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Pääkirjoitus

” Plan is nothing, planning 
is everything” (Suunnitel-
ma ei ole mitään, suun-

nittelu on kaikki), lausahti aika-
naan kenraali Dwight Eisenho-
wer. Käytännössä toiminnan ta-
voitteen ja suunnan pitää olla pit-
käjänteisiä ja kirkkaita, mutta rat-
kaisumallit tavoitteen saavutta-
miseksi päivitetään muutamien 
vuosien sykleissä, taistelutilan-
teissa paljon tiheämminkin. Tuo-
ta kenraalin viisautta meripuo-
lustuskin seuraa päivittäessään 
operatiivisia suunnitelmiaan.

Suomen puolustuksen pai-
nopistesuunta on aina ollut itä. 
Tavoite on ollut pitää Suomi itse-
näisenä. Sotilaallinen suunnittelu 
on tuottanut tavoitteeseen pääse-
miseksi säännöllisin väliajoin uu-
sia ratkaisumalleja, jotka useim-
miten ovat osoittautuneet edelli-
sen tai sitä edellisen ratkaisun so-
vellukseksi. Hyvästä esimerkistä 
käynee ”ikuinen” kysymys valta-
kunnan sotilaallisesta aluejaosta 
sotilaspiirien ja maanpuolustus-
alueiden kesken (oman aikansa 
nimikkein). Entä onko maavoimi-
en uusi taistelutapa vain kehitty-
nyttä tekniikkaa hyväksikäyttävä 
sovellus aiemmasta 70- ja 80-lu-
kujen sissisotataktiikasta? Ilmiö 
tulkitaan usein naurahtaen pa-
luuksi vanhaan.

Meripuolustuksemme on 
aina nojannut vaikeakulkuiseen 

ja liikettä kanalisoivaan saaris-
toomme. Sen eteen, sisään, se-
lustaan ja ympärille on raken-
nettu eri vaiheissa monenmois-
ta puolustuskykyä kulloistenkin 
uhka-arvioiden, teknisten mah-
dollisuuksien ja rahallisten ra-
joitteiden pohjalta.

Nykyisen suunnittelukier-
roksen uusia elementtejä tai 
painotusten muutoksia ovat esi-
merkiksi merkittävä resurssien 
supistuminen, uuden tekniikan 
hyödyntäminen, mahdollisuus 
kaukovaikuttamiseen, kyberuh-
ka ja hybridisodankäynti.

Tälläkin kierroksella suun-
ta ja tavoite ovat olleet selkeät 
ja kirkkaat. Rannikkojoukkopai-
notteinen Suomenlahti ja laivas-
tojoukkopainotteinen Saaristo-
meri ja samalla Merivoimien esi-
kunnan operatiivisen roolin ko-
rostaminen ovat uhka/tehtävä/
resurssisormiharjoittelun loogi-
nen tulos. Ratkaisu muistuttaa 
aiempia malleja, mutta on kui-
tenkin oman aikansa sovellus. 

Meripuolustuksen laivas-
to- ja rannikkojoukot palautettiin 
yhteen vuonna 1998 vuosikym-
meniä kestäneen kahden puo-

Meripuolustuksen operatiivisen 
suunnittelun sinikäyrää 
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lustushaaran rinnakkaiselon 
jälkeen. Tuolloin Merivoimiin 
perustetuissa pääjoukoissa, 
meripuolustusalueilla, rannik-
ko- ja laivastojoukot organisoi-
tiin samoihin joukko-osastoi-
hin. Nyt sinikäyrä palauttaa 
meidät rinnakkaiselon mal-
liin, kun taistelualukset ryh-
mitetään Turkuun ja rannikko-
joukot Suomenlahdelle. Olem-
me kuitenkin yksi ja yhteiset 
Merivoimat. Ero aiempaan rat-
kaisuun on merkittävä.

Me varttuneet rannikon-
puolustajat muistamme, että 
aiemman eri puolustushaaro-
jen välisen rinnakkaiselon ai-
kaan rannikkotykistön ja meri-
voimien yksiköiden harjoittelu 
muun muassa tulenkäytössä 
oli tiivistä. Meripuolustusalueil-
la harjoittelu oli jostain syystä 
paljon vähäisempää. Ajattelim-
meko, että pelkkä yhteiselo sa-
massa varuskunnassa luo suo-
rituskykyä? Ehkäpä tämän(kin) 
suunnittelukierroksen tuotta-
ma ratkaisu palauttaa muka-
naan jotain hyvää vanhaa uu-
siin uljaisiin merivoimiin, kun 
rinnakkaiselo on herättämäs-
sä meidät jälleen kokonaisuuk-
sien harjoitteluun.

Meripuolustuksen uu-
si asento hyödyntää aiempien 
ratkaisumallien viisauksia jalos-
taen niitä tämän päivän tarjoa-
min mahdollisuuksin. Suunta 
ja tavoite ovat kirkkaat! 

Sakari Martimo
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Combitech

Saab Systems
on nyt Combitech Oy

Olemme SuOmeSSa toimiva turvallisuus- ja 
puolustusratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita 
tuottava yritys. Rakennamme turvallisuutta 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

   • Johtamisjärjestelmät
   • Tiedustelu ja elektroninen sodankäynti
   • Ohjelmistokehitys ja järjestelmäintegrointi
   • Kyberturvallisuus

Meiltä löydätte Suomen parhaimman 
turvallisuuden ja puolustuksen 
 ohjelmisto-osaamisen sekä huippulaatuiset 
projektitoimitukset. 

Lisäksi tarjoamme käyttöönne Combitech AB:n 
laajan osaamis- ja palveluverkoston. Lue lisää 
palveluistamme osoitteessa  combitech.fi

TieTOja COmbiTeChiSTa:

     • Yli 1400 asiantuntijaa

     • Yli 25 toimipistettä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa

     • 100 % Saab AB:n omistama

Sotilasaikakauslehti-1.0.indd   1 2014-04-28   16:19 
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Teema

Uudistuneet Merivoimat 
– paluu entiseen?

JEHU-luokan taistelualukset parantavat rannikkojääkäreiden tulivoimaa merkittävästi. Juha Mäkelä
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In M
em

oriam

Kommodori 

Risto Kukkonen
1952-2014

Kadettiveljeä ja hienoa 

meriupseeria muistaen 
45. Merikadettikurssi!

Risto toimi Helsinki-luokan ohjusveneen viimeisen sarja-aluksen rakennusvalvojana ja ensimmäisenä päällikkönä; 
kuva aluksesta seurasi ”viimeisellä purjehduksella” mukana – kuolinvuoteen äärelläkin.

Riston muistolle

Sinun laivasi satamassa
Oli valmiina lähtöön ollut jo tovin
ja sade sun ikkunassas
niinkuin taivas ois itkenyt kyynelin monin.

Se kun luokseen sua kutsui sä vastustelit 
oli vahva kai elämänlanka 
eivät läheiset lähteneet viereltäsi 
eiköhän siipesi nyt jo kanna.

Rauhan tunteen 
sen tuntea saatat 
Kun ankkuri nousee 
ja irtoat maasta.

Vettä se halkoo rauhaisasti 
Kaukaa näkyy jo majakan loiste 
Olet aluksessa kuin kotonasi 
sen kyljessä numerot kuusi ja kolme.

Otan osaa suruunne
Tiina Kurhela
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Filosofian tohtori, reservin kapteeniluutnantti

Jouko Kalervo MÄKI
11.3.1943 – 27.6 .2014

Kiitollisuudella ja suurella 
kunnioituksella muistaen

KUNNIAA TEHDEN
Meripuolustajatoverit

In M
em

oriam

s

www.siemens.fi 
www.facebook.com/siemensosakeyhtio
twitter.com/siemens_suomi

Siemens - kotonaan Suomessa
Siemens on rakentanut suomalaista yhteiskuntaa jo 160 vuotta
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Arvoisa meripuolustuksen kenttä

Kari Takanen
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen.



11Rannikon Puolustaja 4 | 2014

T yyppijoukko-osastot luo-
vat mahdollisuuden kes-
kittyä tehokkaammin 

omaan toimintaan samalla, kun 
Merivoimien esikunnan rooli toi-
mintojen yhdistäjänä kasvaa. 
Rannikkolaivaston rooli liikkuvan 
laivaston kehittäjänä, Rannikko-
prikaati rannikkojoukkojen kou-
luttajana ja kehittäjänä sekä Uu-
denmaan prikaati rannikkojääkä-
rikoulutuksen tyyssijana antavat 
selvät vastuualueet kullekin jou-
kolle. Merisotakoululla on oma 
roolinsa puolustushaarakouluna. 
Se kouluttaa jatkossakin merivoi-
mien aliupseerit, antaa upsee-
reiden peruskoulutuksen ja toi-
meenpanee jatko- ja täydennys-
koulutusta merivoimien tarpei-
den mukaisesti. Samalla Meriso-
takoulun merkitys tutkimukselli-
sen tiedon hankkimisessa on ke-
hittynyt, kun sen alaisuuteen on 
jo aiemmin perustettu tutkimus-
keskus ja meritaistelukeskus.

Merivoimien tukitoiminta 
toteutetaan sekä Logistiikkalai-
toksen, Puolustusvoimien pal-
velukeskuksen että kumppa-
nien kanssa. Logistiikkalaitos 
vastaa puolustusvoimien logis-

tiikasta ja palvelukeskus muun 
muassa matkan hallinnasta ja 
rekrytoinnin tuesta. Kumppanit 
toteuttavat päivittäistä huolto-
toimintaa. Tärkeimpiä kumppa-
neita ovat kunnossapidon osal-
ta MILLOG Oy ja muonitukses-
sa jatkava Leijona Catering. 

Kumppanuudet edellyttävät 
toiminnan suunnitelmallisuuden 
kehittämistä pitkällä jänteellä, 
jotta palvelutarpeet osataan ku-
vata todellisen tarpeen mukaisi-
na. Taloudellinen toimintatapa 
korostuu myös tältä osin.

Toiminta joukoissa toteutuu 
puolustusvoimauudistuksen ta-
voitteiden mukaisesti. Tulevana 
vuonna merivoimien alusvuoro-
kausia nostetaan koulutuksen, 
ja valmiuden ylläpidon edellyt-
tämälle tasolle ja varusmiesten 
sotaharjoitusperusteisia maas-
tovuorokausia lisätään 40 pro-
senttia. Koulutuksen ja osaami-
sen taso paranee joukoissa se-
kä varusmiesten että kantahen-
kilökunnan osalta. 

Esikuntien toimintatavat 
muuttuvat organisaatioiden uu-
distuessa ja uusien toimintata-
pojen käyttöön oton yhteydessä. 

Uusia toimintamalleja on testattu 
ja pilotoitu jo kuluvan vuoden ai-
kana. Muutos aiheuttaa aina kit-
kaa, mutta pidemmällä jänteellä 
toteuttavat muutokset ja uudis-
tukset mahdollistavat taloudelli-
semman ja tehokkaamman hal-
lintomallin toteutumisen.

Merivoimien tilanne vuo-
den 2015 alussa on hyvä. Vii-
meistä miinantorjunta-alus-
ta odotetaan Suomeen tuleva-
na kesänä ja Rauma-luokan 
peruskorjaus on saatu päätök-
seen. Tulevaisuuden alushank-
keen perusteita ollaan määrittä-
mässä. Rannikkojoukoille tilatut 
uudet kuljetusveneet valmistu-
vat suunnitellulla tavalla, ensim-
mäiset on jo saatu käyttöön.

Tilannetietoisuus ja pit-
käjänteinen suunnittelu ja toi-
minnan sekä kaluston kehittä-
minen pitävät merivoimat ajan 
hermolla toimintaympäristön 
alati muuttuessa. Katson luot-
tavaisena tulevaisuuteen, vaik-
ka merivoimien menestys vaa-
tii koko henkilöstöltä lujasti töitä 
uusissa organisaatioissa ja uu-
sien haasteiden edessä.

Arvoisa meripuolustuksen kenttä

Kari Takanen
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen.

Kom
entajan kynästä

Merivoimat on uuden ajan alussa; osittain olemme palaamassa vanhaan samalla, 

kun otamme käyttöön paljon uutta. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano lak-

kauttaa vuoden 2014 lopussa kolme joukko-osastoa, joiden toiminta organisoidaan 

uudelleen, ja merivoimiin perustetaan kaksi uutta joukko-osastoa. 
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O rganisaatiomuutok-
sen yhteydessä soit-
tokunnan vahvuus 

kasvoi ja sille kyettiin osoit-
tamaan hyvät toimitilat Turun 
konservatorion yhteydestä. Teh-
ty muutos oli osa puolustusvoi-
mien sotilassoittokuntien uudel-
leenorganisointia. Uudelleenor-
ganisoinnin yhteydessä Laivas-
ton soittokunnan soitannollinen 
vastuualue kasvoi merkittäväs-

ti käsittäen merivoimien jouk-
ko-osastojen lisäksi Keski-Poh-
janmaan yhteistyössä Ilmavoi-
mien soittokunnan kanssa, Ete-
lä-Pohjanmaan, Satakunnan, 
Varsinais-Suomen sekä Kan-
ta-Hämeen yhteistyössä Kaar-
tin soittokunnan kanssa.  Me-
rivoimien esikunnan näkökul-
masta katsottuna organisaatio-
muutos oli hyvä. Laivaston soit-
tokunta on suoraan merivoimien 

esikuntapäällikön alaisena erilli-
syksikkönä selkeästi puolustus-
haaran soittokunta sille kuulu-
valla statuksella.

Puolustusvoima- ja samal-
la merivoimauudistuksen yh-
teydessä Merivoimien esikun-
nan rooli merivoimien komen-
tajan johtoesikuntana tulee säi-
lymään, mutta rooli tulee koros-
tumaan. Merivoimien komenta-
jan johtamisedellytyksiä paran-

Merivoimauudistus
Merivoimien esikunnassa
Ensimmäinen puolustusvoimauudistukseen liittyvä Merivoimien esikuntaa koskeva 

organisaatiomuutos toteutettiin jo tämän vuoden alussa, kun Laivaston soittokunta 

liitettiin Saaristomeren meripuolustusalueelta Merivoimien esikuntaan.

Juha Vauhkonen
Lippueamiraali Juha Vauhkonen toimii Merivoimien esikuntapäällikkönä

Teem
a

SaMu teittinen
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netaan muun muassa johtami-
sen keskittämisellä Merivoimien 
operaatiokeskukseen. Tässä yh-
teydessä vuoden alusta myös 
valvontaan liittyvät lupa-asiat 
siirtyvät operaatiokeskukseen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikki suoja-alueluvat 
tulevat merivoimien esikuntaan, 
jossa ne käsitellään operaatio-
keskuksen toimesta. Päätökset 
toimitetaan lupaa hakeneille se-
kä Rannikkoprikaatille että Ran-
nikkolaivastolle, jotka vastaavat 
alueillaan luvanvaraisen toimin-
nan valvomisesta, kuten tähän 
asti meripuolustusalueet ovat 
tehneet.

Vuoden vaihteessa peruste-
taan Merivoimien esikuntaan uu-
si erillisyksikkö, Merivoimien tie-
totekniikkakeskus. Merivoimien 
tietotekniikkakeskus on merivoi-
mien esikuntapäällikön alainen 
erillisyksikkö, jota esikunnan 
johtamisjärjestelmäosasto ohjaa 
toimialateitse. Merivoimien tieto-
tekniikkakeskus suunnittelee, ra-
kentaa ja ylläpitää Merivoimien 
operatiiviset johtamisjärjestelmät 
ja tietoliikenneverkon sekä tuot-
taa niihin liittyvät asiantuntija- ja 
hallintapalvelut merivoimien ko-
ko vastuualueella kaikissa val-
miustiloissa. 

Merivoimien tietotekniikka-
keskuksen toiminta mahdollistaa 
merivoimien operatiivisen tilan-
nekuvan muodostamisen, jatku-
van aluevalvonnan, johtamisen 
sekä operatiiviset että hallinnol-
liset tietoverkko- ja tietohallinto-
palvelut kaikissa valmiustilois-
sa. Tietotekniikkakeskus toteut-
taa tehtävänsä yhteistoiminnas-
sa Puolustusvoimien logistiikka-

laitoksen ja Puolustusvoimien-
johtamisjärjestelmäkeskuksen 
kanssa sekä tukee turvallisuusvi-
ranomaisverkon merellisen kaa-
peliverkon ylläpitoa.

Operatiivista alaa tulee kos-
kemaan muitakin muutoksia. 
Operatiivinen suunnittelu siirre-
tään suunnitteluosastolta ope-
ratiiviselle osastolle, kuten Pää-
esikunnassakin. Toinen muutos 
operatiivisella osastolla on se, et-
tä tämän vuoden loppuun osa-
na operatiivista osastoa toimivas-
ta tiedustelutoimialasta tulee it-
senäinen tiedusteluosasto, jota 
tässä yhteydessä myös samal-
la vahvistetaan lisähenkilöstöllä.

Ehkäpä merkittävin orga-
nisatorinen muutos on Meri-
voimien esikunnan materiaali-
osaston lakkauttaminen ja siir-
täminen osaksi Puolustusvoi-
mien Logistiikkalaitosta. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että 
jatkossa materiaalihankkeiden 
suorituskykyvaatimukset ase-
tetaan Merivoimien esikunnas-
sa, esikunnan suunnitteluosas-
ton vastuulle tulee hankkeiden 
johtaminen sekä hankkeiden 
toimeksiantojen antaminen Lo-
gistiikkalaitokselle. Logistiikka-
laitos ottaa vastuulleen mate-
riaalin hankinnan, varastoinnin 
sekä kunnossapidon, jota Meri-
voimien esikunnan huolto-osas-
to ohjaa. Tuleva järjestely edel-
lyttää tiivistä yhteistoimintaa 
kahden eri organisaation välil-
lä. Edellytykset tähän ovat erin-
omaiset, koska Logistiikkalaitok-
sen merijärjestelmäosasto tulee 
toimimaan Merivoimien esikun-
nan tiloissa, samoissa tilois-
sa, joissa materiaaliosasto toi-

mii vuoden 2014 loppuun as-
ti. Materiaaliosaston henkilöstö 
siirtyy pääosin hieman vahven-
nettuna uuteen organisaatioon.

Ensi vuoden alussa myös 
Merivoimien esikunnan hallin-
toa tullaan keventämään ja toi-
mintoja tullaan siirtämään uu-
delle Puolustusvoimien palvelu-
keskukselle. Toisaalta osa meri-
voimien joukko-osastojen nykyi-
sistä tehtävistä tehdään keskite-
tymmin Merivoimien esikunnas-
sa, kuten henkilöstösuunnittelu 
ja sodan ajan joukkojen varus-
taminen.

Iso muutos, ainakin näin 
esikuntapäällikön näkökulmas-
ta katsottuna on se, että nykyi-
sestä kolmen apulaisesikunta-
päällikön mallista luovutaan ja 
esikuntapäällikön ensimmäi-
senä sijaisena toimii operaa-
tiopäällikkö. Tässä yhteydessä 
merivoimissa luovutaan koko-
naisuudessaan apulaisesikun-
tapäällikkö tehtävänimikkees-
tä ainakin käytännön elämässä.

Vuoden vaihteessa Merivoi-
mien esikunnan vahvuus kas-
vaa entisestään, muun muas-
sa Merivoimien tietotekniikka-
keskuksen perustamisen takia. 
Keskeisin haaste ensi vuoden 
alusta alkaen on uusien toimin-
tatapamallien omaksuminen ja 
niiden mukainen toiminta. Van-
han poisoppiminen on tässä 
mielessä ensiarvoisen tärkeää. 
Mitä nopeammin organisaatio ja 
siinä toimivat ihmiset tämän oi-
valtavat ja omaksuvat, sitä pa-
remmat edellytykset on toimia 
osana puolustusvoimien uutta 
organisaatiota.

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?
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V uoden 2015 alusta, 
osana puolustusvoi-
mauudistusta, meri-

voimien rannikko- ja laivastojou-

kot eriytetään. Saaristossa ole-
vat puolustusvoimien kohteet 
siirtyvät kokonaan merivoimien 
rannikkojoukkojen vastuulle. 

Laivastolliseksi joukko-osastok-
si perustetaan Rannikkolaivasto.

Uuden joukon nimi, Ran-
nikkolaivasto, pohjautuu jo ai-

Rannikkolaivasto
– laivastovalmiusyhtymä

Valmiutta, liikkuvuutta, merellistä taistelukykyä – sitä on uudessa Rannikkolaivastossa.

Timo Hirvonen
Kommodori  Timo Hirvonen toimii Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana

Katanpää

Vahterpää

Miinaviirikkö

Ohjusviirikkö

Ohjusviirikkö

Hämeenmaa

Ohjusviirikkö

Ohjusviirikkö

Kuljetusviirikkö

Kuljetusviirikkö

-  Miinanetsintä 
-  Miinanraivaus 
-  Laivaston sukeltajatoiminta 

-  Merimiinoitus 
-  Ohjustulenkäyttö 
-  Sukellusveneentorjunta 

-  Merellinen huolto ja -kuljetukset 
-  Öljyntorjunta 
-  Varuskunnan huolt0 

-  Merimiinoitus 
-  Ohjustulenkäyttö 
-  Ilmapuolustus 

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

Teem
a
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kaisemmin käytössä ollee-
seen joukko-osaston nimeen. 
Rannikkolaivasto-nimi on ollut 
käytössä merivoimissa 1928 
- 1944 ja uudelleen 1980 - 
1992. Tuolloin Rannikkolaivas-
to toimi merellä. Tukikohtapal-
veluista, merikuljetuksista sekä 
huollosta vastasivat toiset me-
rivoimien joukko-osastot, Turun 
ja Helsingin laivastoasemat.

Liikkuva laivasto yhden 
komentajan alaisuuteen

Palataanko vanhaan? Tähän 
voidaan vastata kyllä ja ei. Kyl-
lä, nimi on vanha ja joltain osin 
Rannikkolaivaston organisaatio 
vaikuttaa tutulta. Tuleva Ran-
nikkolaivasto poikkeaa kuiten-
kin historiallisesta Rannikkolai-
vastosta siten, että ensimmäi-
sen kerran kaikki merivoimien 
taistelu- ja apualukset ovat yh-
den komentajan alaisuudessa 
ja itsenäisiä laivastoasemia ei 

ole. Erityisesti uutta on se, että 
pääosa logistiikkapalveluista ja 
hallintopalveluista on keskitetty 
perustettaviin Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokseen ja Puolus-
tusvoimien palvelukeskukseen. 
Kunnossapitotehtävistä ottaa 
vastuun Millog Oy.

Puolustusvoimien ensim-
mäinen lakisääteinen tehtävä on 
Suomen sotilaallinen puolustus. 
Siitä on selkeästi johdettavissa 
Rannikkolaivaston päätehtävät. 
Rannikkolaivasto ylläpitää kor-
keaa valmiutta alueellisen kos-
kemattomuuden turvaamiseen, 
meriliikenteen suojaamiseen ja 
merellisten hyökkäysten torjun-
taan sekä kouluttaa sodanajan 
joukkoja merivoimille. Laivaston 
”ydinbisnestä” ovat liikkuva alu-
eellisen koskemattomuuden tur-
vaaminen ja tulenkäyttö merel-
le. Näitä tuetaan miinantorjun-
nalla ja merellisellä huollolla.

Laivaston merellistä suori-

tuskykyä voidaan käyttää mui-
den viranomaisten tukemiseen 
ja kansainvälisiin kriisinhallinta-
tehtäviin. Rannikkolaivaston toi-
minta-alue kattaa Suomen me-
rialueet itäiseltä Suomenlahdel-
ta aina Pohjanlahden perukalle.

Toimintaa kahdessa 
tukikohdassa

Rannikkolaivasto koostuu lai-
vaston komentajasta, laivaston 
esikunnasta ja neljästä laivuees-
ta. Laivasto toimii kahdesta eri 
tukikohdasta, Turun Pansiosta 
ja Kirkkonummen Upinniemes-
tä. Rannikkolaivaston esikunta 
ja pääosa laivueista ovat Pan-
siossa. Yksi laivue ja osa öl-
jyntorjunta- ja kuljetusaluksista 
ovat Upinniemessä. Kokoonpa-
no muistuttaa vanhaa Rannik-
kolaivastoa. Se kun koostui nel-
jästä laivueesta, joista yksi oli 
Upinniemessä. Tältä osin ym-
pyrä on sulkeutunut.

 Pintatorjuntalaivueen miinalaiva Uusimaa. PuoluStuSvoiMat
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Miinanetsintään, miinan-
raivaukseen ja laivaston sukel-
tajatoimintaan keskittyvä uusi 
4. Miinantorjuntalaivue koostuu 
laivueen komentajasta, laivueen 
esikunnasta, kolmesta nykyaikai-
sesta Katanpää-luokan miinan-
torjunta-aluksesta ja Syöksy-luo-
kan komentoveneestä. Laivue 
vastaa Rannikkolaivaston toisen 
maakuntayksikön, Raivaajaosas-
to Sääksen, miinanraivauskoulu-
tuksesta Kuha- ja Kiiski-luokan 
heräteraivaajilla. Laivueen kotitu-
kikohta on Pansio.

6. Pintatorjuntalaivue, jon-
ka kotitukikohta on Pansio, 
koostuu laivueen komentajas-
ta, laivueen esikunnasta, Hä-
meenmaa-luokan miinalaivas-
ta, neljästä juuri peruskorjatus-
ta Rauma-luokan ohjusvenees-
tä, Pansio-luokan miinalautas-
ta ja Syöksy-luokan komento-
veneestä. Laivueen päätehtä-
vät ovat merimiinoitus, ohjustu-
lenkäyttö, sukellusveneentorjun-
ta ja osallistuminen liikkuvaan 
alueellisen koskemattomuuden 

valvontaan ja turvaamiseen.
Upinniemeä kotitukikoh-

tanaan pitävä 7. Pintatorjunta-
laivue on koostumukseltaan ja 
tehtäviltään samankaltainen toi-
sen pintatorjuntalaivueen kans-
sa. Laivue koostuu laivueen ko-
mentajasta, laivueen esikunnas-
ta, Hämeenmaa-luokan miina-
laivasta, neljästä Hamina-luo-
kan ohjusveneestä, kahdes-
ta Pansio-luokan miinalautas-
ta ja Syöksy-luokan komento-
veneestä. Laivueen päätehtä-
vät ovat merimiinoitus, ohjustu-

lenkäyttö, ilmapuolustus ja osal-
listuminen liikkuvaan alueellisen 
koskemattomuuden valvontaan 
ja turvaamiseen.

Merelliseen huoltoa, öljyn-
torjuntaa ja Turun varuskunnan 
huoltopalveluja hoitaa 8. Huol-
tolaivue, joka koostuu laivueen 
komentajasta, laivueen esikun-
nasta, kahdesta kuljetusviirikös-
tä, tukikomppaniasta, materiaa-
likeskuksesta ja Syöksy-luokan 
komentoveneestä. Kuljetusvii-
riköiden pääkalustoina ovat öl-
jyntorjunta-alukset ja Valas-luo-

Miinantorjuntalaivueen miinanetsijät Katanpää ja Purunpää.

Huoltolaivueen öljyntorjunta-alus Louhi.

Guy toreManS



17Rannikon Puolustaja 4 | 2014

kan kuljetusalukset. Tukikomp-
panian päätehtävinä ovat Pansi-
on tukikohdan sotilaspoliisikou-
lutus, Turun varuskunnan maa-
kuljetukset ja laivaston aliupsee-
rikoulutus. Laivue vastaa Ran-
nikkolaivaston toisen maakunta-
yksikön, vartiointiin ja sotilaspo-
liisitoimintaan painottuvan Saa-
ristomeren rannikkokomppa-
nian kouluttamisesta. Huolto-
laivueen kuljetusviiriköt sijaitse-
vat Pansiossa ja Upinniemessä.

Rannikkolaivasto eroaa 
muista puolustusvoimien val-
miusyhtymistä siinä, että jouk-
ko-osastossa on enemmän pal-
kattua henkilöstöä kuin varus-
miehiä. Henkilökunnan määräl-
lä mitattuna Rannikkolaivasto on 
merivoimien suurin joukko-osas-
to. Ammattisotilaiden suuri osuus 
johtuu nykyaikaisten taistelualus-
ten teknisyydestä ja monikäyttöi-
syydestä. Oppiminen vie aikaa. 
Ilman asevelvollisia emme kui-
tenkaan selviä. Jokaiselle meriso-
tilaalle on tarve ja paikka.

Puolustusvoimien toinen 

lakisääteinen tehtävä on mui-
den viranomaisten tukeminen. 
Rannikkolaivasto osallistuu teh-
tävään merialueella – öljyntor-
junnalla, vedenalaisella etsinnäl-
lä, merikuljetuksilla, sukeltajilla 
ja vedenalaisella raivaamisella.

Kansainvälistä toimintaa

Kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan, puolustusvoimi-
en kolmanteen tehtävään, Ran-
nikkolaivasto valmistautuu krii-
sinhallintapooliin ilmoitetuilla mii-
nalaivalla ja miinantorjunta-aluk-
sella sekä esikuntaupseereilla.

Rannikkolaivaston henkilö-
kunnasta suurella osalla on ko-
kemusta kansainvälisistä tehtä-
vistä ja harjoituksista. Tarkoituk-
sena on vakioida kansainväliset 
harjoitukset osaksi Rannikkolai-
vaston harjoitustoiminnan ko-
konaisuutta. Hyvänä esimerkki-
nä tästä on Ruotsin ja Suomen 
merivoimien yhteisharjoitukset. 
Kansainvälisiin harjoituksiin osal-
listutaan ensisijaisesti kriisinhal-
lintapooliin kuuluvilla yksiköillä, 

mutta myös muita aluksia käyte-
tään osaamisen parantamiseen 
ja toimintatapojen vakioimiseksi.

Kriisinhallinnan joukkopoo-
lissa olevat Hämeenmaa–luo-
kan miinalaivat on NATO-evalu-
oitu onnistuneesti ja ne valmis-
tautuvat toimimaan kansainväli-
sissä tehtävissä kevyenä pinta-
taistelualuksena yksi alus kerral-
laan. Katanpää-luokan miinan-
torjunta-alusten NATO-evalu-
ointi viedään päätökseen lähi-
vuosina, jonka jälkeen ne val-
mistautuvat kansainvälisiin mii-
nantorjuntatehtäviin yksi alus 
kerrallaan.

Puolustusvoimauudistus 
synnyttää vahvan laivastojoukon, 
Rannikkolaivaston, joka keskittyy 
laivastoyksiköiden suorituskyky-
jen rakentamiseen, ylläpitoon ja 
käyttöön. Rannikkolaivaston ta-
voitteena on olla merivoimien 
merimiinoituksen, ohjustulen-
käytön, miinantorjunnan ja me-
rellisen huollon valtakunnallises-
ti ja kansainvälisesti tunnustettu 
ja arvostettu erityisosaaja.

hanne Paalanen-aalto
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U udenmaan prikaatin 
olemassaolon perus-
ta on operatiivinen. 

Olemme olemassa vain ja ai-
noastaan poikkeusoloja var-
ten. Lisäksi merellisen toimin-
ta-alueemme olosuhteet ovat 
vaativat. Siksi me kaikki tääl-
lä prikaatissa olemme rannik-
kojääkäreitä. Sitä olemme ol-
leet jo 2000-luvun alkuvuosis-
ta alkaen, ja olemme myös uu-
distuvissa merivoimissa. Lähitu-
levaisuuden rannikkojääkäripri-
kaatimme on entistä keskeisem-
mässä roolissa ja entistä vah-
vempana joukko-osastona osa-
na merivoimia.

Puolustusvoimauudistuk-
sen vaikutukset ovat ulkoisesti 
vähäiset Uudenmaan prikaatin 
osalta, mutta käytännössä uu-
distuksella on merkittäviä vai-
kutuksia. Voisi jopa sanoa, että 
vain yksi asia muuttuu: kaikki! 
Uudenmaan prikaati vastaa uu-
distuvissa merivoimissa aiem-

paa suuremmassa määrin me-
rivoimien joukkotuotannosta ja 
rannikkopuolustuksesta. Prikaa-
tille annetaan lisää vastuuta ja 
mielellään se sen kantaa. Tuo-
tamme täällä lähes kaikki liikku-
vat rannikkopuolustuksen yksi-
köt sekä kaikki rannikon tarvit-
semat merijalkaväkiyksiköt, pa-
taljoonat ja yhden rannikkojää-
käritaisteluosaston. Lisäksi tuo-
tamme kaikki niitä tukevat ase-
lajiyksiköt pois lukien meritie-
dusteluyksiköt sekä rannikko-
patterit.

Uudenmaan prikaati siirtyy 
uuteen organisaatioon merivoi-
mauudistuksen myötä. Organi-
saatiota oli tarpeellista tarkis-
taa uusien joukkotuotantoteh-
tävien sekä operatiivisten vas-
tuiden sekä erityisesti merivoi-
mien huollon uudelleenorga-
nisoinnin johdosta. Logistiikan 
alalla luovumme isännyydestä 
merkittäviltä osin ja ryhdymme 
vaativaksi asiakkaaksi. Prikaa-

ti jatkaa edelleen kolmella jouk-
koyksiköllä ja esikunnalla. Patal-
joonien roolia kuitenkin tarken-
netaan. Vaasan rannikkojääkä-
ripataljoona keskittyy keihään-
kärkitoimintaan, kun taistelun 
tuki heittimineen, rannikko-oh-
juksineen ja pioneereineen kes-
kittyy Tammisaaren rannikkopa-
taljoonaan. Huoltokeskus jatkaa 
logistiikan alalla ja siirtyy samal-
la johtamaan asiakkuutta huol-
toasioissamme.

Taistelukyvyn 
parantamiseen on 
panostettu vahvasti

Tilanteen ennakoimiseksi meri-
voimat on panostanut vahvas-
ti Uudenmaan prikaatin taiste-
lukyvyn parantamiseen. Pian 
käyttöön otettavat JEHU-luo-
kan taistelualukset parantavat 
merellistä taistelukykyämme 
merkittävästi. JEHU ei ole pel-
kästään tarkoitettu rannikkojää-
kärien kuljetukseen. Sillä kye-

Uudenmaan 
prikaatissa kaikki ovat 
rannikkojääkäreitä
Uudenmaan prikaati on suunniteltu, varustettu ja koulutettu taistelutehtäviin ranni-

kon ja saariston erityisolosuhteisiin. Sen päätaistelulaji on hyökkäys. Tästä juontu-

vat prikaatin tärkeimmät rauhan ajan tehtävät eli joukkotuotanto, operatiivinen suun-

nittelu sekä joukkojemme suorituskyvyn ja varustuksen kehittäminen.

Olavi Jantunen
Kommodori Olavi Jantunen on Uudenmaan prikaatin komentaja

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

Teem
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tään aloittamaan taistelu jo me-
rialueella ja jatkaa sitä aina ran-
tautumiseen asti tukien etene-
viä rannikkojääkäreitä rantautu-
misalueelta syvyyteen. Lisäksi 
JEHU on erinomainen komen-
topaikka sensoreineen ja johta-
misjärjestelmineen ja soveltuu 
erinomaisesti taistelujen johta-
miseen rannikolla ja saaristossa. 
Tämän mahdollistaa uusi M-18 
johtamisjärjestelmä, joka perus-
tuu langattomaan runkoverk-
koon. Päivitetty rannikko-ohjuk-
semme tulee niin ikään vahvas-
ti lisäämään taistelukykyämme.

On myös syytä maini-
ta, että merkittävä osa materi-
aalihankintojamme tulee maa-
voimien kautta. Muun muas-
sa PASI-kalustomme peruskor-
jataan maavoimien resursseil-
la. Niin ikään käsiaseet, digira-

diot sekä sotilaiden henkilökoh-
tainen varustus muun materi-
aalin ohella saadaan maavoimi-
en puolelta tai puolustushaaro-
jen yhteishankintana. Yhteistoi-
minta tuo edullisuutta sekä yk-
sinkertaistaa koulutusprosesse-
ja ja toimintamenetelmiä yhte-
näisen kaluston myötä.

Kannustimena vastuu 
rannikosta ja saaristosta

Uudenmaan prikaati on viime 
vuosien aikana panostanut ja 
panostaa myös jatkossa myös 
pohjoismaiseen yhteistyöhön ja 
kansainväliseen toimintaan. Vii-
meisin askel tällä rintamalla on 
prikaatin kansainvälinen rannik-
kojääkäriyksikkö ATU (Amphi-
bious Task Unit), joka on Na-
ton NRF-valmiudessa vuoden 
2015. Viime kesänä yksikkö 

läpäisi taisteluyksikkönä Na-
ton toimintakykyarvioinnin ta-
solle 2 (NEL2). Merivoimat on 
tämän myötä valmis ottamaan 
vastuun NRF-valmiudesta käs-
ketyllä tavalla.

Nykyaikainen sotavarustus 
on tärkeä tekijä turvatessam-
me rakkaita rantojamme. Tär-
kein tekijä taistelussa on kui-
tenkin materiaalia käyttävä so-
tilas, hänen koulutuksensa taso 
sekä erityisesti hänen tahtonsa 
taistella maansa puolesta. Ran-
nikkojääkärit ovat aina näyttä-
neet kykynsä olla huipputehok-
kaita ja motivoituneita sotilaita 
kannustimenaan vastuu ranni-
kosta ja saaristosta. Näin teem-
me jatkossakin.

Kerran rannikkojääkäri,  
aina rannikkojääkäri!

Rannikkojääkärit koulutetaan rannikkomme puolustustajiksi. JonaS ÖhbloM



20

Rannikkoprikaati 
on rannikkokoulutuksen kehto

Merivoimauudistus selkeyttää merivoimien joukko-osastojen tehtäviä eriyttäen rannik-

ko- ja laivastojoukot omiin hallintoyksiköihinsä. Upinniemessä isäntäjoukkona toimii 

vuodesta 2015 lähtien monipuolinen ja vahva rannikko- ja erikoisjoukkojen keskitty-

mä, Rannikkoprikaati, joka samalla jatkaa Suomenlahden meripuolustusalueen työtä.

Markus Aarnio ja Ismo Korhonen
Kommodori Markus Aarnio toimii Suomenlahden  
Meripuolustusalueen (tuleva RPR) komentajana. 
Komentaja Ismo Korhonen toimii Suomenlahden  
Meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä.
Teem

a

Rannikkoprikaati kouluttaa sotilaspoliiseja monipuolisiin tehtäviin
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Uusi organisaatio on valmis

Merivoimien joukko-osastora-
kenteen muuttuessa 1.1.2015 
Suomenlahden meripuolustus-
alueen toiminta päättyy. Seuraa-
jana aloittaa vahva Upinniemes-
sä toimiva rannikkojoukko-osas-
to, Rannikkoprikaati, joka koulut-
taa merivoimien rannikko- ja eri-
koisjoukkoja reserviin.

Toimintaympäristömme on 
Suomen kaunein, mutta monel-
la tapaa myös haastavin: Toi-
mimme meren äärellä, ranni-
kolla ja saaristossa. Aurinkoisi-
na päivinä meitä kadehditaan, 
mutta seisomme tehtäviemme 

takana myös sateessa ja pak-
kasessa. Osaaminen ja toimin-
taympäristön tunteminen luovat 
puitteet palvelusturvallisuudelle, 
josta emme tingi.

Vuosien 2013-14 aika-
na on suunniteltu ja toteutet-
tu kymmeniä muutoksia, jotka 
kaikki tähtäävät Rannikkopri-
kaatin toiminnan sujuvaan aloi-
tukseen yhteistoiminnassa me-

rivoimien muiden joukko-osas-
tojen ja muiden merellisten vi-
ranomaisten kanssa. Kuormaa 
ovat lisänneet Kotkan rannik-
kopataljoonan lakkauttaminen 
kuin myös saarikohteista luo-
puminen.

Tie on ollut pitkä, välillä vä-
hän kivinenkin, mutta lopussa 
kiitos seisoo: Rannikkoprikaa-
ti on valmis uusiin haasteisiin.

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

Sotaharjoituksissa harjoitellaan myös kenttälääkintää mahdollisimman 
aidoissa olosuhteissa.

Varusmiehet valmistavat ruokaa kenttäkeittiössä.
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Jokaisella joukolla on 
omat tehtävänsä

Rannikkoprikaati muodos-
tuu kolmesta joukkoyksiköstä. 
Porkkalan rannikkopataljoona 
on merellinen huoltopataljoo-
na, joka vastaa huollon toteutu-
misen lisäksi Upinniemen tuki-
kohdan vartioinnista. Pataljoo-
na ottaa vastuun myös prikaa-
tin venekuljetuksista.

Suomenlinnan rannikko-
rykmentti jatkaa kouluttavana 
joukkoyksikkönä, joka perus-
koulutuskauden lisäksi toteuttaa 
suurimman osan Rannikkopri-
kaatin miehistö- ja johtajakoulu-
tuksesta. Rykmenttiin kuuluva 
Ohjuspatteri jatkaa toimintaan-
sa Santahaminassa.

Kokonaan uutena joukko-
yksikkönä aloittaa Meritiedus-
telupataljoona, joka vastaa eri-
koiskoulutuksesta. Meritieduste-
lupataljoonan varusmiehiä kou-
luttavat perusyksiköt ovat vuoro-
vuosin taistelu- ja raivaajasukel-

tajia kouluttava Sukeltajakoulu 
sekä rannikolla ja saaristossa ta-
pahtuviin tehtäviin meritieduste-
lijoita kouluttava Meritiedustelu-
komppania. Lisäksi Meritiedus-
telupataljoonaan kuuluu erikoi-
syksikkönä Erikoistoimintaosas-
to, joka kouluttaa sotilaita niin 
kansallisiin kuin kansainvälisiin 
erikoisoperaatioihin. Hakeutu-
minen sukeltajakoulutukseen 

tapahtuu jatkossakin valintako-
keiden kautta.

Nykyisestä poiketen jokai-
nen joukkoyksikkö kouluttaa 
vuodesta 2015 lukien myös 
alokkaita. Niinpä Rannikkopri-
kaatin alokkaat saavat jatkos-
sa peruskoulutustaan esimer-
kiksi Huolto-, Meritiedustelu- ja 
Viestikomppanioissa.

Koulutustehtävien lisäk-
si prikaatin yhtenä tärkeimmis-
tä tehtävistä on tuottaa alueel-
taan tunnistettu meritilanneku-
va vuoden jokaisena päivänä. 
Se on johtamisen välttämätön 
apuväline, jonka merkitys poik-
keusoloissa vain korostuu.

Puolustusvoimauudistuk-
sen vaikutukset pähkinän-
kuoressa

Upinniemen varuskunnassa 
muutokset ovat lähinnä hallinnol-
lisia. Osa Turkuun perustettavan 
Rannikkolaivaston aluksista tu-
keutuu edelleen Upinniemen so-
tasatamaan. Näin myös Upinnie-
men varusmiesvahvuudet pysy-
vät samoina, vaikka laivueet hal-

Rannikkoprikaati kouluttaa merivoimien erikoisjoukot, kuten taistelu- ja 
raivaajasukeltajat.

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

Alokkaat harjoittelevat taistelua poterossa Kiikalassa.
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linnollisesti ovatkin Rannikkolai-
vaston alaisuudessa.

Kaikille merivoimien suo-
menkielisille alokkaille annetaan 
edelleen sotilaan peruskoulutus

Upinniemessä, jossa kou-
lutuksesta vastaa Rannikkopri-
kaati. Peruskoulutuskauden jäl-
keen osa varusmiehistä siirtyy 
aluspalvelukseen Rannikkolai-
vastoon, jolloin palveluspaikka-
na on joko Turku tai Upinniemi.

Myös varuskunta kehittyy

Rannikkoprikaatin toimintaedel-
lytyksiä parannetaan koko ajan, 
onhan Upinniemi selkeästi ke-
hitettävä varuskunta. Vanhem-
pia puukasarmeja sekä sotilas-
kotia on remontoitu, ja uuttakin 
on rakennettu.

Lähivuosina jokainen ka-
sarmirakennus kokee vuorollaan 
peruskorjauksen, joka tuo varus-

miesten majoitustilat varustelul-
taan nykyaikaan. Samalla Upin-
niemen ampumaratoja ja koko 
koulutusympäristöä kehitetään.

Tehdyillä ja pian käynnisty-
villä toimenpiteillä Rannikkopri-
kaati haluaa pitää kiinni edeltä-
jänsä hyvästä perinnöstä: tyyty-

väisistä varusmiehistä, motivoi-
tuneesta ja kunnianhimoisesta 
henkilökunnasta, osaavasta re-
servistä ja hyvästä yhteistyöstä 
monien merellisten kumppanei-
den kanssa. Uskomme, että on-
nistumisen avaimet ovat käsis-
sämme.

Sukeltajat siirtymässä nopealla G-veneellä.

130 mm tornikanuuna ampuu Russarössä.

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue

SuoMenlahden MeriPuoluStuSalue
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P uolustusvoimien uu-
distus 2015 kosket-
ti Merisotakoulua jo 

1.1.2014, kun lakkautetun Me-
rivoimien Tutkimuslaitoksen 
osia siirtyi Tutkimuskeskukse-
na Merisotakoulun organisaa-
tioon. Tämä laajensi Merisota-
koulun toimipisteet Suomenlin-
nasta Espoon kautta aina Pan-
sioon ja Skinnarvikin suuntaan. 

Puolustusvoimauudistus 

on tähän mennessä saatu vie-
tyä suunnitelmallisesti läpi, eikä 
varsinaisia kipupisteitä ole ha-
vaittu. Kohta päättyvä vuosi on 
korostanut Merisotakoulun roo-
lia koulutuksen ja etenkin tut-
kimustoiminnan osalta. Uuden 
tutkimusyksikön, Tutkimuskes-
kuksen, henkilöstön osaaminen 
on ollut erinomainen lisäys kou-
lun tiedolliseen ja taidolliseen 
pääomaan. 

Koulutuskeskuksen anta-
man opetuksen ja sekä Meritais-
telukeskuksen että Tutkimuskes-
kuksen kokeilutoiminnan ja tut-
kimustehtävien kautta on saa-
tu muodostettua kokonaisuuk-
sia, joilla olemme olleet mukana 
kehittämässä meripuolustuksen 
suorituskykyjä. Seuraavissa kir-
joituksissa aukaistaan enemmän 
Merisotakoulun hallintoa, koulu-
tusta ja tutkimustoimintaa.

Merisotakoulu 
muutoksen tiellä

Jukka Mustola
Komentaja Jukka Mustola on Merisotakoulun apulaisjohtaja

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

Kestävää kehitystä elinjakson alusta loppuun. 

Puolustusvoimien strateginen kumppani 
Millog Oy vastaa Maavoimien ja Merivoimien 
Materiaalin kunnossapidosta. 

Millog tuottaa elinjakson hallinnan 
asiantuntija- ja tuotantopalveluita. 

Millog Oy
Sarvijaakonkatu 3 A
33540 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

Teem
a
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V anhasta kokoonpanos-
ta voitiin poistaa opet-
tajia (upseeri- ja opis-

toupseeritehtäviä), kun huomi-
oitiin mm. opistoupseerien kou-

lutuksen päättyminen. Muuten 
opettajavahvuus on laadukas-
ta opetusta ajatellen alarajalla. 
Mikäli opettajien määrään olisi 
puututtu tiukemmin, olisi täyty-

nyt tinkiä aliupseereiden ja up-
seereiden peruskoulutuksesta. 
Jo yhdenkin opettajan puute 
aiheuttaa opetuksen toteutuk-
sessa lähes ylitsepääsemättö-

Merisotakoulun 
hallinto
Merisotakoulun henkilöstökokoonpano oli ennen puolustusvoimauudistusta 84. 

Koulussa oli 35 upseeria, 6 erikoisupseeria, 26 opistoupseeria ja 17 siviiliä (sekä 

yksi sopimussotilas). Uuden kokoonpanon rakennustyön alussa oli selvää, etteivät 

mahdolliset vähennykset voi kohdistua opetukseen tai tutkimukseen, vaan ne on 

kohdistettava tukitoimiin. Tosin näissäkin oli jo minimimiehitys.

Markus Kaartinen
Kirjoittaja majuri Markus Kaartinen on Merisotakoulun henkilöstötoimiston päällikkö

Merisotakoulun organisaatio näyttää 1.1.2015 alkaen tältä. PiirroS: M.Jokela

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?
Teem

a
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män ongelman.
Uudistuksessa vähennyk-

set kohdistuivat siis tukitoimiin 
ja lähinnä esikuntaan. Muutok-
sen kohteiksi ja irtisanomisuhan 
alle joutui kuusi henkilöä. Yh-
tä lukuun ottamatta kaikki oli-
vat siviilejä. Näiden työntekijöi-
den poistuminen muuttaa se-
kä opiskelijoiden että opettajien 
palveluja.

Uusi asento

Merivoimien Tutkimuslaitos lak-
kautettiin puolustusvoimauu-
distuksessa 31.12.2013 ja lii-
tettiin osiltaan Merisotakouluun 
1.1.2014. Merisotakouluun siir-
tyi 22 palkattuun henkilökun-
taan kuuluvaa: 8 erikoisupsee-
ria, 5 opistoupseeria ja 9 siviiliä. 
Merisotakoulun vahvuus oli tä-
män jälkeen puolustusvoimauu-
distuksen mukainen 102 (+so-
pimussotilas). Rivivahvuus on 
tosin ollut 112 henkilöä johtuen 
muutoskeskusteluiden kohteena 
sekä ylivahvuudessa olevista.

Puolustusvoimauudistuk-
sen tilanteessa 1.1.2015 Me-
risotakoulun ainoa muutos on 
koulutuspäällikön alaiseen kou-
lutuskeskukseen perustetta-
va opintoasiantoimisto, ja kou-
lun puolustusvoimauudistuksen 

mukainen vahvuus pysyy luvus-
sa 102+1 (36 upseeria, 14 eri-
kois- ja 28 opistoupseeria, 2 
aliupseeria ja 22 siviiliä).

Mikä muuttuu?

Puolustusvoimauudistuksen 
myötä esikunnan kyky tuottaa 
tukipalveluja laskee kymmeniä 
prosentteja henkilöstön vähen-
nysten vuoksi. Opettajat ja kurs-
sien johtajat eivät voi enää tila-
ta läheskään kaikkia palveluita 
uudesta opintoasiaintoimistosta 
huolimatta. Palvelut on siis jo-
kaisen tuotettava itse, ja uuden 
Palvelukeskuksen toimintakon-
septin mukaan jokainen tilaa-
kin esimerkiksi matkaan liitty-
vät majoituksensa henkilökoh-
taisesti uuden tietojärjestelmän 
kautta. 

Vanhat toimintatapamal-
lit on opittava pois ja on oltava 
itseohjautuva. Merisotakoulun 
henkilöstö on jo kiitettävästi ym-
märtänyt tämän tärkeyden, jo-
ten uusi vuosi alkanee yhtä hy-
vällä opetustyöllä kuin tähän-
kin asti.

Esikunnasta vähennetty-
jen virkojen puuttuminen nä-
kyy jo nyt ainakin henkilöstö- 
ja huoltotoimistoissa. Henkilös-
tötoimiston vahvuus on nyt yksi 

upseeri, kaksi opistoupseeria ja 
viisi siviiliä, ja huoltotoimistos-
sa on yksi upseeri, kaksi opis-
toupseeria ja yksi siviili. Kuor-
mittavuuteen vaikuttavat myös 
virkamatkat, seminaarit ja oman 
joukko-osaston ulkopuolella pi-
dettävät kokoukset, jotka ovat 
olleet puolustusvoimauudistuk-
sen vuoksi jopa päällekkäin: sa-
moja henkilöitä on kutsuttu kol-
melle peräkkäiselle päivälle kol-
meen eri tilaisuuteen.

Tässä samalla pitäisi oppia 
uudet toimintatapamallit, kou-
luttautua niihin, tehdä etätehtä-
viä ja opettaa kaikki tämä omal-
le henkilöstölle. Kuormittavuus 
nähdään riskinä henkilöstön 
jaksamiselle. Töitä on jouduttu 
priorisoimaan, vaikka henkilös-
tö yrittääkin kiitettävällä tavalla 
tehdä kaiken.

Uudet tietojärjestelmät ja 
vanhojen ulkoasun muuttu-
minen juuri oppimisen tapah-
duttua kuormittavat henkilös-
töä henkisesti. Myös sairaus- 
ja muut poissaolot aiheuttavat 
haasteita.

Vaikeuksista huolimatta 
henkilöstön hyvä työmotivaatio 
ja työilmapiirikyselyn osoittama 
hyvä työn imu antavat muutok-
selle positiivisen vireen.

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Merisotakoulun  
koulutus
Puolustusvoimien ja Merivoimien uudistuessa Merisotakoulun toimintaympäristö on 

suuressa muutoksessa, mikä vaikuttaa niin opetuksen toteuttamiseen kuin sisältöi-

hin. Resurssien pienentyessä ja toisaalta opetusmetodien kehittyessä joudutaan 

arvioimaan uudelleen vuosien saatossa vakiintuneita opetuskäytäntöjä ja astumaan 

itse kukin mukavuusalueemme ulkopuolelle pohtiessamme, miten parhaiten toteut-

taa saadut koulutustehtävät käytössä olevilla resursseilla. 

Jyrki Ahonen
Kirjoittaja komentaja Jyrki Ahonen on Merisotakoulun koulutuspäällikkö

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

A vain opetuksen kehit-
tämiseksi ja laadun 
turvaamiseksi vähe-

nevien resurssien aikana on 
yhteistyö ja voimavarojen yh-
distäminen eri toimijoiden kes-
ken. Vain yhteistyötä lisäämäl-
lä kyetään ylittämään monipuo-
listuvien koulutustehtävien, kas-
vaneiden vaatimusten ja toisaal-
ta pienenevien resurssien väliin 
repeävä kuilu. Yhdessä tekemi-
nen on Merivoimiemme keskei-
siä vahvuuksia, mikä on Meriso-
takoulun näkökulmasta konkre-
tisoitunut kuluneiden vuosien 
aikana yhteisinä harjoituksina 
sekä opetuksen mahdollistami-
sena oikeiden välineiden, asian-
tuntijoiden ja joukkojen kanssa. 

Vaatimukset kovenevat

Uudistuvat joukkojen organisaa-
tiot ja käyttöperiaatteet asetta-
vat uusia vaatimuksia opetuk-
sen sisältöihin ja tapaan joh-
taa joukkoja. Taistelujoukkojen 

määrän vähetessä tyhjyys ope-
raatioalueilla lisääntyy. Samal-
la nykyaikaisen taistelun no-
peus mahdollistaa entistä no-
peammat muutokset taisteluti-
lassa. Tämä merkitsee tiuken-
tuneita vaatimuksia joukkojen 
suorituskyvylle ja tilannetietoi-
suudelle. Riittävä yhteinen ti-
lannetietoisuus on mahdollista 
saavuttaa vain verkostoitunees-
ti toimien.

Kasvavaa tyhjyyttä hallitak-
semme joudumme toimimaan 
hajautetummin, emmekä enää 
välttämättä tapaa alaisiamme ja 
esimiehiämme edes päivittäisillä 
käskynjaoilla - eräänlaista etä-
työtä tämäkin. Hajautetusti toi-
mivien sotajoukkojen johtami-
nen ja tilannetietoisuuden yllä-
pitäminen edellyttää sotilasjoh-
tamiselta tukeutumista yhteis-
kunnan lailla tietoverkkoihin. 
Tämä heijastuu suoraan Me-
risotakoulun opetusvelvoittei-
siin. Opetuksen, siinä käytettä-

vien välineiden ja opiskelun käy-
täntöjen on vastattava nykypäi-
vän muuttuvaa taistelukenttää.

Apua simulaattoreista

Uudistuvat joukot ja toimintata-
vat edellyttävät uudistuvaa ope-
tuksellista lähestymistä. Opetus 
ja koulutus tulevatkin kasvavis-
sa määrin hyödyntämään uusia 
mahdollisuuksia. Simulaattori-
koulutus mahdollistaa uudenlai-
sen lähestymisen taitojen kehit-
tämiseen - todellisen kaltaises-
sa virtuaalimaailmassa voimme 
harjoitella toimintoja, joita em-
me riskeistä johtuen voi harjoi-
tella oikeilla välineillä. Meren-
kulun simulaattorit mahdollis-
tavat harjaantumista vaikeissa 
olosuhteissa tapahtuviin riski-
tilanteisiin. Esimerkiksi pimeä-
navigointia vaikeimmilla väylä-
osuuksilla voidaan harjoitella 
uudelleen ja uudelleen laivasi-
mulaattorilla turvallisesti vaikka 
keskellä päivää, edullisesti ja il-

Teem
a
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man pitkiä siirtymäajoja harjoi-
tusalueelle ja takaisin. 

Toisenlaisen esimerkin so-
tilaallisesta simulaattoriympä-
ristöstä tarjoaa komento- ja esi-
kuntasimulaattori, jossa voi-
daan kokeilla simuloidusti ja 
turvallisesti opiskelijoiden laa-
timia taistelusuunnitelmia kak-
sipuolisessa simulaattorimaail-
massa. Palautteen toiminnas-
tamme saamme vihollisen ai-
heuttamina tappioina. Laaditun 
suunnitelman hyvyyden ja toi-
mivuuden testaaminen ei ennen 
komento- ja esikuntasimulaatto-
ria ollut mahdollista yhtä perus-
teellisesti. 

Sotilaat haluavat nähdä it-
sensä mielellään suurina ope-
raatikkoina. Vaatiikin rohkeut-

ta ja toisaalta nöyryyttä aset-
taa oma suunnitelmansa tes-
tattavaksi oikeata taistelua tar-
kasti simuloivalla järjestelmällä. 
Simulaattorin avulla suunnitel-
man taktisen nerokkuuden to-
teaminen ja toisaalta heikkouk-
sien löytäminen mahdollistuu 
aivan uudella tavalla. 

Uudistuvaa koulutusta ei 
pidä kokea uhkana. Esimerkik-
si simulaattorikoulutuksella tu-
etaan ja täydennetään muuta 
koulutusta. Se ei korvaa eikä 
syrjäytä koulutusta autenttisis-
sa oppimisympäristöissä, vaan 
luo kustannustehokkaan mah-
dollisuuden kohdata oikeat olo-
suhteet ja tilanteet paremmin 
valmistautuneena. 

Opitaan verkon kautta

Verkko-oppimis- ja työsken-
tely-ympäristöt ovat opiskelua 
pois luokkahuoneista ja päivä-
ohjelmista kohti ajasta ja pai-
kasta riippumatonta työsken-
telyä. Oppimisen muuttuessa 
opettajakeskeisestä kohti opis-
kelija- ja oppimiskeskeisyyttä 
opiskelijan vastuu oman työs-
kentelyn suunnittelusta kasvaa. 
Tavoitteet, tuotteet ja määräajat 
ohjaavat opintoja kohti oikeita 
sisältöjä ja opettavat määräajan 
merkitystä - pelkkä paikallaolo 
oppitunneilla ei riitä. Opiskelijan 
itse tekemä työ ratkaisee. Moni-
muotoinen opetus ei kuitenkaan 
ole itseisarvo. Se kallis aika joka 
lähiopetukseen on käytettävis-
sä, on hyödynnettävä perustei-

Sotaharjoitusvuorokausia tarvitaan riittävästi, jotta joukot saadaan suorituskykyisiksi. h. roPonen
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den opettelun sijasta soveltami-
seen ja keskeisten asioiden sy-
ventävään käsittelyyn. 

Tämän tavoitteen saavut-
tamisessa PVMoodlen kaltai-
nen verkkoympäristö on suo-
rastaan korvaamaton. Saatujen 
kokemusten perusteella opet-
tajan verkossa antamat ennak-
kotehtävät ja niiden jatkumona 
järjestetty syventävä lähiopetus 
on ollut sekä opiskelijoiden että 
opettajien mielestä lähiopetus-
ta korostavaa opetustapaa pa-
rempi. Myös oppimistulokset tu-
kevat monimuotoisempaa ope-
tusmetodia.

Hallinto- ja ydintehtävät 
tasapainoon

Opetusupseerin kannalta jouk-
ko-osaston supistuvat henkilös-

töresurssit näkyvät kenties kai-
kista negatiivisimmin hallinnol-
listen töiden määrän kasvussa. 
Aiemmin kootusti tehdyn hallin-
nollisen työn, kuten esimerkik-
si työaikakirjanpidon ja virka-
matkajärjestelyiden siirtäminen 
joukko-osastoissa yksittäisen 
työntekijän vastuulle on epäi-
lemättä vähentänyt henkilös-
tömenoja, mutta hallinnollisen 
työn määrään sillä lienee ollut 
negatiivinen vaikutus. Jokaisen 
ammattilaisen, sotilaan tai sivii-
lin, soisi saavan keskittyä työs-
sään omaan ydintehtäväänsä. 
Voidaankin lievästi kärjistäen 
todeta, että kaikki hallinnollis-
ten järjestelmien kanssa vietet-
ty aika on poissa ydintuloksem-
me tekemisestä - sotilaallisesta 
maanpuolustuksesta. Kaupalli-

sin perustein toimivassa yrityk-
sessä heikentynyt tuloksellisuus 
voidaan mitata euromääräisesti. 
Puolustusvoimien tuloksellisuu-
den mittaaminen on rauhan ai-
kana hieman vaikeampaa.

Uudistuvassa toimintaym-
päristössä Merisotakoulun vel-
vollisuus ja tahto kouluttaa Me-
rivoimille taitavia sotilaita py-
syy korkeana. Keskeinen edel-
lytys laadukkaaseen koulutuk-
seen on onnistunut ja nousu-
johteinen yhteistyö Rannikko-
laivaston, Rannikkoprikaatin ja 
Uudenmaan prikaatin kanssa 
- yksin emme onnistu. Kunhan 
ampumatarvikkeet, alus-, har-
joitus- ja kertausharjoitusvuo-
rokaudet riittävät, koulutam-
me yhdessä Merivoimille suori-
tuskykyiset joukot.

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?

Mukana rannikkoa 
puolustamassa!

www.scania.fi
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M erivoimien tutkimus 
oli vuoden 2013 
loppuun asti keskit-

tynyt Merivoimien Tutkimuslai-
tokseen, joka oli vuodesta 1998 
lähtien merivoimien komentajan 
alainen itsenäinen joukko-osas-
to. Tutkimuslaitoksen toiminta 
keskittyi kolmeen tutkimusalu-
eeseen, jotka olivat sotalaiva-

tekniikka, vedenalainen sodan-
käynti ja pintasodankäynti. Hal-
linto-osat mukaan lukien oli van-
han tutkimuslaitoksen henkilös-
tövahvuus n. 50.

Puolustusvoimauudistuk-
sen yhteydessä siirrettiin pin-
tasodankäynnin ohjus- ja tut-
katekniikan tutkimus merivoi-
mista uuteen Puolustusvoimi-

en tutkimuslaitokseen, jolloin 
merivoimiin jäivät vain sellai-
set tutkimusalueet, joilla ei ole 
merkittäviä synergiaetuja mui-
den puolustushaarojen kans-
sa. Näitä ovat sotalaivatekniik-
ka, vedenalaisen valvonnan, tie-
dustelun ja vaikuttamisen järjes-
telmät ja merellinen koetoimin-
ta. Merivoimiin jäänyt tutkimus-
toiminta organisoitiin Tutkimus-
keskukseen, joka on Merisota-
koulun alainen joukkoyksikkö. 
Muutoksessa henkilöstön vah-
vuus puolittui, mutta suurin osa 
henkilöstövähennyksestä selit-
tyy hallintotoimintojen siirtymi-
sellä koulun esikuntaan.

Yhteistyötä ja 
yhteisvaikutusta

Keskeinen lähtökohta merivoi-
mien tutkimustoiminnan sijoit-
tamiselle Merisotakouluun oli 
tutkimus- ja koulutustoiminnan 
synergia, joka mahdollista uu-
den tiedon tehokkaan jalkaut-
tamisen operatiivisiin joukkoi-
hin. Toinen syy oli tutkimusyh-
teisön koon säilyttäminen ”kriit-

Merivoimien 
tutkimus
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä myös tutkimustoiminta organisoitiin osin 

uudestaan luomalla sille T&K- eli tutkimus- ja kehitysnormi ja vahvistamalla uuden 

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen asemaa. 

Ari Poikonen
Kirjoittaja TkT, dos. Ari Poikonen on Merisotakoulun Tutkimuskeskuksen osastopäällikkö.

Teem
a
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Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle
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tisen massan” yläpuolella, mi-
kä on edellytyksenä tehokkaal-
le tutkimus- ja kehittämistoimin-
nalle. Teknisen tutkimuksen ja 
kehittämisen lisäksi Merisota-
koulussa tehdään tutkimustoi-
mintaa myös taktis-operatiivi-
sella tasolla. Merisotakoulussa 
v. 2012 aloittaneen Meritaiste-
lukeskuksen keskeisenä tehtä-
vänä on tukea merivoimien ope-
ratiivisen konseptin toteuttamis-
ta ja kehittämistä. Meritaistelu-
keskuksen tutkimusmenetelmi-
nä on esimerkiksi mallinnus ja 
simulointi sekä operaatioana-
lyysi.

Tutkimustoiminnan toimi-
alaohjaus tulee Merivoimien esi-
kunnasta, jossa tutkimusasiois-
ta vastaa suunnittelupäällikkö. 
Hänellä on tukenaan merivoi-

mien tutkimuksen ja kehittämi-
sen johtoryhmä tutkimusten ar-
viointiin ja seurantaan ja tutki-
musjohtaja tutkimusten hallin-
nolliseen ohjaukseen. Meriso-
takoulu vastaa tutkimusten toi-
meenpanosta ja niiden riittä-
västä resursoinnista.

Tekninen tutkimus ja ke-
hittäminen ei ole Tutkimuskes-
kuksen ainoa tehtävä, vaan tä-
män lisäksi sen tehtäviin kuu-
luu asiantuntijatuki merivoimien 
materiaalihankkeille ja keskeisil-
le operatiivisille tehtäville. Näi-
den lisäksi Tutkimuskeskus tu-
kee oman alueensa koulutusta 
eritasoisilla kursseilla Merisota-
koulussa ja Maanpuolustuskor-
keakoulussa.

Puolustusvoimauudistuk-
sen mukanaan tuoma hallinnon 

keventäminen on jossain mää-
rin lisännyt tutkijoiden hallin-
nollisia tehtäviä, mutta se ei ole 
kuitenkaan merkittävästi vaikut-
tanut tutkimusten läpivientiin. 
Tutkimusprosessissa ollaan siir-
tymässä puolustusvoimien uu-
den T&K -normin mukaiseen 
käytäntöön, mikä osaltaan sel-
keyttää toimintatapoja ja tehos-
taa puolustusvoimien eri tutki-
musyksiköiden välistä yhteis-
toimintaa. Haasteeksi jää vielä 
tutkimustoiminnan rahoituska-
navien selkeämpi määrittely ja 
niiden integrointi uuteen tutki-
musprosessiin. Näinä talouden 
laihoina vuosina ei tutkimusala 
varmaankaan ole yksin näiden 
rahoitushuoliensa kanssa.

Vedenalaista räjäytystoimintaa tehdään tässä uuden miinantorjunta-aluksen  
shokinkeston määrittämiseksi. 

MerivoiMat
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logistiikan koulutukseen liittyen 
Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen esikunnan ja täyden-
nyksiin, kuljetuksiin, huoltopal-
veluihin, tilahallintaan, ympä-
ristönsuojeluun sekä teollisuu-
den valmiuteen liittyvissä asiois-
sa logistiikkarykmenttien kans-
sa. Järjestelmä- ja kunnossapi-
toalaan liittyen asioidaan Järjes-
telmäkeskuksen ja lääkintähuol-
toon liittyen Sotilaslääketieteen 
keskuksen kanssa.

Logistiikkarykmentit muo-
dostavat logistiikan palveluver-
koston ja toimivat tarvittaessa 
ensimmäisenä yhteyspisteenä 
logistiikkajärjestelmään, mikä-
li tukeutumista ei ole muuten 
ohjeistettu. Logistiikkarykmen-
tit toteuttavat tai järjestävät hal-
lintoyksikköjen tarvitseman lo-
gistiikan tuen ja palvelut keski-
tetysti, varastoivat sotavarustuk-
sen, toteuttavat kunnossapito-
tehtäviä, tukevat joukkoja huol-
lon järjestelyissä ja osallistuvat 
kansainvälisten operaatioiden 
tarvitseman tuen järjestelyihin.

Logistiikan keskitetyt 
järjestelyt ja tukipalvelut

R annikonpuolustaja   
-lehden edellisessä nu-
merossa (nro 3/2014) 

osana Merivoimien kehittämisen 
hankemaailma -teemaa oli artik-
keli, jossa käsiteltiin Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen Jär-
jestelmäkeskuksen merijärjes-
telmäosaston perustamista se-
kä materiaalisen suorituskyvyn 
rakentamista ja ylläpitoa. Tässä 
kirjoituksessa laajennetaan logis-
tiikkalaitoksen palvelujen kuvaa-
mista Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen 3 pääprosessin ”Lo-
gistiikan järjestelyt” -alueelle.

Tukeutuminen 
Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokseen ja 
palvelutarvekartoitus

Puolustushaarat saavat jatkossa 
kaikki tarvitsemansa logistiikan 
tukipalvelut määrittämiensä vaa-
timusten ja palvelutarpeiden mu-
kaisesti Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitokselta. Logistisen tuen 
järjestelyjen kokonaisuus poh-
jautuu Tukeutuminen Puolus-

tusvoimien logistiikkalaitokseen 
-ohjeeseen sekä poikkeusolojen 
tukeutumisesta laadittuihin vas-
taaviin suunnitelmiin.

Hallintoyksiköt esittävät 
osana normaalia toiminnan ja 
resurssien suunnitteluproses-
sia tehtäviensä ja resurssiensa 
puitteissa logistiset tukitarpeen-
sa vuosittaisissa palvelutarvekar-
toituksissa tukeutumissuhteiden 
mukaiselle logistiikkarykmentille. 
Palvelutarvekartoituksen perus-
teella laaditaan Logistiikkalaitok-
sen palvelusuunnitelma logistii-
kan tuen toteuttamiseksi.

Lisäksi logistista tukea on 
mahdollista saada ennakoimat-
tomissa ja yllättävissä tilanteis-
sa erillisiin materiaali- ja palvelu-
tilauksiin perustuen. Logistiikan 
tuki toteutetaan joko logistiikka-
rykmenttien ja logistiikkalaitok-
sen muiden palveluja tuottavien 
hallintoyksiköiden omin toimen-
pitein tai kumppaneihin ja kau-
pallisiin yrityksiin tukeutuen. 
Hallintoyksiköt asioivat hankin-
tojen kaupalliseen tukeen sekä 

Puolustusvoimauudistuksessa perustettava Puolustusvoimien logistiikkalaitos vas-

taa puolustusvoimien materiaalihallinnosta, hankintatoimesta, terveydenhuollon jär-

jestämisestä, ympäristöasioista ja tilahallinnasta sekä johtaa logistiikan järjestelyt ja 

tuottaa logistiikan palvelut valtakunnallisesti.

Vesa Aalto
Komentaja Vesa Aalto työskentelee Pääesikunnassa Puolustusvoimien  
logistiikkalaitoksen rungossa 2. Logistiikkarykmentin suunnittelijana

Teem
a

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?
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2. Logistiikkarykmentti

Merivoimien yksiköiden logisti-
sen tuen järjestelyjen vastuu on 
keskitetty pääasiassa 2. Logis-
tiikkarykmentille, joka muodos-
taa oman logistiikan palveluver-
kostonsa karkeasti kuvattuna 
Kirkkonummi-Mikkeli-Vaasa lin-
jan rajaamalle läntisen Suomen 
alueelle. Rykmentin toimipistei-
tä tulee sijaitsemaan kaikkiaan 
13 eri paikkakunnalla ja työpai-
kan rykmentti tarjoaa noin 340 
henkilölle.

Kokoonpanoon kuuluvat 
esikunta ja sen alainen Län-
si-Suomen turvallisuusyksikkö 
sekä Merivoimien varikko, Län-
si-Suomen varasto-osasto ja Ta-
lousvarikko. Esikunta peruste-
taan uutena joukkona Turkuun 
Heikkilän alueelle, Länsi-Suo-
men varasto-osasto (nyk. Län-
si-Suomen huoltorykmentin va-
rasto-osasto) ja Talousvarikko 
siirtyvät pienin muutoksin 2. Lo-

gistiikkarykmenttiin lakkautetta-
vasta Länsi-Suomen huoltoryk-
mentistä ja Merivoimien varik-
ko (nyk. Kemiön varikko-osas-
to) liitetään rykmenttiin vastaa-
vasti Merivoimien materiaalilai-
toksesta.

2. Logistiikkarykmentin kes-
keisimpinä tuettavina joukkoina 
ovat Rannikkolaivasto, Rannik-
koprikaati ja Uudenmaan pri-
kaati sekä maavoimien suuret 
valmiusyhtymät Porin prikaati ja 
Panssariprikaati sekä Satakun-
nan lennosto.

Kaikille logistiikkarykmen-
teille kuuluvien yhteneväisten 
tehtävien lisäksi 2. Logistiikka-
rykmentin erityispiirteinä ovat 
merivoimien erikoismateriaa-
liin sekä puolustusvoimien vaa-
tetus-, kenttämajoitus-, kenttä-
muonitus- ja lääkintämateriaa-
liin liittyvät ylläpitotehtävät.

Merivoimien varikko ylläpi-
tää merivoimien räjähtävän ma-

teriaalin käyttö- ja luovutusval-
miuden sekä tuottaa näihin liit-
tyvät kunnossapito-, täyden-
nys-, varastointi- ja erikoiskou-
lutuspalvelut. Lisäksi Merivoi-
mien varikko tukee tarvittaessa 
merivoimien aluksia tukikohta-
palveluilla Skinnarvikissä. Län-
si-Suomen turvallisuusyksikkö 
tuottaa vartiostoillaan räjähde-
turvallisuuden vaatiman fyysi-
sen turvallisuuden rykmentin 
varastoilla. Länsi-Suomen va-
rasto-osasto varastoi ja ylläpi-
tää varastointivastuullaan ole-
van materiaalin, ylläpitää mate-
riaalin hajauttamisvalmiutta se-
kä hoitaa kenttälääkintämateri-
aalin elinkaarihallintaan liittyviä 
tehtäviä. Talousvarikko kunnos-
sapitää, kehittää ja testaa puo-
lustusvoimien talousalan mate-
riaalia sekä toteuttaa valtakun-
nallista sotilas- ja virkapukujen 
hankintatoimintaa.

toteu<aminen

Tavoitetilan 
suunnittelu 

Toiminnan 
kehittäminen 

Toiminnan 
ohjaus 

Operatiivinen 
suunnittelu 

Tilannekuvan 
muo-

dostaminen 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen prosessit.

 Uudistuneet Merivoimat – paluu entiseen?



34

Merivoimien esikunta

S yyskuussa NOCO-har-
joituksen yhteydessä 
pidetty joukon taiste-

luvalmiustarkastus on hyväk-
sytty NATO:n toimesta. Pää-
osin reserviläisistä muodostuva 
joukko poikkeaa aikaisemmista 
juuri suuren reserviläismäärän-
sä takia. Joukon kokonaisvah-
vuus on 290 ja vain noin 20 so-
tilasta on vakituisessa palveluk-
sessa olevaa kantahenkilökun-
taa. Suomi on osallistunut NA-
TO:n NRF valmiuteen vuodes-
ta 2012 alkaen. Yksikön lähet-
täminen kriisinhallintaoperaa-
tioon edellyttää erillisen kansal-
lisen päätöksen.

NATO:n Euroopan joukko-
jen päämaja (SHAPE) vahvis-
ti merivoimien kansainvälisen 
rannikkojääkärikomppanian hy-
väksymisen osaksi NATO:n no-
pean toiminnan yksiköiden jouk-
kopoolia. Uudenmaan prikaatin 
kouluttama ja pääosin reservi-
läisistä koostuva yksikkö evalu-
oitiin kertausharjoituksessa Nor-
thern Coasts14 (NOCO) -meriso-
taharjoituksen yhteydessä. Viral-
lista vahvistusta evaluoinnin lä-
päisystä jouduttiin odottamaan 
tähän päivään saakka.

Joukko sijoitetaan osaksi 
NRF:ää, täydentävän toiminnan 
joukkopooliin (Response Force 
Pool, RFP). Yksikön lähettämi-
nen operaatioon edellyttää aina 
Suomen omaa kansallista pää-
töstä sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta annetussa laissa sääde-
tyllä tavalla.

Kansainvälinen rannikko-
jääkärikomppania kykenee toi-
mimaan sekä merellä että maal-
la. Sen suorituskyvyt on räätä-
löity hyökkäykselliseen tehtäviin 
ja se kykenee toimimaan mm. 
kriisinhallintajoukon kärkiyksik-
könä (early entry force), vakaut-
tamisoperaatioissa sekä otta-
maan haltuun ja varmistamaan 

satamia evakuointioperaatioiden 
suojaamiseksi tai humanitääri-
sen avun perille saattamiseksi.

Nopean toiminnan joukko-
jen päivystysvuoro kestää koko 
vuoden 2015. Yksikköön kuu-
luvat reserviläiset työskentelevät 
normaalisti omissa siviilitehtävis-
sään, mutta ovat sitoutuneet no-
peaan lähtöön jos NATO esittää 
pyynnön Suomelle joukon käy-
töstä. Valmiusvuoron aikana re-
serviläiset on suunniteltu osallis-
tumaan yhteen kansainväliseen 
harjoitukseen, jossa yhteistoi-
mintakykyä kehitetään osana 
nopean toiminnan joukkojen me-
rivoimakomponenttia.

Rannikkojääkärikomppania
valmiuteen osana NATO:n nopean toiminnan joukkoja vuonna 2015

Suomi asettaa NATO:n nopean toiminnan joukkojen (NATO Response Force, NRF) 

valmiuteen vuodelle 2015 Uudenmaan prikaatin kansainvälisen rannikkojääkäri-

komppanian.

JonaS ÖhbloM
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F alklandin sodasta on 
kulunut jo yli kolme-
kymmentä vuotta, mut-

ta silti se saa toimia esimerkki-
nä nykyaikaisen meritse tapah-
tuvan voiman projisoinnista ja 
nykyaikaisen merivoiman erilai-
sista rooleista. Iso-Britannia kävi 
lyhyen sodan Argentiinan kans-
sa Falklandin saarten hallinnas-
ta vuonna 1982. Ison-Britannian 
Falklandin operaatio, operaatio-
nimeltään Operation Corporate, 
oli puolustushaarojen yhteisope-
raatio. Meri-, maa- ja ilmavoi-
mista muodostettu taisteluosas-
to vaikutti yli 13 000 kilometrin 
päähän omalta tukialueelta, ja 
kaikkien puolustushaarojen mu-
kanaolo oli välttämätöntä ope-

raation onnistumiseksi. Operati-
on Corporate on hyvä esimerk-
ki yhteisoperaation johtamisen 
vaikeudesta ja siitä, miksi yh-
teisoperaatiot tulisi suunnitella 
mahdollisimman yksinkertaisiksi.

Imperiumin vastaisku

Argentiinalaisten miehitettyä Isol-
le-Britannialle kuuluneet Falklan-
din saaret 2.4.1982, ei Ison-Bri-
tannian reaktiota tarvinnut odot-
taa kauaa. Päätös saariryh-
män takaisin valtaamisesta syn-
tyi jo seuraavana päivänä. Brit-
tien maihinnousu Falklandille ja 
saarten takaisin valtaus noudat-
teli täysin brittien maihinnou-
sudoktriinia. Ennen varsinaista 
maihinnousua operaatioalueella 
hankittiin maihinnousun edellyt-
tämä paikallinen ilman- ja me-
renherruus. Itse maihinnousu 
suunniteltiin, ja maihinnousu-
joukko harjoitteli kokonaisope-
raation läheisillä Ascensionin 
saarilla. Operaatioalueen taiste-

HMS Exeter  kuvattuna HMS Cardiffilta kesäkuussa 1982. 

tiM JoneS via WikiMedia

Argentiinalaisristeijä ARA Belgranon upottaminen torpedolla varmisti bri-
teille merenherruuden operaatioalueella. Upotus tapahtui määritetyn so-
tatoimialueen ulkopuolella ja aiheutti Britanniassa sisäpoliittisen kriisin.

WikiMedia

Maihinnousut yhteisoperaation näkökulmasta 3/3. Artikkelisarjan aiemmat osat 

ovat ilmestyneet Rannikon puolustajan numeroissa 2/2014 ja 3/2014.

Falkland 1982

Ville Vänskä
Komentajakapteeni Ville Vänskä toimii rannikkojoukkotaktiikan  
opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa.
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lutilaa muokattiin erikoisjoukko-
jen, ilmavoimien ja laivatykistön 
iskuin. Lisäksi vastustajaa joh-
dettiin harhaan strategis-operatii-
visella harhautuksella, jolla vah-
vistettiin argentiinalaisten usko-
musta maihinnousun suuntau-
tumisesta suoraan saariryhmän 
pääkaupunkiin, Port Stanleyhin.

Menemättä sen tarkemmin 
sodan tapahtumahistoriaan, voi-
daan todeta operaation olleen 
briteille menestys. Britit hankki-
vat operaatioalueella meren- se-
kä osin ilmaherruuden, ja näin 
näännyttivät saaria miehittävät 
argentiinalaisjoukot. Britit lisäksi 
harhauttivat onnistuneesti, suun-
tasivat maihinnousun puolusta-
mattomalle rannalle ja käyttivät 
hyväkseen vahvuuksiaan, kuten 
aloitetta, pimeätoimintakykyä, 
parempaa koulutustasoaan ja 
nopeaa päätöksentekoa. Useista 

vastoinkäymisistä, materiaalisis-
ta puutteista ja ylipäätään ope-
raation vaativuudesta huolimatta 
britit saavuttivat päämääränsä.

Britit palaavat kahden 
tasavertaisen komentajan 
-malliin

Yhteisoperaation näkökulmas-
ta Falklandin operaatio, Operati-
on Corporate, on hyvä esimerk-
ki onnistuneesta yhteisoperaa-
tiosta, joskaan kaikilta osin yh-
teisoperointi puolustushaarojen 
välillä ei siinäkään täysin onnis-
tunut. Argentiinalaisten puolella 
esiintyi hyvin vähän puolustus-
haarojen yhteistoimintaa tai yh-
teisoperointia Falklandin puolus-
tuksessa. Vaikka Argentiinan so-
tilasjuntta oli luonut suoraan alai-
suuteensa vara-amiraali Juan J. 
Lombardon johtoon Etelä-Atlan-
tin operaatioalueen (South Atlan-
tic Operational Theatre), käytän-
nössä jokainen puolustushaara 
ajoi omia tavoitteitaan ja pää-
määriään. Port Stanleyn tuki-
kohdan komentaja, prikaatiken-
raali Mario B. Menéndezillä ei ol-
lut suoraa käskyvaltaa useimpiin 
esikuntansa ylemmästä päällys-
töstä. Esimerkiksi ilmatukipyyn-
nöt piti osoittaa eteläisen ilma-
puolustusalueen komentajan (Air 
Force South) kautta strategisille 
ilmavoimille. Sotilasjuntta Argen-
tiinassa oli itse ensimmäinen to-
dellinen yhteisoperaatio-tasa.

Brittien puolella huomatta-
vaa on, että Etelä-Atlantille lähe-
tetyllä taisteluosastolla ei varsi-
naisesti ollut yhtä yksittäistä ko-
mentajaa, vaan kuten Gallipolis-
sa, ja myöhemmin toisessa maa-
ilmansodassa, britit luottivat joh-

tamisessa tasavertaisten laivas-
to-osaston ja maihinnousujou-
kon komentajien yhteistoimin-
taan. Falklandin operaation joh-
tamisrakenne noudatti brittien 
voimassa ollutta maihinnosu-
doktriinia. Falklandin operaatio-
ta komensi vara-amiraali Sandy 
Woodward lentotukialus HMS 
Hermesiltä käsin. Maihinnou-
suun liittyen HMS Fearless toimi 
yhteisenä johtoaluksena laivas-
to-osaston komentajalle ja mai-
hinnousujoukon komentajalle. 
Näillä oli satelliittipuhelinyhteys 
tarvittaessa suoraan puolustus-
ministeriöön Lontooseen.  Mai-
hinnousun ensimmäisen aallon 
erikoisjoukkoja johdettiin radioit-
se samalla aluksella toiminees-
ta erikoisjoukkojohtoportaasta. 
Maihinnosurannalla purkamis-
ta johti erityinen ”rantamesta-
ri” (Beach Master), jonka teh-
tävä oli purkamisen sujuvuus ja 
ruuhkautumisen estäminen. Tu-
lenjohtoa johti laivatykistön osal-
ta laivaston tulenjohtaja (Naval 
Gunfire Support Officer), jolla oli 
suora radioyhteys laivasto-osas-
ton suojaaviin fregatteihin. Ilma-
tulenjohtaja (Forward Air Cont-
rol Officer) johti Harrierien raket-
ti- ja pommitussuorituksia lähi-
tulitukeen liittyen. Kun maihin-
nousun sillanpää oli saatu vakiin-
nutettua, maihinnosujoukon ko-
mentaja siirtyi esikuntineen joh-
toalukselta maihinnosurannalle 
johtamaan maahyökkäystä.

Joitakin ristiriitoja kahden 
tasavertaisen komentajan välil-
lä esiintyi, mutta tällä kertaa ke-
hittynyt teknologia mahdollis-
ti asioiden viiveettömän ratkai-
sun Northwoodissa. Toinen yh-

Argentiinalaisjoukot eli niin kutsut-
tu Malvinasin varuskunta oli koottu 
varusmiespalvelustaan suorittavis-
ta asevelvollisista. Argentiinalaiset 
jäivät alakynteen briteille niin koulu-
tustasossa kuin motivaatiossakin.
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teisoperoinnin kannalta mielen-
kiintoinen seikka oli, että briteil-
lä ei ollut taisteluosastossaan ni-
mettyä ilmakomponentin ko-
mentajaa ratkomassa operatiivi-
sen tasan komentajien ristiriitai-
sia näkemyksiä ilmavoimien käy-
töstä. Vara-amiraali John ”San-
dy” Woodward lentotukialusten 
HMS Invincible ja Hermes muo-
dostaman tukialusosaston ko-
mentajana kontrolloi luonnolli-
sesti osastonsa suorituskykyä, 
mutta hänen kokemattomuu-
tensa tukialustoiminnasta johti 
erimielisyyksiin Harrier-kaluston 
käytöstä. Myös RAF:n neuvon-
antajan puute näkyi usein. Esi-
merkiksi, kun osaston koneka-
lustoa olisi pitänyt käyttää ei niin 
tyypillisiin kuninkaallisen laivas-
ton tehtäviin, kuten valokuvaus- 
ja pommituslentoihin sekä suo-
raan ilmatulitukeen.

Ilmavoimien esikuntapääl-
likkö, Sir Michael Beetham toivoi 
voivansa sijoittaa riittävän kor-
kea-arvoisen upseerin neuvon-
antajaksi taisteluosastoon. Lo-
pulta vain everstiluutnantti Tro-
wern sijoitettiin kenraalimajuri 
Mooren käyttöön. Kun maatais-
telut alkoivat, ilmavoimien tak-
tinen johtaminen kävi yhä epä-
selvemmäksi. Prikaatikenraali 
Thompson ja jopa kenraalimaju-
ri J. J. Moore pidättivät itsellään 
oikeuden ilmavoiman käyttöön. 
Heiltä puuttui kuitenkin ilma-
voimien tehokkaaseen johtami-
seen ja käyttöön tarvittava tais-
telunjohtokeskus (Forward Ope-
rating Base).

Myös sotilasstrategisella 
tasolla Northwoodissa yhteis-
toiminnassa oli ongelmia. Ami-

raali Fieldhouse pidätti itsellään 
oikeuden useiden suorituskyky-
jen käytölle. Päätökset syntyivät 
usein epävirallisissa yhteyksis-
sä, kuten päivittäisessä FLAIR-
GO (Flag, Air and General Of-
ficers) tapaamisissa. Näihin ta-
paamisiin osallistuivat Fieldhou-
sen lisäksi amiraali Herbert (su-
kellusveneet) ja ennen siirty-
mistään operaatioalueelle ken-
raalimajuri J. J. Moore (merijal-
kaväki). Northwood ei koko so-
dan aikana toiminut tarkoituk-
senmukaisena puolustushaaro-
jen yhteisesikuntana, vaan ku-
ninkaallinen laivasto oli joka ti-
lanteessa hallitsevassa roolissa.

Yhteisoperaation komenta-
jan osaaminen, valta, vastuu ja 
sitoutuminen kulkevat käsi kä-
dessä. Esimerkiksi Falklandin 
operaatiosta on löydettävissä 
kolme selvää johtamistasoa: po-
liittis-strateginen, operatiivinen 
ja taktinen. Yhteisoperaatioon 
muodostetun brittiläisen taiste-
luosaston komentajaksi määrä-
tyllä amiraali John Fieldhousel-

la oli johtovastuu vain itse ope-
raation toteutuksesta, sillä ase-
voimien kokonaiskäyttöä, suun-
nittelua ja koordinointia johdet-
tiin Lontoon puolustusministe-
riöstä käsin. Varsinaisen ope-
raation suorittajaksi perustetun 
taisteluosaston alaisten kom-
ponenttien rinnalle perustet-
tiin niin kutsuttu tukialusosas-
to, jonka johtajaksi määrättiin 
virkaiältään vanhin sotatoimi-
alueen komentaja kontra-ami-
raali John Woodward. Hän sai 
tehtäväkseen epämääräisen ”eri 
osastojen yhteistoiminnan koor-
dinoinnin”, mutta vailla käsky-
valtaa yhteenkään yhteisope-
raation osastoon. Suuri osa kai-
kista Operation Corporate:n vai-
keuksista johtui operatiivisen ta-
son epäselvistä johtosuhteista. 
Sitoutumaton, johtajaksi nimet-
ty koordinaattiori vailla todellis-
ta komentajuutta on siten yh-
teisoperaation kannalta melko 
hyödytön – ainakin tämän esi-
merkin valossa.

Falklandin saariryhmä on likipitäen kaksi kertaa Ahvenanmaan kokoinen.

WikiMedia CoMMonS
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R annikkolinnakkeiden 
ystäville tarjoutuu jäl-
leen mahdollisuus laa-

jentaa kirjastonsa valikoimaa. 
Kirjoittajat eivät esittelyjä kai-
paa, mutta kirjasta lienee syy-
tä nostaa esille muutama seik-
ka. Aloitetaan siitä, että kirja on 
hieno. Laadukasta työtä ja sy-
däntäni lämmittäen painettu ko-
timaassa. Arvomaailmansa kul-
lakin, mutta hintaerot ovat niin 
marginaalisia, että liputan suun-
nattomasti kotimaisuuden puo-
lesta. Kirjan sidonta on napak-
ka ja paperivalinta lukijaystäväl-
linen. Kansipaperin suhteen oli-
sin ehkä itse tehnyt toisen va-
linnan, sillä nyt ei tarvitse ol-
la kummoinenkaan tahmatas-
su saadakseen sormenjälkensä 

Linnakesaaret
Ove Enqvist, Heikki Tiilikainen
Tammi 2014. 301 sivua. Isbn 978-951-31-8005-8.

tallentumaan siihen pysyvästi. 
Taitto on selkeä ja kuvitus 

erittäin onnistunut. Henkilökoh-
taisesti kaipaisin kuvien lähteitä 
itse kuviin, mutta nykyajan käy-
täntö on useasti kirjassa olevan 
kaltainen, eli kuvalähteet löyty-
vät kirjan lopusta. Ja lähdeluet-
telo näiden osalta on arkiston-
muodostajan mukaan, ei kuvien 
sivunumerojen mukaan. Eli ute-
liaisuus vaatii hieman aikaa ja 
vaivaa. Jokusen kuvan kohdal-
la toivoisin kuvalle niiden yksi-
tyiskohtien johdosta suurempaa 
kokoa, ja kirjaan liitetyt kunnia-
merkkien kuvat kaipaisivat aina-
kin kaltaiseni maallikon kohdalla 
selvennystä. Kuvituksellisesti ne 
ovat oiva lisä, mutta ilmaan jää 
monessa kohtaa kysymys siitä, 
mikä merkki on kyseessä. Nä-
mä pikkuseikat eivät himmen-
nä sitä tosiasiaa, että kuvitus on 
erittäin onnistunut niin laadulli-
sesti, määrällisesti kuin tekste-
jä tukien. 

Sisällysluetteloa silmäile-
mällä saa hyvän yleiskäsityk-
sen kirjan sisällöstä, eli teksti 
etenee vaiheittain kohti nyky-
aikaa. Tekstien kautta saa hy-
vän käsityksen eri aikakausista 

linnake-elämän näkökulmasta, 
oloista ja elämisestä linnakkeel-
la sekä lukuisista tapahtumista 
ja rannikkotykistön toiminnasta 
sotavuosina. Kirjassa läpikäy-
dään myös monia jo puhkika-
luttuja aiheita, mutta niin yleis-
teoksessa käsittääkseni paikoin 
kuuluukin tehdä. Jälkijupinaa 
tulisi, jos ne puuttuisivat. Pää-
paino kirjassa on ajassa ennen 
toisen maailmansodan jälkeistä 
aikaa, tämän jälkeinen aika lä-
pikäydään aselajin teknisen ke-
hityksen kuvaamisella. Lopus-
sa on vielä mainiot kartat ja se-
lostukset rannikollamme olevis-
ta keskeisimmistä linnakkeis-
ta, sekä maininnat lähes kaikis-
ta pienemmistäkin linnakkeista. 
Jos alussa totesin mahdollisuu-
desta laajentaa kirjastonsa va-
likoimaa, niin loppuyhteenveto-
na voisi todeta, että mahdolli-
suuteen kannattaa ehdottomas-
ti tarttua. Kirja on loistava poik-
kileikkaus hienosta aselajista ja 
elämästä sen pyörteissä.

Kirjaa myydään useimmis-
sa kivijalka- ja verkkokirjakau-
poissa. Hinta vaihtelee 36 ja 60 
euron välillä. 

Johanna Pakola
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Kuuskajaskari 
– Raumanmeren lukko
Johanna Pakola
Kovakantinen, 127 sivua, Merimaanikko 2014.

J ohanna Pakolalta on jäl-
leen ilmestynyt uusi kir-
ja, tällä kertaa Kuuska-

jaskarista. Ainakin itselleni saa-
ri on jäänyt suhteellisen tunte-
mattomaksi. Rauman edustalla 
sijaitseva Kuuskajaskari tunne-
taan parhaiten siellä sijainnees-
ta rannikkolinnakkeesta sekä 
merisäätiedotuksista, mutta ta-
pahtumarikasta elämä linnake-
saarella on aina ollut.

Linnaketta alettiin rakentaa 

Rauman kaupungin omistamalle 
saarelle vuonna 1939. Sotavuo-
det linnakkeella olivat suhteelli-
sen rauhallisia. Saaren lopullista 
hallintaa ryhdyttiin selvittämään 
jatkosodan jälkeen, ja neuvotte-
lut olivat niin monimutkaisia, et-
tä vaikka saari päätettiin pakko-
lunastaa puolustustarkoituksiin 
vuonna 1950, pohdittiin vielä 
1955 pakkolunastuksesta luo-
pumista ja saaren palauttamista 
omistajalleen. Loppujen lopuksi 
puolustusvoimat osti saaren kau-
pungilta vuonna 1956.

Kun rannikkotykistö liitet-
tiin merivoimiin, viimeiset ajat 
vartiolinnakkeena toimineelle 
Kuuskajaskarille ei enää ollut 
käyttöä. Linnakkeelle ryhdyttiin 
etsimään uutta omistajaa. Saari 
siirrettiin Kapiteeli-kiinteistöyh-
tiölle, joka myi saaren Rauman 
kaupungille vuonna 2000.

Kirja kertoo miksi saari lin-
noitettiin ja millaista elämä saa-

rella on ollut niin varusmiesten 
kuin sotilaiden ja muiden työn-
tekijöiden näkökulmasta tar-
kasteltuna. Oman lukunsa saa-
vat rannikkotykit ja saaren luon-
to. Kirjassa on myös runsaasti 
aikalaismuistoja ja valokuvia eri 
vuosikymmeniltä. Kirjaa voisi oi-
keastaan luonnehtia antologiak-
si, koska Pakolan lisäksi lukuja 
ovat kirjoittaneet mm. Iiro Hyrs-
ky ja Juhani Korpinen.

Kirjan formaattia voidaan 
pitää onnistuneena ja hintaa 
kohtuullisena. Kirjaa voi suo-
sitella kaikille rannikkotykistön 
historiasta kiinnostuneille.  Kir-
ja on saatavilla ainakin kirjailijan 
nettikaupasta http://merimaanik-
ko.mycashflow.fi/, jossa hinta on 
29,90 €. Ainakin Akateeminen 
kirjakauppa ilmoittaa, että kirja 
on tilattavissa hintaan 36,90 €. 
Kirja tullee myyntiin myös mui-
hin kirjakauppoihin.

Ove Enqvist

Oikaisuja
RP:lehden n:on 3 / 2014 sisällysluettelon ku-
vassa 7. ohjuslaivueen juhlaristeilyltä henkilöi-
den nimet olivat virheelliset. Todellisuudessa 
kuvassa olivat Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja Anne Kärki ja varapuheenjoh-
taja Sirkka Stolt.

Lisäksi Hangon Rannikkopatteriston perin-
nepäivän jutussa sivulla 98 Suomenlippupar-
tiossa oikeanpuoleisin henkilö on Hangon So-
taveteraanien puheenjohtaja Seppo Ahokas, ei 
sotaveteraani Birger Sjödal.
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Tapahtum
at

Komentajan kokemuksia, 
Juhapekka Rautava, taisteluosaston Task Unit 356.01.03 ”SITFOR” komentaja

Valmistautumisesta 

Koko harjoitusprosessin pituus 
oli vuosi. Suunnittelu käynnis-
tyi lokakuussa 2013 Hampu-
rissa pidetyssä suunnitteluko-
kouksessa (ESC, Exercise Spe-
cification Conference), jossa so-
vittiin seuraavana syksynä Suo-
messa pidettävän harjoituksen 
karkeat suuntaviivat ja suunnit-
telun aikataulu. Aloituskokous 
(IPC, Initial Planning Conferen-
ce) pidettiin Suomenlinnassa 
joulukuussa. Toinen kokous oli 
maaliskuussa (MPC, Main Plan-
ning Conference) ja kolmas kesä-
kuussa (FCC, Final Coordination 
Conference) Turussa. Suunnit-
teluun osallistuttiin 7. Ohjuslai-
vueen esikunnasta komentajan 
lisäksi 2 – 3 esikuntaupseerin ja 
päällikön voimin. Suunnitteluko-
kouksiin osallistuminen oli tär-
keätä, koska jo alusta lähtien oli 
selvää, että laivue saisi johtaak-
seen taisteluosaston, joka toimi-
si taktisessa vaiheessa vastusta-
jana eli ns. SITFOR:na (Situation 
Force). Suomalais-ruotsalaiseen 
taisteluosastoon tulisi suoma-

laisten alusten lisäksi Ruotsista 
kaksi Visby-luokan korvettia se-
kä 5 esikuntaupseeria. Osas-
ton kokoonpanoon suunniteltiin 
miinalaiva Hämeenmaa, Hami-
na-luokan ohjusveneet Tornio 
ja Hanko, Pansio-luokan miina-
lautat Porkkala ja Pyhäranta se-
kä huoltoaluksena öljyntorjun-
ta-alus Halli. Kaikkiaan osastos-
sa oli parhaimmillaan kahdek-
san alusta. Lisäksi taisteluosas-
ton esikuntaan osallistui 10 suo-
malaista esikuntaupseeria. Aktii-
vinen osallistuminen pelisuunnit-

teluun ja tilanteen taktiseen ke-
hittämiseen mahdollisti laivueel-
le paremman ja laadukkaam-
man suunnittelun. Tämän lisäk-
si laivueella oli edustajansa Me-
rivoimien esikunnan NOCO14- 
suunnitteluryhmässä (CPT, Co-
re Planning Team). Tämä järjes-
tely mahdollisti asioiden sujuvan 
hoitamisen ja ensiluokkaisen ti-
lannekuvan kokon harjoituksen 
suunnittelusta. 

Kesällä kuvattiin Upinnie-
messä SITFOR:n toimintaa kä-
sittelevä ”uutisvideo”. Vide-

”Pahat pojat ja tytöt”
Kokemuksia toimimisesta vastustajana Northern Coasts 2014 –harjoituksessa: 

Taisteluosaston komentaja – esikuntaupseeri - kenttäsairaanhoitaja

Juhapekka Rautava
Komentaja Rautava on Merisotakoulussa Meritaistelukeskuksen osastopäällikkö.

CCT-kuvauksissa näyteltiin mm. fuegoslaisten mielenosoitus.
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on tarkoituksena oli elävöittää 
harjoituksen aloitusta ja saa-
da osallistujat eläytymään tilan-
teeseen. Käsikirjoitus tehtiin yh-
dessä puolustusvoimien Com-
bat Camera Team -kuvausryh-
män kanssa. Kuvaukset onnis-
tuivat hyvin ja osaltaan motivoi-
vat myös laivueen väkeä tule-
vaan harjoitukseen. Video näy-
tettiin harjoituksen aloitusviikon-
lopun puhuttelun yhteydessä. 

Elokuun alussa 7. Ohjus-
laivue järjesti vielä oman taiste-
luosaston työkokouksen. Task 
Unit Workshop pidettiin Upin-
niemessä ja siihen osallistui 
myös osaston tuleva esikunta-
päällikkö Ruotsin merivoimis-
ta. TU-työpaja toi paljon lisä-
arvoa taisteluosaston suunnit-
telulle. Kolmen päivän työko-
kouksen tuloksena saatiin lähes 
kaikki taisteluosaston suunnit-
teluasiakirjat niin hyvälle tolal-
le, että voitiin valmistatutua hy-
vällä mielellä elokuun viimeisen 
viikonloppuun, jolloin harjoitus 

alkoi. Merkittävimpänä muu-
toksena aikaisempaan oli, et-
tä esikunta otti enemmän vas-
tuuta osaharjoitusten käskyjen 
(TABORD, Order Table) laadin-
nasta. Näin vapautettiin alusten 
henkilöstöä keskittymään alus-
ten omaan suunnitteluun. Eten-
kin suomalaisille aluksille tämä 
oli tärkeätä, koska operatiivis-
ta alushenkilstöä oli rajoitetusti. 
Yhtenäisyyttä haluttiin korostaa 
ja siksi taisteluosaston tunnus-
lauseeksi valittiin Ab ipso ferro 
(lat.) eli vapaasti käännettynä 
samasta raudasta. 

TU356.01.03 harjoituksessa

Northern Coasts –harjoitukses-
sa on kolme osaa: Pre-sail con-
ference (PSC), Combat Enhan-
cement Training / Force Integra-
tion Training (CET/FIT) ja Ope-
rations Phase (OPS). PSC on 
viikonloppu, jolloin alukset ja 
harjoitukseen osallistuvat yksi-
köt kokoontuivat Turkuun. Fo-
rum Marinumissa pidettiin vii-

meiset puhuttelut ja jaettiin vii-
meiset käskyt ennen kuin en-
simmäinen varsinainen harjoi-
tus merellä ja saaristossa alkoi. 
CET/FIT –vaihe oli viikon mittai-
nen. Vaiheen tarkoituksena on 
suhteellisen lyhyin osaharjoi-
tuksin saada joukot toimimaan 
yhteen ja harjoittaa perusope-
raatioita, jotta oltaisiin valmii-
ta taktiseen vaiheeseen. CET/
FIT toteutettiin Selkämeren 
alueella. TU356.01.03 toimi 
CTG356.01 johdossa ja yhdes-
sä muiden harjoitukseen osal-
listuvien alusyksiköiden kans-
sa. OPS-vaihe on kaksipuolei-
nen taktinen harjoitus, jossa 7. 
Ohjuslaivueen runko muodos-
ti vastustajana toimineen SIT-
FOR-joukon. OPS-vaihe toteu-
tettiin Suomenlahden ja Poh-
jois-Itämeren alueella. Ns. sini-
sen puolueen, BLUE FORCEn, 
tehtävänä oli kriisinhallintaope-
raatio kuvitteellisten Tundrabur-
gin ja Fuegosin kiistassa, jossa 
oli elementteinä sorrettuja etni-

Osasto toteuttaa harhautuksen.
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siä vähemmistöjä ja omille teil-
leen lähteneitä sotilasyksiköi-
tä. Pelitilanteen mukaisesti SIT-
FOR:n alukset esittivät Fuego-
sin merivoimien yksiköitä. Nä-
mä olivat yksiköitä, joiden joh-
to ei hyväksynyt ylimmän valti-
ojohtonsa tekemiä rauhansopi-
muksia, vaan ne olivat lähteneet 
rettelöimään.

Tehtävä vastaanotettu! 

Peruskysymys, johon taiste-
luosaston, tai oikeastaan min-
kä tahansa joukon, johtamises-
sa pitää ottaa kantaa on: Mi-
tä pitää saada aikaiseksi? So-
tilasslangissa puhutaan vaikut-
tavuusperustaisuudesta, mutta 
yksinkertaisesti kysymys on tah-
totilasta: mikä on haluttu loppu-
tulos, milloin ollaan tyytyväisiä, 
milloin tiedetään, että ollaan pe-
rillä? Tähän peruskysymykseen 
liittyen pitää selvittää: mihin voi-
daan vaikuttaa? Toisaalta pitää 
myös olla käsitys siitä, mihin EI 
voida vaikuttaa, koska ne asiat 
voidaan jättää huomiotta. Pitäi-
sin sotilasjohtamista perusvaa-
timustenhallinnan soveltamise-

na. Pitää tunnistaa kriittiset vaa-
timukset ja niitä tukevat toissijai-
set vaatimukset. Jos pitää kar-
sia, kriittiset jäävät. Jos mieleen 
hiipii, onko tässä suunnitelmas-
sa järkeä, voi auttaa, kun kysyy 
itseltään 5 x Miksi? –kysymys-
sarjan. Suunnitelmaa laadittaes-
sa ei saa unohtaa mittaamista. 
Kansainvälisellä taistelukentäl-
lä sitä kutsutaan nimellä BDA, 
Battle Damage Assessment. 
Kun suunnitelma on muotou-
tunut, pitää tietysti tehdä vielä 
So what? –testi, mitä lisäarvoa 
suunniteltu operaatio tuottaa?

TSTOS:n 
johtamisprosessista

Merellisen operaation johtami-
sen kulmakiviä ovat hyvä tilan-

nekuva, tehtävätaktiikan sovel-
taminen, laadukas tehtävänan-
to, jatkuva suunnittelu ja vaihto-
ehtojen (entäs jos) arviointi se-
kä viestijärjestelmien monipuo-
linen osaaminen. Ilman hyvää 
tilannekuvaa on sokea ja kuu-
ro. Jos joudutaan tilanteeseen, 
jossa johtamisyhteydet katkea-
vat tai tulee merkittäviä viesti-
viiveitä (ja niitä tulee), on tilan-
teessa kuin tilanteessa alaisil-
la yksiköillä oltava selvät säve-
let siitä, mitä tehdä seuraavak-
si, siis tehtävätaktiikan henges-
sä. Laadukas tehtävänanto ki-
teytyy vaatimustenhallintaan ja 
resurssien jakoon. Tehtävien pi-
tää olla selvät ja yksiselitteiset. 
Tehtäviä varten pitää alaisel-
la olla riittävät resurssit. Tehtä-
vätaktiikan isän Preussin yleise-
sikunnan päällikön Helmuth von 
Moltken (1800–1891) henges-
sä  pitää aina olla varasuunnitel-
ma. Moltken mukaan ”mikään 
suunnitelma ei selviä ensim-
mäisestä taistelukosketukses-
ta”, so. alkuperäinen suunnitel-
ma ei toteudu koskaan täydelli-
sesti. Siksi pitää olla varasuun-
nitelma, jotta toimintaa voidaan 
muuttaa päämäärän ja tilan-
teen mukaan. Taisteluosaston 
yksiköt taistelevat hajallaan. Ne 
ovat riippuvaisia viestijärjestel-

Harhautus tutkalla.

Taisteluosasto TU356.01.03 ”SITFOR” muodostelmassa.



43Rannikon Puolustaja 4 | 2014

mistä. Osaston johtamisen kan-
nalta on elintärkeätä, että viesti-
järjestelmien käyttö, tekniikka ja 
taktiikka osataan ja ollaan askel 
edellä vastustajaa.

Komentaja on sidoksissa 
komentoalukseen. Yksiköt ovat 
hajallaan merialueella. Fyysi-
set etäisyydet voivat olla pit-
kiä. Käytännössä alukselta toi-
selle siirtyminen edellyttää pit-
kää suunnittelua tai sattumaa. 
Käskytyksessä ei voi lähteä aja-
tuksesta, että voisi kohdata alai-
sen yksikön ja selostaa suunni-
telmaa. Käskyjen ja suunnitel-
mien pitää siksi olla mahdolli-
simman yksinkertaisia ja yksi-
selitteisiä. 

Ainakin teoriassa komen-
tajan tilannetietoisuus on lähes 
yhtä hyvä kuin esikunnan tilan-
nekeskuksenkin. Komentaja on 
tilanteessa kiinni, koska tilanne-
keskus on lähellä. Komentajan 
kriittiset tietotarpeet vaihtelevat 

tietysti tilanteen mukaan. Peru-
sesikuntaprosessissa on perio-
diset tilannekatsaukset ja esitte-
lyt ylemmän esikunnan eli tais-
teluryhmän (TG, Task Group) ai-
katauluun rytmitettynä. 

Taisteluosaston johtami-
nen on esikuntakeskeistä. Ko-
mentaja työskentelee läheises-
ti esikuntansa toimialajohtajien 
kanssa. Voidaan puhua myös 
kollegiaalisesta johtamisesta. 
Lähin työtoveri on tietysti esi-
kuntapäällikkö. Kansainvälisi-
sissä harjoituksissa on laivasto-
taisteluosaston (TU, Task Unit) 
esikuntakokoonpanona käytet-
ty toimialaperusmallia. Toimiala-
päälliköt ovat tyypillisesti: yhdis-
tetty tiedustelu- ja valmiustoimi-
ala (N2/3 Current Operations) 
tilannekeskusupseereineen, 
suunnittelu-upseeri (N5, Futu-
re Operations), huoltoupseeri 
(N4, Logistics) ja viestiupseeri 
(N6, Communications). Taiste-

luosastomme tilannekeskus oli 
NOCO14-harjoituksessa mie-
hitetty kolmella kolmen henki-
lön vahdilla. Yhdessä vahdissa 
oli vuoropäällikkö (Battle Wat-
ch Captain), tilannekeskusup-
seeri (Battle Watch Officer) ja 
viestittäjä. Näiden lisäksi huol-
toupseerilla oli apulainen. Esi-
kuntapäällikkö (COS, Chief of 
Staff) mukaan luettuna esikun-
nan vahvuus oli 15 henkilöä. 
Ahtaissa oloissa, väsyneenä ja 
univelkaisena sekä kireiden ai-
kataulujen paineessa kyky toi-
mia ryhmässä korostuu. Hyvät 
henkilösuhteet ovat esikunnas-
sa tärkeät. 

Jälkipohdinta

Nyt kaksi kertaa Suomen järjes-
tettävänä olleet Northern Coasts 
–harjoitukset ovat olleet mer-
kittävä kasvualusta kansainvä-
lisen osaamisemme ja yhteis-
työkykyämme kasvattamisel-

Taisteluosaston komentaja lähdössä tarkastusmatkalle HSwMS Nyköpingille.
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le tehokkaasti ja vaikuttavasti. 
NOCO-harjoituksista on ehdot-
tomasti saatu lisäarvoa kansal-
liselle puolustuksellemme puhu-
mattakaan yksittäisten alusyksi-
köiden  tai esikuntaupseereiden 
osaamisen kehittämisestä. Olem-
me Itämeren koilliskolkalla syrjäs-
sä suuren maailman harjoitusalu-

eista. NOCO on mahdollistanut 
myös pienempien alusluokkiem-
me osallistumisen täysimittai-
seen kansainväliseen harjoituk-
seen, puhumattakaan muista yk-
sikkötyypeistä rannikkojoukoista 
erikoistoimintajoukkoihin.

Tämän vuoden NOCO oli 
kahdeksas harjoitussarjassa. 

Suomi on osallistunut kaikkiin. 
Ainakin vuodesta 2010 Suo-
mella on ollut pinta-alus TG:s-
sä joka vuosi TU johdettavana. 
Olemme saaneet mahdollisuu-
den kouluttaa esikuntia ja ko-
mentajia. Ollaan vahvasti plus-
san puolella.

Esikuntaupseerin mietteitä
– Upplevelser som svensk stabsofficer ombord FNS Hämeenmaa. Luutnantti (SWE)  
Jan-Erik Linell, taisteluosaston esikunnan vuoropäällikkö (CTU Staff Battle Watch Captain) #1

Just nu pågår den multinatio-
nella, marina övningen Nort-
hern Coasts 2014 inom ramen 
för partnership for peace (PfP), 
ett sammarbete mellan NATO 
och dess partnerländer, längs 
den finska sydkusten. Övning-
en är årligen återkommande och 
just i år deltar nästan femtio far-
tyg från över tio länder.

Jag som skriver jobbar i 
staben som leder en tillfälligt 
sammansatt Finsk-Svensk styr-
ka om åtta fartyg och en ubåt 
vars uppgift är att agera mot-

ståndarsida till resterande del-
tagande enheter. Vi skall alltså, 
på ett trovärdigt sätt, försvåra en 
militär insats och därigenom öva 
vår egen taktik, men samtidigt 
öka övningsutbytet för resteran-
de fartyg i övningen.

Staben består av både fin-
ska och svenska officerare och 
jag kan redan nu avslöja att ar-
betet fortlöper alldeles lysan-
de. Det är nästan svårt att själv 
förså hur en samling officerare 
från två olika länder kan samlas 
kring en uppgift och så snabbt 

uppnå ett effektivt sammarbete. 
Båda ländernas försvarsmakter 
har förvisso annammat samma 
arbetsmetoder från NATO, vilket 
underlättar, men det är nog inte 
hela sanningen.  

Den finsk-svenska styrkan 
arbetar under måttot ”Ab Ipso 
Ferro” som på svenska betyder 
från samma järn. Måhända är 
uttrycket något av en klyché, 
men det vilar en sanning bak-
om orden. Våra länder har en 
lång historia tillsammans som  
idag märks inte minst genom att 

Taisteluosaston komentaja ja esikunta komentoaluksella miinalaiva Hämeenmaalla.
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ca 5% av Finlands befolkning är 
svenskspråkig och att vi i Sve-
rige har en Finsk TV-kanal. Jag 
minns själv när jag som liten såg 
det finska barnprogrammet ”Moi 
mukulat” (hej små knattar), som 
faktiskt, trots att jag inte förstod 
ett enda ord, stod sig riktigt väl 
i konkurrensen, i ett hushåll ut-

an kabel-TV. 
Poängen är att för mig har 

Finland enda sedan barnsben, 
varit naturligt närvarande. Kan-
ske delar mina finska kollegor 
samma upplevelse om Sverige, 
det verkar iallfall vara så. Som 
jag tidigare nämnde har vi ge-
mensamma arbetsmetoder, vil-

ket är en förutsättning för vårat 
samarbete. Men jag vill påstå, 
att det som får arbetet i den här 
staben att verkligen lyfta, är en 
genuin vilja från alla officerare, 
finska som svenska, att arbeta 
sida vid sida. Kanske är det inte 
så dumt ändå, vårat måtto, ”Ab 
Ipso Ferro” – Från samma järn.

Tukipalveluiden pohdintaa 
– Laivaelämää kenttäsairaanhoitajan silmin
Mari Liisanantti, Kenttäsairaanhoitajana MLC Hämeenmaalla

Nyt kun NOCO14-harjoitus on 
jo loppusuoralla ja laivan keula 
on käännetty kohti kotisatamaa, 
on syytä kääntää katse vielä 
hetkeksi horisonttiin ja muistel-
la hieman harjoitusta.

Oma harjoitukseni sai yllät-
tävän käänteen su 31.8., kun 
kesken harjoituksen satamavai-
heen ensiapupäivystystä lääkä-
ri tuli ilmoittamaan, että lähti-
sin vielä samana iltana miinalai-
va Hämeenmaan mukaan. Tie-
dossa olisi lähes 2 viikkoa laiva-
elämää; pahimmillaan siis kovaa 
merenkäyntiä ja meripahoin-
vointia. Ei siinä auttanut kuin 
lähteä vaihtamaan vihreät vaat-
teet sinisiin, päivittämään ensi-
hoitoreppu kuntoon ja pakkaa-
maan omat tavarat.

Mitä todellisuus ja harjoitus 
sitten kenttäsairaanhoitajalle oli? 
Aamuvastaanottoja (99 vastaan-
ottokäyntiä ja vielä ehtii mennä 
100 rikki), laivatykistöammunto-
ja, jonkin verran kankeaa ruotsin 
ja englannin puhumista, paljon 
kahvia, asiakkailla ainakin fluns-
saa ja antibioottikuureja, ja kai-
ken tämän kruunasi aivan lois-

tavat kelit ja upeat auringonlas-
kut. Yksi varusmies tuli myös val-
misteltua siirtokuntoon hekopaa-
reille, mutta kyseessä oli onnek-
si suojapalveluharjoitukseen liit-
tyvä potilastapaus.

Ilahduttavaa oli, että meriso-

tilaiden motivaatio mielestäni säi-
lyi hyvänä raskaista harjoitusvii-
koista huolimatta. Edes kotiutu-
misen kynnyksellä olevat varus-
miehet eivät turhaan hakeutuneet 
vastaanotolle. Yhtään varsinaista 
vapautusta ei parin viikon aikana 
kirjoitettu, ainoastaan pari taisteli-
jaa huili yksittäisen vahtivuoronsa 
ajan ja olivat sen jälkeen taas ri-
vissä. Koetin olla se huolehtija, jo-
ka muistuttaa väkeä menemään 
lepäämään kun on mahdollisuus, 
juomaan riittävästi, urheilemaan 
vain terveenä jne.

Aluksen kiinnittämisen jäl-
keen on hoitajan harteille annet-
tu vielä yksi tärkeä ”operatiivi-
nen” tehtävä. Velvollisuuteni on 
kotimatkan aikana opastaa ruot-
salaiset merisotilaat johonkin 
kauppaan, mistä he saavat os-
tettua muumiaiheisia tulisia. Voi-
daan todeta, että SOTA(harjoitus 
NOCO14) on päättynyt.

Kenttäsairaanhoitaja Mari 
Liisanantti valmistelee lääkintä-
reppuaan.

Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy

www.umr.fi
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NOCO ja NATO-evaluointi

NOCO on Saksan laivaston ke-
hittämä merisotaharjoitus, joka 
on avoin EU-, NATO- ja rauhan-
kumppanuusmaille, ja jonka ve-
tovastuuta on kierrätetty viime 

vuosina. Tällä kertaa NOCO:s-
sa, nyt toista kertaa Suomen 
järjestämänä, tärkeänä asiana 
isäntämaan suhteen oli tietty 
harjoituksen menestyksekäs lä-
pivienti, mutta myös kansainvä-

lisen rannikkojääkäriyksikön eli 
Amphibious Finnish Companyn 
(AMPH FINCOY) 2. tason NA-
TO-evaluointi (NEL 2). Hyväk-
sytyn evaluoinnin jälkeen yk-
sikkö voidaan nyt asettaa NA-

Antti Rautiainen
maj res

NOCO 2014 ja 
rannikkojääkärit
RP-lehden edellisessä numerossa oli artikkeli vuosittain järjestettävästä Northern 

Coasts (NOCO) –harjoituksesta ja siinä jo toista kertaa mukana olleesta reser-

viläisten muodostamasta yhteysupseeritehtäviin sijoitetusta vapaaehtoisjoukosta. 

Heidän lisäkseen tässä samalla merivoimien vuoden pääsotaharjoituksena toimi-

neessa harjoituksessa oli muitakin vapaaehtoisia reserviläisiä.

Vastaosasto puolusti urhoollisesti asemiaan Russarössä siinä kuitenkaan onnistumatta. antti rautiainen
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TO:n täydentäviin valmiusjouk-
koihin (NATO Response FORCE, 
NRF). Tässä NOCO 2014:n ai-
kana suoritetussa evaluoinnis-
sa oli merkittävä osuus myös 
vapaaehtoisista muodostetul-
la reserviläisjoukolla, joka sai 
harjoituksen kehykseen liittyen 
nimekseen New Scorpions of 
Hangö (New SOH).

AMPH FINCOY on Uuden-
maan Prikaatin perustama se-
kä kouluttama rannikkojääkäri-
komppania, mikä on räätälöity 
NRF-tehtävään. Tavoitteena on 
tarjota joustavasti muokattava 
yksikkö saaristo-olosuhteisiin. 
Täysvahvuus on 290 rannik-
kojääkäriä, ja yksikkö on hybri-
di eli pystyy liikkumaan maal-
la (PASI-kalusto) ja veden päällä 
(JURMO-kalusto). Yksikköä on 
myös vahvistettu rannikko-oh-
jusjoukkueella. Hyvin onnistu-
neen evaluoinnin jälkeen jou-
kon on tarkoitus olla valmiudes-
sa koko ensi vuosi. Tämä aset-
ti evaluoinnin hyväksytylle läpi-
menolle omat paineensa.

Vastaosasto eli New SOH

Vielä vuoden alussa evalu-
ointisuunnitelmissa oli käyt-
tää vastaosastona ruotsalaista 
rannikkojääkärijoukkoa, mut-
ta sen osallistuminen NOCO 
2014-harjoitukseen peruun-
tui, ja reservin rannikkojääkärit 
kutsuttiin hätiin. Apua oli ME-
RIV:lle tarjottu jo syksyllä 2013 
edellisen harjoituksen eli NOCO 
2010:n positiivisten kokemuk-
sien sekä palautteen kannusta-
mana – tuolloin 28 reserviläistä 
osallistui TORJK:n kouluttami-
seen sekä toimi sen ja mm. ul-

komaisten EOD-joukkojen vas-
taosastona. Erinäisten vaiheiden 
jälkeen keväällä Sinisen Reser-
vin rannikkojääkäreille esitettiin 
pyyntö muodostaa 30-40 re-
serviläisen joukko toimimaan 
vastaosastotehtävissä em. eva-
luointiin liittyen. Vapaaehtoiset 
käskettiin harjoitukseen, joka 
heidän osaltaan oli 7.-11.syys-
kuuta. Muodostamisvaihees-
sa sekä muodollisena osaston 
johtajana toimi allekirjoittanut, 
mutta jotta osaamista saadaan 
siirrettyä eteenpäin, varsinai-
sessa harjoituksessa toimivana 
osaston johtajana toimi kapt res 
Petri Välkki.

Lopulta harjoitukseen osal-
listui 32 osaavaa reserviläis-
tä. Harjoitus aloitettiin perusta-
malla joukko Dragsvikissa, jos-
ta siirryttiin tukeutumisalueel-
le Lappohjaan. Tämän jälkeen 
joukko toimi Lappohja – Hästö 
Busö – Russarö alueella. Lähtö-
kohtaisesti joukko toimi tehtävä-
kuvauksissa niin, että suunnitel-
lut, evaluointiin liittyvät tehtävät 
saatiin AMPH FINCOY:n osalta 
suoritettua. Jos aikaa jäi, reser-
viläisjoukko koulutti itse itseään 
(aseenkäsittely, toiminta pelas-
tuspuvussa jne.). Osaston teh-
täviin kuului saattokuljetuksien 
häiritseminen, tiedustelu, siviili-
kylien asuttaminen sekä kapinal-
listen piilottaminen, pienten tu-
kikohtien ja linnakesaarien mie-
hittäminen sekä puolustaminen. 
Näissä tehtävissä reserviläiset 
kuvasivat paikallisia asukkaita 
(Fuegos ja Tundraburg), aseiden 
salakuljettajia, kapinallistaisteli-
joita, niin loppuun asti taistele-
via tai pakenevia kuin loukkaan-

tuneita ja kaatuneita, jotka pi-
ti evakuoida. Osaamista joukos-
sa riitti, kun suurin osa oli koke-
neita MPK:n meripuolustuspii-
rin kouluttajia – rannj-, jv-, sissi- 
ja tiedustelu-, veneenkuljettaja- 
(jopa Jurmo-kelpuutus), räjähde- 
ja muuta pioneeri-, itsepuolus-
tus- sekä tietty ”sopivaa” kielitai-
toa löytyi riittävästi. Varsinkin en-
siapuosaaminen oli huippuluok-
kaa, kun osastossa oli mukana 
ja kouluttamassa tstea-koulut-
taja sekä ambulanssin sairaan-
hoitaja, vääp res Nina Ruuhivir-
ta. Jatkoa ajatellen joukossa oli 
myös nuorempia niin, että ikä-
haitari oli 23-53 v ja keski-ikä n. 
38  vuotta. Sotilasarvot vaihteli-
vat rannikkojääkäristä majuriin.

Uskoisin, että osastolle PV:n 
puolelta asetetut tavoitteet saa-
vutettiin – ainakaan evaluoinnin 
onnistumiselle ei tuotettu ylimää-
räisiä paineita osaston toiminnal-
la. Enemmänkin osasto olisi voi-
nut harjoitella käskettyjen tehtä-
vien väleissä, kun joutilasta ai-
kaa oli, mutta seuraavalla kerral-
la sitten. Joka tapauksessa osal-
listuneiden reserviläisten osaa-
mista saatiin lisättyä ja vapaa-
ehtoista reserviläisvoimaa saa-
tiin käytettyä oikeasti merivoi-
mien tarpeisiin. Kiitos kaptl Ja-
mes Mashirille ja kaptl Eki Lam-
minmäelle siitä, että projekti läh-
ti käyntiin, kiitos osaston pv-joh-
tajalle kaptl Timo Turtolalle se-
kä muille osaston kanssa toimi-
neille kaaderiupseereille asialli-
sesta ja kannustavasta suhtau-
tumisesta reserviläisiin ja kiitos 
AMPH FINCOY:n pääkoulutta-
jalle komkapt Janne Kandelinil-
le luottamuksesta!
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Meripuolustuspiirin 
kuulumisia

Henrik Nystén
Piiripäällikkö

ainoastaan käyttämällä rekry-
tointiin puolustusvoimien tie-
toja sa-joukkoihin sijoitetuista 
henkilöistä.

Ampumakoulutus

Eräs toistuvasti esille nouseva 
asia on käytännön hankaluudet 
järjestää ammuntoja puolustus-
voimien aseilla. Ammunta on, 
paitsi suosituimpien tapahtu-
mien joukossa, jokaisen sotilaan 
perustaito, jota tulee harjoitella 
säännöllisesti. Tällä hetkellä har-
joittelumahdollisuuksia ei voida 
tarjota riittävästi. Tähän asiaan 
on nyt luvassa parannusta. MPK 
on hankkimassa vielä täsmenty-
mättömän määrän käsiaseita.

Tulli lahjoittaa MPK:lle pis-
tooleja ja MPK hankkii omistuk-
seensa ns. reserviläisaseita, siis 
kertalaukeavia rynnäkkökivääre-
jä. Hankintojen ja käyttöönoton 
aikataulu on vielä auki. ME-
RIPP:n koulutuspäivänä 29.11. 
mietimme yhdessä miten asei-
ta tultaisiin MERIPP:ssä hallin-
noimaan ja käyttämään. Tähän 
asiaan on varmasti syytä palata 
vielä monta kertaa.

MPK poikkeusolosissa

Laissa vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta (§ 27) todetaan, 
että Maanpuolustuskoulutusyh-

distys jatkaa toimintaansa val-
miuslain (1080/1991) 2 §:ssä 
tarkoitetuissa poikkeusoloissa. 
Toistaiseksi valmistelut lain tä-
män pykälän soveltamiseksi 
käytäntöön eivät ole edenneet. 
Nyt on tarkoitus korjata tämä 
epäkohta.

MPK:lle määritetään poik-
keusolojen organisaatio ja tehtä-
vät. Tarkoitus on edetä niin, et-
tä vuoden 2015 kuluessa laadi-
taan luonnos MPK:n poikkeuso-
lojen organisaatiosta ja tehtävis-
tä eri organisaatiotasoilla.

Maavoimissa MPK:n tehtä-
väksi on määritetty taistelukou-
lutusyksiköiden koulutus ja täy-
dennys. Merivoimissa asiaa on 
myös syytä pohtia. Myös ME-
RIPP:lle löytyy varmasti tarpeel-
linen ja mielekäs poikkeusolo-
jen tehtävä.

MPK:n poikkeusolojen or-
ganisaation myötä syntyy reser-
viläisille, tai ainakin osalle heis-
tä, luonnollinen ”urapolku”. Se 
voisi johtaa joukkotuotannon 
mukaisesta sa-sijoituksesta  li-
säpätevöitymisen myötä tais-
telukoulutusyksikköön ja sieltä 
edelleen, tai suoraan sa-joukois-
ta, MPK:n poikkeusolojen orga-
nisaatioon.

Sijoitus ja toiminta MPK:n 
poikkeusolojen organisaatiossa 

Koulutus

Kuluvan vuoden koulutus on to-
teutunut melko lailla suunnitel-
mien mukaan. Haasteen muo-
dostavat edelleen vaikeudet en-
nakoida VEH-kursseille (puo-
lustusvoimien tilaama koulu-
tus) todellisuudessa saapuvien 
henkilöiden määrä. Vain pieni 
osa saapumatta jättäneistä il-
moittaa siitä, ja osa ilmoittau-
tuneista jättää tulematta. Täs-
tä aiheutuu luonnollisesti han-
kaluuksia. Jatkossa täytynee 
panostaa vielä enemmän mm. 
kutsuttaville lähetettävän kirjee-
seen, jotta haittavaikutuksia voi-
taisiin vähentää.

Ensi vuoden osalta voidaan 
ilolla todeta, että merivoimien 
MPK:lta tilaaman koulutuksen 
määrä jatkaa kasvuaan. Tilaaja 
ei ilmeisesti ole ollut aivan tyy-
tymätön tähänastiseen tuotok-
seen. Hyvä niin. Liialliseen tyy-
tyväisyyteen ei kuitenkaan ole 
varaa, vaan toimintaa on edel-
leen kehitettävä ja herkällä kor-
valla kuunneltava tilaajaan nä-
kemyksiä.

Sotilaallisia valmiuksia pal-
velevaan koulutukseen on ol-
lut vaikeuksia saada riittävästi 
oikeaan kohderyhmään kuu-
luvia osanottajia. Tämä pää-
te voidaan käytännössä korjata 

Tapahtum
at
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oikeuttaa ylennyksiin ja palkit-
semisiin samalla tavalla kuin si-
joitus puolustusvoimien organi-
saatiossa.

Linnakeveneet

Kaksi ensimmäistä linnakeve-
nettä ovat nyt olleet käytössä 
yhden purjehduskauden. Käyt-
töönotosta aiheutuneet kustan-
nukset osoittautuivat olevan 
noin 8 000 €/alus. Alukset ovat 
tekniseltä kunnoltaan ja ominai-
suuksiltaan vastanneet odotuk-
sia, ja käyttö on ollut suunnitel-
mien mukaista. Jatkossa pyri-
tään tehostamaan yhteistyötä 

merivoimien joukko-osastojen 
kanssa alusten käytössä.

Kaksi seuraavaa alusta siir-
tyvät MPK:n omistukseen vuo-
den 2015 toukokuussa. Nylands 
brigads gille r.f. ja Keski-Pohjan-
maan meripuolustajat r.y ovat 
osoittaneet mielenkiintoa aluk-
sen käyttöönottoon. Mikäli yh-
distykset päätyvät myönteiseen 
ratkaisuun, alusten kotisatamat 
olisivat Turku ja Kokkola.

Huoltoviirikkökonsepti

MERIPP:n toimijat ovat koulutta-
neet merellisen öljyntorjuntaope-
raation tukiyksikköä Helsingissä, 

Vaasassa ja Raumalla. Viimek-
si Rauman yksikkö osoitti toimi-
vuutensa elokuussa järjestetyssä 
öljyntorjuntaharjoituksessa. Seu-
raavaksi koulutus aloitetaan Var-
sinais-Suomessa. Alueen pelas-
tuslaitoksen kanssa on sovittu, 
että yhteistoiminnassa aloitetaan 
Huoltoviirikön kouluttaminen, ja 
tavoitteena on osallistuminen öl-
jyntorjuntaharjoitukseen vuonna 
2017. Lisäksi laajennetaan Poh-
janmaan yksikön toiminta myös 
Kokkolaan ja Ouluun.

MERIPP:llä on kaikki syyt 
katsoa valoisasti tulevaisuu-
teen.
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tämiseksi. Koulutuksen korkean 
laadun takaamiseksi halutaan 
ylläpitää monikansallista osallis-
tumista sekä opettajistossa että 
opiskelijoissa. Siksi Baltian maat 
toivovatkin, että niin NATO-maat 
kuin muut EU-maat ja yhteistyö-
kumppanit osallistuvat jatkossa-
kin koulun toimintaan.

Kursseja ja tutkimusta

Baltic Defence College keskittyy 
ylempään sotilaskoulutukseen. 
Tärkein koulussa järjestettävä 
kurssi on ”yleisesikuntaupseeri-
kurssi” Joint Command and Ge-
neral Staff Course (JCGSC). Kou-
lulla järjestetään myös ”ylemmän 
johdon kurssi” Higher Command 
Studies Course (HCSC), joka on 

suunnattu ylemmissä johtoteh-
tävissä toimiville sotilas- ja sivii-
livirkamiehille ja jonka tarkoituk-
sena on tukea etenkin eriasteis-
ta muutosjohtamista puolustus-
hallinnoissa. 

Siviiliyhteiskunnalle suun-
natun koulutuksen merkitys ko-
rostuu myös kolmannessa kes-
keisessä koululla toimeenpanta-
vassa kurssissa: Civil Servants 
Course (CSC) -kurssin tarkoituk-
sena on parantaa valtion virka-
miesten kykyä toimia poliittisi-
na neuvonantajina ja syventää 
heidän ymmärrystään omasta 
roolistaan puolustus- ja turval-
lisuusalan yhteisöissä. 

Baltic Defence Collegen 
tutkimuksen rooli on vastaavasti 

Meriupseeriyhdistyksen 
syysretki Viroon
Meriupseeriyhdistyksen syysretki järjestettiin tänä vuonna Viroon. Retken aiheena 

oli yhdistyksen vuositeeman mukaisesti upseerikoulutus.

V uoden yksi odotetuim-
mista kohokohdista oli 
jälleen käsillä, kun ko-

koonnuimme Länsiterminaaliin 
perjantaiaamuna 19.9.2014. Tut-
tuja kasvoja ja muutamia uusiakin 
oli bussilastillisen verran lähdös-
sä matkaan. Aamuinen lauttamat-
ka Suomenlahden eteläpuolelle oli 
omiaan saattamaan meidät me-
relliseen matkatunnelmaan.

Syysretken ensimmäise-
nä varsinaisena tutustumiskoh-
teena oli Baltic Defence Colle-
ge (BALTDEFCOL). Matka Tal-
linnasta Tarttoon sujui tutussa 
syysretken hengessä.  Joukossa 
oli yhdistyksen jäseniä vanhem-
mista kaadereista aina kadettei-
hin, ja olipa joukkoon uskaltau-
tunut muutamia nuorempiakin 
upseereita. Tutut ja uudet bussi-
seurueet olivat jo sopivasti muo-
toutuneet päästessämme perille.

Baltic Defence Collegessa 
meille tarjoiltiin kattava esitys 
koulun historiasta, nykytilasta ja 
tulevaisuuden näkymistä. Oppi-
laitoksen perimmäisenä tavoit-
teena on tarjota korkeatasoista 
sotilaallista koulutusta NATO:n 
standardien mukaan Baltian 
maiden koulutustarpeiden täyt-

Mikko Sistonen
Komentajakapteeni

Mikko SiStonen

Komentajakapteeni Seljamaa (edessä keskellä) on käynyt kadetti- ja 
esiupseerikurssinsa Suomessa.

Tapahtum
at
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tukea koululla annettavaa ope-
tusta ja parantaa tietämystä se-
kä ymmärrystä etenkin Baltian 
ja Itämeren alueen turvallisuus-
poliittisesta ympäristöstä ja siinä 
tapahtuvista muutoksista.

Koululla saatua perusteel-
lista esitystä saattoivat matka-
seurueeseen kuuluneet ”Tarton 
veteraanit” sopivasti täydentää 
omilla tarinoillaan oppilaitoksen 
25-vuotiselta taipaleelta. 

Miinisadam

Seuraavana päivänä oli aika pa-
lata Tallinnaan ja tutustua Viron 
merivoimiin. Merivoimien tuki-
kohdassa Miinisadamissa pide-
tyssä esittelyssä meille kerrot-
tiin virolaiseen tapaan suoraan 
ja avoimesti Viron merivoimien 
nykytilasta ja tulevaisuuden nä-
kymistä sekä koulutuksen jär-
jestelyistä. Esittelystä vasta-
si luontevasti merikadettiveli, 

komentajakapteeni Johan Sel-
jamaa, joka toimii tällä hetkel-
lä Viron merivoimien operaatio-
keskuksen päällikkönä. 

Suomalaisittain oli varsin 
opettavaista kuulla, mikä on 
pienen NATO-maan merivoi-
mien rooli tänä päivänä, ja mi-
tä valmiuksia heistä on tärkeää 
ylläpitää ja kehittää myös kou-
lutuksen kautta. Suomessakin 
viime aikoina keskustelussa ol-
lut isäntämaatuki (Host Nati-
on Support) ja sen edellyttämät 
valmiudet avautuivat keskuste-
luissa konkreettisten esimerkki-
en kautta. 

Läntisen sotilasliiton toi-
mintatapamallien tunteminen 
ja työskentelyvalmiudet osa-
na NATO:n suunnittelu- ja toi-
meenpanoprosesseja ovat kes-
keisessä roolissa kun tarkas-
tellaan henkilöstölle asetettuja 
vaatimuksia. Nämä seikat ovat 

osaltaan suunnanneet Viron 
merivoimien upseeriston kou-
lutuksen painopistettä etenkin 
jatko-opintojen osalta entistä 
enemmän esimerkiksi Iso-Bri-
tannian suuntaan. 

Keskeisinä henkilöstöön 
liittyvinä haasteina tuotiin esil-
le mm. henkilöstön saatavuus ja 
pysyvyys etenkin nyt kun palkka-
kilpailu on Virossa kovaa. Omat 
haasteensa henkilöstörakenteel-
le aiheuttaa myös se, ettei Viron 
merivoimiin ole valmistunut uusia 
upseereita sitten vuoden 2008 
jälkeen ennen kuin vasta tänä 
vuonna kansallisen koulutuksen 
käynnistyttyä ja ensimmäisten 
upseereiden valmistuttua. 

Erilaisia viinejä ja 
näkemyksiä

Päivän päätteeksi järjestetty wine 
tasting ja yhteinen illallinen oli-
vat lämminhenkinen ja mukava 

Mikko SiStonenBaltic Defence Collegen esittelystä vastasi koulun apulaisjohtaja, ev Axel Pfaffenrooth  
(edessä keskellä), joka oli ennen nykyistä tehtäväänsä Saksan sotilasasiamiehenä Suomessa.
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kokonaisuus. Tavallaan hieman 
raadollisesti kävi jälleen kerran il-
mi minkälaista - suomalaisittain 
aivan uutta - yrittäjyyttä suo-
malaisen alkoholipolitiikan ny-
kykehitys on tukemassa. Tämä 
oli meidän onnemme tässä ta-
pauksessa, koska emäntämme 
Petra ja Sirpa ovat selvästi löy-
täneet oivan tavan opastaa suo-
malaisia, meriupseerit mukaan 
lukien, eurooppalaisimmille juo-
matavoille myös Virossa.

Sunnuntaiaamupäivä oli 

varattu tutustumiselle Tallinnan 
merimuseoon (Lennusadama). 
Museo itsessään on jo luomuk-
sena vaikuttava kokonaisuus 
vanhoissa lentokonehalleissa. 
Vaikka sinällään samat tapah-
tumat ovat vaikuttaneet meidän 
molempien maiden ja merivoi-
mien historiaan viimeisten sadan 
vuoden aikana, on tavassa esit-
tää ne kuitenkin selvä ero. Esi-
merkkinä mainittakoon, että viro-
laisen näkökulman mukaan vuo-
det 1940–1990 olivat miehitys-

aikaa (okupatsiooni). Moni asia 
saa näin ollen varsin erilaisen tul-
kinnan. Toisella tapaa vaikutta-
vaa oli kokonainen sukellusvene 
(Lembit) keskellä näyttelyhallia.

Nuoret upseerit mukaan!

Yhdistyksen syysretki oli jälleen 
varsin onnistunut kokonaisuus 
niin ammatillisesti kuin ”aate-
matkana” hyvässä seurassa. 
Vaikka vauhti ei ikää katsokaan, 
niin ehkä ensi vuonna matkas-
sa on vieläkin useampia allekir-
joittanutta nuorempaa upsee-
ria. Näillä matkoilla aukeaa ni-
mittäin monta kummastuttavaa 
asiaa meidän omienkin meri-
voimiemme historiasta. Ajatte-
lin tästä näkökulmasta laskea 
itseni jatkossakin ”nuorisoon”. 
Erästä nuorempaa lainatakseni: 
”Voidaan me sua fabuks nimit-
tää, jos se sua miellyttää, mut-
ta kyllä mä sut ennemmin nuo-
risoon rankkaan.” Näillä aja-
tuksilla jään odottelemaan ensi 
vuotta ja uutta retkeä.

Kapteeniluutnantit Eronen ja Mäkelä antamassa ohjailunäytteitä.

Mikko SiStonen

Mikko SiStonenPientä iltapalaa Tartossa.
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T ilaisuudessa oli laivueen 
henkilöstön lisäksi kut-
suttuna entisiä laivueen 

komentajia, Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen johtoa sekä 
Helsingin laivastokillan edus-
tajat. Vaihtokatselmuksen jäl-
keen juotiin juhlakahvit Ankku-
ri-henkilöstöravintolassa. Kilta 
jakoi tunnustusta ansioituneil-
le laivuelaisille. Laivaston killan 
ansioristillä palkittiin luutnantti 
Pekka Nousiainen ja kersantti 
Niko Muukka sekä killan muis-
toristillä alikersantti Emil Inberg. 

Kahvitilaisuuden jälkeen 
ohjelmassa oli vielä laivueen 
45-juhlavuoteen liittyvä histo-

riaesitelmä. Tilaisuus oli avoin 
kaikille Upinniemen varuskun-
nassa palveleville. Kapteeniluut-
nantti, historian tutkija, Juuso 
Säämänen Maanpuolustuskor-
keakoulun Sotahistorian laitok-
selta oli valmistellut tasokkaan 
katsauksen 2. maailmansodan 
jälkeiseen merivoimien kehityk-
seen ja Vartiolaivueen syntyyn 
sekä edelleen merkittäviin ta-
pahtumiin laivueen toimintaan 
liittyen, päätyen lopulta lähihis-
toriaan ja 7. Ohjuslaivueeseen. 
Nyt kuultu ja nähty katsaus toi-
mii siemenenä suunniteltuun 
50-vuotishistoriikkiin. Sehän on 
jo viiden vuoden päästä! 

7. Ohjuslaivueen  
komentaja vaihtui
7. Ohjuslaivueen komentaja vaihtui. 30.9.2014 järjestettiin Upinniemen sotasata-

man ohjuslaiturilla vaihtokatselmus kun komentaja Juhapekka Rautava luovutti 7. 

Ohjuslaivueen komentajan tehtävät komentaja Jyri Saaniolle.

Komentaja Juhapekka Rautava 
luovutti 7. Ohjuslaivueen komen-
tajan tehtävät komentaja Jyri 
Saaniolle.

Vaihtokatselmuksen jälkeinen yhteiskuva laiturilla.

Juhapekka Rautava
Kirjoittaja oli 7. Ohjuslaivueen komentaja 29.8.2012.-30.9.2014

Tapahtum
at
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si joukoksi - suoraan merivoi-
mien komentajan alaisuuteen 
– ja samalla laivaston päätuki-
kohdaksi.

Pansioon rakennettiin no-
peasti tilapäiset miina- ja am-
musvarastot. Varsinaiset tuki-
kohdan rakennustyöt pääsivät 
käyntiin vasta talvisodan aika-
na. Tukikohtaan rakennettiin 
muun muassa laiturit, louhittiin 
luolastot sekä rakennettiin rau-
tatie, jolla oli kolme laivastollista 
pysäkkiä: keula, masto ja perä.

Tukikohdan kehittämises-
sä tärkeä rooli oli laivastoase-
man päällikkönä toimineella ko-
mentaja Eino Huttusella. Lai-
vastoaseman päätehtävinä oli-
vat sen huoltovastuulle käsket-

P ansion tukikohdan juh-
listaessa 75-vuotista 
taivaltaan saapui evp 

komentaja Visa Auvinen luen-
noimaan Pansion historiasta 
oman talon väelle.

– Turulla on Pansiotakin 
pidempi historia laivaston tu-
kikohtana. Jo 1799 Turun es-
kaaderin tukikohta sijaitsi talvel-
la Aurajoen suulla Turussa, ker-
toi Auvinen.

Suomen itsenäistymisen 
jälkeen merivoimien ainoa sota-
satama sijaitsi Helsingin Laivas-
toasemalla Katajanokalla. Silloi-
nen merivoimien kalusto koos-
tui vanhoista ja ikääntyneistä, 
venäläisiltä Suomeen jääneistä 
aluksista. Vuoden 1927 Laivas-
tolain perusteella aloitettiin meri-
voimien aluskaluston uusiminen.

Turussa oli merkittävää te-
lakkateollisuutta vuosisadan 
alussa, ja täällä rakennettiin 
merivoimille muun muassa su-
kellusveneitä, panssarilaivat se-
kä raivaajia. Uusien aluksien ra-
kennusvalvonta ja alusten testi-
ajot aiheuttivat tarpeen tukikoh-
tapalveluille telakoiden läheisyy-
destä.

Samanaikaisesti yhteis-
kunnan kannalta nähtiin läntis-
ten meriyhteyksien turvaaminen 
yhä merkittävämmäksi tekijäksi. 
Merivoimilla oli selkeä tarve saa-
da tukikohta lounaisrannikolle.

Laivaston päätukikohta 
Turkuun

Turun laivastoaseman perusta-
miskäsky annettiin 12.10.1939. 
Laivastoaseman perustaminen 
Pansioon, Turun kaupungilta lu-
nastetulle alueelle alkoi välittö-
mästi tämän jälkeen.

Laivastoasema aloitti toi-
mintansa Helsingin Laivasto-
aseman alaisuudessa, mutta jo 
vuoden lopussa Turun Laivas-
toasema määrättiin itsenäisek-

Pansio, 
merivoimien tyyssija jo 75 vuotta
Merivoimien Turussa sijaitseva Pansion tukikohta täytti lokakuussa 75 vuotta. Juhlan 

kunniaksi julkaistiin myös tukikohdan historiikki.

Susanne Hiltunen

Pansion tukikohdan 75-vuotisjuhla keräsi runsaasti iloista väkeä.

Tapahtum
at

PuoluStuSvoiMat
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tyjen alusten ja niiden asejär-
jestelmien huolto sekä aluksilla 
palvelevien merisotilaiden huol-
topalvelut. Lisäksi laivastoase-
malla annettiin koulutusta sekä 
varusmiehille että reserviläisille.

Kerran laivastoasema, 
aina laivastoasema

Moni turkulainen tuntee Pansi-
on tukikohdan edelleen laivasto-
asemana, vaikka ensimmäinen 
joukko-osasto, Turun Laivasto-
asema lakkautettiin jo vuonna 
1992. Historiansa aikana Pan-
sion tukikohdassa on toiminut 
useita joukko-osastoja.

Useiden nimi- ja organi-
saatiomuutosten jälkeen Turun 
Laivastoasemasta ja pääosas-
ta vain aluksista koostuneesta 
Rannikkolaivastosta muodostui 
1993 Saaristomeren Laivasto, 
joka vuonna 1998 yhdistyi Tu-
russa toimineen Turun Rannik-
korykmentin kanssa Saaristo-
meren meripuolustusalueeksi.

Nykyisin Pansiossa toi-
mii meripuolustusalueen lisäksi 
myös Merivoimien materiaalilai-
toksen huolto- ja kunnossapito-
yksiköitä, Merisotakoulun Tutki-
muskeskuksen osia, Sotilaslää-
ketieteenkeskuksen terveysase-

ma, Leijona Cateringin varus-
kuntaravintola, Puolustushallin-
non rakennuslaitoksen osia se-
kä sotilaskoti.

Vuoden 2015 alusta Pan-
sioon sijoittuu vain merivoimien 
sininen laivastojoukko, Rannik-
kolaivasto. Uusi Rannikkolaivas-
to poikkeaa historiallisesta Ran-
nikkolaivastosta siten, että en-
simmäisen kerran kaikki meri-
voimien taistelu- ja apualukset 
tulevat olemaan yhden komen-
tajan alaisuudessa.

Jalokivenä historiikki

Juhlavuoden kunniaksi julkaistu 
teos, Pansion tukikohta - merel-

listä toimintaa 75 vuotta, kun-
nioittaa tukikohdassa toiminei-
den joukkojen historiaa.

Teos sitoo yhteen komen-
taja evp, FT Eero Auvisen ai-
kanaan laatiman tukikohdan 
50-vuotishistoriikin ja kirjailija 
Johanna Pakolan kokoamat, 
Pansion viimeisten 25 vuoden 
tapahtumat.

Eero Auvinen kirjoitti tu-
kikohdan 50-vuotishistoriikin 
vuonna 1989. Teos oli jatkoa 
hänen 10 vuotta aiemmin kir-
joittamalleen esitykselle Turku 
Merivaruskuntana. Pakola on 
kirjoittanut aiemmin useita kir-
joja Rannikkotykistöistä ja lin-
nakkeista.

Pansion alueella toiminut 
laivaston tukikohta on ollut vuo-
sien varrella lukuisien organi-
saatiouudistusten näyttämönä. 
Mikään uudistus ei kuitenkaan 
ole vähentänyt tukikohdan ja si-
tä myöten Saaristomeren mer-
kitystä merellisessä puolustuk-
sessamme.

Saaristomeren meripuolustusalueen komentaja, kommodori Timo  
Hirvonen kiitti tukikohdan 75-vuotishistoriikin kirjoittanutta Johanna Pakolaa.

Tukikohdassa aiemmin työskennelleillä oli paljon yhteisiä hauskoja muis-
toja jaettavanaan.

PuoluStuSvoiMat

PuoluStuSvoiMat
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N äin muutosten, lak-
kautusten ja merivoi-
mauudistuksen aika-

na tuli taas kerran esille kysy-
mys siitä, kuka tai mikä huoleh-
tii jatkossa rannikkotykistön pe-
rinteiden vaalimisesta ja tallen-
tamisesta. Nyt jos koskaan oli-
si aika puhaltaa yhteen hiileen.  

Yhtenä asiana on tullut esil-
le perinne- yms. yhdistysten nä-

kyvyyden parantaminen ja sii-
hen liittyen Rannikon Puolus-
taja -lehden käyttö. Esim. kun 
Kotkassa oli vielä oma joukko-
yksikkönsä, Kaakonkulman ta-
pahtumista voitiin kertoa leh-
dessä Kotkan Rannikkopatal-
joonan nimikkeen alla. Nyt tä-
tä mahdollisuutta ei ole.

Nyt muutosten aikana olen 
ehdottomasti sitä mieltä, et-

tä lehdessä pitäisi esittää kaik-
kien rannikkotykistön (ja tarvit-
taessa laivaston) perinteiden ja 
puolustushaaran muun aatteel-
lisen toiminnan kanssa tekemi-
sessä olevien yhdistysten yhte-
ystiedot, riippumatta siitä tilaa-
vatko ne lehteä tai ei. Muuten 
on vaarana, että ”yhteinen jul-
kaisumme” unohtaa yhdistykset 
(vast.), joilla ei muilla tavoin ole 
voimia pysytellä pinnalla.

Yhteistoiminnalla 
eteenpäin?

Yhteistoimintaa eri perinneyh-
distysten ja kiltojen kesken on 
esitetty useita kertoja, mut-
ta lopputuloksena on ollut lä-
hinnä henkilötasolla tapahtu-
va yhteistyö. Rannikkotykis-
tön perinneyhdistys haluasi ol-
la kaikkien perinneyhdistysten 
katto-organisaatio, mutta sel-
laista mandaattia yhdistyksellä 
ei varsinaisesti ole. Mitään val-
lankaappausta ei haluta tehdä, 
ja resursseja, joilla muita yhdis-
tyksiä voisi houkutella yhteis-
työhön, ei ole. Rt:n perinneyh-
distys yrittää kuitenkin käytös-
sä olevilla resursseilla kehittää 
yhteistyötä. Olisiko myös aika 
ryhtyä keskustelemaan yhden 

Rannikkotykistön 
perinteiden tallentamisesta
Rannikon Puolustaja – yhteinen julkaisumme?

Ove EnqvistTapahtum
at

ove enqviSt
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yhteisen katto-organisaation 
luomisesta esim. yhdistämällä 
Rt:n perinneyhdistys ja Ranni-
kon Puolustajain kilta?

Mihin perinteet 
tallennetaan?

Merikeskus Forum Marinum 
Turussa on merenkulun valta-
kunnallinen erikoismuseo, mut-
ta myös merivoimien historian 
museo. Toistaiseksi pääpaino 
on ollut laivaston historian tal-
lentamisessa, mutta viime aikoi-
na on syntynyt voimakas tahto-
tila myös rannikkotykistön his-
torian tallentamiseen. Kyse on, 
niin kuin usein ennenkin, re-
surssien riittävyydestä. Tähän 
on jo luotu toimiva yhteistyö eri 
vapaaehtoisjärjestöjen ja tutki-
joiden kanssa, ja tulemme jat-
kossa toivottavasti kuulemaan 
enemmän tästä toiminnasta.

Eräs hyväksi koettu tapa 
perinteiden tallentamiseen on 
julkaisutoiminta, erilaiset kirjat 
ja lehtikirjoitukset. Kirjojen kir-
joittamista on toisinaan vierok-
suttu ja pidetty tutkijoiden yksi-
noikeutena. Kirjoittamiseen löy-
tyy kuitenkin varmasti apua. Tä-
nä vuonna kokeiltiin lisäksi yh-
teisen rannikkokirjallisuuden 
osastoa Helsingin kirjamessuil-
la. Jos kokeilu koetaan onnistu-
neeksi, voimme ehkä nähdä tä-
män osaston messuilla jatkos-
sakin – ehkä laajennettuna koko 
puolustushaaraa koskevan kir-
jallisuuden osastoksi.

SOME (sosiaalinen media) 

suo myös mahdollisuuksia pe-
rinteiden tallentamiseen. Naa-
makirjassa, Facebookissa, on 
jo ainakin kolme rannikkotykis-
töä koskevaa ryhmää (Suomen 
rannikkotykistö, Rannikkotykis-
tökoulu ja Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökilta), joissa ajoit-
tain käydään vilkastakin keskus-
telua rannikkotykistön historias-

ta ja perinteistä. Lisäksi Rt:n pe-
rinneyhdistyksen internet-sivuil-
la, http://www.rannikkotykisto.fi, 
on toivottavasti jatkossa enem-
män aselajin perinteisiin liittyvää 
tietoa. Ei pidä myöskään unoh-
taa Rannikon Puolustajan sivu-
ja, http://www.rannikonpuolus-
taja.fi, joilta löytyy mm. koko leh-
den arkisto.

ove enqviSt
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Järjestöt

M eriupseeriyhdistyksen elo-
kuun 2014 kuukau-

sikokous järjestettiin merivoi-
mien tämän vuoden pääharjoi-
tuksen Northern Coasts 2014 
(NOCO-14) aloitusvaiheen ”Pre-
sail” viikonloppuna Turussa meri-
keskus Forum Marinumin tiloissa.

Kaptl Klaus Ericsson esit-
teli yhdistyksen jäsenille kan-
sainvälisen koulutuksen mah-
dollisuuksia käyttäen esimerk-
kinä omaa urakiertoaan. Hän 
painotti kansainvälisten koulu-
tusten ja KV-tehtävistä saatu-
jen kokemusten merkitystä kai-
kille upseereille. Yhdistyksen jä-
senille tarjottiin myös pientä esi-

makua NOCO14-harjoituksesta, 
sen kulusta ja tavoitteista. Har-
joitus herätti kuulijoissa suurta 
mielenkiintoa.

Kokouksemme päätteeksi 
saimme myös kunnian tutustua 

NOCO -harjoitukseen osallistu-
vaan tanskalaiseen Iver Huitfel-
dt –luokan fregattiin, HDMS Pe-
ter Willemoesiin. Iver Huitfeldt 
–luokan aluksia on rakennettu 
kolme kappaletta. HDMS Peter 
Willemoes on alusluokkansa toi-
nen ja otettu käyttöön vuonna 
2012. Alusluokka perustuu pit-
kälti kokemuksiin ja runkoratkai-
suihin, jotka on kerätty hieman 
vanhemmalta Absalon-luokalta.

Yhdistyksemme pääsi nä-
kemään uuden alusluokan kaik-
ki hienoudet konehuoneesta ko-
mentosiltaan ja ihastelemaan tä-
män kokoluokan fregatin hienoja 
tilaratkaisuja. Aluskierros päättyi 
helikopterihangaariin, missä vie-
railijoille tarjottiin mahdollisuus 
keskustella aluksen henkilöstön 
kanssa kevyen tarjoilun kera.

Yliluutnantti 

Henri Savisaari

Meriupseeriyhdistys Turussa
– Kansainvälinen upseerikoulutus ja monikansallinen NOCO-14 harjoitus

Meriupseeriyhdistys
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Järjestöt

M eriupseeriyhdistyksen 
91. vuosipäivää vietettiin 

perjantaina 24.10.2014 Meriso-
takoululla.

Perinteiseen tapaan lasket-
tiin yhdistyksen seppele sanka-
ritaululle ja nautittiin merimies-
ten rommit laivakorpun kera.

Tilaisuudessa julkistettiin 
yhdistyksen vuoden jäsen. Me-
riupseeriyhdistyksen vuoden jä-

sen 2014 on komentajakaptee-
ni Jyrki Myllyperkiö. Komenta-
jakapteeni Myllyperkiö on toimi-
nut pitkään ja ansiokkaasti yh-
distyksen hyväksi. Hän on toi-
minut mm. yhdistyksen sihtee-
rinä, hallituksen jäsenenä, hoi-
tanut yhdistyksen taloutta se-
kä osallistunut usean Suomi 
Merellä -julkaisun toimittami-
seen. Komentajakapteeni Myl-

lyperkiö sai  vuodeksi haltuun-
sa hopeisen “Tonin tuopin”, jon-
ka yhdistykselle on lahjoittanut 
kunniajäsen, komentajakaptee-
ni Antonio Veltheim.

Vuosipäiväkokouksen esi-
telmän piti merivoimien tutki-
muspäällikkö, komentajakap-
teeni Jan Brunberg Merivoimien 
esikunnasta.

Meriupseeriyhdistys 91 vuottaMeriupseeriyhdistys Turussa
– Kansainvälinen upseerikoulutus ja monikansallinen NOCO-14 harjoitus

Meriupseeriyhdistys
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Järjestöt

Meripuolustuspäivä Merisota     koululla

Sininen Reservi

Mistä kaikki alkoi

Vuonna 2001 silloinen Sininen 
Reservi ry:n puheenjohtaja Rei-
jo Telaranta saattoi yhteistyös-
sä Merivoimien kanssa alkuun 
merkittävän perinteen, Meripuo-
lustuspäivän. Silloinkin osallis-
tujat kokoontuivat Suomenlin-
naan Merisotakoululle.

Siitä lähtien Sininen Reser-
vi ry ja Merivoimat ovat vuosit-
tain koonneet lähes 100 ihmi-
sen joukon kuulemaan esityksiä 
Meripuolustuksesta ja ajankoh-
taisista aiheista. Perinne on löy-
tänyt paikkansa, ja muutaman 
viime vuoden ajan on seminaa-

ripäivään myös kuulunut panee-
likeskustelu päivän aiheista.

Tänään

Meripuolustuspäivä järjestettiin 
25.10.2014 Merisotakoulussa 

Lippueamiraali Juha Vauhkonen ja kommodori Olavi Jantunen.

Meripuolustuspäivän osallistujat.

Mika kuutti

Mika kuutti
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Järjestöt

Meripuolustuspäivä Merisota     koululla
Suomenlinnassa. Sininen Re-
servi ry:n puheenjohtaja Robin 
Elfving avasi 14. Meripuolustus-
päivän.

Komentaja Jukka Mustola, 
Merisotakoulun apulaisjohta-
ja esitti Merisotakoulun terveh-
dyksen seminaariväelle.

Merivoimien ajankohtais-
katsauksen piti oman Merivoi-
mien komentaja, kontra-amiraali 
Kari Takanen. Esityksessään Ta-
kanen taustoitti esitystään Itä-
meren tilanteella jatkaen Meri-
voimien tehtäviin. Vuoden 2015 
alusta voimaan astuvat muutok-
set Merivoimissa tuovat nykyis-
ten Saaristomeren ja Suomen-
lahden Meripuolutusalueiden ti-
lalle uudet joukko-osastot, Ran-
nikkolaivaston Pansioon Turkuun 
ja Rannikkoprikaatin Upinnie-
meen Kirkkonummelle.

Ajankohtaiskatsauksessaan 

puheenjohtaja Robin Elfving 
nosti esiin Sininen Reservi ry:n 
tämän vuoden kolme päätee-
maa: jäsenyhdistysten yhteistoi-
minnan, tiedottamisen ja Linna-
keveneviirikön toiminnan aloitta-
misen. Yhteysupseeritoiminnas-
sa on tänä vuonna toteutettu 4 
tapahtumaa, edustaen 165 ker-

taus- ja 22 vapaaehtoinenhar-
joitus vuorokautta. Vuosi sitten 
avatut yhdistyksen Facebook-si-
vut odottavat lisää peukuttajia!

Forum Marinumin toimitus-
johtaja, kommodri evp Jaakko 
Tikka kertoi kuulijoille Merivoi-
mien historian tallentamiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä ja suunni-

Majurit Ilpo Kleemola, Jyri Hollmen ja Dieter Flemmich.

Vara-amiraali Esko Illi ja kommodori evp Jaakko Tikka. Kontra-amiraali Kari Takanen.

Mika kuutti

Mika kuutti Mika kuutti

Sininen Reservi
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telmista. Tikka painotti, että So-
tilasmuseokenttä on yhä keskei-
semmässä roolissa veteraanien 
perinnön,maanpuolustustahdon 
ja suomalaisen identiteetin siir-
tämisessä tuleville sukupolville. 
Visionsa mukaan Forum Mari-
num on laajasti verkostoitunut 
korkeatasoinen museo ja merel-
listen kulttuuri- ja matkaikupal-
velujen tuottaja ja kehittäjä sekä 
tapahtuma- ja kohtaamispaikka-
na aktiivinen toimija.

Tämän vuoden Meripuo-
lustuspäivän teemana oli Min-
ne menet eurooppa? Aihe on 
lähiaikojen tapahtumien valos-
sa erittäin mielenkiintoinen ja 
ajankohtainen. Teeman alusta-
jina toimivat suurlähettiläs Har-
ry Helenius, tutkija Charly Sa-
lonius-Pasternak Ulkopoliittises-
ta instituutista ja tutkija Hanna 
Smith Aleksanteri Instituutista. 

Alustusten jälkeistä paneelikes-
kustelua johti professori Henrik 
Meinander Helsingin yliopistol-

ta. Seminaarin osallistujat esit-
tivät aktiivisesti kysymyksiä ja 
keskustelu kävi vilkkaana.

Perinteiseen tapaan kes-
kustelun jatkot käytiin Meripuo-
lustuspäivän vastaanotolla, ver-
kostoitumisen merkeissä.

Tulevaisuus

Vuoden 2015 Meripuolustus-
päivä järjestetään Turussa. Tälle 
hyvälle ja tärkeälle perinteelle on 
ehdottomasti paikkansa. Hyväs-
sä ja tiiviissä yhteistyössä Meri-
voimat ja Sininen Reservi!

Mika Kuutti

Paneelin puheenjohtaja professo-
ri Erik Meinander sekä jäsenet tut-
kija Charly Salonius-Pasternak, 
suurlähettiläs Harry Helenius ja 
tutkija Hanna Smith.

Lippueamiraalit Pertti Malmberg, Antero Karumaa ja kontra-amiraali 
Veli-Jukka Pennala.

Puheenjohtaja Poppe Karanko ja komentaja Juhapekka Rautava.

Mika kuutti

Mika kuutti
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M erivoimien komentaja 
kontra-amiraali Kari Ta-

kanen on myöntänyt Sinisen 
Reservin ansioristit kommodo-
ri Markus Aarniolle, kommodori 
evp Henrik Nysténille, insinööri 
Reima Mäkeläiselle ja kuljettaja 
Timo Lehdolle. 

Ristin myöntäjä kont-
ra-amiraali Kari Takanen ja Si-
ninen Reservi ry:n puheenjohta-
ja Robin Elfving luovuttivat an-
sioristit Meripuolustuspäivässä 
Suomenlahden Meripuolutus-
alueen komentaja, kommodori 
Markus Aarniolle ja Sininen Re-
servi ry:n hallituksen jäsenen Ti-
mo Lehdolle.

Lisäksi puheenjohtaja El-
fving on myöntänyt seuraavil-

Palkitsemiset

Mika kuutti

Mika kuutti

Sininen Reservi

Hallituksen jäsen Timo Lehdolle luovutettiin  Sinisen Reservin ansioristi.

Markus Aarniolle luovutettiin  Sinisen Reservin ansioristi.

le henkilöille Sinisen Reservin 
ansiomitalit kapteeniluutnantti 
Henri Lavi, yliluutnantti Janne 
Larjava, kapteeniluutnantti Sa-
mu Rautio ja KTM Bernt Ehr-
nrooth.

Sininen Reservi ry onnitte-
lee palkittuja! 

Mika Kuutti
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Turun Laivastokillan 
syyskokous

Turun Laivastokilta

K illan sääntömääräinen 
syyskokous oli kutsuttu 

koolle lokakuun 28. syysiltaan 
hyvin perinteiseen Heikkilän so-
tilaskotiin, yläkerran kokoustiloi-
hin, aivan Merivoimien esikun-
nan naapuriin. Paikalle oli saapu-
nut killan 25 aktiivia henkilöä ja 
mikä mukavinta, näimme uusia 
ja myös nuoria kasvoja paikalla.

Killan puheenjohtaja Jou-
ni Aho toivotti syyskokousväen 
tervetulleeksi. Ennen varsinai-
sen kokouksen alkamista Aho 
pyysi väkeä kaatamaan itselleen 
kahvia ja käymään Sotilaskodin 
tuinnetusti herkullisen täyteka-
kun kimppuun.

Saaristomeren meripuolus-

tusalueen esikuntapäällikkö ko-
mentaja Timo Korpela oli kut-
suttu pitämään kokousesitelmä, 
jonka aiheeksi hän oli valinnut 
lyhyen katsauksen Merivoimien 
ajankohtaisiin aiheisiin. Korpe-
la loi katsauksen Merivoiminen 
nykytilaan, merivoimauudistuk-
seen sekä hankkeisiin. Nautim-
me kahvia ja kakkua mielenkiin-
toisten aiheiden parissa.

Komentaja Timo Korpe-
lan esityksen jälkeen killan pu-
heenjohtaja avasi syyskokouk-
sen käsittelemään sille säännöis-
sä määrättyjä asioita. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin killan 
puheenjohtaja Jouni Aho ja sih-
teeriksi killan sihteeri Seppo Sun-

dell. Pöytäkirjan tarkastajiksi va-
littiin Reino Varinowski ja Kauko 
Kottonen. Käsiteltiin ja vahvistet-
tiin toimintasuunnitelma vuodel-
le 2015. Jäsenmaksuksi päätet-
tiin 20 euroa ja sen eräpäiväk-
si päätettiin 28. 2. 2015. Halli-
tuksen erovuoroisten tilalle valit-
tiin seuraavat henkilöt; Päätettiin, 
että varapuheenjohtajana uudel-
la kaudella jatkaa Jarmo Holm 
ja hallituksen jäseninä uudella 
kaudella jatkavat Rami Kuusto-
nen, Seppo Kaila ja Kalevi Ylis-
tö. Uudeksi hallituksen jäsenek-
si kokous valitsi Jukka Harjamä-
en. Hallituksessa jatkavat en-
si syyskokoukseen saakka Ulpu 
Honkasalo, Helena Korpi, Seppo 
Sundell ja Kyösti Rantanen. Va-
littiin toiminnantarkastajaksi Kai-
ja Laitinen ja varalle Jouko And-
ström. Kokous valitsi myös eh-
dokkaat Laivaston Killan halli-
tukseen Kalervo Ylistö ja hänen 
henkilökohtaiseksi varamieheksi 
Eino Kostian, Reino Varinowski 
ja hänen henkilökohtaiseksi va-
ramieheksi Mika Hirvonen. Vara-
puheenjohtajaehdokkaaksi valit-
tiin Olavi Niskanen. Syyskokous 
päätti hallituksen esityksen pe-
rusteella muuttaa killan sääntö-
jen pykäliä 6 ja 7. Kokous päät-
tyi klo 19.30.

Seppo Kaila

Komentaja Timo Korpela ja puheenjohtaja Jouni Aho.

SePPo kaila
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P ohjanlahden Laivastokillan 
jäseniä osallistui sunnun-

taina 26.10. Jääkäripataljoona 
27 perinneyhdistyksen matkalle 
Maksamaan saaristossa olevalle 
aselaiva Equityn muistomerkil-
le. Equityn tarina liittyy olennai-
sesti jääkäriliikkeeseen ja Suo-
men itsenäistymiseen, sillä kul-
kihan aktivistien etappitie muun 
muassa Maksamaan saariston 
kautta Ruotsiin. S/S Equity oli 
alun perin englantilainen rahti-
laiva, jonka saksalaiset kaappa-
sivat ja ottivat omaan käyttöön-
sä. S/S Equity lähti lokakuun 
27. päivä vuonna 1917 Danzi-
gista kohti Suomea tarkoitukse-
na vahvistaa valkoisen armei-
jan aseistusta. Aluksella oli las-
tinaan 6500 kpl venäläistä Mo-
sin-Nagant kolmen linjan jalka-
väkikivääriä, 500 Mauser-pis-
toolia, 30 Maxim –konekivääriä, 
4500 käsikranaattia ja 2,6 mil-
joonaa patruunaa. Aluksen las-
tista purettiin puolet 31. päivän 
yönä Vesterön saarelle. Paikal-
liset kalastajat kuljettivat aseet 
salaa maihin, jossa ne piilotet-
tiin eri yksityistaloihin. Voi vain 
kuvitella, millaisissa olosuhteis-
sa purkaminen tehtiin; pilkko-
pimeässä venäläisiä patrulleja 
ja vartioaluksia peläten. Laivan 
ohjaaminen Pohjanlahden tun-
netusti kivikkoisessa saaristos-
sa pilkkopimeässä vaati luotsil-

ta melkoista ammattitaitoa. Teh-
tävässä kuitenkin onnistuttiin ja 
aseet saatiin myöhemmin jae-
tuksi suojeluskunnille. Aseiden 
jakelun organisoivat laivan mu-
kana saapuneet kahdeksan jää-
käriä. Loput aselastista purettiin 
päivää myöhemmin pohjoisem-
pana Larsmossa Pietarsaaren 
ulkopuolella.

Aselastin purkamispaikal-
le on aikoinaan pystytetty lip-
putanko ja kiveen kiinnitet-
ty muistolaatta. Noin parikym-
mentä matkalle osallistunutta, 
mukaan luettuna laivastokilta-
laiset, kunnioitti lipunnostoa ja 
seppeleen laskua muistomer-
killä. Tämän jälkeen siirryttiin 

Beata Vesterön, jääkäriliikkeen 
etappitietä käyttävien aktivistien 
auttajan muistokivelle, jolle las-
kettiin kukkalaite. Matkan päät-
teeksi herkuteltiin saaristotila 
Varpin lohikeitolla ja jälkiruoak-
si isäntä Erkki Mendelin tarjosi 
kattavan esityksen Equitystä ja 
alueen etappiteiden historiasta 
tilansa yksityismuseossa. 

Saaristotila Varppi ja Equi-
tyn tarina ovat tuttuja Pohjan-
lahden Laivastokillan jäsenille. 
Viimeksi Equityn muistokivellä 
käytiin vuonna 2011, kun val-
takunnalliset laivastokiltapäi-
vät järjestettiin meren henges-
sä saaristotila Varpissa.

Teuvo Roden

Equity
Laivastokiltalaiset historian jäljillä

Pohjanlahden Laivastokilta

Equityn muistokivellä. Vas. Lehtimäki killasta, nauhan tekstiä lukee 
saaristotila Varpin isäntä Jussi Mendelin, oik. Stefan Nykvist, Maxmo 
Militärhistoriska Förening rf:n perustajajäsen. Tilannetta ikuistaa Raimo 
Latvala Jp 27:n perinneyhdistyksestä.

teuvo roden
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Sukeltajakilta vierailulla Liepajassa

Vierailun isäntänä toimi komentaja Jurijs Timofejevs (vasemmalla), joka 
koulutuskeskuksen puolelta ojentamassa plakettia Sukeltajakillan edusta-
jalle Dennis Hamro-Drotzille.

L aivaston sukeltajakilta jär-
jesti 18.10.2014 tutustu-

miskäynnin Latvian sotilastuki-
kohtaan Liepajassa. Ohjelmaan 
kuului vierailu kollegoiden luo-
na sukelluskoulutuskeskuksel-

la, tutustuminen jääkärien v. 
1918 valakirkkoon sekä Karos-
tan alueen linnoituslaitteisiin. 
Karostan varuskunta-alueen 
historia ulottuu 1800-luvulle, 
missä viimeisimpänä on toimi-

nut Neuvostoliiton armeijan tu-
kikohta. Päivä huipentui yhtei-
seen illalliseen paikallisessa ra-
vintolassa ”sukeltajarutiineja” 
muistellen ja uusia suunnitellen.

Matka Liepajaan alkoi lau-
antaina Riiasta, jonne lennet-
tiin omatoimisesti joko samana 
aamuna tai edeltävänä päivä-
nä. Liepajan sotilastukikohdas-
sa sukeltajakiltalaiset ja heidän 
vaimonsa otti vastaan sukeltaja-
koulutuksesta vastaava komen-
taja Jurijs Timofejevs.

Vierailun aikana esiteltiin 
Baltian laivastojen sukelluskou-
lutuskeskusta (Baltic Naval Di-
ving Training Center, eli BNDTC) 
sekä sen toimintaa. Tilaisuuden 
järjestelyistä vastasi killan vara-
puheenjohtaja Jarmo Kuusinen.

Koulutuskeskuksen tilat 
ovat modernit käsittäen hotel-
litason majoituksen, koulutusti-

Sukeltajakiltalaiset koulutuskeskuksen harjoittelualtaalla. Taustalla koulutuksen esittelyyn liittyvää rekvisiittaa.

JarMo kuuSinen

JarMo kuuSinen

Laivaston Sukeltajakilta
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Jääkäripataljoona 27:n muisto-
laatta, Liepajan evankelis-luterilai-
nen kirkko.

lat sekä hulppean harjoittelual-
taan. Keskuksen varusteisiin 
kuului konttiin pakattu paine-
kammio, joka on käytettävissä 
keskuksen tiloissa. Keskus pal-
velee painehoitoa vaativissa ta-
pauksissa Baltian alueella. 

Vierailun jälkeen kiltaveljet 
kävivät tutustumassa Liepajan 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, 
jossa Jääkäripataljoona 27:n jää-
kärit vannoivat valan Suomen 
lailliselle hallitukselle ennen Suo-
meen lähettämistä helmikuussa 
1918. Kirkossa on tapahtumasta 
muistolaatta kirjoituksineen sekä 
pieni alttaripöytä, jolla on Suo-
men lippu ja kukkavihko veteraa-
nien muistoksi.

Matkaa jatkettiin Liepajan 
pohjoispuolelle Karostaan, jos-
sa tutustuimme alueen valtaisiin 
linnoitusrakenteisiin. Alueella on 
toiminut mm. Neuvostoliiton ar-
meijan tukikohta, joka paikalli-
silta oli kiellettyä aluetta. Tuki-
kohta on ollut Neuvostoliiton 
suurin laivastoasema Itämerel-

lä ja alueella on parhaimmillaan 
ollut 15 000 hengen miehitys.

Karostan ja kaupunkikier-
roksen jälkeen majoituimme ho-
telli Livaan ja valmistauduimme 
illalliselle. Illallinen pidettiin ma-
joituksen lähellä perinteikkääs-
sä ravintolassa, jonka oma tie-
dustelupartiomme Hamro-Drotz, 
Eichholz ja Lönnblad ansiok-
kaasti löysivät.

Ilta sujui sukeltajien tapaan 
syvällä mutta hyvässä hengessä 
- vaativaa koulutusta, tiukkoja ti-
lanteita ja tarmokkaita koulutta-
jia muistellen, unohtamatta uu-
sia ja mielenkiintoisia suunnitel-
mia, joita jokaisella tuntui tuona 
iltana oleva.

Erinomaisen illan jälkeen 
jatkoimme aamulla Riiaan pa-
luulennolle. Ennen lentoa eh-
dimme poiketa Riian Sotamuse-
on näyttelyssä, jota voi vahvasti 
suositella tutustumisen arvoiseksi 
niin sotahistoriasta ja -tekniikas-
ta kiinnostuneille kuin muillekin.

Paluumatkalla suunnitelmis-

sa oli jo seuraava vierailu Norjaan, 
josta Baltian ja muiden Nato-mai-
den sukeltajakouluttajat hakevat 
oppejaan koulutukseen. 

Jarmo Kuusinen
kipinämies

Laivaston Sukeltajakilta ry

JarMo kuuSinen

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

www.rannikonpuolustaja.fi

Sukeltajakilta vierailulla Liepajassa

Laivaston Sukeltajakilta
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L ehden ilmestymisaikaan 
mennessä on taas muuta-

ma aktiviteetti sekä uutena toi-
mintamuotona oleva syyskoko-
us jo historiaa, ja näin kirjoitus-
päivänä 30.10. voi vain arvella, 
ketkä ovat hallitusvastuussa, jo-
ko sitten jytkyn tuloksena tai il-
man sitä!

Kilta teki 34 hengen voi-
min matkan Reposaareen 28.9. 
ja matkalaiset olivat tyytyväisiä 
aurinkoisen syyspäivän antiin. 

Matkanjohtaja Mikael Kaskelo 
perehdytti reippaat matkalaiset 
Reposaaren historiaan. Sitä jo-
pa ajateltiin pääkaupungiksi hy-
vien sisämaavesireitin sekä län-
sinaapuriamme olevan sijaintin-
sa vuoksi! Erinomaisena paikal-
lisoppaana toimi Raimo Suomi-
nen, ja saimme kuulla ja näh-
dä paljon, mm. Canet 152/45 
C-rannikkotykin, johon ei kuu-
lu suuhidastinta! Ensimmäi-
nen stoppi kohteessa oli Torpe-

dovene S2:n muistomerkki Re-
posaaren kuuluisan kantikkaan 
tunturikirkon edustalla. Toises-
sa kuvassa olemme siirtymäs-
sä selvästi rantaan lyövien kuo-
hujen partaalta metsän siimek-
seen, linnakepuistoon. Kolmas 
kuva on mainitun suujarrutto-
man Canet’n luota (kuvat Mi-
kael Kaskelo).

Ohjelmaan kuului puikke-
lehtiminen pitkin poikin ”kau-
punkia”, johon sisältyi erään 
kuuluisan tangolaulajan Flori-
dan rekkareissa olevan auton 
bongailua erikohteissa, nopea 
kaveri siirtymään! Pisteenä i:n 
päällä oli suussa sulavan mau-
kas lounas perinteisen ”Kala-ra-
vintolan” kalapöydästä – voiko 
parempaa olla!

Matkalla Reposaaresta 
näimme Mäntyluodon puolella 
tämän näyn. Piti oikein zooma-
ta nimeä ja katsoa netistä. Se 
oli suuri merikuljetusten erikoi-
salus Mighty Servant 1, joka oli 
viemässä rautakourien tekeleen 
maailman meriä jonnekin. 190 
m pitkä ja 40 m leveä alus voi 
ottaa kelluvan rakenteen kyy-
tiinsä syvyyttämällä itsensä ja 
ottaa lastin uitettuna päällensä. 
Hakekaapa nimellä hurjat kuvat 
netistä!

Viimeinen vierailukohde 
Porissa oli Käppärän hautaus-
maalla oleva Juseliuksen maus-
oleumi. Mahtavan viimeisen le-

Joulukuu 13.12. miniristeily Turku-Tukholma-Turku

24.12. Jouluaaton kunniavartiot

Vuonna 2015 jatkuvat taas kahvitapaamiset kuukauden ensim-
mäinen keskiviikko klo 14 Forumin Rossossa 

Uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallissa kuukauden toinen 
keskiviikko klo 10.

La 7.2. MPKL ry:n perinteinen turvallisuuspolitiikan 
seminaari Santahaminassa.

Turun Rannikkotykistökilta

Mikael kaSkelo
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posijan 11-vuotiaana kuolleelle 
tyttärelleen Sigridille rakennut-
tanut teollisuusmies Fritz Art-
hur Juséliuksen oma sarkofagi 
on niin ikään mausoleumissa.

28.10. oli vierailukohteena 
Sandvik Mining and Construc-
tion Turussa. Jos musiikiter-
miä voisi käyttää, niin se olikin 
Haevy Metal –miesten juhlaa. 
Jos suurimmat dumpperit pai-
navat jo itsessään yli 63 tn, ot-
taen saman verran vielä lastia, 
niin muusta ei voi oikein pu-
hua. Suurin kuljettaa jopa 80 
tn kerrallaan! Suurimman las-
tarin eli kauhakuormaajan jätti-
mäisen kauhan nettokuorma on 
25 tn. Siinä jo raavas lapiomies 
saa tehdä hiki hatussa töitä py-
syäkseen perässä! Kuvan lasta-
ri on sähkökäyttöinen, virta tu-
lee kaapelia myöten koneeseen.

Toimintasuunnitelma on 
joulukuun jäljellä olevalta osalta 
seuraava. Mahdolliset aikatau-
lumuutokset tulevat Turun Sa-
nomien kiltapalstalle ja sen ne-
tin tapahtumakalenteriin sekä 
omille kotisivuillemme. Samoin 
uusista kohteista informoidaan 

mainittujen kanavien kautta.
Kilta toivottaa Rannikon 

Puolustaja – lehden lukijoille rau-
haisaa joulua sekä myötäistä me-
rituulta vuodelle 2015!

Killan tiedottaja 

Mikael Kaskelo

Mikael kaSkelo

Mikael kaSkelo

Turun Rannikkotykistökilta
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

R annikkojääkärikillan vuo-
den 2014 toimintasuunni-

telmaan on kirjoitettu seuraavasti:
Vuosi 2014 on killan 49. 

toimintavuosi. Killan toiminnan 
keskeisenä tavoitteena on ran-
nikkojääkärien maanpuolustus-
tahdon ja yhteishengen ylläpi-
täminen. Jäsenistön keskuudes-
sa tapahtuvaa toimintaa pyritään 
jatkuvasti kehittämään siten, että 
yhä useamman rannikkojääkärin 
kiinnostus vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa kohtaan kas-
vaa. Tavoitteina ovat myös killan 
tunnettuuden lisääminen, jäsen-
määrän kasvattaminen sekä jä-
senistön aktivoiminen.

Osin on onnistuttu, osin ei. Kilta 
on ollut järjestämässä tilaisuuk-
sia, joissa on varusmiehille, tule-
ville reservin rannikkojääkäreille, 
kerrottu killan toiminnasta. Sa-
malla on toivottavasti lisätty hei-
dän viihtyvyyttään ja sitä kaut-
ta maanpuolustustahtoa. Kilta 
on ollut vahvasti vaikuttamassa 
MPK:n meripuolustuspiirin ran-
nikkojääkärikurssien (koulutta-
jakoulutus, selviytymiskurssi ja 
kajakkivaellus) toteutumisessa. 
Kilta omalta osaltaan mahdollis-
ti NOCO 2014:n AMPH FINCO-
Y:n eli kansainvälisen rannikko-
jääkäriyksikön NATO-evaluoin-
nin sekä Rannikkojääkärikoulun 
6. kurssin rannareiden (Upinnie-
messä 1984-1985) 30 v. kurs-

Yhdessä asetettuja tavoitteita            kohti
mä lehti on kolahtanut postilaa-
tikkoihimme, Talvisodan muis-
toja ja adventin lauluja -konser-
tin annista on nautittu Upinnie-
men Merikappelissa, sekä Ve-
sistökauden päättäjäiset pidetty 
Kirkkonummella.

Hyviä uutisia siis! Kovasta 
yrityksestä huolimatta joitakin, 
merkittäviäkin tapahtumia on 
peruttu – osallistujia ei ole ollut 
tarpeeksi. Jouduimme mm. pe-
rumaan retken Brysseliin ja Ar-
denneille vähäisen kiinnostuksen 
vuoksi. Uusien jäsenien mukaan 
saaminen ja varsinkin aktivoimi-
nen ontuu, ampumatoimintaa ei 
saada kunnolla vauhtiin. Vaikka 
perinteistä sekä jäsenhuollosta 
yritetään pitää pienillä resursseil-
la mahdollisimman hyvää huol-
ta, paremminkin asiat voisivat ol-
la. Se kriittinen, aktiivinen massa 
puuttuu edelleen. Sinisen Reser-
vin yhdistysten välinen yhteistyö 
voisi olla huomattavasti laajem-
paa, jotta pienentyviä, valitetta-
vasti vanhenevia resursseja voi-
taisiin rationalisoida. Hyvä alku 
on Nyland Brigads Gillen järjes-
tämä Res Ursus -kilpailu, jossa 
rannikkojääkärit ovat olleet mu-
kana.

Tavoitteita on siis saavutet-
tu, vaan vielä on tavoiteltavaa. 
Ensi keväälle on jo suunniteltu 
uutta osallistumista Viron lasku-
varjohyppykursseille. Olkaa kuu-
lolla! Samoin ensi vuoden killan 

sitapaamisen, ja oli tapahtumas-
sa mukana vahvasti. Myös Tu-
russa merivoimien vuosipäivän 
tilaisuuksissa rannikkojääkärit 
olivat mukana ja tekivät omalta 
osaltaan vapaaehtoista maan-
puolustusta tutuksi paikalla ol-
leelle yleisölle. Rannikkojääkä-
reiden uudet kajakit ovat olleet 
hyvin käytössä, samoin majat, 
joissa kajakit lähtökohtaisesti 
säilytetään. Syksyn kajakkivael-
lus järjestettiin onnistuneesti täl-
lä kertaa Sipoossa, jälleen Jukka 
Aution johdolla. Teikarin päivän 
juhlallisuudet onnistuivat, kiitos 
VAARANNJP:n sekä sen henki-
löstön, mutta olipa siinäkin killal-
la oma panoksensa. Jäsenmäärä 
on tiettävästi kasvanut, ja nuoria-
kin on saatu mukaan.

RannJP:n perinneyhdistyk-
sen vuoden 2014 toimintasuun-
nitelman mukaisesti on jatkettu 
menestyksekästä ja syventävää 
yhteistyötä Rannikkojääkärikillan 
kanssa. Yhteisenä tavoitteenam-
me on aikaansaada kaikki ran-
nikkojääkärit yhdistävä yhdis-
tys. Perinteiden vaaliminen mm. 
Teikarin päivänä eli VAARANN-
JP:n vuosipäivänä niin Upinnie-
messä kuin Tammisaaressa se-
kä läsnäolomme meille merkit-
tävissä tilaisuuksissa kuuluvat 
molempien yhdistyksiemme pe-
rusasioihin. Em. lisäksi jäsenis-
tölle on tarjottu mm. vesistökau-
den avajaiset Ramsössä. Kun tä-
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50.vuotistapahtumien suunnitte-
lu on jo käynnistynyt. Olemme 
myös alkaneet jo suunnitella en-
si kevään retkeä Normandiaan ja 
sen lähialueille. Perästä kuuluu!

Yksi aikakausi päättyy, kun 
toinen allekirjoittajista siirtää pu-
heenjohtajan nuijan seuraajal-
leen 19.11. pidettävässä killan 
syyskokouksessa. Kiitän kaikkia 
osapuolia erinomaisen hyvästä 
yhteistyöstä sekä hienoista ko-
kemuksista! Niin SLMEPA:ssa 
kuin varsinkin UUDPR:ssa ja 
VAARANNJP:ssa olen kokenut 
olevani kuin kotonani. Komen-
tajille ja muulle henkilökunnal-
le iso kiitos! Kiitos myös teille 
rannikkojääkäreille, jotka olette 
olleet mukana sekä tukemassa. 
Työ jatkuu minun osaltani toisel-
la nimikkeellä.

Kerran rannikkojääkäri – ai-
na rannikkojääkäri!

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

”Yhdistysten yhteistyötä, aktiivien motivointia, reservin koulutusta ja 
maanpuolustustahdon lujittamista – kaikki samassa paketissa. Rannj-
killan ja PERY:n hallituksien sekä muutaman aktiivin iskujoukko tutustui 
SAKO:n tehtaan toimintaan sekä tuotteisiin, ja piti tehtaan tiloissa myös 
hallituksen kokouksen.”

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, pistoo-

li, haulikko tms) niin, saat tie-
toa lähellä olevista ampujista. 
Ammuntaa tahoillaan harrasta-
via on jäsenistössä useita aina-
kin Turussa sekä Helsingissä, 
ja mukaan mahtuu. Lainaka-
lustoakin 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 Facebookista (Ran-
nikkojääkärikilta).

antti rautiainen

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Yhdessä asetettuja tavoitteita            kohti
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Hallitusväki toivottaa kaikille jäsenille, 
rannikkojääkäreille ja lehden lukijoille 

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

tys vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta sekä killasta. Soti-
laskodin munkkikahvien jälkeen 
joukko kuljetettiin Jurmoilla Suo-
menlinnaan, jossa oli vuorossa 
saunominen MERISK:n saunas-
sa sekä illallinen vanhalla toi-
miupseerikerholla. Illallisella ker-
hon antimista sekä hyvästä seu-
rasta ja kiiteltiin mm. tapahtu-
man kahta muuta järjestelijää eli 
Pekka Simulaa sekä Ahti Levä-
ahoa. Päivä oli pääosin omakus-
tanteinen, mutta rannikkojääkä-

R annikkojääkärikoulu toimi 
Upinniemessä 1979-1989 

tuottaen kaikkiaan 9 kurssia. Tiet-
tävästi lähes kaikki kurssit ovat 
järjestäneet kurssitapaamisensa, 
parhaimmat jo kaksi kertaa.

Syyskuun 20. päivänä ko-
koontui Upinniemeen 6. kurssin 
78 rannikkojääkäriä, joiden pal-
velukseen astumisesta oli kulu-
nut n. 30 vuotta. Päivä alkoi jo 
tutuksi käyneeseen tapaan elo-
kuvasalissa, jossa ensin nautit-
tiin pieni aamupala. Kahvittelun 
jälkeen tapaamisen yksi primus 
motoreista eli Jussi Arantola ker-
toi päivän ohjelmasta ja esitte-
li SLMEPA:n operaatiopäällikön 
kom Kari Aapron. Kom Aapro 
kertoi SLMEPA:sta sekä me-
ripuolustuksen näkymistä, ja 
kaptl Ari Kurppa erikoistoiminta-
joukoista. Päivä jatkui lounaalla 
sekä tutustumisella tuttuun ka-
sarmiin. Vihreät baretit päässä 
laskettiin Teikarin taistelijoiden 
muistoa kunnioittaen kukkalaite 
Teikarin kivelle. Tämän jälkeen 
vuorossa oli allekirjoittaneen esi-

rit kiittävät SLMEPA:a sekä ME-
RISK:a saamastaan tuesta! MP-
K:n meripuolustuspiirin ja killan 
avulla tapahtuma järjestettiin so-
tilaallisia valmiuksia palvelevana 
MPK:n kurssina.

Tunnelma oli jälleen hui-
kean korkealla, mikä osallistu-
misaktiivisuuden lisäksi kerto-
nee palveluksen aikana muo-
dostuneesta yhtenäisyydestä se-
kä rannikkojääkärihengestä.

Antti Rautiainen
5. kurssin rannikkojääkäri

RannjK:n 6. kurssista  
30 vuotta

RannjK:n 6. kurssin rannikkojääkärit kolmirivissä Teikarin kivellä.

Muistakaa jouluna levätä riittä-
västi, että ensi vuoden selviytymis-
kurssilla jaksetaan paremmin!

antti rautiainen
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Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdis-

tys järjesti 24.10. yhdessä Sel-
kämeren Rannikkokillan kanssa 
”kolmiosaisen iltapäivän”. Joulu-
kuun 8. päivänä tulee kuluneek-
si 50 vuotta koko maata järkyttä-
neestä K8-veneen uppoamises-
ta. Aluksen uppoaminen Rau-
man satama-altaassa vaati 25 
nuoren tanssiaisiin matkanneen 
naisen ja kolmen miehistön jä-
senen hengen. Alus oli matkal-
la Kuuskajaskariin alokastanssiai-
siin. Jaskarista puhuttaessa kes-
kustelu kääntyy aina ennemmin 
tai myöhemmin myös K8-veneen 

uppoamiseen. Yhdistykset halu-
sivat huomioida tulevaa tasavuo-
sikymmenpäivää ennakkoon las-
kemalla seppeleen Monnan hau-
tausmaalla sijaitsevalle uhrien 
muistomerkille. Seppeleenlaskun 
jälkeen siirryttiin Etappi 22-ravin-
tolan pihamaalle, jossa paljastet-
tiin Rannikkotykistön muistolaat-
ta rakennuksessa aiemmin toimi-
neen Etapin muistoksi. Nykyinen 
entinen Etappi ei ollut lajissaan 
ensimmäinen Etappi Raumal-
la, vaan pikaisen pohdinnan pe-
rusteella se lienee ollut neljäs tai 
viides. Laatan paljastus on osa 
Rannikkotykistösäätiön toimeen-

panemaa rannikkotykistön toimi-
paikkojen laatoitushanketta. Laa-
tan paljastamisen jälkeen siirryt-
tiin Etapin sisätiloihin, jossa oli 
vuorossa kahvitilaisuus ja Kuus-
kajaskarista laaditun historiikin 
julkaisu. Kirjan on laatinut allekir-
joittanut, ja loistavaa asiantunti-
ja-apua urakkaan sain raumalai-
selta Iiro Hyrskyltä, joka kirjoitti 
kirjaan asiantuntevan osion Jas-
karissa olleista tykeistä. Iltapäivä 
kokosi yhteen monia tuttuja vuo-
sikymmenten takaa ja kuulumisia 
vaihdeltiinkin innokkaasti. 

Johanna Pakola

K8-veneen muistomerkissä on kuvattuna merestä löytyneen menehtyneen tytön ristissä olleet kädet. Seppelettä las-
kemassa Selkämeren Rannikkokillan puheenjohtaja kapteeni evp Tauno Setälä ja toisena seppeleenlaskijana on kuvas-
sa oikealla oleva Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistyksen puheenjohtaja komentajakapteeni Tom Lund.

Länsirannikon rt-tapahtumia
ove enqviSt

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys



74

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
Juha Vauhkonen
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

Meripuolustussäätiö
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
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 Kristiina Slotte,
Merivirta 16 as 7, 02320 Espoo
GSM 050 525 0022
kristiina _ slotte@yahoo.com
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
Markkinatie 5 E 56, 00700 HELSINKI
gsm 0440 955558
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 Henri Havulinna
Neulastie 2 B 16, 00410 Helsinki
GSM +3588400157337
havulinna.henri@gmail.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 040 558 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

Pirkanmaan 
Meripuolustuskilta ry
Puheenjohtaja Timo Valli
Kastepolku 2, 14200 Turenki
040 833 7213, timo.valli@tut.fi
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Rannikon Puolustajan  
teemat 2015
1/2015 Merivalvonta

2/2015 Logistiikan hiljainen 
vallankumous

3/2015 Venäjän uudet tuulet

4/2015 Asevelvollisten koulutus 
Merivoimissa

Tapahtumakalenteri 2014

www.rannikonpuolustaja.fi

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

24.12. Turun Rannikkotykistökillan 
Jouluaaton kunniavartiot  
(s. 68).

7.2.2015 MPKL ry:n turvallisuuspoli-
tiikan seminaari Santahami-
nassa (s. 68).

Kiitämme  
yhteistyökumppaneitamme  

kuluneesta vuodesta  
ja toivotamme kaikille 

Hyvää Joulua  
ja  

Onnellista Uutta Vuotta 2015! 



HUIPPUTEKNOLOGIAA
JA YHTEISTYÖTÄ

Kongsberg Defence Oy
Äyritie 8 D
01510 Vantaa
E-mail: kd.finland@kongsberg.com

www.kongsberg.com

WORLD CLASS
- through people, technology & dedication

NAVAL STRIKE MISSILE (NSM)
– pintatorjunnan uusi ulottuvuus
• Kyky iskeä arvokkaisiin kohteisiin jopa satojen kilometrien

päähän merelle ja maalle
• Ainutlaatuinen hahmontunnistava hakupää tarkkaan

maalin valintaan
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ja ennakkovalinta

tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen
• Liikehtimiskyky peittoaa torjuntajärjestelmien suorituskyvyn
• Huomattavasti pienempi paino antaa uusia vapausasteita

laukaisualustan valinnalle ja asennuksille
• Elinkaariajattelu – suuri luotettavuus ja minimaalinen huollon tarve
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle


