
apuohjelmien kautta.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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Juha Savisaari
TRAFI:n ja LIVI:n aineistoista koostanut LIVI:n sotilastoimiston päällikkö,  
komentaja (evp) Juha Savisaari.

Keskusjohtoinen 
merellinen ohjaus

L iikenteen turvallisuus
virasto (Trafi) kehittää 
liikennejärjestelmän tur-

vallisuutta, edistää liikenteen 
ympäristöystävällisyyttä ja vas-
taa liikennejärjestelmään liitty-
vistä viranomaistehtävistä. Lii
kennevirasto (LIVI) vastaa Suo-
men liikenneväylistä, liikenteen 
ohjauksesta ja liikennejärjestel-
män kokonaisvaltaisesta kehit-
tämisestä. Tässä kirjoituksessa 
tarkastellaan lähemmin kolmea 
eri meriturvallisuuden osateki-
jää. Ensiksi käsitellään meritur-
vallisuuteen liittyviä viranomais-
tehtäviä Trafi:n näkökulmasta, 
toiseksi Meriliikenteen hallintaa 
LIVI:n näkökulmasta ja lopuksi 
merikartoitusta osana merenku-
lun turvallisuutta.

1. Ajankohtaista meri  
turval lisuuden viranomais
tehtävistä (Trafin meri
turvallisuuskatsaus)

Merkittävä osa kansainvälises-
tä viranomaisyhteistyöstä liittyy 
alan turvallisuuden ja ympäris-

tön suojelun sääntelyn kehittä-
miseen. Tärkein yhteistyöfooru-
mi on kansainvälinen meren-
kulkujärjestö IMO (International 
Maritime Organization). Meren-
kulkua ohjaavat yleissopimukset 
sekä niiden nojalla annettava 
sääntely tulevat IMO:sta. Mui-
ta meriturvallisuuden toimijoita 
ovat esim Euroopan meriturval-
lisuusvirasto EMSA (EU-säänte-
lyn implementointi, alusten ra-
kenne ja huolto, alusten erityyp-
piset tarkastukset, alusperäisen 
jätteen vastaanotto EU-satamis-
sa, laivavarusteiden sertifiointi, 
alus- ja satamaturvallisuuden 
sekä merenkulkijoiden koulu-
tus) sekä Helsinki Commision, 
HELCOM (merellisen ympäris-
tön suojeleminen).

Vesiliikenneonnettomuudet
Trafi seuraa vesiliikenneonnetto-
muuksia, jotka ovat tapahtuneet 
joko Suomen aluevesillä tai jois-
sa on ollut osallisena suomalai-
nen alus. Suomalaisia varusta-
moita koskevissa tilastoissa ovat 

mukana sekä Suomen lipun al-
la liikennöivät alukset että muut 
varustamon operoimat tai rah-
taamat alukset. Alustyypeittäin 
tarkasteltuna eniten hyvin va-
kavia onnettomuuksia tapahtui 
vuoden 2012 tarkastelussa ka-
lastusaluksille (4). Seuraavaksi 
yleisimpiä olivat hinaajille (3) ja 
rahtialuksille (3) sattuneet on-
nettomuudet. Eri onnettomuus-
tyypeistä kaikkein yleisimpiä oli-
vat alusten uppoamiset, työta-
paturmat ja miehistönjäsenten 
hukkumiset.

Yleisin merionnettomuuk-
sien tyyppi vuosina 2002 – 
2012 oli aluksen karilleajo. Nii-
tä sattui kaikkiaan 16. Tyypilli-
nen esimerkki karilleajosta on 
Suomen länsirannikolla helmi-
kuussa 2012 tapahtunut on-
nettomuus, jossa kuivalastialus 
ajoi saaren rantaan käännöksen 
epäonnistuttua. Kyseisen onnet-
tomuuden seuraukset rajoittui-
vat taloudellisiin menetyksiin. 
Seuraavaksi yleisimpiä onnetto-
muuksia olivat samalla tarkas-

Vuoden 2010 liikennehallinnon virastouudistuksen yhteydessä entisen Meren

kulkulaitoksen toiminnallisuudet jakaantuivat pääsääntöisesti kahteen uuteen viras

toon joiden tehtäviin liittyi huolehtiminen kaikista eri liikennemuodoista.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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telujaksolla alusten yhteentör-
mäykset (6) ja törmäykset laitu-
reihin tai kelluviin kohteisiin (6). 
Kaikista onnettomuuksista arvi-
olta 40 prosenttia johtui inhimil-
lisestä virheestä, 26 prosenttia 
aluksen teknisestä viasta ja 11 
prosenttia vaikeista sää tai jää-
olosuhteista.

Vaikka merenkulun turvalli-
suuden voidaankin katsoa vuo-
sien saatossa parantuneen, on 
kuitenkin syytä huomioida, että 
merellä saa yhä surmansa kes-
kimäärin yli tuhat merenkulkijaa 
tai matkustajaa vuodessa ja että 
pahoja onnettomuuksia tapah-
tuu keskimäärin kolme päiväs-
sä. IMO:n vuonna 2013 asetta-
mana kunnianhimoisena tavoit-
teena on puolittaa merionnetto-
muuksissa kuolleiden määrä 
vuoteen 2015 mennessä.

Turvallisuuden ja talouden 
välinen konflikti ei useissa ta-
pauksissa juonnu pelkästä ra-
han puutteesta, vaan taustalla 
ovat myös asenteet. Kun tarkas-
tellaan merenkulun nykyistä vi-
ranomaistoimintaa, on myös siinä 
yhä paljon kehitettävää. Meren-
kulkua harjoittavien maiden jou-
kossa on edelleen valtioita, jotka 
eivät ole täysimääräisesti sitoutu-
neet kansainvälisiin sopimuksiin.

Satamavaltiotarkastukset
Port State Control eli satama-
valtiotarkastukset muodostavat 
kansainvälisen valvontajärjes-
telmän, joka koskee jäsenmai-
den satamissa tai ankkuripai-
koilla käyviä ulkomaisia aluk-
sia. Valvontaa kohdistetaan val-
vontajärjestelmän riskikriteerien 
mukaisesti useammin suureh-

kon riskiluokan aluksiin, mutta 
kaikki alukset tarkastetaan vä-
hintään kolmen vuoden välein. 
Suomessa satamavaltiotarkas-
tuksista vastaa Trafi. Satamaval-
tiotarkastusten yhteydessä on 
suomalaisia aluksia pysäytetty 
viime vuosina yhdestä kolmeen 
alusta vuodessa. Pysäytysten 
syynä ovat olleet mm. puuttu-
vat todistusasiakirjat, poltto- ja 
voiteluöljyn käsittelyyn liitty-
vät puutteet sekä navigointilait-
teissa ja apuvälineissä havaitut 
puutteet. 

Katsastukset ja luvat
Eräs Trafi:n lakisääteisistä tehtä-
vistä on alusten katsastamises-
ta huolehtiminen. Aluksen tek-
nisestä turvallisuudesta ja tur-
vallisesta käytöstä annetun lain 
(1686/2009) mukaisesti perus-
katsastus suoritetaan: 1) ennen 
aluksen asettamista liikentee-
seen suomalaisena aluksena, 
2) ennen aluksen asettamista 

uudelleen liikenteeseen sen jäl-
keen, kun aluksen koneistoon 
tai runkoon on tehty olennaisia 
muutoksia. Trafi suoritti vuon-
na 2012 alusten katsastuksia 1 
566 kappaletta. 

Viranomaisen lupatehtävät 
ovat lakisääteisiä ja pääasialli-
sesti pohjautuvat kansainväli-
seen sääntelyyn tai yleissopi-
muksiin. Aluksen todistuskir-
jat sekä merenkulkijoiden pä-
tevyyskirjat ovat kansainvälisen 
mallin mukaisia ulkoasultaan, ja 
myös myöntämisperiaatteet on 
harmonisoitu. Suomessa lupa-
viranomaisena toimii Trafi.

Henkilön kykyyn suoriutua 
turvallisesti tehtävästään vai-
kuttavat mm soveltuvuus alal-
le, koulutus, kokemus, turvalli-
suusasenne sekä henkilökohtai-
set toimintakykyyn ja terveyden-
tilaan liittyvät tekijät. Edellä mai-
nitun lisäksi turvalliseen toimin-
takykyyn vaikuttavat olennai-
sesti myös organisaatioiden me-

Kuva 1: Meriturvallisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa kohtalokkaita  
vesiliikenneonnettomuuksia.

paOlOdeFalCO75 / wikiMedia COMMOn
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nettelytavat mm. turvallisuus-
kulttuuri ja työjärjestelyt. Laiva-
väen terveydentilaa ja toiminta-
kykyä arvioidaan sekä alalle tul-
lessa että toistuvasti työuran ai-
kana. Arvioinnissa keskitytään 
terveyteen ja toimintakykyyn 
liittyvän turvallisen toimintaky-
vyn varmistamiseen. Kansain-
väliset ja kansalliset merenku-
lun säädökset asettavat laivavä-
elle terveys- ja toimintakykyvaa-
timuksia. Laivalla työskentelyn 
ehtona on voimassa oleva me-
rimieslääkärintodistus.

Huviveneily
Huviveneilyn turvallisuuden 
vuosi 2012 Suomessa oli kehi-
tyksen osalta suotuisa ja kuo-
lemia saatiin vähennettyä 22 
prosenttia. Henkensä veneily-
turmissa menetti kuitenkin 42 
henkeä. 39 tapauksessa (93 
prosenttia) syy veneilyturmalle 
oli kallistuminen tai veneen va-
kavuuden menettäminen. Vene-
tyypeittäin tarkasteltuna eniten 
kuolemaan johtaneita onnetto-
muuksia tapahtui moottorive-
neille (26) ja soutuveneille (14). 

2. Meriliikenteen 
hallinta Liikenneviraston 
näkökulmasta.

Tiedon merkitys
Liikenne ja kuljetukset ovat ny-
ky-yhteiskunnan elintärkeä osa, 
joka mahdollistaa ihmisten, tava-
roiden ja palveluiden vapaan liik-
kuvuuden. Yhteiskunta haluaa 
suojata omaa logistiikkaansa sii-
hen kohdistuvia uhkia vastaan 
ohjaamalla liikenteen turvallisille 
alueille ja väylille sekä valvomalla 
sen toteutumista. Tätä varten se 
tarvitsee tietoa liikenteestä ja kul-
jetuksista. Viranomaisen tavoite 
on saada tietoa mahdollisimman 
yksinkertaisesti. Yksityisellä sek-
torilla tieto kulkee jo nyt sähköi-
sessä muodossa, kuten esimer-
kiksi rahaliikenne. Viranomaisten 
tulee luoda portaali, jonka kautta 
kaikki merellinen asiointi voidaan 
hoitaa. Tätä kautta myös Euroo-
pan Unionin eri tahot voivat saa-
da tarvitsemansa tiedot. 

Logistisessa putkessa kul-
kevaan liikenteeseen ja siinä ole-
viin aluksiin kohdistuu ohjaus-
ta ja valvontaa. Liikenneviras-
ton Meriliikenteenohjaus pyr-

kii ehkäisemään onnettomuuk-
sia ja ruuhkatilanteita sekä tie-
dottamaan liikennettä sen suju-
voittamiseksi. Suurin osa liiken-
teestä kohdistuu mereltä johon-
kin satamaan. Koska valvonta-
tieto on käytännössä jo olemas-
sa sähköisessä muodossa, tulee 
viranomaisen kehittää sen käyt-
töä. Tällöin voidaan yhä suurem-
massa määrin hyödyntää yhden 
luukun ilmoittamisen periaatet-
ta ja tiedon jakamista sitä tar-
vitsevien viranomaisten kesken. 

Useat viranomaiset kohdis-
tavat samoihin aluksiin ja liiken-
teeseen valvontaa täyttääkseen 
oman lakimääräisen velvoitteen-
sa yhteiskunnan ja yksilön suo-
jaamiseksi. Valvonnan suoritta-
miseksi käytetään LIVI:n meri-
liikenteen ohjauksen sekä mui-
den viranomaisten omia järjestel-
miä. Liikennevirtaa analysoidaan 
poikkeamien ja lainvastaisen toi-
minnan löytämiseksi. Toiminnas-
ta aiheutuvat toimenpiteet koh-
distuvat keskimäärin vain muu-
tamaan prosenttiin kokonaislii-
kennemäärästä. Asiakirjojen tai 
kuljetusten ruuhkautumisen eh-

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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käisemiseksi tulee valtaosa tie-
doista saada helposti, pääsään-
töisesti sähköisessä muodossa.

Kv yhteistyö
Liikennevirasto kiinnittää kan-
sainväliseen ja maailmanlaa-
juiseen toimintaan huomiota 
omassa toiminnassaan ja viran-
omaisyhteistyössä. Tässä koros-
tuu merenkulun kansainvälinen 
luonne ja Venäjän asema Itäme-
ren ainoana EU:hun kuulumat-
tomana maana. Kansallisesti 
eri maiden viranomaistoiminnat 
on hoidettu hyvinkin eri taval-
la. EU:n merellinen yhteistyö li-
sääntyy parantaen tilannetietoi-
suutta ja lisäten teknisiä mah-
dollisuuksia. Liikenteenohjaus 

ja jäänmurto sekä niiden järjes-
telmät, merikarttatiedot ja sata-
mien tietojärjestelmät edellyttä-
vät standardisoituja rajapintoja 
sujuvaan ja turvalliseen tietojen 
vaihtoon. Ne muodostavat yh-
teen toimivan kokonaisuuden, 
jolla alusten turvallinen ja suju-
va kulku varmistetaan.    

Talvimerenkulun rooli ko-
rostuu uusittavan jäänmurtaja-
kaluston ja muuttuvien päästö-
vaatimusten vuoksi. Kaikki Suo-
men satamat jäätyvät lähes jo-
ka vuosi, minkä vuoksi alusten 
turvallinen ja sujuva pääsy sa-
tamiin on elinehto elinkeinoelä-
män kuljetusketjujen varmista-
miseksi. Suomen on kyettävä 
varmistamaan sujuva ja turval-

linen liikennöinti talouselämälle 
ympäri vuoden.  

Alusliikennepalvelu
Uusimalla keskeiset liikenteen-
ohjausjärjestelmät rakennetaan 
perusta laadukkaalle liikenteen 
tilannekuvalle ja sen ennusteille. 
Liikennejärjestelmän tilanneku-
va on koko älykkään liikennejär-
jestelmän perusta. Tilannekuva 
ilmaisee sekä ajantasaisen et-
tä ennustetun liikennejärjestel-
män tilan kuten liikennemäärät, 
häiriöt, poikkeukset ja täsmälli-
syyden sekä liikennöintiolosuh-
teet kuten kelin ja sujuvuuden ja 
tuottaa muille viranomaisille pe-
rustietoa niiden oman tilannetie-
toisuuden tuottamiseen.

Kuva 2: Archipelago VTS keskuksen operaattorin työpiste uudessa  
Auriga Business Centerissä Turussa.

liikennevirastO
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LIVI:n Meriliikenteen oh-
jaukseen liittyvä alusliikenne-
palvelu toimii liikenteen, ympä-
ristön ja alusten turvallisuuden 
parantamiseksi. Se ehkäisee 
ruuhkia ja onnettomuuksia tie-
dottamalla, järjestelemällä ja an-
tamalla navigointiapua. Lisäksi 
se tekee väylänkäyttöön tai ve-
sialueen liikenteen ohjaamiseen 
ja rajoittamiseen liittyviä päätök-
siä sekä valvoo niiden noudatta-
mista Suomen vesialueilla. Me-
riliikenteenohjaus puuttui vuon-
na 2013 noin 6700 kertaa eri-
laisten alusten käyttäytymiseen. 
Näistä 13 voidaan tulkita suo-
ranaisesti estäneen karille ajon.

Alusliikennepalvelua anne-
taan tarpeen mukaan suomen, 
ruotsin tai englannin kielellä. 
Alukset, joiden suurin pituus on 
vähintään 24 metriä, ovat vel-
vollisia osallistumaan alusliiken-
nepalveluun ilmoittautumalla 
VTS-viranomaiselle, kuuntele-
malla VTS-alueella käytössä ole-
via VHF-kanavia sekä noudatta-
malla VTS-alueella tapahtuvaa 

liikennöintiä koskevia säännök-
siä ja perustamispäätöksessä 
vahvistettuja määräyksiä.

Alusliikennepalvelussa toi-
mivaltaisena viranomaisena toi-
mii Liikenne- ja Viestintäminis-
teriö. Palvelua tuottaa VTS-vi-
ranomaisena Liikennevirasto. 
Alusliikennepalvelu on viran-
omaistehtävä, jossa VTS-keskus 
voi antaa liikenteelle tai yksittäi-
selle alukselle tiedotusten lisäk-
si määräyksiä ja ohjeita, joiden 
toteutus on kuitenkin aina pääl-
likön vastuulla.

3. Merikartoituksen 
nykytila (LIVI / 
Merikartoitusosasto)

Merikartoituksen keskeinen rooli 
merenkululle käy ilmi kansainvä-
lisen merenkulkujärjestön, IMO:n 
laatimasta ja merenkulkuvaltioi-
den ml. Suomi solmimasta SO-
LAS -sopimuksesta, joka velvoit-
taa sopimusvaltiot järjestämään 
turvallisen merenkulun edellyttä-
män merikartoitustiedon kokoa-
misen, käsittelyn ja ylläpidon se-

kä huolehtimaan, että merikar-
tat ja merenkulun julkaisut ovat 
mahdollisimman yhtenäisiä ja 
kansainvälisten suositusten mu-
kaisia. Tavoitteena on että me-
rikartoitus- ja navigointitieto on 
saatavilla maailmanlaajuisesti 
mahdollisimman ajallaan, luo-
tettavasti ja yksiselitteisesti.

Merikartoituksen päätehtä-
vä on merikarttojen julkaisu. Me-
rikartoituksen toisena pääasialli-
sena tehtävänä on turvallisen na-
vigoinnin mahdollistava sekä ve-
siväylänpitoa, maanpuolustusta, 
ympäristönsuojelua ja muita yh-
teiskunnan tarpeita palvelevien 
merenmittausten hankinta.

Suomen merikartasto kä-
sittää kansainvälisen liikenteen 
(elektroniset) merikartat (15 
General-, 1 Coastal-, 153 Ap-
proach- ja 47 Harbour ENC:t se-
kä 1 Berth ENC) sekä painetut 
merikarttatuotteet.

Rajoitukset
Syvyysaineistojen toimittaminen 
perustuu nykyisen aluevalvonta-
lain määräyksiin. Suomen alue-
vesillä ei saa ilman lupaa harjoit-
taa merenpohjan tai sen sisus-
tan muodon, rakenteen tai koos-
tumuksen selvittämistä geologi-
silla tai geofyysisillä tutkimuksilla 
eikä merenpohjan topografisten 
muotojen järjestelmällistä mit-
tausta ja tallennusta. Käytännös-
sä lupa merenpohjan tutkimiseen 
ja kartoittamiseen myönnetään, 
jollei toiminta vaaranna Suomen 
aluevalvontaa tai jos vaaraa voi-
daan lupamääräyksillä olennai-
sesti vähentää. Lupa-asian rat-
kaisee Pääesikunta ja merenmit-
tausaineistot Suomen aluevesillä 

Kuva 3: Täystiheä merenmittausaineisto voi paljastaa tunnistettavasti 
merenpohjassa olevia kohteita.

liikennevirastO

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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ovat em. lain nojalla turvaluokitel-
tuja.  Salassa pidettävän meren-
mittaustiedon suojaustaso ja tur-
vallisuusluokka riippuvat muun 
muassa mitatun alueen maan-
tieteellisestä sijainnista, mitatun 
alueen laajuudesta ja mittaustie-
don tarkkuudesta. Liikenneviras-
tossa aineiston käsittely tapahtuu 
KATAKRI:n (kansallinen turvalli-
suusauditointikriteeristö) mukai-
sesti rakennetussa turvatilassa.

Harvennetulle aineistolle 
määritettävä suojaustaso ja tur-
vallisuusluokka voivat olla lie-
vempiä kuin vastaavaa aluetta 
koskevalla täystiheällä aineistolla. 

Tulevaisuuden näkymiä
Aineiston muu käyttö laajenee 
jatkuvasti mitä moninaisimpiin 

tehtäviin. Tavoitteena on jakaa 
aineistot veloituksetta konekieli-
senä / vakiomuotoisena itsepal-
veluperiaatteella määritetyistä ra-
japinnoista tai tilausperiaatteella, 
huomioiden säädösvelvoitteet ja 
turvallisuuteen liittyvät erityiseh-
dot. Ensimmäiseen sukupolven 
rajapinnat on toteutettu, uudet 
rajapinnat ovat kehittämisen al-
la. Näihin kuuluu mm tutkimus 
ja koulutuskäyttö jossa julkiset 
tiedot toimitetaan tarvitsijalle. Ti-
heän syvyysaineistojen käytön 
helpottaminen on tavoitteena ja 
toimenpiteitä sen toteuttamisek-
si on meneillään. 

Merenmittausaineistojen 
hyödyntämistä kehitetään na-
vigoinnin käyttötarpeiden kehi-
tykseen mm väylien syvyysai-

neistojen ennakkosimulointiin 
laivasimulaattoreissa. Livi  ja 
Luotsausliikelaitos (Finnpilot) 
simuloivat  kauppamerenkulun 
väylien toimivuuden ja navigoi-
tavuuden ennen käyttöönottoa. 
Trafi:n määräykset edellyttävät 
simulointia. Tiedon suojaustaso 
väyläalueilla rajoittaa tiedon luo-
vuttamista em. käyttöön.

Uusia syvyysmalleja käyte-
tään seuraavan sukupolven me-
renkulkujärjestelmissä esim mah-
dollistamaan dynaamisen ja re-
aaliaikaisen vedenkorkeustiedon 
hyödyntämistä aluskohtaisesti ja 
ne toimivat välttämättömänä apu-
na turvallisuus-, pelastus- ja ym-
päristöviranomaisille.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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K yseinen sotaharjoitus 
keräsi ja herätti pal-
jon huomiota länti-

sissä maissa, kuten Suomessa. 
Keskustelua herätti myös Naton 
Steadfast Jazz 2013 -harjoitus, 
joka toimeenpantiin loppusyk-
systä 2013. Erityisen merkityk-
sen Suomelle toi se seikka, että 
molemmat harjoitukset toteutet-
tiin Itämerellä ja sen lähialueella.

Tämän artikkelin tarkoitus 
ei ole kertoa ”totuutta” Zapad 
13 - tai Steadfast Jazz 2013 
-harjoitusten strategisesta tai 
operatiivisesta tilannekehykses-
tä, eikä liioin arvioida harjoitus-
joukkojen saavuttamia oppimis-
tuloksia. Haluan tuoda esille di-
alogia, jota harjoituksen ympä-
rillä ja sen jälkeen käytiin niin 
lehdistössä, eri julkaisuissa kuin 

blogeissakin. Toivonkin, että 
mahdollisimman moni lukijois-
ta löytää artikkelista uuden, tuo-
reen näkemyksen Suomen lähi-
alueella pidetyistä, varsin mitta-
vista sotaharjoituksista.

Harjoituksista numeroina

Zapad 13 (Länsi 13) sotahar-
joitus kuului vuonna 2013 Ve-
näjän asevoimien tärkeimpien 
harjoitusten joukkoon. Vastaavia 
harjoituksia on järjestetty aikai-
sempinakin vuosina, kuten Kav-
kaz 12 (Kaukasus 12), Vostok 10 
(Itä10) ja Zapad 09 (Länsi 09). 
Kuten alussa mainitsin, harjoituk-
sen saama huomio oli varsin mit-
tava. Esimerkiksi hakukoneeseen 
kirjoitettuna ”Zapad 2013” antaa 
noin 16 miljoonaa osumaa. Ha-
ku on tehty ilman kielirajoitetta.

Tulosten määrä kertoo kak-
si asiaa. Harjoituksesta halutaan 
kertoa ihmisille sekä ulko- että si-
säpoliittisten tarkoitusten saavut-
tamiseksi. Tulosten määrä kertoo 
myös siitä, että harjoitus (de fac-
to!) kiinnostaa Venäjän ulkopuo-
lella. Verrokiksi otettakoon Na-

ton sotaharjoitus Steadfast Ja-
zz 2013, joka järjestettiin Balti-
an Puolan alueella marraskuussa 
2013. Hakutermillä ”Steadfast 
Jazz 2013” hakukone antaa noin 
850 000 osumaa. Kyseessä ole-
vaa Naton harjoitusta ei tieten-
kään sovi asettaa samalle viival-
le Venäjän harjoituksen kans-
sa; Naton Steadfast Jazz 2013 
-harjoitus oli ”vain” nopean toi-
minnan joukkojen eli NRF-jouk-
kojen harjoitus. Toki harjoituk-
seen osallistui myös muutama 
rauhankumppanuusmaa, mm. 
Suomi. Tämän lisäksi Nato jär-
jesti rauhankumppanuusmai-
den kanssa Itämeren alueella 
NOCO 2013 -harjoituksen. Eril-
lishuomiona mainittakoon, että 
Puolustusvoimien pääsotaharjoi-
tus ”Pyörremyrsky 2011” antaa 
osumia noin 35 000 kappaletta.

Henkilömäärältään Venä-
jän ja Naton harjoitusten vertai-
lu ei myöskään ole yksiselitteis-
tä. Naton Steadfast Jazz 2013 
-harjoituksen kokoonpanoksi 
on useassa lähteessä ilmoitet-
tu noin 6000 sotilasta. Kuiten-

Ajatuksia Itämeren 
alueen sotaharjoituksista 
vuodelta 2013
Kun tammikuussa 2014 viimeistelen artikkeliani, Suomessa maa on jo saanut lumi

sen peitteen. On kulunut lähes neljä kuukautta siitä, kun Venäjän ja ValkoVenäjän 

yhteinen sotaharjoitus Zapad 13 on päättynyt.

Kalle Järvi
Kirjoittaja kapteeniluutnantti Kalle Järvi kuuluu Merisotakoulun taktiikan opettajaryhmään.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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kin Venäjän Zapad 13 -harjoi-
tuksen henkilömäärä vaihtelee 
12 000:sta aina 50 000:en so-
tilaaseen. Syitä tähän lienee mo-
nia. Voidaan arvioida, että Na-
ton luonne nähdään länsimai-
sessa keskustelussa avoimena 
organisaationa, jolla ei ole tar-
vetta peitellä harjoitusjoukkojen-
sa määriä. Voitaneen myös sa-
noa, että koska Naton harjoituk-
seen osallistui myös suomalaisia 
esikuntaupseereita, tieto harjoi-
tuksen kokoonpanosta osattiin 
kertoa suomalaiselle lehdistölle. 
Toisaalta useassa kirjoituksessa 
todetaan Venäjän ja Valko-Venä-
jän peittelevän tai vähättelevän 
harjoitusjoukkojensa kokoa. On 
esitetty, että osa Zapad 13 -har-
joituksen joukoista oli eri minis-
teriöiden kuin puolustusminis-
teriön joukkoja. Tällöin joukko-
jen määrä poikkeaisi ilmoitetuis-
ta sotilasmääristä.

Harjoitusaiheista

Naton Steadfast Jazz 2013 
-harjoituksen yksi tavoite oli to-
deta nopean toiminnan joukko-
jen suorituskykyä monilla eri 
nykysodankäynnin osa-alueilla. 
Joukot harjoittelivat niin kyber-
uhkaa vastaan, ohjustorjuntaa, 
yhteisoperointia puolustukselli-
sissa operaatioissa kuin huma-
nitääriseen kriisiin väliintuloa. 
Zapad 13 -harjoitukseen osallis-
tuneet joukot harjoittelivat puo-
lustuksellisia operaatioita aina 
valtioiden välisistä konflikteista 
terrorismin torjuntaan. Yhteistoi-
mintaa harjoiteltiin eri aselajien 
sekä Venäjän ja Valko-Venäjän 
joukkojen välillä.

Harjoitusten vertailu ta-

voitteiden välillä ei liene kovin-
kaan hedelmällistä, kuten edel-
lä kirjoitetusta voimme päätel-
lä. On kuitenkin pantava mer-
kille, miten vaihtelevasti ja mo-
nisanaisesti harjoituksista me-
diassa tai yksittäisten henkilöi-
den blogeissa kirjoitetaan. Mo-
lempien harjoitusten yksi tee-
moista oli joukkojen siirrot har-
joitusalueelle. Zapad13 -harjoi-
tuksessa joukkoja siirrettiin mo-
nista tukikohdista toisiin, jot-
ta harjoitus saatiin toteutettua. 
Naton jäsenmaat siirsivät jouk-
konsa Baltian ja Puolan alueelle, 
jotta NRF-joukkojen toimintaky-
ky saatiin todennettua. Itämeren 
osalta molemmissa harjoituksis-
sa alueelle tuotettiin pinta-alus-
kalustoa muilta toiminta-alueilta.

Lopuksi

Ulkopoliittisen Instituutin tutki-
ja Charly Salonius-Pasternak kir-
joitti marraskuussa, että Itäme-
ren alueella järjestettävien suur-
ten sotaharjoitusten tarkoitus on 
kohentaa alueen turvallisuutta. 
Itämeren alue koetaan monel-
la tapaa merkitykselliseksi. Yk-
si osoitus tästä on, että aluetta 
käytetään laajojen sotaharjoitus-

ten näyttämönä. Toisaalta mer-
kityksellisyys näkyy laajassa ja 
monipolvisessa diskurssissa, jo-
ta harjoituksista käytiin ja epäile-
mättä käydään jatkossakin. Itä-
meri merireittinä ja strategisena 
alueena on säilyttänyt ja jopa 
nostanut merkitystään viime ai-
koina. Alue on tärkeä niin Venä-
jälle kuin muillekin alueen mail-
le. Itämeren merkitystä Suomelle 
ei tässä kohdin voida sivuuttaa.

Suomen uudistaessa puo-
lustusvoimiaan on hyvä nostaa 
esille meripuolustuksen mer-
kitys osana Puolustusvoimien 
suorituskykyjä. Itämeri on ja py-
syy koko yhteiskuntamme kan-
nalta merkityksellisenä tekijänä, 
myös tulevina vuosikymmeninä. 
Vaikka tässä artikkelissa mainitut 
sotaharjoitukset eivät yksittäisi-
nä tekijöinä Itämeren strategista 
merkitystä muutakaan, on meri-
puolustuksemme kyettävä omal-
ta osaltaan parantamaan alueen 
turvallisuutta. Tuon tehtävän to-
teuttamiseksi on meripuolustuk-
sen joukoilla oltava ajanmukaiset 
ja suorituskykyiset työkalut sekä 
korkea tahto vaativan tehtävän 
toteuttamiseen.

MarCOM
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H arjoitukseen oli suun-
niteltu yhteensä neljä 
osaharjoitusta, joista 

kolme oli itseni johtamia osahar-

joituksia. Hangon aselajiupseerit 
valmistelivat edellisen viikon ai-
kana yksinkertaiset mutta toimi-
vat osaharjoituskäskyt, jotka vä-

litettiin sähköpostilla italialaiselle 
alukselle. Vielä ennen harjoituk-
sen alkua pääsin käymään aluk-
sella sen vieraillessa Helsingis-

FIN – ITA PASSEX 2013
Tällä työnimellä toteutettiin ohjusvene Hangon ja italialaisen ohjushävittäjän DDG 

554 Caio Duilion välinen passing exercise 18.10.2013. Eri maiden laivastojen vä

liset lyhyet harjoitukset maailman merillä ovat nykypäivää, eikä niiden toteutus yh

teisten harjoitusproseduurien johdosta vaadi kovin suurta ponnistelua harjoitusjou

koilta. Harjoitukseen varattiin puolikas päivä, juuri Caio Duilion irrotettua vierailusa

tamastaan Helsingistä. 

Pekka Hietakangas
Kapteeniluutnantti Pekka Hietakangas, Ohjusvene Hangon päällikkö 
7. Ohjuslaivue, Suomenlahden meripuolustusalue

Caio Duilio.

Teem
a



33Rannikon Puolustaja 1 | 2014

sä ja viimeisetkin yksityiskohdat 
saatiin sovittua aluksen päällikön 
ja operaatioupseerin kanssa. 

Koska kyseessä oli kaksi 
hyvän valvontakyvyn omaavaa 
alusta, sovittiin yhteiseksi pää-
harjoitusteemaksi RMP / RAP 
(recognized maritime picture / 
- air picture) eli tunnistettu pin-
ta- ja ilmatilannekuva Caio Dui-

lion matkan varrelta Helsingis-
tä Suomenlahden suulle. Edel-
lisenä viikonloppuna merellä 
vaikuttanut Eino –myrsky antoi 
harjoituksiin oman lisämausteen 
kovan merenkäynnin muodos-
sa. Pääharjoitusteema saatiin 
läpivietyä suunnitellusti, mut-
ta tilannekuvan muodostuksen 
rinnalle suunnitellut merenku-

lun harjoitukset jouduttiin osin 
jättää tekemättä. 

Harjoituksen käynnistyt-
tyä alusten toiminnasta huo-
masi nopeasti molempien osa-
puolten rutiinin kansainvälisistä 
kuvioista. Radioliikenne oli su-
juvaa, ja harjoitukset sujuivat il-
man kommunikaatio-ongelmia. 
Tilannekuvaa luotiin vakuutta-
vasti. Vaikka kyseessä oli perus-
toimintojen harjoittelu, on siinä 
aina mahdollisuus alisuorittami-
seen jonkun yksinkertaisen vää-
rinkäsityksen muodossa.  Ja ku-
ten harjoitustoiminnassa yleen-
säkin, myös valmisteleva osuus 
on jo harjaantumista – harjaan-
tumista siinä miten oman toi-
minta-ajatuksen saa toiselle yk-
sikölle selkeästi välitettyä. 

Helsinki kiinnostavana vie-
railukohteena ulkomaisille lai-
vastolle antaa hyvän mahdolli-
suuden myös tuleville PASSEX 
–harjoituksille, jotka ovat oiva 
tapa ylläpitää omaa KV –osaa-
mista ja samalla näyttää suo-
malaista suorituskykyä muille 
laivastoille.

ohjusvene Hanko.

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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vaksi, näin ollen kaikki pääsivät 
harjaantumaan harjoitussuunni-
telmien laatimisessa. 

Harjoitus onnistui hyvin ja 
suunnitellut harjoitukset suoritet-
tiin annetun aikataulun puitteis-
sa. Asetetut merimiestaidolliset 
tavoitteet saavutettiin kirkkaas-
ti ja toiminta noudatteli hyvää 
merimiestapaa ja kaikki harjoi-
tukseen osallistuneet yksiköt oli-
vat tyytyväisiä päivän tuloksiin. 
Onnistunut harjoitus päätettiin 
Pfp-hengessä niin kutsuttuun 
Steam pastiin, jossa partaat mie-
hitettynä alukset tervehtivät toi-
siaan. Steam pastin jälkeen mii-
nanetsijä osasto jatkoi purjeh-
dustaan kohti Puolaa, jossa oli 
heidän seuraava satama.

NATON miinantorjunnanvalmiusosaston ja PGG Tornion välinen 

Passex-harjoitus  
Suomenlahdella 22.10.2013
Jatkoa Mika Kuutin artikkeliin NATON miinantorjunnanvalmiusosaston vierailusta 

Suomessa 17.10.22.10.2013.

Aleksi Laine
PGG Tornion päällikkö, kapteeniluutnantti Aleksi Laine

S atamakäyntinsä jäl-
keen alusosasto irrot-
ti Helsingistä ja suun-

tasivat keulansa kohti seuraavaa 
satamaa Puolaan. Satamakäynti 
päättyi tiistaina 22.10. Matkal-
la osasto toteutti Pfp-hengessä 
PASSEX-harjoituksen PGG Tor-
nion kanssa.

Miinanetsijäosaston ko-
koonpanoon kuuluvat miina-
netsijäalukset HNLS Makkum 
Alankomaista, BNS Narcis Bel-
giasta, HNOMS Rauma Norjas-
ta, FGS Dillingen Saksasta ja 
ENS Admiral Cowan Virosta se-
kä osaston johtoalus ORP Czer-
nicki Puolasta. Passex-harjoi-
tukseen osallistui näin ollen yh-
teensä seitsemän alusta.

Osaston kokoonpanon ol-
lessa näin suuri päätettiin Pas-
sex-harjoitus käynnistää lyhyellä 
Pre sail Conference kokouksella, 
jossa alukset sopivat yksityiskoh-
dat osaharjoitusten johtamisvas-
tuista ja harjoitusten sisällöstä. 
Tärkeimmäksi tavoitteeksi Pas-
sex-harjoitukselle asetettiin ”Ma-
ritime cooperation at sea”.

Harjoituksen osatavoitteina 
oli kehittää ja harjoitella moni-
kansallisen alusosaston toimin-

tojen yhtenäistämistä merimies-
taidon harjoitteissa sekä paran-
taa alusten yhteisoperointikykyä 
SAR-tilanteissa, muodostelmaoh-
jailussa, köysien käsittelemisessä 
alusten kiinnittäessä toistensa si-
vuun sekä pienten postipakettien 
välittämisessä aluksesta toiseen.

Näiden asetettujen tavoit-
teiden pohjalta laadittiin synk-
ronointimatriisi ja jaettiin osa-
harjoitusten johtovastuut. Joh-
tovastuiden perusteella alukset 
laativat omista harjoituksistaan 
tabordit (harjoituskäskyt), jois-
sa alukset antoivat yksityiskoh-
taiset ohjeet, mitä harjoitus si-
sälsi ja mikä on harjoituksen 
toiminta-ajatus. Jokaiselle aluk-
selle tuli yksi harjoitus johdetta-

Merivoimat osana kokonaisturvallisuutta
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M aailman monimut-
kaistuessa tarvit-
semme uusia tieto-

ja ja taitoja, mutta erityisesti ky-
kyä nopeaan ja tilanteen kan-
nalta parhaaseen reagointiin. 
Parasta tietysti olisi, että pys-
tyisimme jo etukäteen rakenta-
maan tilanteet vähemmän yllä-
tyksellisiksi tai jopa hallittavik-
si. Kuitenkaan sotilaallinen to-
dellisuus ei ole ennakoitavissa 
tai hallittavissa oleva. Siten pyr-
kimykset asioiden (täydelliseen) 
hallintaan ovat virheellisiä, mah-
dollisesti jopa haitallisia. 

Tutkimuksen keinoin on 
mahdollista etsiä vastauksia 
vaikeisiin ja monimutkaisiin ky-
symyksiin, onhan tutkimus pa-
ras inhimillinen tapa etsiä tietoa. 
Tutkimuksen keskeisin anti ei 
kuitenkaan ole annettuihin ky-
symyksiin vastaamisessa, vaan 
uusien ja ennalta tuntemattomi-
en asioiden jäsentämisessä eli 
uusien kysymyksenasettelujen 
muodostamisessa. Tässä mer-
kityksessä tutkimuksen keskei-
sin tehtävä on uusien ja hedel-
mällisten kysymysten esittämi-
nen ja tietysti vastausten hah-

Tutkimus ja osaamisen 
kehittäminen
Merisotakoulu on vahvasti sitoutunut toimintansa laadukkaaseen toteuttamiseen. 

Tässä tehtävässä tutkimuksella on keskeinen rooli.

mottaminen näihin uusiin kysy-
myksiin..

On järkevää jakaa tieteelli-
nen tutkimus akateemiseen ja 
tavoitetutkimukseen. Tämä ei 
ole arvottava, vaan tehtävän-
mukainen jaottelu. Tavoitetutki-
muksen tavoitteet tulevat tutki-
muksen ja tieteenalan ulkopuo-
lelta. Monet sotilaalliset tutki-
mustehtävät ovat luonteeltaan 
tällaisia tavoitetutkimukseen 
liittyviä. Akateeminen tutkimus 
puolestaan tarkoittaa tutkimus-
ta, jonka kysymyksenasettelut 
nousevat tutkimusalan omas-
ta piiristä. Esimerkkeinä voisi-
vat olla tutkimusmenetelmiin eli 
metodologiaan, pedagogiikkaan 
sekä arvoihin, arvojen muutok-
siin ja arvojen ja toiminnan vä-
liseen suhteeseen liittyvät tutki-
mukset. Näiden tutkimustyyp-
pien välillä ei ole kuilua, vaan 
kyse on pikemminkin painotus- 
ja näkökulmaerosta: tavoitetut-
kimus voi olla luonteeltaan teo-
reettista ja akateeminen tutki-
mus voi olla käytännöllistä. 

Arkiajattelumme ei nouda-
ta tieteelliselle ajattelulle asetta-
via vaatimuksia. Arkiajattelum-

me nojaa rutinoituneisiin käy-
tänteisiin ja tottumuksiin. Täs-
sä merkityksessä arki-intuitiom-
me toimii varsin hyvin. Poikkea-
vissa tilanteissa arkiajattelumme 
ei kuitenkaan enää toimi. Tällöin 
ajattelumme joutuu koetukselle: 
joudumme pohtimaan ja pun-
taroimaan asioita. Valitettavas-
ti arkiajattelumme ei kuiten-
kaan tunnista kovin hyvin tilan-
teita, joissa arki-intuitiosta tuli-
si siirtyä systemaattiseen punta-
rointiin. Tieteellinen ajattelu on, 
tai sen tulisi olla, täsmällistä ja 
tarkkaa. Tämä vaatimus ei ole 
vain pikkutarkkaa itsetehostus-
ta, vaan menetelmällinen vaati-
mus, jonka avulla pyritään yh-
täältä välttämään inhimillisel-
le ajattelulle ominainen pitäyty-
minen tuttuihin tapoihin ja toi-
saalta mahdollistamaan tulosten 
ja niiden hankintatapojen tarkis-
taminen.

Tutkijan työ on tiedollisesti 
vaativaa. Tämä edellyttää laajaa 
ja syvää koulutusta: tutkijan pe-
ruskoulutus on tohtorin tutkin-
to. Tohtorin koulutuksen tarkoi-
tus on antaa opiskelijalle laaja 
tieteellinen sivistys sekä riittävät 

Arto Mutanen
FT, dos. Arto Mutanen työskentelee tutkijana ja matemaattisten  
aineiden opettajana Merisotakoulun koulutuskeskuksessa.
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Merisotakoulussa tehdään niin sotilaallista tavoitetutkimusta kuin akateemista tutkimustakin. auli ahO

tiedot ja taidot tehdä itsenäistä 
tieteellistä tutkimusta. Tieteelli-
nen sivistys on olennainen osa 
tutkijan koulutusta, jonka tarkoi-
tus on antaa tutkijalle tieteelli-
set valmiudet. Tieteellisten val-
miuksien on tarkoitus antaa ky-
ky ymmärtää oman alan keskei-
set kysymyksenasettelut. Tämä 
pitää sisällään myös menetel-
mällisen valmiuden vastausten 
etsimiseen. Kuitenkin keskei-
sen osan tieteellisiä valmiuksia 
muodostaa kyky tunnistaa ky-
symystenasettelujen pätevyys-
alueita sekä tieteenalakohtai-
sia rajoja. Näin samalla kehit-
tyvät myös valmiudet tehdä yh-
teistyötä sekä oman alan sisällä 
että tieteenalarajojen yli. Oman 
alan tutkimustiedot ja -taidot an-
tavat ammattitaidon oman alan 
tutkimuksen tekemiseen. Tohto-

ri on siten tiedeyhteisön täysi-
valtainen jäsen - kykenevä vas-
tuulliseen tutkimustyöhön, mi-
tä työhön otetun tohtorin tulisi 
velvoittaa tekevänkin. Asiaa voi-
taisiin kuvata vertaamalla tohto-
rin tutkintoa ajokorttiin. Ajokortti 
antaa haltijalleen oikeuden itse-
näiseen autoiluun. Vapautta ra-
joittavat kuitenkin liikennesään-
nöt. Kuitenkaan kaikki ajokor-
tinhaltijat eivät ole hyviä ajajia 
ja toisaalta monet, joilla ei ole 
ajokorttia, ajavat erittäin hyvin. 

Tutkimus on aina yhteisöl-
listä toimintaa. Tutkimuksen yh-
teisö on tiedeyhteisö. On olen-
naisen tärkeää, että tutkija osal-
listuu aktiivisesti tiedeyhteisön 
toimintaan ja keskusteluun. Tä-
mä tarkoittaa toimimista tiede-
yhteisössä (mm. yliopistot ja 
tiedeseurat), julkaisutoiminnas-

sa kirjoittajana, vertaisarvioija-
na sekä toimittajana (tieteelliset 
lehdet ja kirjat) sekä osallistu-
mista muuhun tieteelliseen ak-
tiviteettiin (mm. tieteelliset semi-
naarit ja tutkimusvierailut). Ak-
tiivinen osallistuminen tiedeyh-
teisön toimintaan on olennainen 
osa tutkijan ammattitaidon yllä-
pitoa ja kehittämistä. Jos halu-
taan, että tutkimusta tehdään, 
niin sen tekemisen edellytyksiin 
tulee varata riittävät aineelliset 
ja henkiset resurssit. Itse asias-
sa tällainen akateeminen tutki-
mus on malliesimerkillinen ta-
paus Puolustusvoimissa paino-
tetusta tutkivasta työotteesta. 

Akateeminen tutkimus ei 
ole vain itseisarvoista toimintaa, 
vaan samalla tavoitteena on ri-
kastuttaa ja kehittää oman or-
ganisaation tietoja, taitoja ja toi-
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mintatapoja. Tutkimus, määri-
telmän mukaan, on aina toimi-
mista puutteellisin tiedoin: tut-
kimuksen lähtökohtana on ai-
na tiedon puute. Tutkimukselli-
sesti kiinnostavissa tapauksissa 
ei lähtökohtaisesti tiedetä, mi-
tä lopputuloksena tullaan saa-
vuttamaan. Lisäksi yksin ei ku-
kaan pysty hankkimaan kaikkea 
tarvittavaa tietoa tai varmista-
maan tiedon oikeellisuutta. Tie-
deyhteisö on sekä kollegojen et-
tä kriitikoiden yhteisö. 

Merisotakoulu koordinoi 
tutkimushanketta, jonka tietty 
peruslähtökohta on akateemi-
nen, mutta samalla hankkeen 
tavoitteena on konkreettinen ja 
käytännöllinen asia, sotateknii-
kan opetuksen kehittäminen. 
Opetusta ei voi systemaattises-

ti kehittää keskittymällä ainoas-
taan opiskelijoihin, opetukseen 
tai opetettavaan sisältöön. Nä-
mä kaikki vaikuttavat laaduk-
kaan opetuksen toteutukseen. 
Lisäksi nämä tekijät eivät ole 
toisistaan riippumattomia. Yksi 
näkökulma, olipa se miten laa-
ja tahansa, ei kata näitä kaik-
kia puolia. Tulee pyrkiä saa-
maan monipuolinen kuva ko-
konaisuudesta. Tällainen hanke 
on luontevaa tehdä yhteistyös-
sä. Luontevat yhteistyökump-
panit tällaisen problematiikan 
kohdalla ovat Maanpuolustus-
korkeakoulu ja puolustushaa-
rakoulut, joiden kanssa olem-
me tutkimushankkeessa raken-
taneet yhteistyötä. Kukin tutki-
ja tarkastelee asiaa itselleen tut-
kimuksellisesti tutusta näkökul-

masta. Tutkimukset julkaistaan 
Merisotakoulun julkaisusarjassa 
kirjana, joten tutkimuksen tulok-
set tulevat avoimen, toivottavas-
ti rakentavan kriittisen keskuste-
lun kohteeksi. Siten on mahdol-
lista kehittää opetusta ja jatkaa 
kehittämis- ja tutkimustyötä yhä 
syvemmälle.

Merisotakoulussa on luon-
teva paikka niin sotilaalliselle ta-
voitetutkimukselle kuin akatee-
miselle tutkimuksellekin. Mo-
lemmilla on omat erityisalueen-
sa ja -kysymyksensä, mutta 
niiden välille on mahdollista ra-
kentaa myös hedelmällistä yh-
teistyötä. Kokonaisuutena mo-
lemmat vahvistavat Merisota-
koulun osaamista ja siten ovat 
tukemassa koulun laadukasta 
toimintaa.
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K un pohditaan ylei-
sellä tasolla ihmisten 
turvallisuutta merellä, 

ovat matkustaja-alukset suurine 
matkustajamäärineen erityises-
sä asemassa. Talouden taantu-
ma ei pure laivamatkustamiseen 
samoin kuin rahtiliikenteeseen. 
Vuonna 2012 matkusti satami-
emme kautta kaikkiaan noin 18 
miljoonaa ihmistä. Koska mat-
kustaja-aluksilla kulkee usein 
yli kaksituhattakin ihmistä ker-
rallaan, on onnettomuuden ta-
pahtuessa tilanne aina uhkaava. 
Erityisesti tulipalot ovat matkus-
tajalaivoilla osoittautuneet vaati-

viksi hallita. Laivan henkilökun-
nan riittävä osaamisen taso ja 
varustamojen oikea toiminta-
kulttuuri ovat lähes aina onnet-
tomuuksien ennalta ehkäisemi-
sen ja pelastustoimien onnistu-
misen edellytys. Myös media on 
kiinnostunut uutisoimaan mat-
kustaja-alusten tapahtumista, 
kuten joulukuinen Amorellan 
pohjakosketuskin osoitti.

Merenkulussa käytännön 
osaaminen ja ammatinhallinta 
ovat tärkeässä roolissa. Päte-
vöityminen vastuunalaisiin teh-
täviin on pitkäkestoinen proses-
si, jota säätelevät kansainväliset 

sopimukset ja määräykset. Näis-
tä tärkein on Kansainvälisen me-
renkulkujärjestön IMO:n ohjeis-
tus koulutuksesta, pätevyyskir-
joista ja alusten miehityksestä, 
STCW (International Convention 
on Standards of Training, Certi-
fication and Watch-keeping for 
Seafarers). Sen tavoitteena on 
ollut yhdenmukaistaa meren-
kulkijoille annettavaa koulutus-
ta ja määrittää myös tuon koulu-
tuksen vähimmäisvaatimukset. 
Laadun takeena on menettely, 
jossa jokainen pätevyyksiin joh-
tavaa koulutusta antava oppilai-
tos auditoidaan järjestelmään vi-
ranomaisen toimesta viiden vuo-
den välein.

STCW-koodi määrittää ope-
tettavat asiakokonaisuudet, osaa-
misen näyttötapaa ja tä-män 
näytön arviointia. Puutteena voi 
nähdä sen, että opetusmetodei-
hin, eli koulutustapaan, ei anneta 
ohjeistusta, vaan se jää koulutuk-
sen antajan omaan harkintaan. 
Hyväksyttävään lopputulokseen 
voi päästä hyvinkin erilaisin kei-
noin. Haasteena onkin mahdol-
listaa laadukas oppiminen ja sen 
myötä taata kaikille merenkulki-
joille riittävä ammattitaito. IMO:n 
STCW- mallikurssit ohjaavat ope-
tuksen suunnittelua, mutta niitä-

Meriturvan Palokoulutusyksikkö Upinniemessä sai käyttöönsä syyskuus-
sa 2013 uuden ajanmukaisen ”Palotalon” luokka-, toimisto- ja huoltotiloi-
neen. Rakennuksessa toimii myös sotilaspalokunta, joten synergiaakin 
on. Käytännön koulutus tapahtuu uusilla kaasukäyttöisillä simulaattoreilla 
tutulla harjoituskentällä.

Meriturvallisuus 
osaamisen ja yksilön näkökulmasta

Heikki Hyyryläinen
Komdri, ye-ups, KL. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturvan johtaja

Meriturva
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Meriturvan Ojamon koulutusasemalla harjoitellaan talvisin jääolosuhteissa toimimista mm. kansainvälisellä  
”Ice Training”– kurssilla. Pelastautumispukujen ja liivien oikea käyttö on luonnollisesti yksi opittavista asioista.

kään ei ole pakko noudattaa. 
Merenkulkijan ammattiin 

valmistava koulutus, kuten kou-
lutus yleensäkin, on Suomessa 
laadukasta ja antaa opiskelijalle 
hyvät lähtökohdat työelämään. 
Haasteeksi muodostuu koulus-
sa hankitun osaamisen ylläpi-
täminen ja asiantuntijuuden sy-
ventäminen erityisesti turvalli-
suusasioissa. Todellisten meri-
turvallisuuteen liittyvien taito-
jen oppiminen ja osaamisen yl-
läpito aluksella on riippuvainen 
pitkälti varustamon turvallisuus-
kulttuurista ja siitä, kuinka tär-

keäksi koulutus ja harjoittelu lai-
valla koetaan. 

Merenkulku on käytännön-
läheistä toimintaa. Teoriaa tar-
vitaan, mutta sillä ei yksin pär-
jää. Käytännön asioita ei opita 
luokassa tai tietokoneen ääres-
sä. Mitä aidompi on oppimis-
ympäristö, sitä paremmin opit 
on mahdollista soveltaa myö-
hemmin käytännön työelämäs-
sä. Näin ajatellen työpaikka on 
aina paras oppimisympäristö. 
Kuitenkaan aluksilla ei ole ai-
kaa eikä mahdollisuuksia sat-
sata koulutukseen ja operatii-

visten välineiden, kuten pelas-
tautumis- ja sammutusvälinei-
den käytön harjoitteluun. Laival-
la tapahtuvassa koulutuksessa 
on aina myös olemassa vahin-
gon ja tapaturman riski. IMO:n 
raporttien mukaan pelastusve-
neharjoituksissa loukkaantuu ja 
kuolee edelleen enemmän meri-
miehiä kuin mitä niillä on onnet-
tomuuksissa pelastettu. Tästä 
syystä on aluksilla tapahtuvas-
sa veneharjoittelussa rajoitettu 
toimintaa pääsääntönä se, että 
kuljetettavat eivät nouse venee-
seen ennen kuin se on turvalli-

Meriturva
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sesti laskettu. Eli oppi jää mie-
histöllekin kovin teoreettiseksi.

Pelastautumis- ja pelastus-

välineillä kouluttaudutaan aluk-
sella hyvin harvoin, kun ei oteta 
lukuun veneiden nosto- ja las-

kuharjoituksia. Evakuointiväli-
neet, kuten lautat, sukkajärjes-
telmät ja liukumäet, on aluksilla 

Pelastuslauttojen käyttö ja ryhmänä toimiminen kuuluvat turvallisuuskurssien perussisältöön.  
Se tulee kaikkien merellä ammatikseen liikkuvien hallita. Kuva Meriturvan Lohjan yksikön harjoitusaltaalta.

Meriturva
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Lähteitä:
STCW Convention and STCW Code 2011 

edition, IMO
Laivaväestä ja aluksen 

turvallisuusjohtamisesta annetun lain 
muuttamisesta annettu laki (95/2013)

Aluksen miehityksestä ja laivaväen 
pätevyydestä annettu valtioneuvoston 
asetus (166/2013) 

Liikenteen turvallisuusviraston laivaväen 
pätevyyksistä antama määräys 
(TRAFI/23173/03.04.01.00/2012, 
pätevyysmääräys)

Ohje meripalvelusta, ohjatusta harjoittelusta 
ja koulutuksen hyväksymisestä 
(TRAFI/2920/03.04.01.01/2013)

Ohje laivaväen lisäpätevyyksistä 
(TRAFI/2921/03.04.01.01/2013) ja 

Ohje pätevyyskirjojen uusimisesta ja 
vaihtamisesta Manilan muutosten 
mukaisiksi (TRAFI/2922/03.04.01.01 
/2013)

pakattu suojakuorien sisään ja 
ne avataan yleensä vain huol-
tojen yhteydessä valtuutetuissa 
huoltoliikkeissä. Miehistö kou-
lutetaan niiden käyttöön useas-
ti vain teoriatasolla. Haaste on-
kin osata käyttää välineitä sil-
loin, kun tarve on todellinen. 
Evakuointitapauksissa tilanne 
on muutenkin aina äärimmäi-
sen vaikea ja stressaava eten-
kin matkustaja-aluksilla, kun 
matkustajat ovat hermostunei-
ta tai paniikissa. Laivan henki-
lökunnan tulisi pystyä noissa ti-
lanteissa opastamaan matkus-
tajia jättämään alus sellaisil-
la välineillä, joita eivät ole itse-
kään käytännössä riittävästi tot-
tuneet käsittelemään. Onkin ää-
rimmäisen tärkeää, että henkilö-
kunta saa kunnollisen koulutuk-
sen aluksen kaikkiin pelastautu-
mis- ja evakuointivälineisiin si-
ten, että niiden käyttö olisi rutii-
ninomaista ja pelastustilanteis-
sa voidaan keskittyä itse tilan-
teen hallintaan ja ihmisten aut-
tamiseen. Koulutuksessa tulee 

ottaa huomioon aina myös tilan-
teen mukainen toiminta ja mat-
kustajien käsittely paineen alla.

Koulutuskeskuksissa on 
mahdollista harjoitella välineis-
tön käyttöä aidontuntuisessa 
ympäristössä. Ammattikoulut-
tajat osaavat keskittyä olennai-
seen, joten koulutukseen varat-
tu aika on täysimääräisesti käy-
tössä. Koulutuskeskuksissa ta-
pahtuvassa koulutuksessa on 
mahdollista pienentää tapa-
turmariskiä, joka on aina esillä 
aluksilla erityisesti pelastusve-
neillä harjoiteltaessa. Jatkuvan 
koulutuksen kautta voimme vä-
hentää onnettomuuksien mää-
rää ja pienentää niiden seurauk-
sia. Vaikka muissakin merenku-
lun oppilaitoksissa on auditoin-
tien puolesta mahdollista pitää 
turvallisuuskursseja, en näe nii-
den resursseja riittävinä laadun 
takaamiseksi.

IMO:n vuonna 2010 sopi-
mat ns. Manilan lisäykset ovat 
johtaneet vihdoin Suomessa 
Laivaväkilain ja Miehitysase-

tuksen sekä Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafin määräysten ja 
ohjeiden uusimiseen 1.3.2013 
lukien. Näyttö turvallisuustaito-
jen osaamisesta tulee 2017 al-
kaen antaa viiden vuoden vä-
lein. Koska näytön vastaanotta-
jan tulee olla arviointimenetel-
miin perehtynyt, on oppilaitok-
sissa pidettävä lyhyt kertaus-
koulutus käytännössä ainut ta-
pa hoitaa kyseinen näyttö. Ma-
nila-lisäysten mukaan osa näy-
töistä voidaan antaa myös aluk-
sella, mutta aina, kun mennään 
veteen, tulee sen tapahtua val-
votusti maissa, eli käytännös-
sä oppilaitoksessa. Tätä var-
ten on suunniteltu ja aloitet-
tukin 1-2 päivän kertauskurs-
sit, joilla käydään läpi olennai-
simmat asiat. Kertauskursseil-
le kannattaa hakeutua jo hyvis-
sä ajoin ennen tuota 1.1.2017, 
jotta varmistaa lisäpätevyyk-
sien säilymisen ajan tasalla en-
nen siirtymäkauden lopun odo-
tettua ruuhkaa. Lisätietoja kurs-
seista: www.meriturva.fi



42

J o Iivana Julman, Venä-
jän ensimmäisen tsaa-
rin ajoista alkaen venäläi-

nen ideologia on lähtenyt yksi-
lön tarpeista pysyä vallassa ja 
laajentaa Venäjän valtapiiriä me-
rille. Historiassa poliittinen käy-
täntö on johtanut hyökkäysso-
tiin, laittomiin miehityksiin, ih-
misoikeusrikoksiin, talousmallin 
romahtamiseen, Neuvostoliiton 
hajoamiseen ja niin edelleen. 

Tällainen lähtökohta veisi 
Venäjän ideologisesti syytettyjen 
penkkiin. Kävisi ilmi, että Venä-
jän valtaapitävien intressit tsaari-
en aikana, osana Neuvostoliittoa 
ja myöhemmin ovat olleet risti-
riidassa sekä neuvostokansojen 
että suvereenien naapurimaiden 

etujen ja intressien kanssa. Seu-
rauksena olisi joutuminen an-
teeksi pyytäjän rooliin, mikä on 
Kremlin pyrkimysten vastaista. 

Historian ottaminen Putinin 
Venäjän ideologian etsinnän läh-
tökohdaksi veisi harhaan, joten 
haetaan sitä tästä päivästä ja tu-
levaisuudesta. Tarvittaessa kat-
sotaan, toistaako historia itseään.

Venäjän ideologiaan eivät 
kuulu pysyvät liittolaiset eivät-
kä ystävät, vaan ainoastaan py-
syvät intressit. Idealismin voivat 
sallia itselleen vain vahvat.3 Ve-
näjän ideologia on intressipohjai-
nen. Pysyvänä intressinä on säi-
lyttää maa monarkiana ja ulottua 
merille4.

Securokratia tsaarinvallan 
tukena

Venäjällä valta on keskitetty pre-
sidentin ja harvalukuisen valtae-
liitin käsiin, jolle rehottava kor-
ruptio antaa hyvät tulot. Länsi-
maisten arvioiden mukaan esi-
merkiksi Sotshin talviolympia-
laisten 50 miljardin USD:n bud-
jetista 17 miljardia menee lah-
juksiin5. Ilman presidentin hal-
linnolle maksettavaa vjatkaa*, 
lahjontaosuutta Sotsiin oli vai-
kea päästä rakentamaan.

Venäjän nykyinen hallinto-
malli nostaa sekä valtaapitävien 
että turvallisuuspalvelujen ase-
man lakien yläpuolelle ja sal-
lii väkivallan käytön vallanpidon 
välineenä. Poliittisesta eliitistä lä-

Venäjän ideologia 
sisäpolitiikan viitoittajana

*vjatka on kieleen tullut uusi sana, joka tarkoittaa hallintokoneistolle maksettavaa lahjontaosuutta. Sen tavallinen 
suuruus on parikymmentä prosenttia hankkeesta, Sotsissa noin kolmannes. Raspil on vjatkaan liittyvä niin ikään uusi 
sana, joka tarkoitttaa kuinka vjatka jaetaan hallintokoneiston kesken. Lahjonta on niin vakiintunut käytäntö, että se 
vaikuttaa kielen kehitykseen.

Ideologia on poliittinen näkökulma todellisuuteen tai kaavoittuneeksi muuttunut po

liittinen käytäntö, joka heijastaa tietyn yksilön, ryhmän, yhteiskuntaluokan tai kult

tuurin tarpeita ja pyrkimyksiä.1 Venäjän ideologiaa voi lähteä etsimään historiasta, 

nykypäivästä tai tulevaisuudesta. Sen löytäminen on oleellista, koska Venäjän pää

määränä on saavuttaa ideologinen johtajuus maailmassa.2

•  GEOPOLITIIKAN

PERUSTEET

INTRESSIT IDEOLOGIA POLITIIKKA

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä  
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.
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hes kolme neljäsosaa on peräisin 
turvallisuuspalvelujen kaaderista, 
joissa palvelee noin kaksi miljoo-
naa henkilöä. Turvallisuuspalve-
lujen henkilöstömäärä on kaksin-
kertainen asevoimiin verrattuna.6 
KGB:n seuraaja FSB on vahvem-
pi kuin edeltäjänsä.

Poliittisen eliitin vahva kyt-
kentä turvallisuuspalveluihin te-
kee niistä keskeisen hallintovä-
lineen. Hallintotapa, securokra-
tia on Venäjän presidentin Vla-
dimir Putinin sovellus neuvosto-
ajasta eikä siihen ole tulossa no-
peaa muutosta. Hän toimi tur-
vallisuuspalvelun (FSB) johtaja-
na vuosina 1998–1999 ennen 
valintaansa presidentiksi. Secu-
rokratia toimii niin kauan, kuin 
tutkinta sekä tuomio- ja toimeen-
panovalta ovat valtaapitävien 
hallinnassa ja sitä tuetaan tur-
vallisuuspalvelujen lakien ulottu-
mattomissa olevalla toiminnalla. 

Poliittisen toiminnan vaikeus

Securokratia on Putinin joh-
detun demokratian ydin. Sillä 
säädellään poliittista toimintaa. 
Kaikki langat vievät Kremliin, jo-
ka securokratiaa käyttäen estää 
länsimaissa tunnettua demokra-
tia-mallia toimimasta.

Venäjän sisäpolitiikan oma-
peräisyytenä on se, että sillä ei 
ole juurikaan mitään tekemistä 
politiikan harjoittamisen kans-
sa. Aitoa poliittista taistelua sal-
litaan vain niin paljon, että op-
position olemassaolo on tunnis-
tettavissa. Securokratia huoleh-
tii siitä, ettei oppositio tarjoa to-
dellisia vaihtoehtoja eikä muo-
dostu uhkaksi valtaeliitille. 

Stalinin sisäideologia ei sal-

linut oppositiota eikä vaihtoehto-
ja. Kuuluit puolueeseen – elit, et 
kuulunut – olit. Ja jos olit jonkun 
mielestä väärää mieltä, olit vaka-
vissa vaikeuksissa. Toisin ajattele-
via ja monarkiaa keikuttavia var-
ten Neuvostoliiton pääsyyttäjä Vy-
sinski kehitti lainsäädäntöön ob-
jektiivisen syyllisyyden. Sen pe-
rusteella kuka hyvänsä voitiin 
tuomita vankilaan tai kuolemaan 
riippumatta siitä, oliko hän kos-
kaan tehnyt mitään rikollista. Riit-
ti kun kuului tai oli joskus kuu-
lunut väärään viiteryhmään syn-
typerän, aseman, toiminnan tai 
muun syyn takia. Koko ihmisryh-
mä voitiin määrätä hävitettäväksi.7 
On arvioitu, että stalinistisen ide-
ologian terrori tappoi jopa 62 mil-
joonaa ihmistä Neuvostoliitossa8. 

Venäjän nykyinen lain-
säädäntö ei tunne objektiivista 
syyllisyyttä. Putin määritteli ko-
ko Tsetsheenian kansan terro-
risteiksi. Tätä voidaan pitää ob-
jektiivisen syyllisyyden sovelta-
misena Venäjän nykyisen presi-
dentin hallintokaudella. 

Putin näkee uhkana paitsi 
toisinajattelijat myös rikkaat oli-
garkit. Miljardiomaisuudellaan 
he voivat ostaa kuuluvuutta tie-
dotusvälineissä ja vaikka koko 
duuman, rakennuksineen. He 
saavat olla rauhassa vain niin 
kauan, kuin eivät uhkaa valtae-
liittiä. Muussa tapauksessa he 
pääsevät hengestään kuten Be-
resovskij tai pannaan vankilaan 
kuten Hodorkovskij. 

Stalinistinen ideologia pi-
ti Venäjän sivistyneistöä uhka-
na kommunistiselle ideologial-
le ja valtaapitäville. Heissä oli 
toisinajattelijoita, ja joku saattoi 

kuunnella heitä. Putinin Venä-
jällä vangitaan ja murhataan sa-
nanvapauden ja ihmisoikeuksien 
puolesta taistelevia toimittajia ja 
poliittisia vastustajia. Viime vuo-
den alkuun mennessä 341 toi-
mittajaa oli kadonnut tai kuollut 
epäselvissä oloissa viimeisten 20 
vuoden aikana.9 Lisäksi heitä vai-
notaan ja piestään. Useimmiten 
tapaukset jäävät selvittämättä.

Venäjän oikeusjärjestelmä 
ei ole riippumaton eikä oikeus-
valtiolle ominaista oikeus ja koh-
tuus-periaatetta noudateta. Ih-
misiä raahataan oikeuden eteen 
ja tuomitaan vankilaan kyseen-
alaisin perustein. Heitä vastaan 
käydään oikeutta vielä vankila-
kuoleman jälkeenkin, kuten laki-
mies Magnitskin tapauksessa10. 
Onneksi häntä ei kaivettu hau-
dasta ja tuotu oikeussaliin tuo-
miota kuulemaan. 

Vastakkainasettelu

Stalinin sisäideologiassa luokka-
taistelu oli vastakkainasettelun 
perustana. Osa kansasta leimat-
tiin kansanviholliseksi, joka tu-
li hävittää. Putinistinen ideologia 
käyttää manipuloivaa vastakkain-
asettelua, johon kuuluvat demo-
kratian ja yhteiskuntarauhan se-
kä eri kansanosien asettaminen 
vastakkain.  Vastakkainasettelun 
nappuloita painellaan tarpeen 
vaatiessa vallanpitäjien toimin-
nan peittämiseksi, tukemiseksi 
tai muusta syystä. Venäjällä sekä 
tiedotusvälineet että sosiaalinen 
media ovat vallanpitäjien kontrol-
lissa, ja niitä käytetään hajottami-
seen ja hallitsemiseen. Tiedotus-
ta ohjataan Kremlistä niin sanot-
tujen tjomnikien avulla ja sosiaa-
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liverkkoja hallitaan FSB:n upouu-
teen tietojärjestelmäkokonaisuu-
teen tukeutuen11.

Lännestä katsoen Venäjän 
sisäideologia on välittynyt kan-
saan kahden viimeisen vuosi-
kymmenen kuluessa negatiivises-
ti. Presidentti Jeltsinin aikana va-
paus miellettiin anarkiaksi, demo-
kratia johtamattomuudeksi ja ka-
pitalismi läheisten suosimiseksi. 

Putinin ajan kadunmiehel-
le demokratia tarkoittaa hallinto-
koneiston korruptiota. Liberaali 
on yhtä kuin varas ja länsimie-
linen on valtion varojen rosvo-
aja12. Kremlin näkökulmasta tu-
los on oivallinen.

Valtaosalle demokratia on 
vieras, he eivät ole sitä koskaan 
nähneet tai kokeneet. Sen si-
jaan lähes sata vuotta kestä-
neen luokkataistelun viha ja vas-
takkainasettelu on monille tut-
tua - se teki järjestelmän hyväk-
si työskentelevistä ja miljoonista 
venäläisistä etuoikeutettuja. ”Mi-
ten teille on voitu antaa talo, kun 
meille annetaan vain asunto Las-
namäeltä?” ihmetteli Viroon asu-
tettu venäläinen naapurinukolle 
hänen taloaan aikana, jolloin 
tallinnalainen nuoripari odotteli 
vanhempien tai isovanhempien 
nurkissa perheasuntoa vuosia13. 

Venäläisessä ajattelussa vi-
halla ja vastakkainasettelulla on 
edelleen moraalinen oikeutus. 
Aitoa demokratiaa Venäjästä on 
siten turha odottaa vielä pitkään 
aikaan. Sitä eivät halua valtaa 
pitävät eikä sitä halua kansas-
ta kuin murto-osa.

Turvallisuuspalvelu FSB rä-
jäytti kerrostaloja vihan lietsomi-
seksi tsetseenejä vastaan. Saatiin 

kansan hyväksyntä Tšetšenian 
sodalle.14  Venäjä hyökkäsi Geor-
giaan Pekingin olympialaisten ai-
kana vuonna 2008, ja miehitys 
jatkuu kansainvälisestä painos-
tuksesta huolimatta. FSB toimii 
erityisen aktiivisesti Pohjois-Kau-
kasian suunnalla ja kylvää vihaa 
eri kansanosien välille15. Talvio-
lympialaiset voivat toimia areena-
na provokaatioille, joilla lietsotaan 
vihaa kaukasialaisia vastaan.

Putinismi sivuaa Stalinismia

Venäjän tästä päivästä ja lähitule-
vaisuudesta johdettu ideologia on 
kuin ote Neuvostoliiton ajan sta-
linistisesta ideologiasta. Stalinin 
ideologia oli poliittinen, Putinin 
on intressipohjainen. Sekä stali-
nismia että putinismia luonneh-
tivat vallan keskittyminen harvo-
jen käsiin, väkivallan käyttö hal-
linnon tukena, vihan kylväminen 
eri kansanosien väliin, oikeusval-
tioperiaatteen puuttuminen, ai-
don poliittisen toiminnan vaikeus, 
ihmisoikeuksien ja sananvapau-
den puuttuminen ja omistuksen 
keskittäminen valtiolle.

Putinismi pitää Stalinia 
vahvana suuren kansan johta-
jana, jota rehabilitoidaan. Ase-
voimien lippu ja Venäjän kan-
sallislaulu ovat peräisin Stalinin 
ajasta. Historia toistaa itseään.

On toki mahdollista, että 
valtavan kokoista Venäjää on 
helpompi hallita tsaarin kovalla 
kädellä kuin demokraattisin pe-
riaattein. Luku- ja kirjoitustaito 
saavutettiin Venäjällä vasta 200 
vuotta Eurooppaa myöhemmin. 
Tavallisesti alkoholin aiheutta-
mia kuolemia tapahtuu Venä-
jällä enemmän kuin teollistu-

neissa valtioissa yleensä, mikä 
on osasyy matalahkoon eliniän 
odotusarvoon. Venäjän kansan 
syvät rivit ovat synkeät, ja ne ar-
vostavat vahvaa johtajaa.

Putinin sisäideologian voi 
kiteyttää yhteen lauseeseen – 
hajota ja hallitse. Stalinilla oli vi-
han kylvämiseen ainakin omas-
ta mielestään ylväs kommunis-
tinen luokkataistelun ideologia 
selkänojana. Putinia motivoinee 
vallanhimo, rahaa hänelle on jo 
kertynyt enemmän kuin kenel-
lekään Euroopassa. Venäjän 
presidentin vuosipalkka lienee  
200 000 euroa, joten Putinin 
täytyy olla loistava investoija. 

Lopuksi

Uudenvuoden 2014 puheessaan 
Putin lupasi hävittää terrorismin. 
Venäjän väkivaltakoneistoa on 
vahvistettu Kaukasian suunnal-
la olympialaisten turvaamiseksi. 
Olympialaisten aikana tapahtuvat 
mahdolliset terroriteot vaikuttavat 
siihen, kuinka paljon vahvennuk-
sista jää alueelle. Tämä johtanee 
alueen maiden länsi-integraati-
on vaikeutumiseen sekä liuku-
miseen Euraasian liittoon.  Ukrai-
nan kohtalo saattaa alkaa toistaa 
itseään16.

Venäjällä pelikortit on jaet-
tu ja väkivaltakoneistolle jäi valtit 
käteen. Volgogradin pommien ta-
paisten terroritekojen kiihtyminen 
antaa Putinille oikeutuksen jat-
kaa väkivaltaisia operaatioita Kau-
kasiassa. Ei ole merkitystä, onko 
terroritekojen takana FSB vai kau-
kasialaiset, jälkimmäiset leima-
taan syyllisiksi joka tapauksessa.

Talviolympialaiset anta-
vat viitteitä siitä, johtaako Ve-
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näjää häikäilemätön imperia-
listi vai tuleva ideologinen joh-
taja maailmassa. Viime vuoden 
loppupuolella Putin alkoi peh-
metä. Onko hän aidosti muun-
tautumassa vanhoillisia arvo-
ja puolustavaksi ideologiseksi 
johtajaksi Euroopassa? Tarjoaa-
ko hän vaihtoehdon ilman joh-
tajaa olevalle kansallisvaltiota ja 

perinteisiä arvoja tuhoavalle Eu-
roopan Unionille?

Minusta vaikuttaa siltä, et-
tä Putinin sisäideologia on val-
jastettu Pohjois-Kaukasian hal-
tuunottoon. Imperialismin vank-
kureiden eteen valjastettua Ve-
näjän ulkopolitiikkaa viitoittavaa 
ideologiaa etsitään Sotshin tal-
violympialaisten jälkeen ilmes-

tyvässä Rannikonpuolustajassa.
Venäjän presidentin uu-

denvuoden toivotus oli viesti 
ääriaineistoille: mikäli pommit 
paukkuvat olympialaisten aika-
na, Putin tulee ja tappaa. Jopa 
mahdollisesti yhdessä rintamas-
sa lännen kanssa. Pallo on ter-
roristeilla. Vai onko se sittenkin 
Vladimir Putinilla?

Viitteet:
1 Wikipedia
2 Obsor vneshnei poliitiki Rossiiskoi 

Federatsii
3 Duuman asiantuntija Andranik 

Migranjan, Raid 1995b
3 Andres Kasekamp Balti riikide ajalugu
4 4 Osnovyi geopolitiki, Aleksandr Dugin
5 FIS:n presidentti Gian-Franco Kasper 

(Postimees 14.12.2013)
6 Venemaa: Valguses ja Varjus, Marko 

Mihkelson, Varrak 2010
7 Absurdi impeerium s.25, Lauri Vahtre 

Tammeraamat 2012
8 Rummel, RJ Death by government 1994
9 Postimees 16.12.2012
10 Venäjä tuomitsi marraskuussa 2009 

kuolleen asianajajan Sergei Magnits-
kin veropetoksesta 11.7.2013. Hän kuo-
li viralllisen tiedon mukaan sydänkoh-
taukseen tutkintavankeudessa. Omaiset 
näkivät ruumiissa väkivallan merkkejä, 
esimerkiksi sormia oli katkottu. Hänel-
tä evättiin useita kertoja pääsy lääkäriin. 
Venäjän tutkinta ei havainnut tapauk-
sessa vankilaviranomaisten rikkomuksia. 
Ristiriitaisen tiedon mukaan 13.1.2014 
tuomioistuin käynnisti uuden rikostutkin-
nan Magnitskia vastaan. (Nettitiedot)

11 RP 2/2013 Venäjän uudet kujeet. Oliko-
han Snowdenin loikkaaminen Venäjälle 
pelkkä ajankohdan yhteensattuma Venä-
jän tiedustelun tietojärjestelmien kehittä-
mishankkeen kanssa??

12 Tretjakov, nesavisimaja gaseta
13 Lembit Allikas, haastattelutieto 

27.01.2014
14 FSB laseb Venemaa õhku Aleksander 

Litvinenko, Jurij Feltinskij Teoksesta 
ilmenee, että ilman kerrostalojen 
räjäytyksiä ei ehkä olisi Tsetseenian 
sotaa eikä myöskään Venäjän 
presidenttinä Vladimir Putinia

15 https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/
kohtulahendi _ analyys/9089. Yhteenve-
to vironkielisestä lähteestä: 09.01.2014 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin an-
toi vuorossa olevan päätöksen, jossa Ve-
näjä tuomittiin korvauksiin pohjois-Kau-
kasiassa toimeenpannuista tapoista ja 
ihmisten katoamisista. Sotilasasuihin pu-
keutuneet tappajat, jotka puhuivat venä-
jää ilman korostusta, olivat liikkuneet so-
tilasajoneuvoilla vapaasti tiesulkujen lä-
pi tehtävää suorittaessaan. (kirjoittajan 
huom: Todettakoon, ettei Venäjän viran-
omaisten tutkinta ole johtanut tulokseen 
yhdessäkään tapauksessa).  

16 RP 4/2012 s.50. Tätä artikkelia kirjoitet-
taessa Ukrainasta alkoi 26.1. levitä hu-
huja Venäjän armeijan tuomisesta si-
sään. Ukrainan armeija oli jo aiemmin il-
moittanut, ettei hyökkää omaa kansaa 
vastaan. Economistin toimittajan Edward 
Lucasin vahvistamattoman tiedon mu-
kaan Putin on suosittanut Janukovitsia 
kastamaan kätensä vereen Kievissä.
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Merivoimien tutkimus- ja            koetoiminta osana 
puolustusvoimauudistusta

Merivoimien tutkimuslaitos lakkautettiin itsenäisenä joukkoosastona 31.12.2013 

osana puolustusvoimauudistusta ja sen Merivoimiin jääneistä osista muodostettiin 

Merisotakouluun 1.1.2014 Tutkimuskeskus päällikkönään TkT Ari Poikonen. 

Jukka Alavillamo
Kirjoittaja komentaja Jukka Alavillamo työskentelee Merisotakoulun esikunnassa erityistehtävässä.

Tutustumispäivää vietettiin Merisotakoululla Suomenlinnassa 16.1.2014.

Tapahtum
at
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Merivoimien tutkimus- ja            koetoiminta osana 
puolustusvoimauudistusta

H allinnon henkilöstö 
siirtyi Merisotakoulun 
esikuntaan ja muihin 

joukko-osastoihin. Pääosa Tut-
kimuskeskuksen tutkijoista jat-

kaa työskentelyä kahdessa toi-
mipisteessä: Espoon Kilossa ja 
Turun Pansiossa. Tutkimuskes-
kus jakaantuu laiva-alan, veden-
alaisen valvonnan ja vedenalai-

sen sodankäynnin tutkimussek-
toreihin sekä mittaus- ja koetoi-
mintasektoriin.

Suomenlinnassa kesällä 
2014 alkavan luokkarakennuk-

Jukka Alavillamo
Kirjoittaja komentaja Jukka Alavillamo työskentelee Merisotakoulun esikunnassa erityistehtävässä.

hans laine
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sen peruskorjauksen jälkeen v 
2015 kuluessa Espoon Kilon 
toimipiste siirtyy Merisotakoulun 
kampukselle Suomenlinnaan. 
Kilossa työskentelee myös Me-
risotakoulun meritaistelukes-
kus, joten integroituminen tek-
nisen ja operatiivisen / taktisen 
tutkimuksen kanssa on jouhe-
vaa. Niiden tulosten ”jalkautta-
minen” myös opetukseen onkin 
Merisotakoulun keskeinen tavoi-
te. Turun Pansion toimipiste jat-
kaa nykyisissä tiloissaan.

Merivoimien kannalta tär-
keimpien tutkimusalojen toi-
minta kyettiin turvaamaan uu-
distuksen aikana ja sen jälkeen. 
Tämä asetti vaatimuksia tutki-
muksien ohjaamiselle, rahoituk-
selle, avainhenkilöstön sitoutta-
miselle sekä tutkimuskaluston 
ja aiemmin kerätyn tutkimusai-
neiston käytettävyyden varmis-
tamiselle. Henkilöstön palaut-
teen perusteella uudistus on-
nistui pääosin erinomaisesti.

Muutos tuo aina haasteita 
ja niistä on tunnistettu ainakin 
meneillään olevien tutkimus-
ten jatkon turvaaminen, uusien 
työskentelymallien omaksumi-
nen ja tutkimuskentän koko-
naiskoordinointi.

Tutkimuskeskus 
asiantuntijaroolissa

Tutkimuskeskuksen osaamis-
alueita ovat alusherätteet ja nii-
den hallinta, vedenalaiset ase- 
ja valvontajärjestelmät, sotalai-
vatekniikka ja merellinen toi-
mintaympäristö. Toiminta tukee 
merivoimien kehittämisohjel-
mia, materiaalihankkeita, ope-
ratiivista toimintaa ja -tutkimus-

ta sekä opetusta. 
Merivoimien tutkimus – ja 

kehittämistoiminnan johtoryh-
mä kokoaa ja koordinoi Meri-
voimien tutkimustehtävät, mil-
tä pohjalta Merivoimien esikun-
ta käskee ja resursoi toiminnan. 
Merisotakoulu hallinnoi tällä 
pohjalla tutkimusten toteuttami-
sen. Merivoimien joukko-osas-
tot tukevat merellistä koetoimin-
taa. Myös Puolustusvoimien tut-
kimuslaitos tukee Merivoimia eri 
tutkimuksissa.

Tutkimuskeskuksen asian-
tuntijat osallistuvat kansainväli-
seen tutkimusyhteistyöhön sekä 
EU:n puolustusviraston (EDA) 
organisaation alla, että EU:n ul-
kopuolisten toimijoiden kanssa. 
Tutkimuskeskuksella on aktiivi-
set suhteet kotimaiseen teolli-
suuteen ja tiedeyhteisöön.

Tutkimuskeskus tutkii ja 
kehittää

Tutkimuksen painopisteenä lä-
hivuosina ovat Merivoimien uu-
den alusluokan ideointivaihe se-
kä vedenalaisen vaikuttamisen 
tutkiminen ja kehittäminen.

Tutkimuskeskus tukee Me-
rivoimien hankkeita kaikissa nii-
den vaiheissa. Alusten demag-
netoinnin tutkimuksella tuetaan 
1.1.2015 perustettavan Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitok-
sen kykyä suoriutua Merivoi-
mien vaativasta erikoishuollos-
ta. Lisäksi tutkimuskeskus te-
kee taistelualusten vuotuiset he-
rätemittaukset ja magneettisuo-
jalaitteiden säädöt. 

Vedenalaisessa valvonnas-
sa kehitetään kohteiden auto-
maattisia ilmaisu- ja tunnistus-

menetelmiä. Järjestelmien ke-
hittämisessä painopiste on SU-
RA:n (Siirrettävä uravalvontajär-
jestelmä) yksikköhankkeen vas-
taanottovaihe tehdas- ja meriko-
kein.  Vanhojen kuuntelujärjestel-
mien suorituskykyjä kehitetään. 
Vedenalaisen valvonnan koulu-
tus jatkuu MERISK:ssa VEVA - 
tutkimussektorin toimesta.

Merivoimien ja GTK:n 
(Geologian tutkimuskeskus) yh-
teiskäytössä olevalla mittaus-
alus Geomarilla tehdään mm 
veden syvyyskartoitusta. Saadut 
profiilit mahdollistavat myös me-
renpohjan maalajien tulkinnan. 
Tutkimustoiminnan tavoitteena 
on saada soveltavaa tietoa me-
rialueen olosuhteista ja ilmiöistä 
suorituskyvyn parantamiseksi. 

Laivatekniikan tutkimus-
alan ajankohtaisena tehtävänä 
on merivoimien tutkimusohjel-
man tutkimusten lisäksi miinan-
torjunta-alusten käyttöönottoon 
osallistuminen. Tutkimusalan 
tehtävänä on ollut suunnitella 
vastaanottotestauksia sekä tu-
kea miinantorjunta-alushanket-
ta testausten valmisteluissa ja 
analysoinnissa.

Miehittämättömien ve-
denalaisten järjestelmien suo-
rituskykyjen kehittämistä jat-
ketaan. Kuluvana vuonna tes-
tataan mm erilaisten sensorei-
den soveltuminen vedenalaisen 
tilannekuvan muodostamiseen 
ja maalinosoitukseen. 

Tutkimuskeskus osallistuu 
eri miinatyyppien määrittelyyn, 
testaukseen ja tuotteistamiseen. 
Kuluvana vuonna tutkimuksen 
ja koetoiminnan painopiste liit-
tyy herätemiinoihin.
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seen. Merivoimien tutkimuslai-
toksen yhteistoimintaelimen ak-
tiivinen toiminta ja johdon liik-
kuminen kentällä mukana koe-
toiminnassa loi henkilöstölle 
mahdollisuuden saada mielipi-
teensä esille. 

Merivoimien tutkimuslai-
toksella järjestettiin joulukuus-
sa info- ja työhyvinvointitilai-
suus, jonka tarkoituksena oli 
päättää yhteinen historia ja kat-
soa tulevaisuuteen. Vuoden vii-
meisenä päivänä joukko-osasto 
lakkautettiin erillisessä tilaisuu-

dessa Merivoimien komentajan 
ja Merisotakoulun johtajan läs-
näollessa. Uusi johto-organisaa-
tio, Merisotakoulu, järjesti tam-
mikuussa myös infopäivän, jos-
sa tutkimuskeskuksen henkilös-
tö pääsi tutustumaan uusiin työ-
kavereihin Suomenlinnassa. Pe-
rehtyminen ja tutustuminen jat-
kuvat suunnitellusti pitkin kulu-
vaa vuotta.

Tästä on hyvä jatkaa tutki-
mus- ja koetoimintaa Merivoi-
mien kehittämiseksi. 

Integraatio on yhteistyötä

Onnistunut organisaatiouudis-
tus edellytti riittävän ajoissa al-
kanutta aktiivista suunnittelua. 
Tässä työssä korostui Merivoi-
mien tutkimuslaitoksen ja Me-
risotakoulun yhteisen suunnitte-
luryhmän aktiivinen rooli sekä 
yhteiset johtoryhmän kokouk-
set. Henkilöstösuunnittelu on-
nistui hyvin, sillä irtisanomisilta 
vältyttiin. Myös Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksen suunnitte-
luryhmän jäsenyys antoi mah-
dollisuuden vaikuttaa muutok-



50

T ässä lyhyessä artikkelis-
sa tarkoitukseni on ku-
vailla tapahtumia ja tun-

temuksia kesän 2013 aikana ja 
jälkeen. Tarkastelen aikaa kulma-
huoneen näkökulmasta, eli yritän 
kertoa pataljoonan loppuhetkistä 
komentajan näkökulmasta. Pyrin 
olemaan rehellinen, koska se on 
perussääntö myös niille henkilöil-
le, jotka päätyvät tulevaisuudes-
sa vastaavaan tilanteeseen. Älä 
kierrä, kaarra tai väistä.

Suunnitelmista täytäntöön

Joukkoyksikön lakkauttaminen 
on operaatio. Sillä on alkupis-
te, välitavoitteet ja lopullinen ta-
voite. Operaatiota voidaan tar-
kastella monesta näkökulmas-
ta. Me aloitimme suunnittelun 
toimintojen kautta. Tärkeimmät 
olivat henkilöstö ja materiaa-
li. Pataljoonaupseerin, aina tar-
mokkaan komkapt Matti Linte-
rin, johdolla esikunta laati jo ke-
väällä 2012 varsin yksityiskoh-
taisen suunnitelman siitä, kuinka 
joukkoyksikön lamput sammute-
taan järjestelmällisesti. Tärkeim-

mät päivämäärät ja tapahtumat 
kerrottiin henkilöstölle sitä mu-
kaa, kuin asioista saatiin riittä-
vä varmuus. Huhut pyrittiin tap-
pamaan pesiinsä, ennen kuin ne 
saivat liian kantavat siivet.

Tietyllä tavalla asiaa ei aut-
tanut se, että olimme keskel-
lä ”rinnakkaista suunnittelupro-
sessia”. Koko Merivoimien kent-
tä oli samaan aikaan murrokses-
sa, missä vanhan lakkauttamis-
ta ja uuden rakentamista tehtiin 
samaan aikaan. Kaikki johtopor-
taat olivat täysimääräisesti työl-
listettyjä operatiivisten tehtävien 
ja tulevaisuuden ristiaallokossa. 
Edellinen tarkoitti käytännössä 
sitä, että ihan kaikkiin päätök-
siin emme voineet odottaa vih-
reätä valoa, vaan toteutus piti ai-
nakin aloittaa omien suunnitelmi-
en mukaan. Henkilöstön siirrot, 
materiaalin kuljetukset, yhteistoi-
minnan sopiminen – kaikki piti 
yleensä valmistella hyvissä ajoin 
etukäteen odottamatta viimeis-
tä sanaa organisaation huipulta.

Edellinen ei tarkoita sitä, ett-
eikö pataljoona olisi saanut tukea. 

Päinvastoin. Suomenlahden Meri-
puolustualueen komentaja kom-
modori Markus Aarnio esikunti-
neen oli selkänoja, johon kelpasi 
tukeutua. Kuten eräs alaiseni tote-
si: ”Koskaan ei ole komentaja käy-
nyt täällä niin usein kuin Aarnio”. 
Ja hän tarkoitti sitä kaikin tavoin 
hyvällä. Joka tapauksessa joukko-
yksikön komentaja tarvitsee kol-
me asiaa siihen, että asiat hoitu-
vat: hyvät alaiset, hyvät kollegat 
ja erinomaiset esimiehet. Ripaus 
tuuriakaan ei ole pahitteeksi.

Lyhyesti sanottuna: Kotkan 
Rannikkopataljoonan lakkautta-
missuunnitelma oli jopa hieno-
piirteisyydessään valmis kesällä 
2012 ja sen toteuttaminen aloi-
tettiin kaikessa tinkimättömyy-
dessään vuonna 2013. Joku 
voisi sanoa jopa, että kaikessa 
jääräpäisyydessään, mutta se 
on vain semantiikkaa.

Viimeinen lipunlasku

Joukkoyksikön lakkauttaminen 
on kokoelma tuhansia pieniä 
asioita. Hylättyjen paristojen 
keräämistä kasemattien nurkis-

Rannikon Puolustajalle Helsingissä 1. helmikuuta 2014

Pataljoonan komentajan 
mietteitä
Tätä kirjoittaessani Kotkan Rannikkopataljoonan lakkauttamisesta on kulunut yksi 

kuukausi. Aika ei ole vielä kullannut muistoja, mutta toisaalta kaikista tunteellisista 

hetkistä on kulunut liian lyhyt aika asioiden ”rationaaliseen” käsittelyyn.

Juha-Antero Puistola
Kotkan Rannikkopataljoonan viimeinen komentaja. 
Pataljoonan upealle henkilöstölle kiitollinen kom Juha-Antero Puistola

Tapahtum
at
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ta, juoksuhautojen peittämistä, 
miljoonan raportin kirjoittamis-
ta, muutoskeskusteluja, tilaus-
ten irtisanomista, henkilöstön 
siirtoja, epävarmuutta, toivoa, 
surua... iloa uudesta. 

Tuohon jokapäiväiseen 
puur tamiseen naulasimme 
muutaman hohtavan päivän, 
jotka omistettiin meille. Ihan 
meille itsellemme, vaikka mu-
kaan kutsuttiin toki tärkeimmät 
tukipilarimme niin Puolustus-
voimista kuin sen ulkopuolelta-
kin. Jos näistä päivistä yksi pi-
tää nostaa yli muiden, niin se on 
Kirkonmaan linnakkeen viimei-
nen lipunlasku 20.6.2013. Kau-
nis kesäpäivä, kevyessä tuules-
sa hulmuava valtiolippu, kutsu-
vieraat ja tunnelma. Sanoinku-
vaamaton tunne. Surua, ylpeyt-
tä, iloa, yhteenkuuluvuutta, ken-
ties ripaus pelkoa, lämpöä. Mi-
kähän tunnesekoitus tuo on?

Juhlallisuudet alkoivat 19.6, 
kun pataljoonan historia-asian-
tuntija kaptl Lari Pietiläinen joh-
datti meidät PAK-marssilla lä-
pi saaren historian. En ole ikinä 
ollut paremmalla jalkamarssilla. 
Kurkistimme Kirkonmaan vuosi-
kymmeniin kivijalan tarkkuudel-
la ja näimme sielumme silmin, 
kuinka saari kasvoi puolustuksen 
lujaksi lukoksi. Kilometrit taittui-
vat kevyesti vuosilukujen, tapah-
tumien ja paikkojen soljuessa ly-
hyiden pysähdysten aikana.

Illalla saaren laituriin kiin-
nitti 7. Ohjuslaivueen AKT-alus. 
Kom Juha-Pekka Rautava esi-
kuntineen liittyi seuraamme. 
Onneksi merellinen tilanne oli 
sellainen, että tehtävässään ol-
lut alus miehistöineen saattoi 

hetkeksi vaihtaa paraatiasuun. 
Ymmärtänette sen, että komen-
tajalle kyseinen vierailu oli vä-
hintään herkistävä. Me emme 
hiivu yksin yöhön.

Yö olikin ikimuistoinen. Kir-
konmaan linnakkeen viimei-
set upseerikokelaat ylennettiin 
20.6.2014 kello 00.00.01 re-
servin aliluutnanteiksi. Seisoim-
me saaren kalliolla, katselimme 
kesäistä merta ja nautimme saa-
ristolaiskonjakit. Liitimme nuoret 
upseerit siihen ketjuun, joka on 
kantanut Suomen puolustusta 
läpi kaikkien aikojen. Melkein lii-
kutuin. No, siis liikutuin.

Nuo samaiset aliluutnantit 
osallistuivat lipunlaskuun univor-
mu päällään. Muut kotiutuvat va-
rusmiehet olivat viimeisenä palve-
lustehtävänään kantaneet patjan-
sa keräyspisteelle – sängyt oli vie-
ty jo edellisenä päivänä. Aliluut-
nanttien varusmiespalvelus päät-

tyi kuitenkin viimeiseen kunnia-
tehtävään. He olivat upseereina 
upseerien – rannikkotaistelijoina 
rannikkotaistelijoiden – joukossa 
ja laskivat linnakkeen lipun. Lip-
pu laskeutui rauhallisesti mutta 
määrätietoisesti niihin käsiin, jot-
ka osaltaan edelleen tulevaisuu-
dessa vastaavat itäisen Suomen-
lahden puolustuksesta riippumat-
ta siitä, onko Kotkan Rannikkopa-
taljoonaa tai ei. Meripuolustus on.

Syksy ja perjantai 13. päivä

Lipunlaskun jälkeen pataljoonan 
henkilöstösiirrot pyörähtivät to-
della käyntiin. Saarelle jätettiin 
oikeastaan vain ne henkilöt, joil-
la pysyi samoissa käsissä sekä 
SAP että hakku. Tai kauhakuor-
maaja, koska sitä tosissaan tar-
vittiin. Vain lyhyt pätkä kallioon 
nakerrettua juoksuhautaa jätet-
tiin kansallismaisemaksi ja loput 
peitettiin. Materiaalia siirrettiin 

Komentaja Juha-Antero Puistola luovuttaa Kotkan 
Rannikkopataljoonan lipun sotamuseon johtajalle Harri Huuskolle.

Ove enqvist
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mantereelle joko jatkokäyttöön 
tai kierrätykseen. Linnakkeen 
varapäällikkö ylil Aki Mankki-
nen apulaisineen teki kaikkien 
aikojen muuttokuljetuksen – to-
ki koko Merivoimien tukemana.

Yksi lakkauttamisen virs-
tanpylväs saavutettiin, kun Haa-
pasaaren merivalvonta-aseman 
päällikkö ilmoitti aistivalvonnan 
päättyneen 29.8.2013. Viimei-
set 24/7 silmät vaipuivat kiinni ja 
tornin ovet lukittiin. Niitä ei kui-
tenkaan naulattu kiinni, vaan tar-
peen vaatiessa kiikareiden taak-
se asettuu koulutettu merivalvoja 
paikkaamaan teknisten järjestel-
mien mahdollisia aukkoja.

Myös marraskuun alku pai-
nui lähtemättömästi mieleen. Sil-
loin pieni delegaatiomme kuljet-
ti pataljoonan perinne-esineistön 
osan Merisotakouluun. Jokunen 
kiertopalkinto lakkasi kiertämäs-
tä mutta päätyi hyvään kotiin, 
jossa meri- ja rannikkopuolus-
tuksen historiaa ymmärretään ja 
opetetaan. Niissä asioissa Me-
risotakoulu ei ole mikään saatto-
koti, vaan synnytyslaitos. Jokai-
nen huominen on uusi eilinen.

En malta olla mainitsemat-

ta pataljoonan viimeistä tilanne-
katsausta 2.12.2013. Normaalin 
kuivahkon operatiivisen sandaalin 
asemesta luimme joulumepanke-
liumin, lauloimme hieman ja jä-
timme jäähyväiset Suomenlahden 
Meripuolustusalueelle. Pataljoo-
nan esikunnan tehokaksikko Pa-
si Pirkkalainen ja Jouni Järvinen 
olivat antaneet mielikuvituksensa 
lentää tilannekatsauksen sano-
man suhteen. Kyseisille henkilöil-
le voitaneen antaa anteeksi maa-
voimiin siirtyminen. Ehkä.

Mutta niin siinä kävi, että 
uusi eilinen koitti kovin nopeasti. 
Perjantaina 13. joulukuuta 2013 
henkilöstömme kokoontui pää-
töspäivälliselle. Ohjelmaa on run-
saasti ja suurin osa kirvoitti osal-
listujista hersyvät naurut. Ensim-
mäinen osuus – upea video Kir-
konmaan linnakkeen viimeisestä 
lipunlaskusta – oli kuitenkin ää-
rimmäisen tunteellinen tuokio. 
Äärimmäisen. Vain paikallaol-
leet ja pataljoonan historian tun-
tevat ymmärtävät mitä tarkoitan.

Valot sammuivat

Joulukuun 9. päivä luovutim-
me Kotkan Rannikkopataljoo-

nan perinnelipun Sotamuseol-
le. En osaa sanoin kuvailla nii-
tä tunteita, joita ylitseni löi, kun 
ojensin lipun pois. Tilaisuus oli 
hieno, karu ja mieliinpainuva. 
Ehkäpä senkin muisto kultau-
tuu jossain vaiheessa.

Pataljoonan esikunta ko-
koontui viimeistä kertaa 20.12. 
2013 irrottamaan esikunnan ni-
mikyltin. Lippu oli jo laskettu, 
laulut laulettu, menneet muis-
teltu ja tulevaisuus hahmotettu. 
Kyltin poisto oli pieni alaviite kun-
niakkaassa historiassamme, jo-
ten tilaisuus pidettiin vain lähim-
pien läsnäollessa. Toki paikalla 
olivat niin meripuolustusalueen 
johto kuin tärkeimmät sidosryh-
mämme, mutta pääosin valot 
sammuivat huomaamattomasti 
ja ilman suuria eleitä.

Vuoden viimeiset päivät oli-
vat lähinnä viimeistenkin pöy-
tälaatikoiden tyhjentämistä. Jo-
tain pientä tavaraa saattoi tietys-
ti nurkkiin jäädä. Mutta jäi meil-
tä jotain suurtakin. Kotkan Ran-
nikkopataljoonan henki, historia, 
osaaminen ja yhteenkuuluvuus. 
Ylpeys. Rakkaus mereen ja sen 
puolustamiseen. Siinäpä se.

Terveiset komentajalle
Kirkonmaan linnakkeen viimeiset tykinlaukauk-
set kajahtivat 15.6.2012. Tilaisuuteen osallis-
tui myös nyt jo edesmennyt rannikonpuolustaja 

ev (evp) Olavi Aspinjaakko, joka lähetti minul-
le oheisen viestin. Hänen viimeinen lauseensa 
kuvaa koko komentajakauttani.

”Komentaja Juha-Antero Puistola, Hyvä aselajiveli
Haluan lähettää Sinulle tämän kortin kiittääk-
seni kaikesta huomaavaisuudesta, jonka sain 
osakseni 15.6 Kirkonmaan matkalla. Annoit 
’adjuntantikseni’ yli Hellstenin ja sain olla ko-
ko tilaisuuden teidän vakinaisen väen herrojen 
miellyttävässä seurassa.

Tapahtuma oli kaikinpuolin onnistunut, 
kun vielä sääkin suosi. Aselajimme yhdestä 
haikeasta päivästä jäi kaunis muisto.

Olavi Aspinjaakko
18.6.2012”
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R annikkotykistöjouk-
ko-osastot ampuivat 
vuosikymmenten ajan 

kiinteiden tuliyksiköiden kilpai-
luammuntoja sekä raskailla että 
keveillä pattereilla. Vanhin aika-
kirjamerkintä ammunnoista on 
vuodelta 1933. Vaasan Rannik-
kopatteristo osallistui kenttäty-
kistön kilpailuammuntoihin Ro-
vajärven tykistöleireillä.

Kilpailuammuntojen tavoit-
teena oli kilpailuhenkeä hyväk-
sikäyttäen kehittää joukkojen 
tulen käytön ammattitaitoa ja 

osaamista. Samalla kilpailuam-
munnat toimivat mittarina asela-
jin johdolle joukkojen osaamis-
tasosta. Lisäksi ampumatekniik-
ka kehittyi terävien nuorten am-
mattilaisten keksiessä kaikenlai-
sia sääntörikkomuksiakin hipo-
via mutta tulinopeutta ja tark-
kuutta kehittäviä konsteja.

Kilpailuammunnat päät-
tyivät vuonna 1998, kun sil-
loinen rannikkotykistöaselaji ja 
Merivoimat palautuivat yhteen. 
Tuolloin Kotkan Rannikkopatte-
risto voitti kaikki kilpailulajit, jo-

ten pystit ja plaketit jäivät Kot-
kaan. Siellä niitä säilytettiin Kot-
kan Rannikkopataljoonan lak-
kauttamiseen saakka, jolloin 
Sotamuseon suostumuksella 
palkinnot päätettiin siirtää Me-
risotakoululle.

Nyt ne muistuttavat koulun 
vitriinissä sukupolvien tykistölli-
sestä osaamisesta. Osaamises-
ta, jolla tuliyksikkö osui jokaisella 
kranaatillaan yli 20 kilometrin etäi-
syydelle veneluokan maalin.

Sakari Martimo

Rannikkotykistön kilpailuammuntojen 
palkinnot Merisotakoululle

Kotkan Rannikkopataljoonan komentaja kom Juha-Antero Puistola luovuttamassa ja Merisotakoulun  
johtaja komdri Sakari Martimo vastaanottamassa kilpailuammuntojen palkinnot 7.11.2013.

Matr hans laine

Tapahtum
at
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E dellinen Italian merivoi-
mien vierailu Helsin-
kiin tapahtui 90-luvun 

puolivälissä, jolloin asialla oli nyt 
saapuneen Caio Duilion edeltäjä, 
Fransesco Mimbelli D561.

Aluksen mukana Helsinkiin 
saapui 240 merisotilasta, joista 

suurelle osalle vierailu täällä poh-
jolassa oli ensimmäinen laatuaan. 
Kun alus irrotti Helsingistä 18.11. 
aamulla, olivat vieraat päässeet 
tutustumaan niin suomalaiseen 
saunakulttuuriin kuin Helsingin 
nähtävyyksiin ja yöelämään.

Voisin varmaan sanoa että 

kerrankin olin oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan kun laivueen ko-
mentajan, komentaja Juhapek-
ka Rautavan luona vieraillessa-
ni sain kuulla että tulevalle lai-
vastovierailulle tarvitaan yhteys-
upseeria. Ilmoittauduin samalta 
istumalta vapaaehtoiseksi tehtä-
vään ja parin päivän odottelun 
jälkeen sain sitten viirikön päälli-
költä, kapteeniluutnantti Markus 
Sjöströmiltä terveiset että ”hoida 
potti”! Siitä lausahduksesta al-
koi sitten noin kuukauden mit-
tainen, varsin työntäyteinen vie-
railun valmistelu. 

SLMEPAn komentaja, kom-
modori Markus Aarnio antoi vie-
lä lisätehtävän suunnilleen näillä 
sanoilla: ”Kun sinulla on iltaisin 
aikaa siellä hotellilla, niin teepä 
vierailusta juttu Rannikon Puo-
lustaja -lehteen.”

Valitettavasti en kyennyt 

Italian merivoimien, Marina Militaren, hävittäjä Caio Duilio D554 vieraili Helsingissä 

13.18.11.2013. Ennen Helsinkiin saapumistaan alus osallistui NATOn Steadfast Jazz 

2013 harjoitukseen ja saapui Helsinkiin Gdyniasta, Puolasta. Vierailun isäntänä toimi 

Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja kommodori Markus Aarnio.

Italialainen visiitti
– Visita italiana

Italian laivaston hävittäjä Cacciatorpedinieri  
Caio Duilio D554 Helsingissä

Italian Suomen suurlähettiläs Giorgio Visetti ja yhteysupseeri jutustelevat 
upseerimessissä.

Hannu Koponen
Ufficiale di Collegamento, Tenente di Vascello

 puOlustusvOiMat / Marina Militare
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tätä tehtävää täyttämään aivan 
kirjaimellisesti, sillä pitkälle yö-
hön venyneiden työpäivien jäl-
keen olin niin väsynyt, että nu-
kahdin ennen kuin pää osui ho-
tellin pehmeään tyynyyn. 

Nyt kun vieraat ovat pois-
tuneet, on hyvin aikaa muistel-
la kaikkea tapahtunutta.

Mikä alus Caio Duilio on?

Caio Duilio on Orizzonte luokan 
hävittäjä, joka on otettu käyt-
töön syyskuussa 2011. Caio 
Duilion sisaralus on Andrea Do-
ria. Myös Ranskan merivoimilla 
on kaksi saman luokan alusta: 
Forbin sekä Chevalier Paul.

Caio Duilio on nimetty Roo-
man valtakunnan sotapäällikön 
ja amiraalin Gaius Duiliuksen 

(Caio Duilio) mukaan ja sen ko-
tisatama on La Spezia.

Aejärjestelminä aluksessa 
ovat PAAMS-ilmatorjuntaohjus-
järjestelmä, jossa on sekä As-
ter 15 että Aster 30 ohjuksia yh-
teensä 48 kpl, 3 kpl OTO Melara 
76/62 Super Rapido laivatykkejä, 

2 kpl OTO Melara Oerlikon 25/80 
tykkejä sekä kaksi torpedoputkea 
ja niihin MU90-torpedoja. Aluk-
sella on myös SUTO-helikopteri 
NH-90. Meritorjuntaohjusjärjes-
telmää ei vielä ollut asennettuna 
mutta se on kuuleman mukaan 
tulossa myöhemmin.

Caio Duilio D554 Länsisatamassa.

Ohjaamon ikkunaan piirretty kartta Länsisataman alueesta.
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Sen lisäksi, että alus on 
vahvasti aseistettu, sen suun-
nittelussa on otettu huomioon 
myös miehistön viihtyvyys. Pääl-
lystö majoittuu yhden tai kahden 
hengen tilavissa hyteissä ja mie-
histön hytit ovat maksimissaan 
neljälle henkilölle. Kaikissa hy-
teissä on oma suihku / wc, tele-
visio, internet sekä satelliitti- tai 
gsm-puhelin. Vielä kun aluksen 
keittiö ja leipomo loihtivat ate-
rioista todella herkullisia, niin ei 
ole ihme, että henkilöstö kehui 
viihtyvänsä aluksella ja meripal-
veluksessa todella hyvin.

Saapuminen 
Länsisatamaan ja 
ensimmäinen vierailupäivä

Vierailun ensimmäisenä päivänä 
heräsin jo hyvissä ajoin ennen 
kukonlaulua ja lähdin tien pääl-
le kohti Santahaminaa, jossa mi-
nua odotti Jurmo – taksi, joka vei 
minut Harmajan luotiasemalle.

Luotsiveneen kyydissä pää-
sin Caio Duilion kyytiin yhdessä 
luotsin kanssa ja aloitimme mat-
kan kohti Länsisatamaa ja Mel-
kin laituria, jonne oli tarkoitus 
kiinnittää noin kello 0830.

Aluksella minua oli vas-

tassa försti, komentaja Sandro 
Carcagno, joka ohjasi minut 
ohjaamoon. Tai ehkä tässä ta-
pauksessa olisi parempi pu-
hua komen tosillasta. Siellä il-
moittauduin aluksen päälliköl-
le, kommodori Fabio Agostinil-
le, joka toivotti minut sydämel-
lisesti tervetulleeksi alukseen. 
Siinä samassa jo tuotiin nenän 
eteen ensimmäinen kupillinen 
maittavaa espressoa, joka oli-
kin tarpeen, sillä olihan aamu-
kahvi vielä juomatta. 

Kiinnityksen jälkeen aluk-
seen nousi Italian sotilasasia-
mies prikaatin kenraali Antonello 
De Sio, jonka kanssa olimmekin 
tavanneet työlounaan merkeis-
sä jo edellisenä päivänä, jolloin 
saimme viimeiset hienosäädöt 
kohdalleen. Tai ainakin melkein.

Ensimmäinen virallinen oh-
jelma alkoikin jo ennen puolta 
päivää kun viralliselle lounaalle 
kutsutut kunniavieraat alkoivat 
saapua alukseen. Mukana vie-
raiden joukossa olivat mm va-
ra-amiraali Juha Rannikko se-

Aluksen päällikkö kommodori Agostini  
yhdessä kunniavieraiden kanssa.

Tervehdyskäynti Helsingin kaupunginjohtajan luona.
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se. Mukana tapaamisessa oli-
vat myös Helsingin varuskun-
nan päällikkö, prikaatinkenraa-
li Pentti Laatikainen sekä SL-
MEPAn komentaja kommodori 
Markus Aarnio.

kä juuri reserviin siirtynyt kont-
ra-amiraali Veli-Jukka Pennala.

Juhlalounaan jälkeen oh-
jelmassa oli perinteinen terveh-
dyskäynti Helsingin kaupungin-
johtajan, Jussi Pajusen luok-

Keskiviikon ohjelman täy-
densi Italian suurlähettilään il-
tavastaanotto lähettilään resi-
denssissä. Tilaisuuteen oli kut-
suttu aluksen miehistöä sekä 
Suomessa asuvia Italialaisia.

Mediaa, koululaisia sekä 
vastaanotto

Torstain ohjelma alkoi medial-
le suunnatulla tapahtumalla se-
kä koululaisvierailulla. Median 
edustajia olisi tilaisuuteen mah-
tunut enemmänkin, mutta kou-
lulaisvierailu oli menestys sekä 
erittäin arvostettu tapahtuma. 
Sekä oppilaat että aluksen hen-
kilöstö olivat innolla mukana. 
Mäntsälästä saapuneet lukiolai-
set sekä Riihenmäen yläasteen 
oppilaat opettajineen saivat var-
sin kattavan esityksen alukses-
ta, sen henkilöstöstä sekä toi-

Koululaiset järjestymässä aluksen esittelytilaisuuteen.

Helikopteripilotti, luutnantti DiMatteo esittelee alusta koululaisryhmälle.

 puOlustusvOiMat / Marina Militare

 puOlustusvOiMat / Marina Militare



58

minnasta yleensä. Oli erityisen 
mukavaa huomata, että oppi-
laat rohkaistuivat tekemään ky-
symyksiä aluksen henkilöstölle 
ja esittelykierrosten aikana nä-
kyikin muutamia ”pienryhmiä”, 
joissa oppilas tai kaksi jutteli 
jonkun aluksen miehistöön kuu-
luvan kanssa. Myös aluksen lei-
pomon valmistamat pikkupizzat 
näyttivät maistuvan niin vieraille 
kuin omallekin väelle.

Torstain iltaohjelmassa oli 

Kommodori Agostini esittelee taistelunjohtokeskusta.

aluksella järjestetty vastaanot-
to, johon oli kutsuttu niin soti-
las- kuin siviilielämänkin edus-
tajia. Vieraita saapui paikalle 
98 kun kutsuttuja oli kaikkiaan 
105. Siis varsin hyvä osanotto.

Briefing, saunakulttuuria 
ja konsertti

Perjantain ohjelma alkoi Meri-
voimien henkilöstölle sekä Suo-
meen akkreditoiduille sotila-
sasiamiehille suunnatulla esit-

telytilaisuudella, joka jatkui 
vin d’honneurilla. Tilaisuuteen 
saapuneet saivat varsin katta-
van alusesittelyn, jonka jälkeen 
oli mahdollisuus siirtää näl-
kää tuonnemmaksi nauttimalla 
”pientä huikopalaa”.

Perjantai-iltana 40 nopeim-
min ilmoittautunutta italialais-
ta merisotilasta pääsi tutustu-
maan Merisotakoulun suureen 
saunaan. Matka taitettiin kah-
della Jurmolla reippaassa aal-
lokossa. Kaikki saunomiseen il-
moittautuneet olivat innolla mu-
kana, muutama urhea kävi jopa 
uimassa. Osa kahteen kertaan. 
Täytyy tunnustaa, että enpä ole 
ollut aikaisemmin yhtä vilkkaas-
sa (lue: riehakkaassa) saunomis-
tilaisuudessa. Metelistä ja innos-
tuksesta huolimatta tilaisuus su-
jui kuitenkin kommelluksitta ja 
kaikki olivat erittäin tyytyväisiä 
kokemaansa.

Perjantai-illan viimeisenä 
ohjelmana oli Italian lähetys-
tön ja Cafe Carusellin järjestä-
mä Steadfast Jazz -konsertti, jo-

Briefingiin saapuneet vieraat odottelevat  
esittelyn alkua.
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Kommodori Agostini ”VIP” ryhmän seurassa.

ka jatkui varsinaisten esiintyjien 
lopetettua vielä aluksen henki-
löstöstä löytyneiden muusikoi-
den voimin.

Yleisöesittelyä ja 
Helsinkiin tutustumista

Lauantaille ja sunnuntaille ei 
paljoa virallista ohjelmaa ollut 
varattu. Molempina päivinä oli 
aluksen henkilöstölle järjestet-
ty kaupungin tarjoama Helsin-
gin kiertoajelu. Tämän tehtävän 
ammattimaisesta hoitamises-
ta vastasi Strömma Finland Oy 
italiankielisine oppaineen. Suo-
men Saunaseura saunotti ja 
ruokki aluksen ylempää pääl-
lystöä. 

Pienenä ekstrana lauantail-
le oli järjestetty privaatti alus-
esittely lounaineen. Tähän esit-
telyyn ottivat osaa kommodo-
ri Markus Aarnio vaimoineen, 
komentaja Juhapekka Rautava 
poikansa kanssa sekä vierailun 
yhteysupseeri perheineen.

Sunnuntaina aluksella jär-
jestettiin katolinen messu, jo-
hon oli kutsuttu Suomessa asu-
via italialaisia perheineen.

Alus oli avoinna yleisöl-
le keskiviikkona, perjantaina ja 
sunnuntaina klo 1500-1800 se-
kä lauantaina 1400-1800. Kes-
kiviikkona ja perjantaina kävijöi-
tä oli muutama kymmenen, lau-
antaina noin 300 ja sunnuntai-
na 460. Mielestäni lauantain ja 
sunnuntain kävijämäärä osoit-
ti sen, että kiinnostusta alusta 
kohtaan oli aika paljon vaikka 
vierailusta tiedottaminen olikin 
aika vaatimatonta. Lisäksi sää 
ja huono sijainti Länsisatamas-
sa verottivat varmasti kävijöiden Arrivederci Caio Duilio!

määrää. Näiden seikkojen vuok-
si olimmekin todella tyytyväisiä 
tuohon kävijämäärään.

Vierailun päättäminen ja 
PASSEX

Maanantaiaamuna alus irrotti 
klo 0800 ja aloitti matkan kohti 
seuraavaa vierailukohdetta, joka 
oli Liettuan Klaipeda. Matkalla 
länteen alus osallistui PGG Han-
gon kanssa järjestettyyn PAS-
SEX-harjoitukseen, josta PGG 
Hangon päällikkö kapteeniluut-

nantti Pekka Hietakangas kertoo 
enemmän. Liettuasta matka jat-
kui Espanjan La Corunan kaut-
ta kotitukikohtaan La Speziaan, 
jonne alus saapuu joulukuun 
puolivälin paikkeilla oltuaan 
matkalla reilu kaksi kuukautta.

Vaikka aina varoitellaan va-
paaehtoisuudesta, niin täytyy sa-
noa, että (tällä kertaa) en kadu 
yhtään vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautumistani. Tehtävä oli vii-
meinen ”virallinen” työtehtävä-
ni ennen siirtymistäni reserviin 
1.12.2013. Hieman hukassa ol-
lut italian kielen taito alkoi taas 
löytyä, ja aluksen henkilöstön 
kanssa oli todella ilo tehdä yhteis-
työtä. Mikäli minusta nyt otettai-
siin verikoe, niin todennäköisesti 
veressä olisi vieläkin espressoa, 
sen verran sitä tuli nautittua. 

Näin se elämä heittelee. 
II/81 Uudenmaan Rakuunapa-
taljoonan Pst eskadroonasta al-
kanut sotilasura päättyi reilun 
32 vuoden kuluttua Cacciator-
pedinieri Caio Duilion yhteysup-
seerin tehtävään.

Arrivederci a tutti. Cordiali 
saluti, si vediamo dopo!!!

 puOlustusvOiMat / Marina Militare

 puOlustusvOiMat / Marina Militare



60

MC Etu-Töölön 16. kesäcruisailu 2013

Länsirannikon
kierros

Tapahtum
at

Pekka Vennonen

Kokoontuminen Kaarinaan 
ja suunta saaristoon

Joukot kerääntyivät vaiheittain 
eri lähtöpisteistä Kaarinaan An-
tin ja Marjutin ”huoltopistee-
seen” mukaan lukien tämän 
vuoden ride along -kumppanim-
me Matti Kaskeala. Isäntäväelle 
kiitos hienoista faciliteeteista ja 
Marjutille erityinen kiitos mauk-
kaasta lohikeitosta. 

Navigaattorimme olivat 
suunnitelleet päiväetapit koh-
tuumittaisiksi ja niinpä ensim-
mäinen legi päättyi Kemiön 
saaren eteläkärkeen, Kasnäsiin, 
minne johtivat mukavasti kaar-
teilevat pikkutiet. Hieno loma-
keidas venesatamineen kauniis-

sa saaristomaisemassa oli ensi-
kertalaiselle miellyttävä yllätys. 
Sauna kylpylässä ja illallinen 
nautittiin paikallisessa ravinto-
lassa ja yö nukuttiin hotellissa.

Kohti Korppoota ja Gyltön 
varuskuntaa

Toisen päivän aamutoimien jäl-
keen palattiin samoja jälkiä Kaa-
rinaan, missä käännyttiin koh-
ti Paraista ja edelleen saariston 
rengastielle. Paraisilla huoltopääl-
likkö suoritti kriittisiä hankintoja 
ja pyörät tankattiin. Alkupään 

lautoista selvittiin sujuvasti ja 
kohta oltiin Korppoossa. Lounas 
syötiin mukavassa rantaravinto-
la Buffalossa. Päivän päätepiste 
oli Gyltön varuskunta-alue, missä 
tutustuttiin kahden sotilaspoliisin 
opastuksella Gyltön linnakkee-
seen ja paikan historiaan. Sauna 
ja omatoiminen iltapala takasivat 
hyvät yöunet.

Läpi kauniin saariston 
suuntana Kokemäki

Kolmas ajopäivä avautui jäl-
leen aurinkoisena kun jatkoim-

Mukana: Paavo Varjola HD, Hans 
Holmström Honda, Veli-Jukka Pennala 
HD, Heikki Pennala HD, Jarmo 
Pennala HD, Aslak Saviranta Honda, 
Veijo Vartiainen Honda, Markus Aarnio 
Triumph, Antero Nykänen Honda, 
Pekka Vennonen Triumph, Matti 
Kaskeala (ride along) Suzuki

Vuosien varrella olemme paljon kierrelleet, nähneet ja kokeneet.  Taakse ovat jääneet 

mm. Jäämeren jylhyys ja Välimeren sini, Tanskan dyynit ja Norjan vuonot, Ruotsin ja 

Lapin tunturit, Tšekin, Saksan ja Puolan maisemat sekä Itävallan Alpit. Suomea olim

me kierrelleet lähinnä idässä ja pohjoisessa kaakonkulmaa unohtamatta. Kun vuoden 

2013 matkaa suunniteltiin, päätettiin pysyä kotimaassa ja suunnata kulkumme ylös pit

kin länsirannikkoa, mikä seutu aikaisemmilta reissuiltamme oli jäänyt kokematta.

Antti Nykäsen luona lohisopalla.
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me matkaa saariston rengastie-
tä yhä pienemmiksi ja mutkai-
semmiksi muuttuvilla teillä ja ai-
na välillä lautoilla saaresta toi-
seen.  Siinä oppi sen, että vaik-
ka elämä saaristossa voi olla 
mukavan rentoa ja kiireetöntä, 
niin liikenneyhteyksien suhteen 
vaaditaan kärsivällisyyttä ja ai-
kaa. Selvisimme kuitenkin koh-
tuullisilla odotuksilla Houtskärin 
ja Iniön kautta Kustavin Laupu-
siin ja edelleen Kaitaisten sillan 
kautta mantereelle ja Taivassa-
loon. Sieltä suuntasimme Uu-
denkaupungin ja Laitilan kaut-
ta Kokemäelle.

Alun perin seuraavan ma-
japaikan piti olla meren äärellä 
Porin liepeillä. Ajankohta kan-

naltamme oli kuitenkin sikä-
li huono, että olimme liikkeel-
lä Porin Jazzien aikaan, jolloin 
kaikki majoitusliikkeet olivat täy-
teen buukattuja. Jouduimme si-
sämaahan Kokemäelle, missä 
paikallinen Anttilan sukutila oli 
kehittänyt erilaisia liiketoimia. Oli 
marjanviljelyä ja jalostusta, tuot-
teiden suoramyyntiä ja majoitus-
toimintaa. Savusauna, iltapala ja 
majoitus tilan päärakennuksen 
sokkeloisella vintillä jäivät isän-
täväen ohella erityisesti mieleen.

Selkämeren rannikolla

Matka jatkui aluksi Porin Re-
posaareen. Sen ruutuasemakaa-
va ja vanhat talot muodostavat 
idyllisen kokonaisuuden, missä 

aika oli ikään kuin seisahtunut. 
Kioskikahvien ja tankkauksen 
jälkeen oltiin valmiita jatkamaan 
matkaa kohti pohjoista. Merikar-
vialla käytiin taas kurkkaamassa 
merta idyllisellä satama-alueella 
ja toteamassa rantojen muuttu-
neen kivikkoisemmiksi ja mata-
lakasvuisemmiksi.

Pohjoista kohti mentäessä 
tuli vastaan Kristiinankaupun-
ki, pieni ja kaunis kesäkaupun-
ki.  Sen torilla syötiin jätskit ja 
tankattiin käteistä. Seuraava vä-
lietappi oli parinkymmenen kilo-
metrin päässä Kaskisissa.

Lohisoppaa ja savusaunaa

Tulimme sopivasti lounasaikaan 
ja Jamppa oli luvannut tarjota lo-

Harrikkaosastoa.
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hisopat koko seurueelle. Höve-
lin tarjouksen takana oli se, et-
tä hänen poikansa, kokkiopis-
kelija Arttu oli työharjoittelus-
sa kaskislaisessa Sininen het-
ki -ravintolassa, jonka omisti 
takavuosien huippuhiihtäjä Ar-
to Koivisto. Isäntä oli niin vie-
raanvarainen, että oli lämmittä-
nyt meitä varten rannassa ole-
van savusaunan. Harvoin jos 
koskaan on nähty savusaunaa, 
johon on liitetty kaakeloitu pesu-
huone suihkuineen!  Ja meres-
sä käynti kruunasi tämän kylpy-
kokemuksen. Isäntä tarjosi ystä-
vällisesti myös majoitusta, mutta 
kiitimme kohteliaasti ja jatkoim-
me matkaa.

Komiaa siltaa pitkin

Siirtyminen seuraavaan kort-
teeriin Raippaluodon Björköhön 
tapahtui suhteellisen ripeästi ja 
Merenkurkun maisemat avau-
tuivat upeina Suomen pisim-
mältä sillalta. Raippaluoto on 
hyvin säilynyttä ruotsinkielistä 
kulttuurimaisemaa ja siellä vielä 

sinnittelevät perinteiset elinkei-
not maatalous ja kalastus, mutta 
matkailu tuo myös lisäansioita.

Majapaikkamme tällä ker-
taa oli camping alueen loma-
mökeissä. Ei mitään huippua, 
mutta menetteli.  Kivikkoinen 
merimaisema oli aitoa Vaasan 
saaristoa. Saunominen ja ilta-
pala tapahtuivat omatoimisesti 
ja suhteellisen pitkästä päiväs-
tä johtuen pääjoukko uuvahti ai-
ka varhain. Jotkut jatkoivat vä-
hän myöhempään, mistä syys-
tä lähtivät aamulla matkaan vas-
taavasti vähän myöhemmin!

Suomen sodan taistelu-
kentille ja kohti Raahea 

Rantakasia jatkettiin viidettä 
päivää kohti Pietarsaarta ja Kok-
kolaa. Nyt mentiin meren ääres-
sä Pohjanlahden pilkahdellessa 
tuon tuosta, Oravaisten lahden 
ollessa avoimin näkymä. Tul-
tiin Suomen sodan taisteluken-
tille Oravaisiin ja Uudenkaarle-
pyyn liepeille Juuttaalle, missä 
kävimme tutustumassa muisto-

merkkeihin ja maisemiin.
Päivä oli vielä nuori ja poh-

joinen kutsui. Pietarsaaresta valit-
simme 7-sillan tien Kokkolaan. Se 
on upea saaristotie, missä huvila-
yhdyskunnat ja pikkukylät vaihte-
levat. Siellä on myös perinteisesti 
ollut ja on edelleenkin veneenra-
kennus korkeassa kurssissa.

Kokkolassa oli lounastau-
ko, joka vietettiin Suomen kol-
manneksi vanhimman pursiseu-
ran GSF:n paviljongilla Mustaka-
rilla. Maukkaan lounaan raukai-
semina jatkoimme matkaa Kala-
joen hiekkasärkille. Siellä seson-
ki oli parhaimmillaan ja meren 
tyrskyt lankesivat vaahtopäisi-
nä kohti hiekkarantoja, Suomen 
Palm Beach!

Jotta kulttuuriakin mahtuisi 
ohjelmaan, pysähdyimme ennen 
Raahea taidemaalari Jari Jansso-
nin Galleriaan Piehingissä. Van-
hasta seurantalosta kehitellyssä 
rakennuksessa oli paitsi isännän 
omia töitä myös huomattavien 
suomalaisten kollegoiden töitä ja 
kanadalaisen laulajana parem-
min tunnetun Leonard Cohenin 
grafiikan lehtiä.

Raahen Pattijoen veteraa-
nimajalle tultiin illan kamuissa 
ja majoituttiin sotaväen tyylin 
isoon tupaan. Oltiin aivan ran-
nassa ja Perämeren maisemis-
sa. Rantasauna lämpeni ja pai-
kallisen pitopalvelun kinkkukiu-
saus oli herkullinen. Yöpuulle 
kallistuttiin ajoissa.

Kohti kääntöpistettä 
Hailuodon kautta

Oli alkamassa kuudes matka-
päivä ja suunta Oulun kaut-
ta Oulunjärvelle Vaalaan. Kos-

Halkokarin sotamuistomerkillä Kokkolassa.
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ka osa seurueesta ei ollut käy-
nyt Hailuodossa, päätettiin tä-
mä puute korjata. Ei kun lautalle 
ja saareen, mikä olikin mielen-
kiintoinen kokemus. Marjanie-
meen kahveille ja takaisin lau-
talle, jonka aikataulu suosi mei-
tä. Oulussa letka pysyi hyvin ka-
sassa aina keskustaan, missä 
neljän ruuhkassa jakaannuim-
me ainakin kahteen tai kolmeen 
ryhmään. Yksi haki vauhtia torin 
rannasta ja päätti suunnata suo-
rin tein Muhokselle, mihin myös 
muutkin saapuivat pienellä vii-
veellä. Majoitus oli Vaalan Sä-
räisniemellä Oulun kaupungin 
entisessä kesäsiirtolassa. Mai-
sema oli kaunis ja Oulunjär-
vi oli mahtava kuin meri.  Sau-
na ja uinti järvessä olivat piste 
iin päälle ja emäntämme Minna 
huolehti vatsojemme hyvinvoin-
nista. Rock-henkinen yrittäjä sai 

olomme tuntumaan mukavalta 
ja hiekkarantaa riitti.

Suuntana etelä ja Rypölän 
torppa Ilmajoen ja Kurikan 
rajamailla

Seitsemäs ajopäivä valkeni 19.7. 
perjantaina. Edessä oli koko reis-
sun pisin legi. Tultiin osin tuttuja 
reittejä pitkin Kärsämäen, Haa-
pajärven, Reisjärven kautta Vete-
liin, missä turhaan kävimme Ke-
morassa lounasta norkoilemas-
sa. Kun ei tyydytty hampurilai-
siin, jatkettiin matkaa Evijärvelle, 
missä löytyi viime hetkillä koh-
tuullinen lounaspöytä.

Ottaen huomioon päivän 
pituuden ohitimme Seinäjoen 
”honööriä” tehden kohti Kosken-
korvaa ja Rypölää. Vaikka paik-
ka oli joillekin entuudestaan tut-
tu, sen löytäminen tuotti hiukan 
hankaluuksia. Löytyihän se lo-

pulta peltojen keskeltä kuin villin 
lännen kulissit. Rakennusryhmä 
oli tiivis ja sisään mentiin yhdestä 
portista. Vastassa oli isäntä mi-
niänsä kanssa ja puheet oli po-
hojalaasen vaatimattomat. Taas 
oli tarjolla savusaunaa, ilta-apetta 
ja aamiaista. Majoitus jakaantui 
erilaisiin tiloihin ja jos aitan vintil-
le joutui, sai varoa päätään. 

Kotia kohden kukin omia 
reittejään

Seuraava aamu valkeni taas au-
rinkoisena ja aamiaisen jälkeen 
löimme eurot isännän kouraan 
ja toivotimme hänen bisneksil-
leen hyvää jatkoa. Kättelimme 
toisiamme, kiittelimme muka-
vasta viikosta ja toivotimme tur-
vallista kotimatkaa. Ensi vuonna 
taas uudelleen!

Kuvat Aslak Saviranta  
ja Antero Nykänen

Tykkimiehiä RsPsto 1n haupitsin vierellä.
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K urssimme on nyt ta-
kana ja yhteiset koke-
muksemme pian haa-

lenevia muistoja teidemme er-
kaantuessa. Aika täällä on ku-
lunut uskomattoman nopeas-
ti, enkä voi uskoa saapumispäi-
västämme kuluneen jo kolme ja 
puoli kuukautta. Tänne tulles-
samme emme huhuja lukuun ot-
tamatta tienneet, mitä edessäm-
me odottaisi, vaikka osasimme-
kin jo tuolloin olla ylpeitä saavut-
tavammastamme paikasta Me-
risotakoulussa. Me 40 tuoretta 
upseerioppilasta olimme valikoi-
tuneet tiukan seulan läpi aliup-
seerikoulun parhaimmistoksi, 
saapumiserämme valioiksi, joille 
voitaisiin joskus uskoa kahden ti-
mantin arvo ja vastuu.

Ensimmäinen viikko Me-
risotakoululla oli yhtä hämmen-
nyksen sekaista onnea. Päära-
kennus juhlallisine käytävineen 
ja näyttelyesineitä pursuavine 
vitriineineen, suuret tuvat holvi-
kaarineen, krominkiiltoiset pe-
sutilat, joiden ikkunoista avau-
tui näkymä Helsingin siluettiin 
ja parhaimmillaan ravintolata-
soinen ruoka olivat aivan jotain 
muuta kuin mihin olimme va-

rusmiespalveluksessamme tot-
tuneet. Pian meille myös selke-
ni, että olimme todellakin pää-
tyneet kouluun, joka olisi teke-
vä meistä johtajia. Oppitunnit 
kestivät usein iltaan asti ja uu-
si asia oli omaksuttava tiukkaan 
tahtiin. Saimme pyörittää kasar-
mielämää pitkälti keskenämme 
ja kasvaa itsekuriin ja vastuu-
seen kädestä pitäen huolehtimi-
sen jäädessä tyystin pois.

Rannikkolinjan osalta me-
rivalvonnan ja tiedustelun pe-
rusteet tulivat opittavammak-
semme muutaman päivän täy-
teen ahdettuna pakettina. He-
ti tämän jälkeen lähdimme har-
jaannuttamaan taitojamme kol-
men viikon mittaiselle harjoitus-
putkelle, jonka aloittanut yksik-
köharjoitus sujui omalta osaltani 
rannikkotutka-asemia Miessaa-
ren rannoille perustaessa. Sa-
man viikon lopun vietimme ko-
ko kurssin voimin Santahami-
nassa kohteensuojauksen sa-
loihin tutustuessa. Rannikkolin-
ja jatkoi tästä puolitoistaviikkoi-
seen Merisotakoulun rannikko-
taisteluharjoitukseen ja meren-
kulun perusteita ahkerasti pän-
tännyt laivastolinja irtosi laitu-

rista neljäviikkoiselle väyläajo-
jaksolle. Laivaston tutustuessa 
Kasnäsin kylpylään ja Turun yö-
elämään istui rannikko tiukas-
ti oppitunneilla aselajiteoriaan-
sa läpi kahlaten. Ennen joulun 
pitkiä lomia oli edessä vielä tak-
tiikan kiemuroita ja Taipalsaaren 
taisteluammuntaharjoitus. 

Aselajijaksolla yhdessä 
koetut ja selvityt harjoitukset ja 
tuoppien äärellä vietetyt iltava-
paat nostattivat opintosuuntien 
yhteishenkeä ja vahvistivat tu-
pakaverien ystävyyttä. Paljon 
toisistaan erillään olleiden lin-
jojen välillä pieni kisailu pilke 
silmäkulmassa jatkui kuitenkin 
yhä. Erityisesti tämä näkyi jou-
lun välipäivien kiihkeän tuntei-
ta nostattaneessa opintosuun-
tien välisessä salibandyturnauk-
sessa. Vasta uuden vuoden tiu-
kasti aloittanut yhteistoiminta- 
ja johtamisharjoitus yhdisti lin-
jat yhdeksi kurssiksi ja sai nu-
pullaan olleen kurssihengen to-
della puhkeamaan kukkaan. 

Hyvät toverit, haluan kiittää 
teitä, erityisesti oppilaskuntatoi-
minnassa mukana olleita, hui-
keasta hengestä, joka kehittyi 
ja kasvoi keskuuteemme kurs-

Herra amiraali, arvoisat 
kutsuvieraat, upseerikokelaat, 
hyvät naiset ja herrat

Tapahtum
at

Eero Vartiainen
Upseerikokelas

Olemme tänään kokoontunet tänne Merisotakoululle Merivoimien Reserviupseerikurssi 

164:n päättäjäisiin. Tämä päivä on kaikin puolin juhlava, mutta toisaalta myös haikea.
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sin aikana. Juuri oppilaskunnan 
järjestämät tilaisuudet ja yhtei-
nen varainkeruumme kurssijuh-
laa varten saivat meidät toimi-
maan ja ponnistelemaan yhdes-
sä, yhteisten tavoitteiden eteen. 
Kiitos niistä pitkistä illoista, joita 
vietitte varainkeruuta organisoi-
den ja kokouksia pitäen. Työm-
me hedelmä näkyi viime lauan-
taina kurssijuhlassamme, joka 
varmasti jää unohtumattomasti 
jokaisen kurssilaisen mieleen. 

Hyvän kurssihengen ja to-
dellisen tekemisen meiningin 
taustalla ovat toki myös olleet 
ammattitaitoiset kouluttajamme. 
Opetettavaa asiaa on ollut todel-
la paljon ja aika on ollut tiukal-
la, emmekä millään olisi voineet 
omaksua tätä kaikkea ilman kou-
luttajiemme osaamista. Mielestä-
ni parhaimpia oppimismotivaati-
on kohottajia on ollut kouluttaji-
en arvostus meitä kohtaan. He-
ti kurssin alusta lähtien olimme 

heille ajattelevia ihmisiä pelkän 
vihreänkirjavan massan sijaan. 
Välillä osa kouluttajista saattoi 
kuitenkin tuntua tiukoilta ja op-
piminen jäädä lähinnä omien 
ponnistelujemme varaan. Jäl-
keenpäin ajatellen tämäkin on 
varmasti ollut tarkkaan harkit-
tua. Vastuun taakan kantaminen 
ja paineen alla toimiminen ovat 
olennaisimpia osia johtajaksi kas-
vamisessa. Koulu on ollut kovaa, 
mutta oppi sitäkin selkeämpää. 
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Kiitos siis hyvät kouluttajat siitä, 
että ette antaneet meille oikeita 
vastauksia, vaan kysyitte meiltä 
oikeat kysymykset.

Hyvät omaiset ja läheiset, 
teidän apunne ja tukenne meitä 
kohtaan on ollut korvaamatonta. 
Olette jaksaneet kyyditä meitä, 
kattaa väsyneille kotiinpalaajille 
ruoan pöytään, kuunnella pitkiä 
puheluitamme ja ennen kaikkea 
tuoda määrättömästi voimia ja 
jaksamista viettämällä lomia ja 
iltavapaita kanssamme. Meidän 
kiitoksemme teille on tämä tilai-
suus, jossa voitte nähdä tuken-
ne tuloksen, aistia tämän juh-
lallisen tunnelman ja olla ylpei-
tä omasta varusmiehestänne – 
upseerikokelaastanne.

Kurssimme oli hyvin moni-
puolinen ja tiivis, ja vasta näin jäl-
keenpäin alkaa hahmottua, mi-
tä valmiuksia varusmiesjohta-
miseen ja yleensäkin eväitä elä-
mään se tarjosi. Emme toki ole 
vielä valmiita johtajia, pikemmin-
kin elinikäisen kasvun ensim-
mäiset askeleet ottaneita, mutta 
eräänlaisen teoriapohjan ja tieto-
taidon olemme tällä kurssilla saa-
vuttaneet. Tulevalla johtajakau-
della kykymme joutuvat koetuk-
selle ja oppimme syvenee käy-
tännön kautta, vastuumme laaje-
nee alaisiimme. Eri koulutuksissa 
ja oppilasharjoituksissa vastaan 
on tullut monenlaista opetta-

jaa ja oppijaa, mutta erään kaik-
kia onnistunutta johtamista yh-
distäneen seikan haluaisin nos-
taa esiin. Oppimisemme kanta-
va voima kurssin aikana on ol-
lut sisäinen motivaatiomme, si-
simmästämme kumpuava halua 
osata ja onnistua. Juuri tämä on 
sitä syvintä johtamista, sillä paras 
johtaja on se, joka saa alaisensa 
johtamaan itse itseään. 

Varusmiespalvelus on ajoit-
tain raskasta ja koti-ikävä vai-
vaa kiinnioloviikonloppuina, ei-
kä kurssimme varmasti ole tässä 
kohtaa tehnyt poikkeusta. Kyl-
mässä ja märässä värjötellessä 
henkinen hajotus voi tuntua ylit-
sepääsemättömältä, mutta jälki-
käteen pohtiessa rankimmat ko-
kemukset ovat olleet niitä kaik-
kein opettavaisimpia. Henkinen 
ja fyysinen uupumustila on oi-
va itsetutkiskelun paikka ja luon-
teenlujuuden kasvattaja. Johta-
misharjoitus näytti käytännössä, 
miten kylmyys, fyysinen rasitus 
ja väsymys heikentävät taistelu-
kunnon olemattomiin. Tämän-
kaltainen pieni pilkahdus sota-
tilanteen oloista pysäyttää miet-
timään, mitä kaikkea hyvinvoin-
nin keskellä pidämmekään it-
sestään selvänä ja mitä kaikkea 
sotiemme veteraanit itsenäisyy-
temme puolesta kestivät.

Kurssitoverit, reserviupsee-
rikurssin läpäistessämme olem-

me kiistatta osoittaneet olevam-
me varusmieskoulutuksen par-
haimmistoa. Monella meistä on 
jo opiskelupaikka korkeakoulus-
sa; olemme siis pärjänneet kou-
lumaailmassakin. Puhtaasti ti-
lastojen valossa me tulevat re-
servin upseerit tulemme sijoittu-
maan korkealle myös työelämäs-
sä. Nykypäivän johtajan auktori-
teetti syntyy vakuuttavuudesta ja 
kyvystä kohdella ja ohjailla ihmi-
syksilöitä, siis juuri niistä taidois-
ta, joiden kehitykselle kurssimme 
on antanut edellytykset. Kurssim-
me aikana meille on myös kehit-
tynyt vahvoja ystävyyssuhtei-
ta moneen suuntaan. Näin laa-
ja verkostoituminen on tulevassa 
työelämässä ehdoton valttikortti. 

Hyvät upseerikokelaat, kun 
kurssimme nyt loppuu, siirtyy 
suuri osa kokelaiksi uuteen pal-
veluspaikkaan, muutama pais-
tattelee pian reservin auringos-
sa, eikä yhteisestä jälleennäke-
misestä ole varmuutta. Vaalikaa 
silti tästäkin eteenpäin sisäistä-
miämme oppeja ja arvoja ja hoi-
takaa asianne upseerin tyylillä. 
Olkaa ylpeitä saavutuksistanne 
ja luottakaa itseenne. Johtakaa 
joukkojanne edestä, omalla esi-
merkillänne. Painakaa siis kurs-
sin 164 muisto pysyvästi syväl-
le mielenne sisimpään, älkääkä 
koskaan päästäkö sen henkeä 
tukahtumaan.

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Henrik Nysten
MERIPP:n päällikkö

V iime vuoden koulu-
tustulos noudatti ai-
kaisempien vuosien 

tasoa. Myös koulutuksen laa-
tuun, sikäli kun sen mittaami-
sesta voidaan puhua, voidaan 
olla suhteellisen tyytyväisiä.

Tänä vuonna on huomio 
erityisesti kiinnitettävä kahteen 
asiaa: Koulutuksen laadun mit-
taamiseen ja linnakeveneiden 
käyttöön ottamiseen.

Koulutuksen, ja aivan eri-
tyisesti tilatun koulutuksen, 
laatua mitataan puolustusvoi-
mien ja MPK:n sopimalla arvi-
ointimatriisilla. Matriisin sisäl-
tyy kymmenen arviointikohdet-
ta, jotka ovat:
 – tavoitteellisuus
 – tuottavuus
 – tehokkuus
 – taloudellisuus
 – vaikuttavuus
 – toteutus
 – riskien hallinta
 – laadun varmistus ja 

toiminnan kehittäminen
 – oppimistapojen käyttö ja
 – hyöty opiskelijalle

Jokainen arviointikohde kä-
sitellään erikseen, pisteytetään 

asteikolla 1-10 ja tulokset laske-
taan yhteen. Näin saadaan koh-
tuullisen yksinkertaisella taval-
la selvästi aikaisempaa järjestel-
mällisemmin mitattua koulutuk-
sen laatu. Arviointi voidaan teh-
dä itsearviointina tai ulkopuoli-
sen toimesta. Jokainen tilatun 
kurssin johtaja saa piiripäälliköltä 
ohjeet arvioinnin suorittamiseen. 

Mittauksen ensisijaisena 
tavoitteena on antaa kurssien 
johtajille ja kouluttajille palau-
tetta, ei esimerkiksi eri kurssien 
pistemäärien vertaaminen.

Oppilaspalautetta kerätään 
edelleen (tilatuilla kursseilla PV-
MOODLE:n avulla).

Merivoimat luovuttaa seu-
raavan kolmen vuoden aikana 
yhteensä kuusi (kaksi venettä/
vuosi) käytöstä poistamaansa 
linnakevenettä MPK:n omistuk-
seen. Merivoimien ja MPK:n vä-
linen luovutussopimus allekirjoi-
tetaan lähiaikoina. Vastuu ylläpi-
dosta ja kustannuksista siirtyy tä-
män jälkeen uudelle omistajalle. 
Merivoimat sitoutuu telakoimaan 
veneet osoittamassaan paikassa.

Tämän jälkeen MPK va-
litsee, Sinisen reservin jäsen-
järjestöjen joukosta, veneiden 

käyttäjäyhteisöt, joko yksi yh-
distys tai useamman yhdistyk-
sen yhteenliittymä. Käytön eh-
doista solmitaan sopimus MP-
K:n ja käyttäjäyhteisön välillä. 
Kustannuksia veneiden käytös-
tä koitunee, polttoaineen lisäksi, 
noin 5 000€/vuosi sekä katsas-
tuksesta ja miehityspäätöksestä 
aiheutuvia kertaluontoisia kus-
tannuksia. Käyttökustannukset 
jaetaan omistajan ja käyttäjän 
kesken erikseen sovittavalla ta-
valla, noin puoliksi.

Halukkaita käyttäjäyhtei-
söjä kehotetaan mahdollisim-
man pian ilmoittamaan haluk-
kuudestaan MERIPP:n päälliköl-
le ja Sinisen reservin hallituksen 
puheenjohtajalle. Käyttäjiä valit-
taessa huomioidaan ainakin yh-
teisön mahdollisuudet suoriutua 
taloudellisesta rasitteesta, jäse-
nistön joukosta löytyvä meren-
kulullinen osaaminen ja maan-
tieteelliset seikat.

Palaan vielä näihin molem-
piin aiheisiin MERIPP:n tulevis-
sa infokirjeissä.

Hyvää vuoden jatkoa.

Meripuolustuspiirin 
kuulumisia

Tapahtum
at



68

Juha Mattila
Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri Juha Mattila toimii  
Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran Uudenmaan aluepäällikkönä.  
Hän on tutkinut mm. linja-autonkuljettajien osallistumista talvisotaan.

H
istoria

Suomenlahden yli Suomen ran-
nikoille pelättiin.

Ennen talvisodan syttymis-
tä 30.11. ja sen jälkeen patal-
joona palveli eri tehtävissä pää-
osin Porvoo-Loviisa -alueel-
la. Porvoon ja Loviisan välil-
lä sijaitsevaa Isnäsiä pommi-
tettiin 29.1.1940, ja viisi hen-
kilöä kuoli ja kahdeksan haa-
voittui. Porvoota pommitet-
tiin 13.2. ja parikymmentä ta-
loa paloi. Apuun tuli ErP 19:n 
miehiä Isnäsistä ja Gäddragis-
ta. Seuraavaksi ErP 19 sai 16.2. 
käskyn val mistautua marssille ja 
olla lähtövalmiina Porvoon ase-
malta 17.2. klo 11. 

Viipuriin saakka ei junalla 
vastustajan vilkkaan ilmatoimin-
nan takia päässyt, joten patal-
joona pu rettiin 18.2. illalla ju-
nasta Hovinmaan asemalla en-
nen Viipuria. Pataljoona sai käs-
kyn majoittua Säkkijärven Nisa-
lahteen, jota vastustaja tulitti il-
masta siirrot tietäen koko yön. 
Puolustuslinja kulki vastaran-
nalla Vatnuorinniemen (Pullin-
niemen) Köri-Maisala-linjalla. 

Pataljoonan komppaniat 

Kaksi rannikkopuolustuksen 
talvisodan sankarivainajaa

Linja-autonkuljettajat Leonard Jordman ja Alarik Hagman

T alvisodassa kaatui kak-
si loviisalaista linja-au-
tonkuljettajaa, reservin 

sotamiehet Alarik Hagman ja 
Leonard Jordman. Monien tal-
visodan autonkuljettajien ta-
paan he eivät kuljettaneet ajok-
kejaan, vaan ottivat aseen kä-
teensä. He puolustivat Viipurin-
lahden rantoja ylivoimaista vas-
tustajaa vastaan.

Porvoon-Loviisan seudun 
ErP 19

Erillinen Pataljoona 19:n eli 
ErP 19:n perustaminen alkoi 
12.10.1939 Helsingissä Aleksis 

Kiven kansakoululla ”liian vähil-
lä varusteilla, mutta hyvän mie-
lialan vallitessa”. Porvoo-Loviisan 
seudun ikämiehistä koottu patal-
joona siirtyi 20.10. Porvooseen 
tehtävänään vastata Pellingin 
lohkosta (PLo). Se sijoittui Hel-
singin (HLo) ja Kotkan (KLo) loh-
kojen väliin. 1. Komppania jatkoi 
30.10. Isnäsiin perustaen kenttä-
vartionsa Kabböleen, 2. K. Per-
najaan ja 3. K., jossa sotamies 
Leonard Jordman pal veli, siirtyi 
Bjurböleen ja Gäddragiin perus-
taen kenttävartion Tirmoon.  Vi-
ro kuului tuolloin Neu vostoliitolle, 
joten vastustajan hyökkäyksiä 

Alarik Hagman. Leonard Jordman.
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piti ensin jakaa Tuppuran ja 
Teikarin saarille, mutta 21.2. 
mää rättiin koko ErP 19:n siir-
tymään Pullinniemeen. Patal-
joonan pääosa aloitti mars-
sinsa Säkkijärveltä 21.2. klo 
16.50 ja saapui illan kulues-
sa Vatnuoriin suoraan Maisa-
la-Köri -linjan kipeästi kaiva-
tuiksi puo lustajiksi. Puolustus-
linja Vatnuorinniemelle piti nie-
men länsipuolella Maisalassa 
saada aikaan kivien, kiviaito-
jen ja raunioiden taakse, mut-
ta monessa kohtaa se piti teh-
dä pelkkään lumeen. Etu linjaan 
jäi pitkiä miehittä mättömiä väle-
jä eikä mahdollisuutta lämmitte-
lyyn juuri ollut. Niemen itäran-
nalla Körillä, joka oli itäosa ole-
matonta puolustuslinjaa, olivat 
puolustajien asiat yhtä heikos-
ti kuin Maisalassa.

Desantit tulenjohtajina

22.2.–25.2.1940 taisteltiin Vat-
nuorinniemen pohjoisosissa, ja 
myös itärannalta päin koetettiin 
hyök käyksillä selvittää puolus-
tusasemia. 24.2. illalla saapui 
majuri Kiveliön niin ikään ikä-
miehistä hä täisesti koottu ran-
nikkopataljoona Helsingin Loh-
kolta. Niemen puolustus siirtyi 
majuri Kiveliön johtoon.

Jo 13.2. olivat neuvos-
toilmavoimat tehneet Vatnuo-
riin turhan ja hajanaisen il-
mapommituksen, jonka tarkoi-
tus oli pitää paikalliset visus-
ti pimennysverhojen takana si-
sätiloissa ja poissa katselemas-
ta ulos. Neuvostojoukot nimit-
täin pudottivat 13.2. illalla nie-
melle desantteja. Alueelle pudo-
tettiin erikois joukkoja, jotka oli 

koulutettu tiedustelemaan, pii-
loutumaan, peittämään jälken-
sä ja tarvittaessa myös tappa-
maan. Heistä ei edes lukuis-
ten jäljityspartioiden avulla saa-
tu vihiä. Desantit selvittivät nie-
men puolustuslaitteet ja puolus-
tajat sekä mahdollisuudet tule-
van neuvostohyökkäyksen suo-
rittamiseen. Tiedustelujen tulok-
sena ilmoitettiin niemen olevan 
tyhjä niin linnoitteista kuin mel-
kein puolus ta jistakin, jotka saat-
toi laskea yksitellen.

Vastustaja hyökkäsi 25.2. 
pommitusten tukemana koko 
niemen leveydeltä, mutta lyö-
tiin takaisin. Yöllä vastustajat 
vaihtoivat toisen rykmentin ja 
26.2. he pommittivat niemeä 
ankarasti niin ilmasta kuin tyk-
kitulella läheisestä itäpuolen Re-
vonsaaresta. Puolustajat väsyi-

vät, ja tappioita alkoi tulla myös 
pa leltumien takia. Niemelle saa-
tiin Koiviston saarilta 4. ErKK-
K:n miehet ja konekiväärit. 
27.2. hätiin saapui kovia koke-
neelta Saa renpään linnakkeelta 
koivistolainen rannikkopataljoo-
na Häyrinen. Etu linjan puolusta-
jia saatiin vaihdettua, mutta se 
onnistui vain vaivoin. Pahinta oli 
kuitenkin, että de santit ohjasivat 
tykistön tulta, jonka tarkkuus ja 
teho olivat mm. 27.2. klo 06.10 
alkaneessa tuli tuk sessa avo-
maastossa olleille puolustajille 
erittäin tuhoisia.

Vatnuorin ankarat taistelut 
27.2.

Taistelut kiihtyivät 27.2.1940. 
ErP 19 puolusti osaltaan Vat-
nuorin niemen poikki kulkenut-
ta lyhyttä Köri-Maisala -etulin-

Taistelualue ja vihollisen hyökkäykset. 

JarMO nieMeinen: santahaMina. sinivalkOinen saari
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jaa, jota ei vielä muutama viik-
koa aikaisemmin uskottu tarvit-
tavan. Uusi neu vostorykmentti 
hyökkäsi, ja paikoin jouduttiin 
vetäytymään. Vaikka asemat 
vastahyökkäyksellä saa tiin ta-
kaisin, tilanne oli kriittinen ko-
ko päivän ankarien taisteluiden 
jälkeen. Omaa tehokasta tyk ki-
tulta ei Tuppuran linnakkeelta 
aina saatu, sillä puhelinkaape-
liyhteydet katkesivat jatkuvasti. 
Kun tykkitulta Tuppurasta saa-
tiin, se auttoi puolustajia paljon.

Reservin sotamies, auton-
kuljettaja Leonard Jordman kuu-
lui ErP19:n 3. Komppaniaan. 
Hän tuli 21.2.40 komppanian-
sa mukana Teikarin saarelta Vat-
nuoriin aamulla. Samana päivä-
nä klo 14.00 komppania sai hä-
lytyksen ja meni asemiin etulin-
jaan. Se taisteli sen jälkeen mel-
kein samoissa asemissa lyhyitä 
taukoja lukuun ottamatta.

Komppania oli 27.2 ase-

missaan, ja vihollisen tykkitulen 
takia komppanian miehistä yksi 
kuoli heti ja useampi haavoittui. 
Jordmanin 3. Komppania joutui 
samana päivänä vetäytymään 
asemistaan niemen keskikoh-
dalla joutuen suorasuuntaiseen 
tykkituleen, jolloin mm. Jord-
man haavoittui vakavasti. Haa-
voittuneet joutuivat odottele-
maan tuntikausia kuljetusta, sil-
lä hevoset eivät riittäneet. Jord-
man pääsi Vatnuorista haavoit-
tuneena hoitoon, mutta hän me-
nehtyi 28.2.40 Kenttäsairaala 
4:ssä Säk ki järvellä, jonne pieni 
osa Vatnuorinniemen haavoittu-
neista puolustajista saatiin hoi-
toon. Jordman siunattiin ja hau-
dattiin Loviisan hautausmaalle.

Vatnuorinniemen puolus-
tajat saivat 28.2.40 käskyn ve-
täytyä Tuppuraan. Oli ensiarvoi-
sen tärkeää koota joukot mah-
dollisimman hyvässä kunnos-
sa Viipurinlahden länsirannan 

puolustukseen. Vastus tajaa oli 
viivytetty kymmenen päivää 
Vatnuorinniemen Köri-Maisala 
-linjalla. ErP 19 vetäytyi puo-
lustamaan Säkkijärven Vilanie-
meä. Sinne vastustajan divisioo-
nat hyökkäsivät ankarasti sodan 
lop puun 13.3. asti. ErP 19 me-
netti 23.2.–13.3.40 Vatnuorin 
ja Vilaniemen taistelujen aikana 
29 kaatu nutta, 65 haavoittu-
nutta ja yhden kadonneen.

Joukkojen lähdön jälkeen 
Tuppurasta saatiin 29.2. seura-
ta erikoista näytelmää Vatnuo-
rinniemellä. Siinä neuvostojou-
kot taistelivat toisiaan vastaan. 
Venäläisten tykkien ohella tätä 
ankaraa ”taistelua”, joka kesti 
neljä tuntia, tukivat lopuilla vä-
hillä ammuksillaan myös Tup-
puran raskaat tykit. Vatnuorin-
niemen puolustusta tehokkaas-
ti tukenut Tuppuran linnake me-
netettiin ankarissa taisteluissa 
2. maa liskuuta. Muiden Viipu-
rinlahdella taistelleiden pataljoo-
nien tapaan ErP 19 siirtyi Tam-
misaaren ete läpuolen saaristoon 
vartioimaan Neuvostoliiton Han-
gon vuokra-aluetta.

Rannikon puolustaja  
Alarik Hagman

Sotamies Alarik Emil Hagman 
Loviisasta kuului talvisodan 
lopulla Haminassa perustet-
tuun Patal joona Jussilaan, jo-
ta komensi majuri Jussila Ou-
lusta. Pataljoona Jussila siirtyi 
20.2.1940 alkaen Uuraan saa-
rille Viipurinlahdelle ensin reser-
viin. Viipurinlahdelle oli kerätty 
kaikki irtisaadut joukot. Reser-
vejä ei enää ollut, rannikkopuo-
lustuksen lohkot olivat luovut-

Tilanne Viipurinlahdella talvisodan lopussa.

rannikOn puOlustaJa 1/2006
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taneet miehensä Viipurin Loh-
kolle. Pataljoona Jussila asettui 
20.–24.2. puolustukseen Uu-
raan saarten alueelle. Niistä ete-
läisimmät sijaitsivat noin 10 km 
Vatnuorinniemeltä pohjoiseen. 
Myös nämä saaristoseudut oli-
vat jääneet puo lustusta varten 
varustamatta. Uuraan-Ravan-
saaren alueella, jolla oli ollut ai-
kansa suurimmat puu tavaran 
vientisatamat, koetettiin tehdä 
varustustöitä. Taloja ja kokonai-
sia kyliä poltettiin vastustajan 
etenemisen haittaamiseksi. 

Manteretta eli Viipurinlah-
den itärantaa lähimmällä Han-
nukkalan saarella taisteltiin 22.–
29.2.40 ankarasti. Tuppuran 
rannikkolinnakkeen tykkituli tu-
ki puolustajia myös täällä. Myös 
27.2. vas tustajan kranaatinheit-
timet sekä pommi- ja hävittäjä-
koneet tulittivat jatkuvasti Han-
nukkalan saarta. Samana päivä-
nä kaatui sotamies Alarik Hag-
man. Hänen ruumiinsa saatiin 
Hannukkalasta edelleen Säkki-
järvelle ja Loviisaan haudatta-
vaksi, kuten sotamies Leonard 
Jordmaninkin ruumis.

Taistelut alueella jatkui-
vat. Koko ajan Uuraan saarten 
alueella oli vastustajan vilkasta 
tykistö- ja lento toi mintaa. Han-
nukkalan ja Pukinsaarilla taistel-
tiin jatkuvasti. 29.2. yksi komp-
pania lähti Han nukkalaan vasta-
iskuun, mutta se ei vastustajan 
raskaiden aseiden takia enää on-
nistunut, ja 29.2. klo 16 tuli ve-
täytymiskäsky Hannukkalasta. 
Saaresta luovuttiin vähän sen 
jälkeen kun Vatnuorinniemi oli 
jätetty noin 10 km etelämpänä. 

Viipurinlahden länsirannan 

puolustus Säkkijärvellä saa-
tiin jonkinlaiseen kuntoon, kun 
vastustajaa oli kymmenisen päi-
vää viivytetty Viipurinlahden itä-
rannoilla. Vastustajan hyökkäys-
voimaa saatiin ku lutettua ennen 
helpompia etenemismaastoja eli 
paksussa jäässä olleita Viipurin-
lahden jääkenttiä. Se pääsi kui-
tenkin paikoin pureutumaan 
Säkkijärven varustamattomille 
ja vähätykkisille rannoille. Tä-
mä johtui osaltaan myös tykkien 
ammusten vähyydestä. Ristinie-
men linnakkeen jäljellä olevan 
yh den järeän rannikkotykin tu-
lella saatiin puolustajille suur-
ta apua. Venäläiset saivat siitä 
huolimatta kat kaistuksi Helsin-
ki-Viipuri -maantien. Moskovan 
rauha 13.3.40 kuitenkin pe-
lasti pahoin huvenneet ja lop-
puun asti taistelleet joukkom-
me ja myös tärkeimmän eli ko-
tirintaman.

Sota-ajan autoilua

Sekä Jorman että Hagman oli-
vat olleet linja-autonkuljetta-
jia, vaikka puolustivat Viipurin-
lahden rannikkoa ase kädessä. 

Myös sota-ajan ajot kuorma- ja 
linja-autoilla olivat taistelutehtä-
vien tapaan hengenvaarallisia. 
Ne kestivät monta vuorokautta, 
jolloin ei juuri päässyt lepää-
mään. Ajoneuvojen lastina oli 
haavoittuneita, ruumiita, aseita 
tai ammuksia. 

Esimerkkinä kuljetuksista 
talvisodassa oli Koiviston Au-
to Oy kopitettavina olleet maa-
hantuojan uudet Ford-kuor-
ma-autot, joilla ajettiin talviso-
dassa raskaita rannikkotykkien 
ammuksia Koiviston linnakkeil-
le. Autoista useimmat tuhoutui-
vat sodassa. Fordin maahan-
tuoja syytti Koiviston Autoa au-
tojensa hävittämisestä, kunnes 
oikea asianlaita selvisi. Fordien 
kuljettamat tykkien raskaat am-
mukset, jotka oli ammuttu Saa-
renpään, Humaljoen ja Tuppu-
ran pattereilta, olivat tukeneet 
puolustajia ja hidastaneet sel-
västi neuvostohyökkäyksiä Kan-
naksen etelä- ja keskiosissa.

Lähdeluettelo on tarvittaes-
sa saatavissa muokkaajalta.

ErP 19 puolusti Vatnuoria taustalla näkyvän metsän tienoilla. Juha Mattila



72

V enäjän Itämeren lai-
vastolla oli tukikoh-
ta Kronstadtin saarel-

la Pietarin edustalla. Useiden 
vuosikymmenten ajan Venäjän 
sotalaivaston jokakesäisenä har-
joituspaikkana oli Teikarsaaren 
ja Uuraan välinen selkä, jonne 
laivasto saapui keväällä jäiden 
lähtiessä ja poistui vasta syksyl-
lä. Suuren osan ajasta sotalaivat 
olivat ankkurissa Teikarsaaren ja 
Suonion saaren välisellä selällä. 
Laivastoharjoitukset toivat suu-
ret määrät laivoja ja tuhansittain 
merisotilaita Teikarin vesille. 

Laivaston harjoituksista 
Teikarsaaren vesillä

Historiantutkija ja opettaja Jo-
han Magnus Salenius oleske-
li Teikarsaaressa viiden viikon 
ajan vuonna 1870. Hän kuvasi 
kirjoituksissaan saarelaisten elä-
mää ja myös laivaston harjoituk-
sia Teikarsaaren vesillä.

”Hirmuinen oli tottumat-
toman korville kuulla matalain 

monitoorilaivain suurten tyk-
kien jyrinää, jota tuon tuostakin 
säesti rumpuin pärinä ja tor-
vien toitotus. Kun etäällä me-
rellä, ampumatkan päässä ole-
van maalin viimeinen salko ku-
moontui, silloin aina sadois-
ta suista kaikui raikkaat hurraa 
huudot. Vaan jos laivaston tar-
kastajaksi saapui joku ylipäällik-

kö, niin silloin vasta jyry ilmes-
tyi, kun kaikki laivat tervehdys-
latinkinsa laskivat. Erään kerran 
kuin itse keisari Aleksander II oli 
laivastoa tarkastamassa, vietet-
tiin leikkisotaa, jossa keisari itse 
oli läsnä. Kolme vanhaa sotalai-
vaa ammuttiin silloin upoksiin. 
Ja neljäs pantsarilaiva, jota toi-
nen samanlainen laiva rautas-
arvellaan epähuomiossa tyrkkä-
si kylkeen, vaipui paikalla. Muu 
väki ennätettiin pelastaa, vaan 
arestissa olevat 15 miestä me-
nivät mukana. Laivaa ei ole sit-
temmin yritettykään ylös koitta-
maan. Lukematoin joukko kan-
saa oli tullut lipuilla kaunistettui-
ne pursineen näkemään tuota 
leikillistä jättiläistaistelua.”

Myös Viipurin alueen leh-
det kirjoittivat Venäjän laivaston 
toiminnasta vesillään. 7.9.1882 
Wiborgsbladet kirjoitti, kuinka 
keisari Aleksanteri III ja koko 
keisarillinen perhe olivat seuran-
neet laivaston harjoituksia Uu-
raan edustalla.

H
istoria

Kari Soljamo
Kari Soljamo on yksi elämästä Teikarsaaressa kertovan Teikarsaari-kirjan tekijöistä. 
Kirja ilmestyi kesällä 2013.

Venäjän laivasto 
Teikarsaaressa
Venäjän Itämeren laivasto järjesti kesäharjoituksiaan Teikarsaaren vesillä vuosi

kymmenien ajan aina Suomen itsenäistymiseen asti. Vuonna 1914 laivasto osti 

Teikarsaaren Pitkästäniemestä 11 hehtaarin maaalueen, jolle alettiin rakentaa py

syvämpää tukikohtaa kesäharjoituksia varten. Alueelle ehdittiin rakentaa mm. len

nätin, sairaala, leipomo, varastoja ja kasarmirakennus. Suomen itsenäistymisen jäl

keen rakennukset purettiin ja siirrettiin Turkinsaareen.

Teikarsaareen järjestettiin  
huvimatkoja vuosikymmeniä. 
(Wiipuri 19.7.1896)
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 ”Laivaston sotaharjoitus 
redillä Uuraan edustalla, jonka 
meille viimeksi esitetyn ohjel-
man mukaan piti päättyä eilen, 
myös päättyi silloin. Juhlava-
laistus ja ilotulitus toissapäivä-
nä kuuluu olleen silminnäkijän 
mukaan kaikkiaan komea, mi-
tä todistaa sekin, että horisontti 
Uuraan suunnassa ainakin puo-
lentoista peninkulman etäisyy-
dellä redistä kello 9 ja 10 välillä 
illalla valaistui toistuvasti, milloin 
enemmän milloin vähemmän 
voimakkaasta tulenhohteesta. 
Keisarillisen perheen oleskelus-
ta redillä lausutaan myös julki 
mm. että Hänen Majesteettin-
sa Keisarinna sekä Keisarilliset 
lapset olivat nousseet hetkeksi 
maihin Teikarsaarelle.”  

1800-luvun lopulla Viipu-
rin alueen lehdistä löytyy run-
saasti ilmoituksia kesäisistä hu-
viretkistä Teikarsaareen. Retkiin 
liittyi useasti tutustuminen Ve-
näjän laivaston aluksiin. Ohes-
sa on Wiipuri-lehdessä ollut il-
moitus vuodelta 1896 eräästä 
tällaisesta retkestä.

Vuonna 1897 runsasta 
huomiota lehdissä sai venäläi-
sen panssarilaiva Gangutin ka-
rilleajo ja uppoaminen Ristinie-
men edustalla.

Työtä ja toimeentuloa 
saarelaisille

1900-luvun vaihteessa teikar-
saarelaisten pääasiallinen toi-
meentulo tuli kalastuksesta, 
metsästyksestä ja veneenraken-
nuksesta. Peltopinta-ala saares-
sa oli pieni. Viljaa ja kasviksia 
viljeltiin vain omiksi tarpeiksi. 
Laivaston läsnäolo toi saare-

laisille lisätoimeentuloa.  Myös 
1900-luvun alussa Erik Huovi-
lan Teikarsaarelle perustamaan 
kauppaan laivasto toi kesäisin 
paljon asiakkaita. Erik Huovilan 
poika, Väinö Huovila, joka jat-
koi kaupan pitoa isänsä jälkeen 
1930-luvun loppuun asti, on 
kirjoittanut paljon elämästä Tei-
karsaaressa ja kuvannut myös 
laivaston läsnäoloa. 

”Ensimmäisen maailman-
sodan aikana laivasto oli hyvin 
monilukuinen, suurista majoi-

tus- ja harjoituslaivoista isoko-
koisiin neljällä savupiipulla ”kors-
teenilla” varustettuihin ja kovas-
ti aseistettuihin taisteluristeilijöi-
hin ”minanoskiin” kuten termi 
kuului. Huomattavin oli kuului-
sa ”Novik”, jossa oli neljä savu-
piippua ja kansi täynnä torpedoi-
ta ja tykkejä sekä konekivääre-
jä. Laivan nopeus oli 40 solmua, 
ja se oli sen ajan nopein maa-
ilmassa, ostettu Saksasta. ”No-
vik” upposi meritaistelussa Mus-
tallamerellä. Suurin majoituslai-

Saarelaiset lovimassa laivan kupeella.
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Sotasaaliskeskusosaston Viipurin piirin 
rakennusosaston arviolaskelman (17.7.1920) 
ja rakennuslomakkeen (30.8.1921) mukaan 
Teikarsaaressa olleet Venäjän valtion 
omistamat rakennukset. (Kansallisarkisto)

1. odotushuone 
2. sairaala ja apteekki 
3. makki
4. sauna 
5. säilytysputka 
6. kellari 
7. leipomorakennus 
8. varastorakennus 
9. varastorakennus 
10. kasarmirakennus 
11. sähkölennätinkoppi 
12. vahtirakennus 
13. lautavaja 
14. makki 
15. sikolätti ja makki 
16. maansisäinen kellari
17. kellari
18. vesikaivo 
19. venekatos 
20. myymälävaja 
21. kivijalka 
22. kivijalka 
23. aivalaituri 
24. laituri 

25. keittiö 
26. sairaala 
27. sauna ja kalasavustamo 
28. ulkoilmateatteri 
29. tennistarpeiden 

säilytysvaja 

30. makki 
31. tennistarpeiden 

säilytysvaja

va oli 15000 tonnin ”Nikolai”, 
oikea valtameri- ja matkustaja-
laiva. Olivat ”Rinda” ja ”Dvina” 
sekä lukuisa joukko eri kokoisia 
pienempiä aluksia. ”Paravoikaat-
rat” olivat pieniä höyrylaivoja, jot-
ka hinailivat etupäässä miehis-
tön kuljetuksessa käytettyjä yh-
distettyjä ”parkaasseja”. Oli vie-
lä moottoriveneitä sekä erimalli-
sia ja erikokoisia soutuveneitä, si-
roja ”vilpootteja” upseerien sou-
tua varten. Niissä oli kuusi sou-
tajaa, yksi piitalla niin kuin kilpa-

soutuveneissä ja upseeri peräs-
sä. Lisäksi oli lyhkäisiä ja levei-
tä ”barusintkoja” sekä isoja ”bar-
kaasseja”.”

Väinö Huovila kertoo, että 
”Teikarsaaressa oli kesän aikana 
monenlaisia liikeyrityksiä, mm. 
pesuliikkeitä, leipomo, limonaa-
dikauppiaita ja ”marosa-ukko-
ja” (jäätelönmyyjiä). Pyykkäri oli 
”prätskä” ja leipuri ”pulusniekka”. 
Silloin ennustettiin kesän tuloa-
kin seuraavasti: Kuu prätskästä 
kesään, puolikuuta pulusniekas-

ta, Abromoffista vähäsen, maro-
sa-ukosta ei päivääkään.” 

Tuhlaileva ruoka-aineiden 
käyttö laivoissa aiheutti sen, et-
tä sikojen kasvatus Teikarsaares-
sa oli kannattavaa, koska laivois-
ta sai ilmaiseksi runsaasti ruoan-
tähteitä.  Silloin kun saarelaiset 
eivät vielä saaneet mennä so-
talaivoihin, kaatoivat matruusit 
ruoantähteet laivan sivuun kiin-
nitettyyn ränniin, jonka alapääs-
tä ne lovittiin tarkoitusta varten 
tehdyillä haaveilla. Näissä pit-

kansallisarkistO
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kävartisissa haaveissa oli ver-
kon paikalle asetettu vedenpi-
tävä kangaspussi. Väinö Huovi-
lan mukaan erilaisia puuroja ja 
keittoja, kuten riisi, tattari, vermi-
selli (ohuita makaroneja), liha-, 
herne- ja kaalikeittoja tuli saavit 
täyteen. Myöhemmin käytäntöä 
muutettiin, ja ruoan tähteet ke-
rättiin tynnyreihin laivojen kan-
sille, josta ne noudettiin. 

Kesällä saarelaisten per-
heet muuttivat kesätupiin ja 
omia asuntoja vuokrattiin lai-
vaston upseereille. Taloja myös 
rakennettiin vuokrattavaksi. 
Suomen itsenäistyttyä talojen 
vuokraaminen jatkui viipurilai-
sille. Lähinnä virkamiesperheis-
tä koostuvat vieraat viettivät ke-
siään Teikarsaaressa 1920-30 
-luvuilla. Luotsilan tontille oli lai-
vastoa varten rakennettu leipo-
mo, ja eräs perheen taloista oli 
vuokrattu upseerien vapaa-ajan 
viettoa varten. Upseerien vaate-
huolto työllisti Ida Popovan pe-
su- ja silitysliikettä. Parhaimmil-
laan Popposkalla oli useita apu-
laisia pesuliikkessään. 

Saaren itärannalle, Itäpuo-
len alle, laivasto oli rakentanut 
sairaalan ja saunan.  Sairaalan 
salin pinta-ala oli 85 m2. Sai-
raalan pihapiirissä oli puusta ra-
kennettu suuri kellari ja erillinen 
keittiörakennus. Sairaala, ”Haa-
li”, toimi myöhemmin 1920-lu-
vulla saaren nuorison va-
paa-ajanviettopaikkana. Itäran-
nalla oli myös laituri, ”masina-
ryki”, laivaston veneitä varten. 

Karjanurmelle Kotilahden 
pohjukkaan oli rakennettu ten-
niskenttä sekä ulkoilmateatte-
ri, 200 m2:n avokatos, jonka 

toisessa päässä oli näyttämö. 
Väinö Huovila kertoo, että ”siel-
lä esitettiin joka pyhä näytelmä. 
Rouvat ja neidit istuivat etupen-
kissä. Siellä näki tuuletusviuh-
koja ja hienoja teatterikiikareita. 
Tullessaan teatteriin upseerit 
tervehtivät naisia antaen pusun 
kässelkämälle mennen sitten 
paikoilleen takapenkkiriveille. 
Alipäällystö ja miehistö seisoi-
vat takana kaltevasti kohoaval-
la lavalla. Me pienet pojat saim-
me olla aivan näyttämön edes-
sä. Näyttämö oli hyvin hiekoi-
tettu alue, jonka toisella sivul-
la soitti suuri balalaikkaorkeste-
ri tai torvisoittokunta. Joka pyhä 
oli myös painikilpailut miehistöl-
le. Alueella oli myös erilaisia hy-
vin vahvarakenteisia kiikkuja ja 
orsista riippuvia vahvoja köysiä 
silpimistä varten.” 1920-luvulla 
Teikarsaaressa järjestettiin näis-

sä tiloissa juhannusjuhlia. Lähi-
alueilta ja Viipurista saapui par-
haimpina vuosina laivoilla jopa 
tuhat henkilöä viettämään ju-
hannusta Teikarsaareen.

Kesäisin yhteiselo Teikar-
saaressa sujui pääosin sopui-
sasti, mutta saarelaisten kerto-
muksista voi päätellä, että asuk-
kaiden ja merisotilaiden välillä oli 
ajoittain kärhämää. Juhannusyön 
juhlinta vuonna 1897 päättyi  
joukkotappeluun laivaston mat-
ruusien ja saaren nuorten mies-
ten välillä. Panssarilaiva Gangu-
tin karilleajo Ristiniemen edustal-
la keskeytti tappelun, kun mat-
ruusit kutsuttiin pelastustöihin.

Tukikohdan Pitkäniemeen

1910-luvun alkupuolella alet-
tiin laivastolle suunnitella kesä-
harjoituksia varten pysyvämpää 
tukikohtaa Teikarsaareen. Se ra-

Pitkänniemen pikkupaviljonki toimi odotushuoneena Venäjän laivaston 
oleillessa saaressa. Kuva on otettu 1930-luvulla. 
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kennettiin Pitkäänniemeen, jon-
ka sen omistajat Erik ja Regina 
Huovila joutuivat pakon edessä 
myymään Venäjän Meriministe-
riön Harjoitusmiinalaivaosastolle. 
Kauppakirjalla, joka oli päivätty 
14. lokakuuta 1914, Huovilat 
myivät maanmittari Heikelin te-
kemän kartan mukaan erotetun 
11,2 hehtaarin suuruisen maa-
palstan, joka muodostaa ”luotei-
sen osan Teikarsaarta kaikkine 
sillä palstalla löytyvine viljelyk-
sineen, metsineen, vesineen ja 
kaikkine mitä siihen kuuluu tai 
vastaisuudessa saattaa kuulua”. 
Pitkänniemen kasarmialueen ra-
javiiva merkittiin hakkaamalla ra-
jalta kaikki puusto pois. Rajaviiva 
näkyi kauas merelle. 

Laivastolle rakennettiin Pit-
käänniemeen monia rakennuk-
sia. Sinne valmistui hirsistä 200 
m2:n kasarmirakennus, saman-
suuruinen sairaala, 266 m2:n 
leipomo ja suuri laudoista ra-
kennettu varastorakennus. Ra-
kennukset maalattiin keltaisiksi. 
Näiden lisäksi rakennettiin vah-
tirakennus, myymälä, käymälöi-
tä, sauna, vajoja, kellari ja odo-
tushuone. Laivaliikennettä var-
ten tehtiin 294 m2:n laivalaitu-
ri, ns. Borsikoffin ryki. Hirsistä 
salvottu laituri oli korkea, sota-
laivoja varten rakennettu. Las-
kuveden aikana sille oli soutu-
veneestä hankala kiivetä. 

Osa maa-alueesta varat-
tiin lennätinaseman rakentamis-
ta varten. Pitkänniemen pääs-
sä sijainneen lennättimen kak-
si mastoa näkyivät Virolahdelle 
asti. Lennätinrakennuksessa oli 
moottori ja sähködynamo, jolla 
tehtiin virtaa lennättimelle sekä 

sairaalan ja lennätinhuoneen va-
laisuun. Teikarsaarella on osuu-
tensa lennättimen ja radion ke-
hittämisessä. Ensimmäisiä ra-
dion kehittämiseen liittyviä pit-
kän kantaman kokeita tehtiin 
Teikarsaaressa vuonna 1897. 
Vuonna 1896 venäläinen Alek-
sandr Popov pystyi lähettämään 
sanoman 250 metrin päähän 
Pietarin yliopiston fysiikan laitok-
sella. Toukokuussa 1897 Teikar-
saaressa pystytettiin lähetin lai-
turille ja vastaanotin laivaan. Lä-
hetys onnistui nyt jo neljän meri-
mailin päähän. Samana kesänä 
Teikarsaaren vesillä tehdyillä ko-
keilla laivojen Africa ja Europa vä-
lillä lähetys onnistui 10 merimai-
lin etäisyydelle. 

Venäläiset tekivät Pitkään-
niemeen hyväkuntoisen tien, jo-
ka kulki ympäri niemen. Saare-
laisiakin työllistäneet rakennus-
työt jatkuivat aina vuoteen 1918, 
johon mennessä kaikkea ei eh-
ditty kuitenkaan saada valmiik-
si. Muuan muassa 384 m2:n ja 
226 m2:n suuruisista rakennuk-
sista ehtivät valmistua vain kivi-
jalat. Toinen näistä rakennuksis-
ta oli ilmeisesti suunniteltu ko-
nehuoneeksi. Höyrypannu oli jo 
asennettu paikalleen. 

Kaikki Venäjälle kuuluneet 
rakennukset Teikarsaaressa jäi-
vät Suomen valtion omistukseen. 
Sotasaaliskeskusosaston Viipurin 
piirin rakennusosaston inventoin-
nissa heinäkuussa 1919 raken-
nukset todettiin pääosin hyvä-
kuntoisiksi. Viipurissa 17.7.1920 
päivätyn arviolaskelman mukaan 
ne olivat 67427 mk:n arvoisia. 

Venäjän vallankumouksen 
jälkeen Kronstadtissa oli puhjen-

nut kapina bolsevikkeja vastaan, 
mutta se kukistettiin 17.3.1921. 
Suomeen pakeni tällöin n. 6500 
kapinallista. Pakolaisia tuli sit-
temmin Teikarsaareenkin, jossa 
sisäasiainministeriö alkoi kun-
nostaa venäläisiltä jääneitä ka-
sarmirakennuksia heitä varten 
talvella 1922. Ennen pakolais-
ten tuloa Suomen yleisten ra-
kennusten ylihallitus oli vuok-
rannut Pitkänniemen kiinteistö-
jen ranta-alueen helsinkiläiselle 
Träkontoret Aktiebolagille (Puu-
konttorille), joka aloitti tukkien 
kuorinnan ja lastaamisen Hau-
kilahden alueella. Pakolaiset siir-
rettiin Teikarsaaresta vielä vuo-
den 1922 aikana Turkinsaaren 
pakolaisleiriin. 1920-luvulla val-
tio aloitti rakennusten purkami-
sen ja siirtämisen Turkinsaareen. 

Kahdeksan vuoden ku-
luttua pakkolunastuksesta Pit-
känniemen maa-alue palautet-
tiin oikeuden päätöksellä takai-
sin Huovilalle. Joitakin venäläis-
ten rakennuksia säilyi Pitkässä-
niemessä vielä 1920-luvun lop-
puun saakka, esim. hirsinen ka-
sarmirakennus sekä pienempiä 
rakennuksia, kuten odotushuo-
ne, lennätin ja talousrakennuk-
sia. Sitten nekin purettiin lu-
kuun ottamatta odotushuonet-
ta eli paviljonkia. Tämä keltai-
nen pikkupaviljonki, joka toimi 
1930-luvulla nuorison kokoon-
tumispaikkana, seisoi yksin Pit-
känniemen harjun korkeimmalla 
kohdalla muistuttamassa men-
neistä ajoista. 

Teikarsaari-kirjaa voi tilata osoitteesta 
Teikarsaari@gmail.com 
tai puhelimitse 
Satu Niemelältä  040 5320068.
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K enraaliluutnantti Kaar-
lo Kivekäs (Karl Ed-
vard Backman) palve-

li pitkään tykistöupseerina Ve-
näjällä ja oli sen jälkeen raken-
tamassa itsenäistyneen Suomen 
rannikko- ja kenttätykistöä. Hän 
oli kotoisin Kouvolasta. Maata-
lonpoikana hän osallistui koti-
tilan töihin, joita riitti, sillä heil-
lä oli hoidettavanaan kestikieva-
ri, Viipurin valtatien lauttaus Ky-
mijoen yli sekä kauppa. Kivekäs 
kävi Hämeenlinnan normaalily-
seon. Koulunkäyntiä haittasi Ki-
vekkään mukaan se, että nuoren 
suomenkielisen koulun oppikirjat 
valmistuivat vasta, kun he eteni-
vät luokalta toiselle. Paroni Stan-
dertskjöld oli lahjoittanut koulul-
le Berdan-kivääreitä ja niillä Kive-
käs ampuikin ahkerasti. Ylioppi-
laaksi hän kirjoitti keväällä 1886.

Upseerin uralle

Oppikoulun jälkeen hän pää-
si keisarillisen Suomen Kadet-
tikouluun Haminaan. Kadet-
tikoulu oli silloin lähes täysin 
ruotsinkielinen poiketen siten 
suomenkielisestä lyseosta. Ki-

Kenraaliluutnantti 

Kaarlo Kivekäs
Nykyään melko tuntematon Kaarlo Kivekäs toimi maamme itsenäisyyden alussa ran

nikonpuolustuksen ylimmissä tehtävissä. Hänellä ei ollut aiempaa rannikkotykistö

kokemusta, mutta vankka kokemus erilaisissa tykistöupseerin tehtävissä niin sodan 

kuin rauhan aikana.

H
istoria

Jarmo Loikkanen
Jarmo Loikkanen, RI ja MSC, toimii rakennusalan tehtävissä julkishallinnossa. Hän on  
sotahistorian ja maanpuolustuksen harrastaja ja reservin kapteeni. Hän on  Kivekkään  
sukulainen, ja Kivekkään elämänvaiheet ovat tulleet tutuiksi myös suvun kautta.

Aviopari Kaarlo ja Natalia Kivekäs I maailmansodan aikana 1916 
Odessassa, jossa Kivekäs oli perustamassa tykistöprikaatia. Eversti 
Kivekkäällä on edellisvuona ansaittu Yrjön miekka (nyk. Sotamuseossa). 
Hän oli saanut miekan 2.11.1915 johdettuaan edellisenä keväänä rykment-
tinsä vastahyökkäykseen Oknon asemalle saartaen ja tuhoten vihollisen.

vekäs tilasi ainoana kadettina 
kouluun suomenkielisen sano-
malehden. Muut kadetit pyrki-
vät aluksi käyttämään lehteä 
käymälässä, ei kuitenkaan lu-
kutarkoituksessa. Poikkeuksel-
lisen vahvana ja hyvänä urhei-
lijana Kivekäs pärjäsi toverien-

sa kanssa ja aikaa myöten leh-
ti sai olla rauhassa. Tässä ilme-
ni hänen suomenmielisyytensä 
ja -kielisyytensä, joka säilyi läpi 
koko pitkän Venäjän palveluk-
sen ajan. Kivekäs piti koulutus-
ta liian teoreettisena, sillä maas-
toharjoituksia oli vähän ja ne pi-

JarMO lOikkasen kOkOelMa
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dettiin usein karttaharjoitukse-
na luokassa. Hän arvioi itsenäi-
sen Suomen kadettikoulua pal-
jon paremmaksi.

Valmistuvat kadetit osallis-
tuivat viimeisenä kesänään Ve-
näjän armeijan kesäleirille Kras-
noje Selossa. Kivekäs oli tämän 
kesän 1890 kaartin tykistös-
sä, josta hänelle tarjottiin paik-
kaa. Innokkaana erä- ja metsä-
miehenä Kivekäs valitsi kuiten-
kin palveluspaikakseen kaukai-
sen Turkestanin ja siellä Erilli-
sen Ratsastavan Vuoristotykis-
töpatterin Uudessa Margelanis-
sa (nyk. Ferghana Uzbekistanis-
sa). Kadettiupseerien piti tuol-
loin palvella vähintään kolme 
vuotta venäläisissä joukoissa. 

Kouluttamista ja kriisin-
hallintaa Keski-Aasiassa

Silloinen Turkestan käsitti liki-
main nykyiset Turkmenistanin, 
Kirgisian, Uzbekistanin ja Tadz-
hikistanin alueet. Alueen pin-
ta-ala oli noin 3 milj. km2. Uu-
si Margelan oli perustettu varus-
kuntakaupungiksi ja sinne oli si-
joitettu myös jalkaväkeä, kasa-
koita, kenttä- ja linnoitustykis-
töä sekä erilaisia sotilasvirastoja 
ja -laitoksia. Täällä alkoi nuoren 
upseerin arki asevelvollisia kou-
luttaen ja samalla itse opiskellen 
käytännön tykistötaitoja. 

Kulkiessaan vapaa-aikoina 
mm. villisikoja metsästämässä, 
Kivekäs tutustui sosiaalisena ih-
misenä paikallisiin asukkaisiin ja 

opiskeli heidän kielensä, jotka hän 
oppikin erittäin hyvin. Normaali-
palvelus katkesi, kun Kivekäs ko-
mennettiin vuonna 1893 Pamirin 
sotaretkelle. Pamir, jota kutsutaan 
maailman katoksi, sijaitsi Venäjän, 
Kiinan ja Afganistanin rajaseudul-
la. Alueesta kilvoittelivat Englanti 
ja Venäjä, jonka vasallivaltion, Bu-
haran emiirin alueisiin se muodol-
lisesti kuului. Kun alueella ei ollut 
Venäjän sotaväkeä, niin sinne oli 
tunkeutunut kiinalaisia ja afgaa-
neja. Sotaretki rauhoittikin aluet-
ta ja Venäjä alkoi pitää siellä jat-
kuvasti sotajoukkoa. Kivekäs toi-
mi myöhemmin tämän joukon 
päällikkönä. Hän palveli Pami-
rilla kaikkiaan lähes 10 vuotta. 
Kun hän joutui sotilaallisten teh-
tävien ohella järjestämään siviili-
asioita, niin hänelle annettiin so-
tamaaherran valtuudet. Hän suo-
ritti alueella sotilas- ja siviilikriisin-
hallintaa paikallisen väestön kan-
nalta niin onnistuneesti, että hä-
net muistetaan vieläkin Pamirilla 
ja viime kesänä alueen pääkau-
pungissa, Horogissa nimettiin ka-
tu hänen muistokseen.

Maailmansodassa

Kivekkään viimeinen tehtävä Tur-
kestanissa oli Vuoristotykistöpat-
terin päällikkyys. Palvelus Tur-
kestanissa kesti kaikkiaan mil-
tei kaksi kymmentä vuotta. Seu-
raavaksi oli vuorossa tykistön ko-
mentaja- ja ampumakurssi, jon-
ka hän suoritti parhain arvosa-
noin. Kurssia seurasi siirto kent-
tätykistörykmentin komentajaksi 
Liettuaan. Venäjän parhaita jouk-
koja oli sijoitettu Saksan vastai-
selle rajalle ja siellä pidettiin suu-
ria sotaharjoituksia. Kivekäs piti 

Kenraalimajuri Kivekäs, jota Venäjällä kutsuttiin nimellä Edvard Karlovits 
Kivekes. Kaulassa hänellä on Venäjän Pyhän apostolien vertaisen ruhti-
nas Vladimirin ritarikunnan 3. luokan kunniamerkki ja rinnassa Venäjän 
Pyhän Annan ritarikunnan 2. luokan kunniamerkki. Molemmat merkit mie-
koin ja Anna lisäksi myös ruusukkein. Oikean rintataskun päällä on up-
seerien tykistökoulun ja vasemmalla I luokan kivääriampumamerkki.

JarMO lOikkasen kOkOelMa
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tätä aikaa hyödyllisenä eri ase-
lajien yhteistoiminnan oppimi-
sen kannalta. Sitten hänet ko-
mennettiin 1. Ratsastavan Vuo-
ristotykistörykmentin komenta-
jaksi Vladivostokiin, jossa silloin 
palveli linnoitustykistössä kaptee-
ni Wilho Nenonen. Täältä Kive-
käs vei rykmenttinsä ensimmäi-
seen maailmansotaan Saksan 
rintamalle syksyllä 1914. Ryk-
mentti siirrettiin sieltä lounaiselle 
(Itävallan) rintamalle, jossa Kive-
käs ansaitsi Yrjön miekan kevääl-
lä 1915. Vuoden lopulla hän sai 
tehtäväksi perustaa 113. Tykistö-
prikaatin. Rintamapalvelus jatkui 
em. prikaatin komentajana ja ar-
meijakunnan tykistön päällikkö-
nä, kunnes hän sai syksyllä 1917 
komentoonsa 113. divisioonan. 
Divisioona siirtyi bolševikkien val-
lankumouksen jälkeen Ukrainan 
puolelle ja Kivekäs ”ukranalisoi” 
joukkonsa. Keväällä 1918 hän 
sai tietoja Suomen tilanteesta ja 
yritti lähteä Suomeen, mutta tä-
mä onnistui vasta kesällä.

Suomen puolustusvoimia 
rakentamassa

Kivekäs sai Suomessa ensin teh-
täväksi demobilisoida vartiopatal-
joonat ja syksyllä 1918 hänes-
tä tuli rannikkotykistön päällik-
kö. Vuoden 1919 puolella hänet 
määrättiin tykistön tarkastajak-
si ja sitten yleisesikunnan päälli-
köksi ja presidentin vaalien ajak-
si vt. ylipäälliköksi. Tässä teh-
tävässä hän antoi päiväkäskyn, 
jossa hän käski sotaväen nou-
dattaa laillisen esivallan käsky-
jä ja olla sekaantumatta politiik-
kaan. Hän myös valvoi, että käs-
kyä noudatettiin. Kivekäs pani vi-

reille rannikkotykistön ja laivaston 
yhdistämisen rannikkopuolustuk-
seksi ja syksyllä 1919 hän aloitti 
sen ensimmäisenä päällikkönä. 
Vuonna 1923 tehtävä muuttui 
rannikkopuolustuksen tarkasta-
jaksi. Kolme viimeistä palvelus-
vuottaan Kivekäs toimi Suomen-
linnan komendanttina ja Helsin-
gin varuskunnan päällikkönä. 
Hän jäi eläkkeelle 1928 kenraa-
liluutnanttina, mutta jatkoi vielä 
muutaman vuoden puolustus-
ministeriön ammustarkastajana.

Toisen maailmansodan al-
kupäivinä Kivekäs totesi: ”Sak-
sa häviää sodan” ja perusteli 
kantansa sotapotentiaalin eroil-
la. Hän ei ennättänyt näkemään 
ennustuksensa toteutumista, 
sillä hän menehtyi 73-vuotiaa-
na 19.2.1940.

Kivekäs oli aktiivinen ja aloit-
teellinen kehittäessään rannikon-
puolustusta sen vaikeina alkuai-
koina. Hän arvioi ansioikseen ran-

nikkotykistön osalta mm.: pelastin 
tykkikalustoa sekä aluksia myyn-
niltä ja saksalaisten ”besorgauk-
selta”, järjestin rannikkotykistön 
koulutusolot ja lähetin upseerei-
ta koulutukseen ulkomaille, on-
nistuin pelastamaan Itä-Villingin 
10”-patterin hävittämiseltä, es-
tin ammusvarastojen keskittämi-
sen Viipuriin. Hän piti tätä, lähes 
kaikkien ammusvarastojen keskit-
tämistä Viipuriin liian riskialttiina 
ja totesi myös, että Viipuri saatet-
taisiin jopa menettää. Vaikka ran-
nikon linnoittaminen painottui 
aluksi Laatokalle, niin Kivekäs pi-
ti tärkeänä mm. Pukkion linnoit-
tamista Itäisellä Suomenlahdella. 
Pukkion linnake osoittikin konk-
reettisesti tarpeellisuutensa talvi-
sodan loppuvaiheissa. 

Niin koti- kuin ulkomaalai-
sissa aikalaisarvioissa Kivekästä 
kuvataan lämminsydämiseksi ja 
esimerkiksi Ilmari Kiannon mu-
kaan hän oli hyvin kansanomai-
nen herra eikä mikään ylhäisyys. 
Hän loi ulkomailla myönteistä 
kuvaa Suomesta ja suomalaisis-
ta oman persoonansa ja ammat-
titaitonsa ansiosta.

Ylennykset:
aliluutnantti 10.8.1890
luutnantti 15.6.1894
alikapteeni 23.1.1898
kapteeni 25.8.1902
everstiluutnantti 27.9.1905
eversti 31.8.1910
kenraalimajuri 23.9.1916

Suomen armeijassa

kenraalimajuri 5.8.1918
kenraaliluutnantti 30.8.1928

Kenraalimajuri Kaarlo Kivekäs 
Suomen armeijan uniformussa  
vuonna 1921 Rannikonpuolustuksen 
päällikkönä.

JarMO lOikkasen kOkOelMa
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys täytti    80 vuotta

Yhdistyksen vaiheet ovat ol-
leet moninaiset. Alkuperäi-

nen tarkoitus oli yhtenäistää ja 
sivistää laajan ja harvan linnake-
verkoston henkilöstöä Laatokan 
rannoilta aina Vaasan saaristoon 
saakka. Tavoitteena oli myös teh-
dä rannikkotykistön asiaa tunne-
tuksi niin nuorissa puolustusvoi-
missamme kuin rannikon siviili-
väestön keskuudessa.

Vuosien varrella yhdistyk-
sen tehtävissä ovat korostuneet 
mm ammattiyhdistysasiat, ku-
ten vaikuttaminen linnakeraha-
korvaukseen. Perinnehuoneen 

perustaminen Suomenlinnan 
upseerikerholle on hyvä esi-

merkki yhdistyksen jäsenistön 
aktiivisuudesta ja ahkeruudesta. 

Kirjallinen tuotanto on ollut 
yhdistykselle tärkeässä asemas-
sa alusta saakka. Rannikkotykis-
tö vuosikirjat ja laaja kirjo erilai-
sia joukko-osastohistoria- ja mui-
ta teoksia ovat hyviä esimerkke-
jä tästä. Tuoreimpia saavutuksia 
ovat evl (evp) Heikki Tiilkaisen ja 
kom (evp) Ove Enqvistin toimit-
tama Tykkien ja ihmisten saaret 
sekä viimeksi mainitun kirjoitta-
jan Suomen rannikkotykit-teok-
set. Näkyvä tuote on tietysti tä-
mä lukijan kädessä oleva Ranni-
kon puolustaja-lehti, jota on toi-
mitettu katkeamatta jo vuodesta 
1957 lähtien.

Yhdistys sai juhlia syntymä-
päiväänsä n 70 vieraan voimin. 
Useat järjestöt, organisaatiot ja 
henkilöt muistivat yhdistystä, 
mistä allekirjoittaneen lämpimät 
kiitokset. Merivoimien komenta-

Kunniajäsenistä paikalla olivat kenraali Jaakko Valtanen sekä 
prikaatikenraali Asko Kilpinen puolisonsa Oili Kilpisen kera.

Yhdistys laski seppeleen meripuolustuksessa kaatuneiden muistotaululle.

Rannikkoupseeriyhdistys perustettiin 5.12.1923 

Katajanokan upseerikasinolla. Yhdistyksen 80vuotis

juhla vietettiin itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2013 

Merisotakoululla Suomenlinnassa. 

hans laine

hans laine
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ja kunnioitti tilaisuutta läsnäolol-
laan. Tervehdyksessään hän ko-
rosti meripuolustuksen kokonai-
suutta, johon kuuluvat oleellises-
ti myös rannikkojoukot. 

Komkapt Tomi Vesanen oli 
koonnut vieraiden ihasteltavaksi 
digitoiduista RP-lehdistä mainion 

Kontra-amiraali Kari Takanen tervehti juhlivaa yhdistystä.

koonnoksen yhdistyksen toimin-
nasta Power Point-muotoon. Esi-
tyksen myötä vahvistui mieliku-
va vuosikymmenten aktiivises-
ta ja tarmokkaasta yhdistystoi-
minnasta.

Talvi- ja jatkosotien aikana 
meripuolustus kantoi oman aika 

ajon raskaankin taakkansa kun-
nialla. Esimerkiksi Somerin tais-
telu oli ainutlaatuinen kolmen 
puolustushaaran ”joint-taistelu”. 
Suursaaren valtaus oli vahva voi-
man näyttö, ja myöhemmin saa-
ren valtausta yrittäneen saksalai-
sen osaston torjunnasta käynnis-

Juhlavieraat keskittyivät kuulemaan tervehdyksiä.

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys täytti    80 vuotta
hans laine

hans laine
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n vuosikokous

Vuosikokous järjestetään keskiviikkona 
2.4.2011 klo 17.00 Merisotakoululla, 

Suomenlinnassa. Kokouksessa käsitellään 
jäsenten hallitukselle kirjallisesti etukäteen lä-
hettämät ja sääntöjen 13§ määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa ilta-
palan noin klo 18.30 alkaen.

Iltapalalle jääviä kokousosaanottajia pyy-
detään ilmoittamaan osallistumisestaan yhdis-
tyksen sihteerille, Jarmo Valtimolle joko säh-

köpostilla jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.
fi tai puhelimella 0405647695   24.3.2014 
mennessä.

Lautta Suomenlinnaan lähtee Kauppato-
rilta: klo 15.20, 16.00 ja 16.40. 

Yhdistyksen keväiselle Brysseliin suun-
tautuvalle jäsenretkelle EI OLE enää paikko-
ja vapaana.

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus luovutti kommodori Henrik Nysténille hopeisen 
ansiomerkin.

tyi Lapin sota. Onnistuneet Viipu-
rinlahden torjuntataistelut olivat 
operatiivisesti erittäin tärkeät ko-
ko painopistesuunnan puolustuk-
sen kannalta. Tässä vain muuta-
ma keskeinen taistelu listattuna. 
Yhdistys toimi sotienkin aikaan.

Kylmän sodan aikana ja 

sen jälkeen rannikkopuolustus-
ta on kehitetty vastaamaan me-
rellistä uhkaa. Rannikkojääkäri-
koulutuksen perustamisen ja 
laivastojoukkojen kehittämisen 
myötä meripuolustus on kyet-
ty nostamaan vahvalle tasolle.

Meripuolustus tulee aina 

olemaan tärkeässä roolissa Suo-
men puolustuksessa. Meriyhte-
ydet, rannikkopääkaupunki se-
kä väestön ja talouden keskit-
tyminen eteläiselle rantamaal-
le korostavat meripuolustuksen 
merkitystä. Turvallisuuspoliitti-
sesti herkät Nato – Venäjä- ja 
Nato – EU-rajat kulkevat alueve-
siemme edustalla. Tämä meri-
puolustusta korostava näkemys 
on toki subjektiivinen, mutta em 
faktat puhunevat puolestaan.

Rannikkoupseereita on ai-
na yhdistänyt innovatiivisuus 
ja halu ylläpitää ja kehittää jär-
jestelmäänsä niin hyväksi, kuin 
annetuilla pelimerkeillä on ollut 
mahdollista. Rannikkoupseeri-
yhdistys tukee tätä asennetta 
myös jatkossa.

Hyvää alkanutta juhla-
vuotta.

Sakari Martimo

JarMO valtiMO
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Meriupseeriyhdistys

le. Mukaan mahtuu 7 henkilöä. 
Lähtöaikataulu informoidaan il-
moittautuneille. 

Ilmoittautumiset (myös 
kuljetukseen!!!) sihteerille 17.3. 
mennessä sähköpostilla sihtee-
ri@meriupseeriyhdistys.fi.

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous 
Merisotakoululla torstaina 24.4. 
kello 17.45. Paikkana audito-
rio Rahola, rakennus D12. En-
nen kokousta on mahdollista 
saunoa isossa saunassa kello 
16.00-18.00 välisenä aikana. 
Omat pyyhkeet! (Lautat Kaup-
patorilta kello 15.20, 16.00, 
16.40 ja 17.20.) Yhdistys tar-
joaa kokouksen jälkeen iltapa-
lan, n kello 19.00 Sotilaskodissa. 
(Lautat Suomenlinnasta 19.40 

Hyvää alkanutta vuotta!

Meriupseeriyhdistyksen toimin-
ta on lähtenyt vauhdikkaas-
ti käyntiin Meriupseerikoulu-
tus-teemalla.

Maaliskuun 
kuukausikokous

Maaliskuun kuukausikokous on 
Merisotakoululla keskiviikko-
na 26.3. kello 17.45. (Lautta 
kauppatorilta kello 17.20.) Me-
risotakoulun johtaja, kommo-
dori Sakari Martimo kertoo me-
riupseerikoulutuksesta. Yhdistys 
tarjoaa kokouksen jälkeen ilta-
palan, n kello 19.00 Sotilasko-
dissa. (Lautat Suomenlinnasta 
kello 19.40 ja 20.40.) Paikkana 
auditorio Rahola, rakennus D12.

Turusta järjestetään kulje-
tus nopeimmin ilmoittautuneil-

ja 20.40). Turusta järjestetään 
kuljetus nopeimmin ilmoittautu-
neille. Mukaan mahtuu 7 hen-
kilöä. Lähtöaikataulu informoi-
daan ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset sihteerille 
14.4. mennessä sähköpostilla 
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi.

Majan kesäkausi

Majan kesäkauden arvonnat 
ovat käyn nissä. Ilmoittautuminen 
maa liskuun loppuun mennessä. 
Majalle on tulossa kesällä parin 
viikon katto remontti. Remontti-
aikataulu selviää kevään aikana. 
Jos olit varannut vuoron, niin va-
raudu peruutukseen kattoremon-
tin takia. EVP jäsenet voivat va-
rata vuoroja kesäkaudelle (ke-
sä-elokuu) huhtikuussa.

Meriupseeriyhdistyksen hallitus

46
47

•  Erinomaiset maa- ja meriyhteydet
•  Monipuoliset satamapalvelut
•  Syvä väylä
•  Merkittävä suuryksikkö-, kuiva- ja nestebulk-satama

Satamatie 13, 21100 Naantali | puh. 044 733 4550 (liikennepäivystys) | www.portofnaantali.fi

NaaNtaliN satama palvelee
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Sininen Reservi

Linnakeveneitä koulutus         käyttöön

M erivoimat poistaa lähi-
vuosina linnakeveneet 

käytöstään ja luovuttaa yhteen-
sä kuusi venettä MPK:n meri-
puolustuspiirille. Käytännössä 
veneet tulevat Sinisen Reservin 
jäsenyhdistysten käyttöön. En-
simmäiset kaksi luovutetaan he-
ti tulevan vapun jälkeen.

MPK:n meripuolustuspii-
ri tekee halukkaiden Sininen 
Reservi ry:n jäsenyhdistysten 
kanssa sopimukset veneiden 
käytöstä.  Veneet rekisteröidään 
ammattiveneiksi, ja niiden pääl-
liköllä tulee olla siviilikuljettaja-
kirja (=SVK + tutkakirja + en-
siapukurssi).  

Ajatus on, että käyttäjiä 
ovat Sinisen reservin jäsenyh-

distykset tai niiden yhteenliit-
tymät. 

MPK tekee käyttäjäyhteisö-
jen kanssa sopimuksen, jossa 
määritellään toisaalta omistajan 
ja toisaalta käyttäjän velvollisuu-
det ja oikeudet. 

Mihin veneitä on tarkoitus 
käyttää?

Linnakeveneitä käytetään, Me-
rivoimien ja MPK:n solmiman 
luovutussopimuksen mukaises-
ti, ensisijaisesti MPK:n kurssitoi-
mintaan. Tämä toiminta käsit-
tää mm. merenkulkukoulutus-
ta, muiden MPK:n kurssien tu-
kemista sekä öljyntorjuntatoi-
mintaan osallistumista. Meren-
kulkukoulutusta annetaan paitsi 

omille toimijoille, myös reservi-
läisille. Eräs ajatus on, että va-
rusmiespalveluksen aikana ve-
neenkuljettajakirjan suorittaneil-
le pidettäisiin ”kertauskursseja” 
varsinaisten kertausharjoitusten 
sijaan. Kurssien määrä venettä 
kohti vaihtelee tietysti mm. ko-
tisatamasta riippuen, ja sitä on 
tässä vaiheessa hankala ennus-
taa. Tämän lisäksi käyttäjäyhtei-
söllä on luonnollisesti mahdolli-
suus käyttää venettä omiin tar-
koituksiinsa. Siihenkin jää var-
masti riittävästi aikaa.

Mitkä säännöt ohjaavat 
veneiden käyttöä?

Veneitä ei ole vielä luokiteltu tai 
katsastettu eikä miehityspäätös-
tä ole tehty, mutta näillä näky-
min ne tullaan luokittelemaan 
ammattialuksiksi. Tämän pe-
rusteella käynee niin, että pääl-
likön pätevyysvaatimus liiken-
nealueella 1 on kuljettajakirja 
ja liikennealueelta 2 lähtien ko-
timaan laivurin pätevyys. Tie-
tyin edellytyksin SVK-kirjan pe-
rusteella voidaan myöntää kul-
jettajakirja.

L-veneiden käytöstä kiin-
nostuneita jäsenyhdistyksiä ke-
hotetaan ilmoittamaan haluk-
kuudestaan Sinisen Reservin 
hallituksen puheenjohtajalle 
Robin Elfvingille ja MPK:n me-
ripuolustuspiirin päällikölle Hen-
rik Nysténille. Käyttäjänä voi siis 

sirpa hOlMa
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toimia myös useamman jäsen-
yhdistyksen yhteenliittymä. Tä-
mä on jopa toivottavaa, jotta ve-
neet olisivat mahdollisimman tii-
vissä käytössä. Käyttäjien valin-
nassa otetaan huomioon toimin-
nalliset ja taloudelliset mahdol-
lisuudet veneen ylläpitoon sekä 
veneen tuleva kotisatama.

Ensimmäiseksi luovutetaan 
linnakeveneet L101 ja L104, jot-
ka ovat tällä hetkellä Kotkassa. 
Ensimmäinen linnakevene on 
suunniteltu luovutettavaksi MP-
K:lle 5.5.2014. Linnakeveneet 
tullaan maalaamaan samannä-

köisiksi, ja nykyiset L-tunnukset 
poistetaan.

Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Robin Elfving tote-
si, että linnakeveneiden saanti 
koulutuskäyttöön on mahtava 
asia, joka tuo mukanaan haas-
teita ja kysymyksiä.

Sinisen Reservin puheenjoh-
taja Robin Elfvingin lisäksi MP-
K:n piiripäällikkö Henrik Nystén 
ja mm. merenkulun kouluttajana 
toimiva Ilkka Tiihonen muodos-
tavat työryhmän, joka valmiste-
lee mm. sopimuksia.

Sirpa Holma

Pirkanmaalle on perustettu uusi merellinen kilta 

Pirkanmaan Meripuolustuskilta perustettiin 
Tampereella Merivoimien vuosipäivän aatto-
na 8.7.2013. Ajatus killan perustamisesta on 
ollut esillä jo muutamia vuosia, ja nyt koit-
ti oikea aika.

Killan tarkoituksena sääntöjen mukaan 
on kasvattaa maanpuolustustahtoa, levittää 
maanpuolustustietoutta, edistää maanpuolus-
tusharrastusta sekä tehdä tunnetuksi Suomen 
turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja 

nykyisyyttä. Käytännössä kilta toimii M/S Pir-
kanmaa -aluksen toiminnassa mukana olevien 
henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteistyökumppa-
nina muille sidosryhmille, esim. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykselle.

Kilta on Sininen Reservi ry:n jäsen ja kuu-
luu myös Maanpuolustuskiltojen liittoon.

M/S Pirkanmaa on entinen merivoimien 
Hauki-luokan kelirikkoalus Hankoniemi. Aluk-
sen omistaa M/S Pirkanmaan Tukisäätiö.

Jos merellinen toiminta kiinnostaa, niin 
tervetuloa mukaan killan toimintaan iästä, su-
kupuolesta ja sotilasarvosta riippumatta, eikä 
asuinpaikankaan kanssa – killan nimestä huoli-
matta - ole niin nöpönnuukaa. Pirkanmaan Me-
ripuolustuskilta ry:n puheenjohtaja on Timo Val-
li, puh. 040 833 7213, timo.valli@tut.fi

Kari Näriäinen

sirpa hOlMa

kari näriäinen

Sininen Reservi

Linnakeveneitä koulutus         käyttöön
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Kilta päätti vuoden upeaan itsenäi            syyspäivän iltajuhlaan

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

”Kunnioitetut sotiemme 
veteraanit, killan kun-

niajäsenet, kiltaveljet ja -sisaret, 
hyvät naiset ja miehet - pyydän 
nostamaan maljan 96-vuotiaal-
le Isänmaallemme.”

Näillä sanoilla Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan puheenjoh-
taja Hasse Rekola aloitti terveh-
dyspuheensa 6.12. killan itsenäi-
syyspäivän iltajuhlassa perinteik-
käässä Kansallissalissa Aleksan-
terinkadulla Helsingissä. Puhees-
saan hän korostetusti ja syystä to-
tesi: "Ilman Teitä - arvoisat läsnä 
olevat sotiemme veteraanit - em-
me olisi täällä tänään viettämäs-
sä 96. itsenäisyyspäivää siniristi-
lipun liehuessa. Keskuudessam-
me teitä on enää vajaat 40 000 
ja kunnioitettava keski-ikänne on 
lähes 90 vuotta."

Puheen alkuosassa pu-
heenjohtaja kertoi lyhyesti kil-
tamme perustamisesta 50 
vuotta sitten. Keväällä vuonna 
1962 perustettiin ensin Ran-
nikon Puolustajain kilta, jonka 
toiminta-alue sääntöjensä mu-
kaan oli Suomen valtakunnan 

alue. Jo samana vuonna herä-
si tarve paikalliskiltojen perus-
tamiseen. Ensimmäinen paikal-
liskilta - tämä meidän kiltamme 
- perustettiin Helsinkiin luonte-
vasti nimellä Helsingin Rannik-
kotykistökilta. Koska killan tär-
kein yhteistyökumppani oli Suo-
menlinnan Rannikkotykistöryk-
mentti, 80-luvun lopulla kil-
lan nimi muutettiin Suomenlin-
nan Rannikkotykistökilta ry:k-
si. Laivaston ja rannikkotykis-
tön yhdistymisestä ja kiinteäs-
tä rannikkotykistöstä luopumi-
sesta huolimatta killan nimes-
sä olevaa rannikkotykistö-sanaa 
ei ole nähty tarpeelliseksi muut-
taa mittavista tykistöön liittyvis-
tä perinteistämme johtuen.

Arvon juhlaväki – totesi 
puheenjohtaja – minulla on ilo 
nähdä joukossanne pitkäaikai-
sia kiltalaisia sekä ilahduttavasti 
myös uusia kiltalaisia, jotka toi-
von mukaan tuotte mukananne 
uusia tuulia toimintaamme tai 
syvennätte tietämystämme pe-
rinteistämme. Osallistumisen-
ne killan järjestämiin tilaisuuk-
siin osoittaa kiinnostuksenne 
kiltaa ja sen aktiviteettejä koh-
taan. Tämäkin tilaisuus osaltaan 
osoittaa, että haluamme viettää 
aikaamme yhdessä. Ja miksi-
pä emme erityisesti tänään, sil-
lä harvassahan ovat tilaisuudet, 
jossa kiltasisaret ja -veljet saavat 
pukeutua parhaimpiinsa ja kan-

Sotiemme veteraaneja.

Veteraani Kaarlo Martikainen.

ari Orpana

ari Orpana
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taa merkkejä kilta-ansioistaan.
Seuraavaksi sotiemme ve-

teraani Kaarlo Martikainen nou-
si puhujakorokkeelle kertomaan 
kokemuksiaan rintamaolosuh-
teista, mistä meillä ei ole koke-
muksia - onneksemme ei - ja 
kiitos siitä kuuluu sotiemme ve-
teraaneille.

Juhlan ohjelma oli tarkoi-
tuksella kevyempi kuin juhla-
vuonna. Kämpin loihtima mait-
tava ruoka juomineen nou-

dettiin jouluisesta buffetista ja 
muut juomat käteisbaarista. Jäl-
kiruoan jälkeen alkoi illan viih-
teellinen osuus. Kaikkien tun-
tema pitkän linjan imitaattori ja 
näyttelijä Klaus "Klasu" Thomas-
son esitti musiikillisen kavalka-
din ”kavereittensa” kanssa, jois-
ta mainittakoon esim. Juice Les-
kinen ja Elvis.

Juhlassa suoritettiin myös 
toimintavuoden aikana ansioi-
tuneiden huomioimiset sekä ju-

listettiin vuoden kiltalainen. Vii-
me vuonna vuoden kiltalaisen 
arvonimi annettiin entiselle pu-
heenjohtajalle, kunniajäsenel-
le ja monessa monessa muka-
na olleelle Pekka Ahtolalle eri-
tyisnimitettynä vuosikymme-
nen kiltalaiseksi. Tänä vuonna 
vuoden kiltalaisen arvo annet-
tiin esimerkillisestä ja uutteras-
ta toiminnasta Järvön hyväksi. 
Palkinnon sai Järvön isäntä Ari 
Orpana.

Klasu ja ilmabasistinsa ”Masa”. Juice. Elvis ja isäntäpari.

Vuoden kiltalainen Ari Orpana. Kommodori Markus Aarnio ja rp-mitali.

Kilta päätti vuoden upeaan itsenäi            syyspäivän iltajuhlaan

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

ari Orpana ari Orpana ari Orpana

ari Orpana ari Orpana
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Lastenleiri                 Järvön saaressa

Suomenlinnan Rannikko             tykistökilta tarjoaa:

Rannikon Puolustajain Kil-
lan ansiomitali tunnustuksek-
si maanpuolustustyön hyväksi 
suoritetusta arvokkaasta työstä 
kiinnitettiin kommodori Markus 
Aarnion rintapieleen.

Lopuksi puheenjohtaja 
esitti kaikille kiltasisarille ja - 
veljille kiitokset pyyteettömäs-
tä toiminnasta killan eri kohteil-
la Kuivasaaressa, Järvössä ja 
Kajanuksella sekä talkoissa ja 
muissa aktiviteeteissä. Lopuksi 

onniteltiin vielä kerran palkittu-
ja raikuvilla aplodeilla.

Tämän jälkeen ilta jatkui 
vapaan sanan merkeissä. Ni-
mikkorykmenttimme komenta-
ja Marko Laaksonen toi terveh-
dyksen killalle ja kertoi tulevista 
organisaatiomuutoksista.

Itsenäisyyspäivän iltajuhla 
jatkui pikkutunneille seurustelun 
ja tanssin merkeissä.

Hasse Rekola

Rykmentin komentaja  
Marko Laaksonen.

Juhlayleisöä.

Tanssin pyörteissä mm. Masalinit.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta ry. järjesti jo pe-

rinteeksi tulleen lasten leirin 
juhannuksen jälkeisellä viikol-
la 24.-27.6. 2013 Järvön saa-
ressa, Porkkalan ulkopuolella.

Mukana oli 10 lasta, joista 
vanhimmat 12-11- vuotiaita ja 
nuorimmat 8 vuotta täyttäneet 
kaksoset, Oskar ja Erin. Isosina 
toimivat Ellen, Luukas ja Iiro.

Aikuisia oli mukana lap-
sista huolehtimassa 9 kilta-
laista, ja leirin vetäjänä toi-
mi Kristiina Slotte. Joukon ja-
loissa hyöri myös leirikoira El-
mo. Ohjelmaa oli vanhan ta-
van mukaan; askarreltiin leiri-
paitoja, vuoltiin makkaratikku-
ja, opeteltiin turvallista tulente-
koa ja hätäensiapua, paistet-
tiin tikkupullaa, hypittiin kal-

Kajanuksen sauna
Killan jäsenet perheineen voi-
vat käyttää Kajanuksen sau-
naa Upinniemessä 70 euron 
hintaan. Yrityksille, yhdistyk-
sille ja muille yhteisöille hin-
ta on 500 euroa. Puolustus-
voimien yksiköille ja muille si-
dosryhmille hinta on 120 eu-
roa. Hinnat ovat kertamaksu-
ja. Kajanuksen saunan hoita-
ja on Mauri Harju (0400 443 
749). Häneltä saa lisätietoja 
mm. varaustilanteesta.

ari Orpana

ari Orpana

ari Orpana
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että ensi vuonna taas nähdään 
samoissa merkeissä!

Kiitos kaikille mukana ol-
leille ja leirin onnistumista tuke-
neille tahoille! Erityiskiitos Aril-
le! Kiitos SLMEPAlle Jurmo-kul-
jetuksista!

Kristiina Slotte

liolta uimaan, kisailtiin ja ennen 
kaikkea oltiin yhdessä nautti-
massa alkukesän upeasta saa-
ristosta. Leirillä nukuttiin puoli-
joukkueteltoissa.

Leirin kruunasi retki Kuiva-
saareen ja Santahaminaan. Kui-
vasaaressa tutustuttiin ”Vanhaan 
Rouvaan” ja Santahaminassa 
syötiin varusmiesten seassa ra-
vintola Saharassa ja nähtiin, mi-
ten varusmiehet majoittuvat ka-
sarmeissa. Sotilaskodissakin pii-
pahdettiin. Merimatkat kuljettiin 
Jurmolla. Varsinkin menomatkal-
la oltiin välillä kuin Linnanmäel-
lä. Niin upeasti lennettiin aallon 
harjalla! Kotimatkalla merenkäyn-
ti oli rauhoittunut ja taisi retkipäi-
vä muutenkin painaa, sillä moni 
nukahti Jurmon kyytiin.

Ilmat suosivat ja aurinko-

kin paistoi välillä. Viimeisenä lei-
ri-iltana Matille soitti joku tuttu 
Itä-Suomesta ja kertoi, että koh-
ti etelää tulee mahtava puita kaa-
tava myrsky, joka saavuttaa mei-
dät aamuyöllä. Joku toinen vuo-
rostaan oli kuullut radiosta, että 
hirmumyrsky saapuukin Turun 
suunnalta ja on Järvön yllä aa-
muyöllä. Hieman siinä mietittiin, 
mitä tehdään. Lapsille ei asias-
ta puhuttu. Päätimme vaan, et-
tä se joka ensimmäisenä kuulee 
näiden kahden myrskyn saapu-
van, herättää sitten muita. Mutta 
aamulla, kun silmäni aukaisin, oli 
kello kuusi ja mitä kaunein aurin-
koinen aamu alkamassa. Se siitä 
myrskystä! Onneksi!

Torstaina palautettiin Pork-
kalan rantaan iloinen, nauravai-
nen lauma leiriläisiä ja toivottiin, 

Julkaisut
Killan 50 v historiikki (10 € + pos-

tikulut, jäseniltä peritään vain 
postikulut)

Ove Enqvist: Suomen Rannikko-
tykit - 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, Meri-
linnoitus ensimmäisessä maail-
mansodassa 1914-1918 (12 € 
+ postikulut)

Kristian Lehtonen: Tyrskyjä, teräs-
tä ja tekniikkaa (22 € + pos-
tikulut)

Viipurinlahden ratkaistutaistelut ke-
sällä 1944 –DVD (28 € sisältä-
en 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 (varapuheen-
johtaja), puh 040 727 0935, 
miktaa@gmail.com

Pentti Alestalo (jäsenrekisteri), puh 
041 506 9940, pentti.alesta-
lo@welho.com

Timo Elolähde (järjestötoiminta), 
puh 040 830 4097, timo.elo-
lahde@hsl.fi 

Pekka Mäkelä (tiedotustoiminta), 
puh 044 090 8080, rtkilta.tie-
dotus@gmail.com

Suomenlinnan Rannikko             tykistökilta tarjoaa:

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Leirikoira Elmo tyttöjen ihailun 
kohteena.

 kristiina slOtte
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Unelmalla on tarkoitus ta-
voittaa varusmiehet ja reserviläi-
set sotaharjoituksissa ja leireil-
lä. Unelman voi löytää myös eri-
laisista varusmiestapahtumista.

Puolustusvoimien suuret 
muutokset ovat asettaneet soti-
laskotitoiminnan uusien haastei-
den eteen. Lyhennetyn ja tehos-
tetun varusmiespalvelusajan aika-
na on pystyttävä viemään sotilas-
kotipalveluja yhä useammin var-
sinaisen sotilaskodin ulkopuolelle.

Perinteisesti Rannikkosoti-
laskotiyhdistys on toiminut ve-
neillä vieden herkulliset munkit 
ja kahvit varusmiehille rannikon 
tuntumassa oleville saarille so-
taharjoitusten tai leirien aikana.

Tänä päivänä sotilaskotiau-
ton käyttö varusmieskuljettajan 
ohjaamana on tehokasta ja no-
peaa. Vapaaehtoiset sisaret hoi-

R annikkosotilaskotiyhdistyk-
sen vuosikokous maalis-

kuussa 2013 Turussa teki yksi-
mielisen historiallisen päätöksen. 
Päätimme hankkia uuden sotilas-
kotiauton yhdistyksen käyttöön.

Auto räätälöitiin vastaa-
maan yhdistyksen ja varusmies-
ten tarpeita. Suunnittelutyö vei 
aikaa vuoden verran, ja sitä joh-
ti työryhmässä Upinniemen pai-
kallisosaston puheenjohtaja Ei-
la Korhonen.

Uusi, uljas auto luovutettiin 
virallisesti 22.11.2013 sen hal-
tijalle SlMepalle Upinniemessä. 
Auton sijaintipaikaksi tuli Upin-
niemen varuskunta, koska suu-
rin osa merivoimien alokkais-
ta astuu palvelukseen Upinnie-
messä. Auto sai upinniemeläi-
sen varusmiehen ehdotuksesta 
nimekseen Unelma.

tavat autoon myyntituotteet, vas-
taavat munkkien tuoreudesta ja 
kahvin kuumuudesta myyntipai-
kalla talvipakkasessa tai kesän 
hellesäässä. On tärkeää päästä 
viemään sotilaskotipalveluja va-
rusmiehille paikkoihin, joissa nii-
tä eniten kaivataan.

Sotilaskotityö parhaimmil-
laan antaa ikimuistoisia hetkiä 
myös sotilaskotisisarille, kun ko-
vassa pakkassäässä maastossa 
voit tarjota höyryävän kuuman 
kahvimukin kylmissään olevalle 
varusmiehelle. Tyytyväinen va-
rusmies on paras kiitos sotilas-
kotityölle.

Toivotaan Unelmalle myön-
teisiä tuulia ja paljon kilometre-
jä.

Anne Kärki
puheenjohtaja

Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Rannikon kuulumisia
elias tOlOnen
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Turun Rannikkotykistökilta

Maaliskuu Vierailu Hämeenlinnaan Museo Militariaan  
(Jukka Kulo; varalla Heikki Pohjanvirta)

Vierailu vartiolentueeseen (Heikki Pohjanvirta; varalla Matti Puhakka)

Huhtikuu Vierailu Pansioon tutustumaan miinantorjunta-aluksiin (Mikael Kaskelo)

Toukokuu Kiltamatka Katanpäähän (Matti Puhakka)

Kesäkuu 2.-5.6.? Kiltamatka Taipaleelle ja Konevitsaan (Erkki Marttila)

Heinäkuu

Elokuu vko 35 Örön tykkitalkoot (Heikki Pohjanvirta)

Syyskuu Kiltamatka Reposaareen (Mikael Kaskelo)

Lokakuu Yritysvierailu (Tapio Hirvonen) / vierailu Arkistolaitokseen Helsinkiin

Marraskuu 8.11. Killan Syysjuhla (Jukka Kulo)

Joulukuu 6.12. Itsenäisyyspäivä (lippupartio)

Ostosmatka muualle kuin Viroon

24.12. Jouluaaton kunniavartiot

Kahvitapaamiset kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 14 Forumin Rossossa.

Uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallissa kuukauden toinen keskiviikko klo 10.

Toimintasuunnitelma 2014 voisi olla tällainen: Vastuuhenkilöt on merkattuna tapahtumariveille.

K ilta teki perinteisen ostos-
matkan Tallinnaan 14.-

15.12. vajaan 20 hengen voi-
min. Matka oli tällä kertaa va-
paa-aikapainotteinen ja hyvä 
se on joskus niinkin. Iskuryh-
mä kävi kovasti kehutussa Me-
rimuseossa ja totesi sen hyvin-
kin käymisen arvoiseksi.

Kilta on jatkanut perinteistä 
varusmiesten palkitsemista, on 

muistettu tuoreita aliluutnantteja 
heidän ylentämistilaisuudessaan 
Turun linnassa ja muiden osalta 
kotiutuskahvitilaisuudessa Pan-
siossa. Se on varusmiehille ai-
nutkertainen tilaisuus ja killalle 
hieno ja arvostettu perinne.

Killan vuosikokous pidettiin 
22.2. Turun Heikkilän Sotilas-
kodissa. Koska tätä kirjoittaessa 
on tammikuu, niin uusi hallitus 

toimihenkilöineen on tietysti sil-
loin 22.2., mutta nimiä en läh-
de arvailemaan – tuskin muu-
tos on kuitenkaan äärettömän 
suuri. Myös toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio on lyöty luk-
koon silloin.

Kilta toivottaa kaikille rei-
pasta ja toiminnallista kevään 
odotusta!

Killan tiedottaja Mikael Kaskelo
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Pohjoismaiset 
Laivastokiltapäivät 
Göteborgissa

”Om drygt sex månader är Ni 
välkomna till Sverige för det XVII 
Nordiska Marina Kamratförenin-
gsmötet” kirjoitti Riksförbund 
Flottans Män -yhdistyksen pu-
heenjohtaja Johan Forslund tam-
mikuussa kuluvaa vuotta Laivas-
ton Killalle. Kutsun mukaan Poh-
joismaiset Laivastokiltapäivät jär-
jestetään 13.-15.6.2014 Göte-
borgissa Ruotsissa. Kutsu kos-
kee siis Laivaston Kilta ry:n jä-
senjärjestöjä. Kiinnostuneita pyy-

Kuluvan vuoden Laivastokiltapäivät

detään ottamaan yhteyttä oman 
kiltansa johtoon.

Kotimaan Valtakunnalliset 
Laivastokiltapäivät

Valtakunnallisten päivien jär-
jestelyvuorossa tulevana kesä-
nä on Pohjanlahden Laivastokil-
ta. Päivät järjestetään vanhassa 
merenkulkukaupungissa Kristii-
nankaupungissa 26.-27.7. Alus-
tavan ohjelman mukaan päiviin 
sisältyy seppeleenlasku sanka-
rihaudalla, kaupungin merelli-
seen historiaan perehtyminen, 
Stella Polaris -luento sekä kau-

pungin vastaanotto. Seuraava-
na päivänä on Pohjanlahden 
Laivastokillan kilta-aluksiin tu-
tustuminen ja kaupungin pe-
rinteisen Unikekotapahtuman 
seuraaminen sekä ajan salliessa 
myös kiltakilpailu. Veljes/sisaril-
ta vietetään hotelli Kristiinassa 
lauantai-iltana. Yhteistyökump-
paneita ovat Kauhajoen reservi-
läiset, Stella Polaris -historiaryh-
mä. Päivien ohjelma ja päivien 
käytännön järjestely lähetetään 
pääkillalle ja jäsenkilloille hyvis-
sä ajoin ennen tapahtumaa.

Puheenjohtaja Roden luovutti killan jäsenelle Jari Uddfolkille (oik.) jäsenansiomerkin nro 207 sekä onnitteli häntä 
reservin ylivääpelin ylennyksen ja Reserviläisliiton hopeisen ansiomitalin saamisen johdosta.

Pohjanlahden Laivastokilta

 erkki lehtiMäki
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T oimintamme on ollut vil-
kasta vuoden mittaan. Pe-

rinteistä yhdessäoloa vietimme 
tammikuussa Jäänsärkijäisissä, 
jolloin kävimme aviopuolisoiden 
kera ravintolassa ruokailemassa 
juhlallisemmissa merkeissä kuin 
mitä ovat arkipäivän kokoukset. 
Aleksinkulman kokouksemme 
ovat aina kuukauden 1. torstai-
na. Aleksinkulma on Oulun kau-

pungin yhdistyksilleen tarjoama 
kokoontumispaikka. Siellä kes-
kustelemme ja suunnittelemme 
tulevaa. Siellä meille kävi kerto-
massa helmikuussa professori 
Paula Rossi Oulun Merikoulus-
ta, joka on ollut täällä 1800-lu-
vun lopulla. Samoin helmikuus-
sa kiltaveli Harry Hammar näytti 
meille arkistostaan vanhoja Ou-
luun liittyviä filmiotoksia.

Keväällä kävimme tutustu-
massa Oulun kaupungin jätteen-
polttolaitokseen. Siellä poltetaan 
hyvin laajalta alueelta ympäris-
tökuntien jätteet lämpöenergiak-
si. Toukosaunassa käymme lä-
hes vuosittain Virpiniemen meri-
vartioasemalla. Kesällä kokoon-
nuimme keskustelemaan to-
rin rantakahvilan patiolle kerran 
kuussa. Syyskesällä tapasimme 
Patelan Venneilijät heidän virkis-
täytymismajallaan paistaen mak-
karaa ja viettäen yhdessä aikaa 
ja keskustellen veneilyyn liittyvis-
tä asioista. Leiditkin olivat mu-
kana. Marraskuussa vierailim-
me sanomalehti Kalevan uudes-
sa painotalossa, jossa tutustuim-
me sanomalehden nykyaikaiseen 
tekemiseen.

Esko Pekama

Oulun osaston toimintaa 2013

Jäänsärkijäisissä.

Sanomalehti Kalevan painotalossa.

Pohjanlahden Laivastokilta

eskO pekaMa

eskO pekaMa
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H yvää alkanutta vuotta ran-
nikkojääkäreille ja lehden 

lukijoille!  Hyvä se on ainakin 
rannikkojääkäreille, kun Ran-
nikkojääkärikillan sääntöuudis-
tus on saatu päätökseen PRH:n 
vahvistettua uudet säännöt mar-
raskuussa. Lupa toimia ase- ja 
ampumayhdistyksenä on reser-
viläisyhdistykselle iso asia. Täs-
tä eteenpäin tulemme panosta-
maan entistä enemmän aktiivi-
seen toimintaan ja toivottavas-
ti sitä kautta saamme mukaan 
myös enemmän nuorempia ran-
nikkojääkäreitä.

Ennen vuoden vaihdetta 

ja adventin lauluja -konsertti. 
Vuoden viimeisenä tapahtuma-
na Turussa järjestettiin PERY:n 
Veneilykauden päättäjäiset.

Killan hallitus piti lauantai-
na 18.1.2014 järjestäytymisko-
kouksensa ja strategiapäivän-
sä, jossa luotailtiin rannikko-
jääkäreitten tulevaisuutta sekä 
tehtiin suunnitelmia seuraaville 
vuosille. Uutena hallituskasvo-
na on RannjK:n 5. kurssin Henri 
Harmia, joka on toiminut jo joi-
takin vuosia meripuolustuspiirin 
aktiivikouluttajana.

Tämä vuosi alkaa reippaas-
ti, kun helmikuun lopussa jär-
jestetään ensimmäinen Selviy-
tymisen talvikurssi. Kurssi on 
osa selviytymiskurssikokonai-
suutta, johon kuuluvat kesä-, 
talvi- ja sotilasosiot. Jää nähtä-
väksi, kuinka hyvin kokonaisuus 
palvelee kokonaismaanpuolus-

Sääntömuutos mahdollistaa entistä           aktiivisemman toiminnan

Nähdäänkö tämän vuoden NOCO-harjoituksessa rannikkojääkäreitä, on 
vielä epäselvää. Tässä vuoden 2010 tiukassa toiminnassa sitoutuneista 
reserviläisistä muodostetun kouluttajajoukon tyylinäyte.

Selviytymiskurssin talvi-osiossa ei päästä kokeilemaan rinkkalauttaa, 
mutta paljon muuta mielenkiintoista ja hyödyllistä.

järjestettiin jo perinteeksi muo-
dostunut Talvisodan muistoja 

antti rautiainen

antti rautiainen
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Kokouskutsu
Rannikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 25.3.2014. Esitelmöitsijä ja aihe sekä paik-
ka ovat vielä täsmentymättä RP-lehden D.L. ajankohtana ja 
täsmentyy jäsenistölle postitse lähetettävässä kokouskutsus-
sa. Huom! Killan uudistettujen sääntöjen mukaisesti kutsu 
pitää lähettää jäsenistölle kirjeitse tai sähköpostitse 14 vrk 
ennen kokousta.

PS.
Kiinnostaako ammunta muttet 
tunne muita ampujia? Ota yh-
teys killan ampumavastaavaan 
Jussi Hermuseen (jussi.her-
munen@gmail.com 050 506 
0991) ja kerro asuinkuntasi se-
kä kiinnostus (kivääri, pistooli, 
haulikko tms), niin saat tietoa lä-
hellä olevista ampujista. Ammun-
taa tahoillaan harrastavia on jä-
senistössä useita ainakin Turus-
sa sekä Helsingissä, ja mukaan 
mahtuu. Lainakalustoakin löytyy.

Muistattehan, että tietoa ran-
nikkojääkäritoiminnasta löytyy tä-

män lehden lisäksi myös killan 
nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja 
sieltä Rannikkojääkärikilta) tai vie-

lä paremmin Facebook’sta (Ran-
nikkojääkärikilta).

tusta. Se on ainakin tavoitteena.
Killan kevätkokouksen alus-

tajasta voi luvata, että se kiinnos-
taa rannikkojääkäreitä, vaikkei 
vielä varmaa tietoa olekaan. Ol-
kaa kuulolla! Varmaa sen sijaan 
on, että PERY:n veneilykauden 
avajaiset ovat Ramsön majal-
la lauantaina 10.toukokuuta ja 
siellä viihtyvät jälleen niin pienet 
kuin isotkin rannikkojääkärit se-
kä heidän läheisensä.

Yhdistysten hallitukset te-
kevät tätä tekstiä kirjoitettaessa 
rajusti töitä, että saisimme to-
teutettua retken Teikarin saarelle 
ja Viipurinlahdelle touko-heinä-
kuussa. Onhan Jatkosodan rat-
kaisutaisteluista, siis myös ran-
nikkojääkäreiden perinnetaiste-
luista tänä vuonna kulunut 70 
vuotta. Jäsenistölle ja kiinnos-

tuneille toimitetaan tietoa tiedot-
teilla ja Facebook-sivuille heti, 
kun tietoa saadaan.

Tahti kiihtyy ja toimintaa 
riittää, niin kuin toisaalla leh-
dessä olevasta toimintakalente-
rista näkee. Kannustamme tule-
maan reippaasti mukaan tapah-
tumiin. Niissä tutustuu muihin 
rannikkojääkäreihin ja sen jäl-
keen porukassa tekeminen vie 
mennessään.

Nautitaan talvesta, kun se 
vihdoin saapui Etelä-Suomeen-
kin!

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

Rannikkojääkärikillan lippu 
nähdään ainakin Teikarin päivänä, 
miksei puolustusvoimain 
lippujuhlan päivän paraatissa ja 
MERIV:ien vuosipäivänä Turussa 
9.heinäkuuta.

antti rautiainen

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Sääntömuutos mahdollistaa entistä           aktiivisemman toiminnan
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Talvisodan muistoja ja  
adventin lauluja -konsertti

pekka siMula

pekka siMula

Konserttitunnelmaa.

M arraskuisen lauantai-il-
tapäivän kääntyessä lo-

puilleen kokoonnuttiin Upinnie-
men Merikappeliin pienehkön, 
mutta sitäkin innostuneemman 
joukon voimin kuuntelemaan 
Talvisodan muistoja ja advent-
tiajan lauluja konserttia. Tilai-
suus oli jo kolmas laatuaan, ja 
voidaankin sanoa, että tapah-
tumalla on jo vankat perinteet.

Upinniemen Merikappe-
li Henri Kivijärven johdolla ot-
ti yleisön ja esiintyjät hellään 
huomaansa. Konsertissa esi-
intyi “Finnair Singers” -nimin-
en kuoro tyylikkäissä virkapu-
vuissaan. Solisteina toimivat 
Michaela Hakkila, Pasi Eskelin-
en sekä Silja Eskelinen ja Lot-
ta Kesälä. Kaksi viimemainit-
tua saivat sooloesityksensä jäl-
keen yleisön aivan haltioihin-
sa ja aplodit eivät meinanneet 
loppua.

Vihreiden sisarten, Liisa 
Lottasen johdolla, järjestämä 
glögi lämmitti ennen konsert-
tia ja vielä väliajallakin. Kiitos 
heille siitä. Tänä vuonna sun-
nuntaina 30.11. uudelleen. Pe-
rinteisesti.

Aimo Laaksonen

HUOM! Tapahtumat ovat 
tarjolla kummankin yh-

distyksen jäsenille! Tapahtu-
mista tulee isää tietoa jäsen-
tiedotteissa

28.2.-2.3. Selviytymiskurs
si  talvi, Upinniemi – Ram-
sö. Lisää tietoa MPK:n sivuil-
ta (www.mpk.fi).

25.3. Rannikkojääkärikillan 
kevätkokous. Kutsu toisaalla 
lehdessä.

19.4. Sinisen Reservin ampu
makilpailu 1, Upinniemi. Pe-
rinnekivääri ja vapaavalintai-
nen pistooli. Tarkemmat oh-
jeet Jussi Hermuselta jussi.
hermunen@gmail.com tai 
045-315 6910

10.5. Veneilykauden avajai
set ja mökkitalkoot, Upin-
niemi – Ramsö. Koko per-
heen tapahtuma. Tarkemmat 
ohjeet Mika Kiurulta mika.
kiuru@finnair.com ja 050-
3926866

13.-14.5. Barettimars
si 1, Dragsvik (VEH). Killal-
la on mahdollisuus muodos-
taa oma ryhmä. Kiltalaisilla 
on myös mahdollisuus osal-
listua järjestelytehtäviin. Il-
moittautumiset Antti Rauti-
aiselle antti@rautiainen.fi tai 
050-556 1825 viimeistään 
15.huhtikuuta.
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23.-25.5. RANNJKOUL 2014, 
Upinniemi. Rannikkojääkäri-
kouluttajakoulutus-kurssi (Meri-
puolustuspiiri / MPK). Lisää tie-
toa kurssinjohtaja Sami Kiviläh-
teeltä sami.kivilahde@kannus-
talo.fi tai 040-590 0500 tai 
MPK:n sivuilta (www.mpk.fi).

Touko-kesäkuu Retki Teika
rin saarelle ja Viipurinlahdelle. 
Kts. tarkemmin pj-teksti.

6.-8.6. Kajakkivaellus 1. Lisää 
tietoa MPK:n sivuilta (www.
mpk.fi).

6.-8.6. Selviytymiskurs
si  kesä, Upinniemi – Ram-
sö. Lisää tietoa MPK:n sivuilta 
(www.mpk.fi).

4.7. Teikarin päivän juhlallisuu-
det, Upinniemi ja Dragsvik

23.-24.8. Meripuolustuspii-
rin SLKA:n Porkkalan marssi, 
Upinniemi. Vaativahko sotilas-
taitokilpailu reserviläisille. Kilpai-
lun kesto kaksi vrk. Paikkoja ra-
joitetusti ja valikoidusti. Ilmoit-
tautumiset Antti Rautiainen

Elo-syyskuu Kajakkivaellus 
2. Lisää tietoa MPK:n sivuilta 
(www.mpk.fi).

20.9. Rannikkojääkärikou
lun 6.kurssin kurssitapaamin
en Upinniemessä ja Suomen-
linnassa (rajoitettu osallistu-
minen).

30.11. ”Talvisodan muistoja 
ja adventin lauluja”konsertti, 
Upinniemen Merikappeli

esa aittOkalliO

Vesistökauden avajaisia / Ramsön majatalkoita vietetään lauantaina 10.5.2014 - laita päivä kalenteriin! 
Asiasta tarkemmin tulevissa tiedotteissa ja tapaamisissa.

Rannikkojääkärikillan ja           RannJP:n perinneyhdistyksen yhteinen toimintakalenteri 2014
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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
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.

25.3. Rannikkojääkärikillan 
kevätkokous. (s. 95)

26.3. Meriupseeriyhdistyksen 
maaliskuun kuukausiko-
kous Merisotakoululla kello 
17.45. (s. 83)

2.4. Rannikkoupseeriyhdistys 
RUY ry:n vuosikokous klo 
17.00 Merisotakoululla, 
Suomenlinnassa. (s. 82)

19.4. Sinisen Reservin ampuma-
kilpailu 1, Upinniemessä. 
(s. 96)

24.4. Meriupseeriyhdistyksen 
Sääntömääräinen vuosiko-
kous Merisotakoululla kello 
17.45. (s. 83)

13.-15.6. Pohjoismaiset Laivasto-
kiltapäivät Göteborgissa, 
Ruotsissa. (s. 92)

26.-27.7. Valtakunnalliset Laivastokil-
tapäivät Kristiinankaupun-
gissa. (s. 92)

www.insta.fi




