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V erkkotiedustelun kan-
nattajat vertaavat jos-
kus tätä vaikeasti-

kin hahmotettavaa maanpuo-
lustuksen ja informaatiosodan 
osa-aluetta meri- ja ilmavalvon-
taan. Tähän valvontaan on to-
tuttu, ja se hyväksytään yleises-
ti. Se on osa kansallisen koske-
mattomuuden suojaamista, ja 
sen katsotaan tuottavan turvaa 
meri- ja ilmaliikenteelle.

Verkkotiedustelun vastusta-
jien leirissä argumentointi näyt-
tää kytkeytyvän yksityisyyden 
suojan menettämiseen väitetyn 
massavalvonnan myötä. Meri-
valvonnassa yksityisyyden louk-
kaaminen ei näytä kuitenkaan 
olevan ongelma, vaikka sensorit 
automaattisesti seuraavat kan-
salaisen purtta aavalla merellä.

Seuraaminen hyväksy-
tään, koska sensori ei näe yksi-
tyiskohtia veneestä, sen miehis-
töstä eikä lastista. Valvonta an-
taa kuitenkin arvausta parem-
man perusteen poikkeavan lii-
kehtimisen ja käyttäytymisen 
havainnointiin ja myös kansalli-
sesti tai kansainvälisesti mielen-
kiintoa herättävien maalien seu-
rantaan. Lisäksi se tarjoaa poh-
jan tullin ja merivartioston sa-
tunnaisille tarkastuksille ja vaka-
vammassa tilanteessa rannikon 

puolustajan toiminnalle. Tätä ei 
pidetä paheksuttavana ison vel-
jen valvontana.

Eipä taida viranomaisella 
olla yhtään enempää tarvetta 
saati resursseja tutkiskella verk-
koliikenteenkään yksityiskohtia. 
Eikä myöskään lainvoimasta lu-
paa tähän tutkiskeluun! Toisaal-
ta, kun valvonta tuottaa poik-
keamia tai saadaan virka-apu-
pyyntöjä, niin kohteesta selvite-
tään sallituissa rajoissa lisätieto-
ja, aivan kuten merimaalin osal-
ta tehdään. 

Rannikon puolustajan pi-
tää kiinnittää verkkotieduste-
luun suuri huomio kaikista niis-
tä samoista hyvistä syistä kuin 
merellistä tilannekuvaa tarvitaan 
meripuolustuksen perustaksi. 
Puolustamme verkkoihin tukeu-
tuen koskemattomuuttamme ja 
itsenäisyyttämme sekä torjum-
me hyökkäyksiä. 

Osana modernia informaa-
tioyhteiskuntaa myös meillä 
meripuolustuksessa ”kaikki” on 
verkossa. Jos tietoverkon käyttö 
estyy tai edes hidastuu, tehtä-
viemme täyttäminen vaarantuu. 
Jo tämän ajatuksen pelkästään 
pitäisi havahduttaa vaatimaan 
niin hyvää turvaa ja suojaa ver-
koillemme kuin toinen toistaan 
fiksummat it-osaajaamme neu-

vovat tai jopa vaativat. Meillä pi-
tää olla tilannekuva myös tältä 
perustyökalualueeltamme.

Väittelyssä näyttää olevan 
osin kyse makuasioihin ver-
tautuvasta ratkaisemattomasta 
periaatteiden ristiriidasta: tur-
vataanko kansalaisia myös ti-
lannekuvalla tietoverkoista, vai 
jääkö seilailu verkoissa yksi-
tyisyyden suojan nimissä har-
maalle vyöhykkeelle? Merelli-
sen tilannekuvan kohdalla jäl-
kimmäinen menettely johtaisi 
katastrofeihin.

Sakari Martimo

Tilannekuva vs.
yksityisyyden suoja

Pääkirjoitus
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Selkeä tehtävä

Valtion täysivaltaisuuteen kuu-
luu sen alueellinen koskematto-
muus. Tämä on yksi Puolustus-
voimien ja samalla Merivoimien 
päätehtävistä.

Puolustusvoimauudistuk-
sen myötä myös merivalvonnan 
järjestelyjä muutettiin.  Alueel-
lisen koskemattomuuden val-
vominen ja turvaaminen, on 
vuoden alusta kuulunut Meri-
voimien esikunnan johtovas-
tuulle. Kotkan Rannikkopatal-
joonan lakkauttamisen myö-
tä 2013 Suomenlahden meri-
valvonta keskitettiin Upinnie-
men merivalvontakeskukseen. 
Lakkauttamisen myötä loppui 
myös kiinteä aistivalvonta nor-
maaliolojen aikana, kun viimei-
nen pysyvästi miehitetty meri-
valvonta-asema Haapasaaressa 
suljettiin. Uudistuksen myötä on 
lisätty teknistä valvontaa. 

Meripuolustusalueiden lak-
kauttamisen myötä merivalvon-
taa toteutetaan jatkossa Rannik-
koprikaatin Upinniemen meri-
valvontakeskuksessa sekä Ran-
nikkolaivaston merivalvonta-ase-
malla Pansiossa. Uudistus on 

osin vielä kesken ja muutokset 
on tarkoitus saada valmiiksi ke-
sään mennessä. Viimeiseen kah-
teen vuoteen on sisältynyt mer-
kittävä määrä rakentamista, tek-
nisten järjestelmien uudelleenoh-
jaamista ja henkilöstön kohden-
tamista uusiin toimipisteisiin. 

Merivalvonnan järjestelyt 
2015 ovat seuraavat:

Merivoimien operaatiokes-
kus ylläpitää ja kokoaa meriti-
lannekuvaa ja johtaa merival-
vonnan käytännön suorituksen, 
yhteensovittaa eri valvontaviran-
omaisten toiminnan sekä välit-
tää tarvittavat tiedot eri johto-
portaille ja viranomaisille.

Rannikkolaivaston meri-

valvonta-asema ja Rannikko-
prikaatin merivalvontakeskus 
johtaa ja yhteensovittaa mui-
den valvontaviranomaisten me-
rivalvonnan käytännön toimen-
piteitä vastuualueellaan. Alueel-
liset vastuutoimijat muodostavat 
ja jakavat vastuualueeltaan yksi-
tyiskohtaisen meritilannekuvan.

Toimintojen kehittämistä 
METO- yhteistyöllä

Merivalvonnan kehittämisessä 
on viranomaisten yhteistoimin-
nalla ollut keskeinen merkitys. 
Merelliset toimijat (METO) juhlis-
tivat syksyllä 2014 kaksi vuosi-
kymmentä jatkunutta yhteistyö-
tään. Tämän ansioista on saavu-

Katsaus Merivoimien 
merivalvontaan

Veli-Petteri Valkamo
Komentaja Veli-Petteri Valkamo, osastopäällikkö M3, Merivoimien esikunta
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tettu merkittävä määrä säästöjä, 
tehokkuutta ja turvallisuutta. 

Suorituskykyjen yhteiskäy-
töllä Merivoimat, Rajavartiolai-
tos, Liikennevirasto ja Liikenteen 
turvallisuusvvirasto Trafi opti-
moivat muun muassa valvonta-
sensoreiden määrää ja hyödyn-
tävät yhteisiä tiedonsiirtojärjes-
telmiä. Yhteistyöllä on pelkäs-
tään merialueen teknisen val-
vonnan ja tietoliikennejärjestel-
mien osalta saavutettu inves-
tointisäästöinä ja ylläpitomeno-
jen säästöinä kymmenien mil-
joonien eurojen säästöt.

Muuttuva toimintaympäristö

Toimintaympäristömme on jat-
kossakin yksi maailman vilk-
kaimmin liikennöidyistä ja na-
vigoitavista alueista. Vuon-
na 2012 Suomenlahdella kävi 
41 000 alusta, keskimäärin 115 
alusta päivittäin. 

Myös valtiollisten alusten 
määrät ovat kasvaneet. Vuoteen 
2013 verrattuna erikseen seurat-
tavien kohteiden (ESE) liikenne-
määrät kasvoivat 15%. Tunnistus-
ten määrässä tapahtui vielä mer-
kittävämpi muutos, lähes 85 %.

Merivalvonnan näkökul-
masta tarkasteltuna alusyksi-
köiden toimintaa ja läsnäoloa 
omalla toiminta-alueella on li-
sätty mikä osaltaan selittää tun-
nistusmäärän kasvua. Venäjän 
Itämeren laivaston huoltoliiken-
ne Kaliningradin tukikohtaan se-
kä koeajotoiminta ja vientiin val-
mistettavien alusten siirtoliiken-
ne on lisääntynyt.

Merivalvonnan 
kansainvälinen yhteistyö 
Itämeren alueella kehittyy 

Tilannekuva sekä aluevalvon-
tayhteistyö ovat kehittyneet kan-
sainvälisen puolustusyhteistyön 
myötä. Meritilannekuvayhteis-

työ Itämeren alueella täydentää 
kansallisten viranomaisten yh-
teistyönä tuotettua alueellisen 
koskemattomuuden valvonnan 
tilannekuvaa. Merkittävin kehi-
tys on saavutettu Suomen ja 
Ruotsin välisen SUCFIS:n osalta 
(Surveillance Co-operation Fin-
land-Sweden). Bilateraaliyhteis-
työn myötä alueellisen koske-
mattomuuden valvonnan tilan-
netietoisuus ja -ymmärrys ovat  
parantuneet huomattavasti. 

Muista merivalvonnan kan-
sainvälisistä yhteistyöhankkeis-
ta on tässä julkaisuissa erilliset 
artikkelit.

Lopuksi

Puolustusvoimauudistuksen myö-
tä toimeen pantu meri val von nan 
kes kittämisen haas teel linen ko-
ko naisuus on lähes valmis.

Kansainvälisen alueval-
vonnan ja tilannekuvan yhteis-
työn lainsäädäntö etenee. Me-
rivalvonta kansainvälistyy ja te-
hostuu, minkä myötä on toden-
näköistä, että eri viranomaisten 
tuottamaa tietoa sekä sensoreilta 
että muulta yhdistettään jatkossa 
edelleen tehokkaammin.



V artiolaiva Turvaa ope-
roidaan kahdella mie-
histöllä. Turva on me-

rellä vartiovuorolla lähes koko 
vuoden. Partioidessaan alus 
tuottaa tilannekuvaa automaat-
tisesti ja käyttäjien toimenpitein 
liitettynä Rajavartiolaitoksen val-
vonta- ja johtamisjärjestelmään. 
Uuden kaluston myötä perintei-
sen tilannekuvan tuottaminen 
on mahdollista aikaisempaa laa-
jemmalta alueelta ja laadullises-
ti tarkempana. Merkittävimpänä 
yksittäisenä kehitysaskeleena ti-
lannekuvan kannalta on vl Tur-
valle hankittu 3D-tutka. Aluk-
sen muut sensorit, kuten läm-
pökamera, ovat myös vanhem-
paan kalustoon verrattuna uu-
simman sukupolven laitteita. 
Tilannekuvan ylläpitoon ja kä-
sittelyyn aluksella on käytössä 
AIMS (Atlas Integrated Mission 
System), jonka avulla tilanneku-
vaa voidaan hallita aluksella täl-
lä hetkellä sisäisesti.

Tilannekuvan luomista 
laaja-alaisesti aluksen 
suorituskyvyillä

Perinteisesti merellisellä tilan-
nekuvalla mielletään valvon-
ta-alueella liikkuvat fyysiset koh-
teet. Rajavartiolaitoksen merel-
liseen tilannekuvaan kuuluvat 
merialueella liikkuvat kaupalli-
sen liikenteen alukset, valtiona-
lukset sekä huviveneet ja muut 
pienikokoiset kohteet. Tilanne-
kuvan tuottajien toiminta-alueet 
määräytyvät suunnitelmallises-
ti tilannekuvan muodostamis-
tarpeen perusteella. Vl Turvan 
tehtävänä tilannekuvan tuotta-
jana on olla oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan muodostamassa 
kiinteiden valvontajärjestelmien 
tietoa täydentävää tilannekuvaa 
huippumodernilla kalustolla. Ti-
lannekuvan tarpeen määrittämi-
nen on johtoportaiden tehtävä, 
jota laiva toteuttaa perustehtä-
vänään osana vartiovuoroa tai 
aktiivisesti tiettyyn operaatioon 

liitettynä lyhytaikaisesti. Aina 
laivan ollessa merellä tilanneku-
van ylläpito on yksi aluksen pe-
rustehtävistä. Alueet, joilla teh-
tävää toteutetaan, ovat operatii-
viseen riskikartoitukseen ja ana-
lyysiin perustuvia. Aktiivisem-
mat tilannekuvan ylläpitotehtä-
vät liittyvät usein merellisiin val-
vontaiskuihin tai pidempikestoi-
siin operaatioihin. Tällöin laivan 
tehtävänä on tukea operaatiota 
omatoimisesti liikkuvalla tilan-
nekuvan painopisteen luonnilla.

Vl Turvalla tilannekuva kä-
sitetään perinteistä laajempana. 
Rajavartiolaitos tuottaa tilanneku-
vaa myös muille viranomaisille. Vl 
Turvan osalta tilannekuvaan kä-
sitetään sisältyvän laajasti ja hie-
man pelkistäen lähes kaikki, mi-
tä merellä tapahtuu. Tilanneku-
vaan sisältyy esimerkiksi ympä-
ristön tilan valvontaan liittyen ris-
kihylkyjen etsintä sekä tunnettu-
jen hylkykohteiden tilanteen seu-
ranta. Ympäristöviranomaisten ti-

Vartiolaiva Turva 
tilannekuvan tuottajana
Rajavartiolaitoksen uusi vartiolaiva Turva otettiin käyttöön kesällä 2014. Laiva on 

varusteltu kattavasti vastaamaan Rajavartiolaitoksen laaja-alaisen lakisääteisen teh-

täväkentän aiheuttamaan haasteeseen. Merkittävässä roolissa vuonna 2009 käyn-

nistyneen hankkeen aikana ovat olleet myös yhteistyöviranomaisten ja muiden yh-

teistyötahojen tarpeet.

Mikko Simola, Marko Aheristo ja Ville Puustinen
Komentajakapteeni Mikko Simola, meritoimiston päällikkö / Suomenlahden merivartiosto 
Komentajakapteeni Marko Aheristo, vartiolaiva Turvan päällikkö / Suomenlahden merivartiosto 
Kapteeniluutnantti Ville Puustinen, vartiolaiva Turvan I-perämies / Suomenlahden merivartiosto
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lannekuvaan tuotetaan valvon-
nan kautta perusteita mahdol-
listen jatkotoimenpiteiden suun-
nitteluun. Etukäteen määritettyjä 
hylkyjä seurataan ja tarvittaessa 
tarkastetaan mahdollisten hylyis-
tä tapahtuvien öljyvuotojen enna-
koimiseksi. Myös sijainniltaan ja 
tilaltaan tuntemattomien hylkyjen 
etsinnällä ja kartoituksella muo-
dostetaan tilannekuvaa meren-
pohjassa olevien ympäristöriski-
en hallitsemiseksi. 

Merellisten toimijoiden kan-
nalta tärkeä tilannekuvan osa 
ovat vallitsevat ympäristöolosuh-
teet. Operaatioiden ja nopeiden 
tilanteiden suunnittelussa sekä 
johtamisessa on säätilalla ja en-
nusteilla huomattava merkitys. 
Vl Turva tuottaa automaattisesti 
ilmatieteen laitokselle mittausda-
taa. Dataan sisältyvät perustie-
dot, kuten tuulen suunta, nopeus 
ja ilmanpaine. Näiden lisäksi vl 
Turva lähettää pilvenkorkeus- se-

kä vaakanäkyvyystietoja. Paikal-
linen ennustettavuus paranee, 
kun laskentaan tarvittavaa mit-
tausdataa tuotetaan kiinteiden 
sensorien tuottamaa tietoa laa-
jemmin. Aluksen varustukseen 
kuuluu myös ilmanlaadun mit-
tausdata. Osana laaja-alaista ti-
lannekuvan tuottamista vl Turva 
mittaa järjestelmillään koko ajan 
kulussa ollessaan ilmasta rikki-
dioksidia, typpioksideja ja otso-
nia sekä muuta yhteistoimintavi-
ranomaisten tarvitsemaa merel-
lisestä ympäristöstä havaittavaa 
tietoa. Näin tuetaan sekä ympä-
ristön tilan lyhytaikaisten muu-
tosten havaitsemista että pitkä-
aikaista seurantaa.

Laiva lähettää automaatti-
sesti meriveden laadun mittaus-
tietoa. Tilannekuvaan liittyy tältä 
osin lähinnä se, että mahdolli-
set poikkeamat voidaan havaita 
vl Turvan avulla jatkuvasti pää-
asiassa Pohjois-Itämerellä ja 

Suomenlahdella ympäri vuoden 
liikkuvalla mittaimella. Merive-
den laadun mittaus tukee pitkä-
aikaista tutkimustyötä sisältyen 
myös näiltä osin ympäristöviran-
omaisten tilannekuvaan. Itäme-
ren tilaan liittyen aktiivisena ti-
lannekuvan luontina toimivat 
myös säännöllisesti toteutetta-
vat CTD -mittaukset merialueen 
eri pisteistä. Näiden mittausten 
kautta saadaan toimitettua 
yhteistyöviranomaisille, kuten 
merivoimille, myös tietoa veden 
syvyyslämpötilaolosuhteista.

Vedenalaisen tilannekuvan 
luonnin mahdollistaa aluksella 
oleva vedenalaisten toimintojen 
keskus, jota käytetään VA-toi-
mintojen johtamiseen. Vl Turvan 
DP 2 -luokan paikallaanpitojär-
jestelmä mahdollistaa tehokkaan 
ja turvallisen operoinnin kohteel-
la. Aluksen varustukseen kuulu-
vat pintailma- ja seoskaasujärjes-
telmät, RESON eteenpäin luotaa-

Vartiolaiva Turva aloitti operatiivisen toimintansa Suomenlahden merivartioston 
alaisuudessa 23.6.2014.

RajavaRtiolaitoS
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va kaiku, viistokaiku sekä moder-
ni ROV -kalusto. ROV -kaluston 
käyttöön liittyen vl Turvan kah-
dessa miehistössä on jatkuva 
sukeltajavalmius. Henkilöillä on 
pääosin I-luokan (60 m syvyy-
teen ulottuva) sukellusluokitus. 

Tilannekuvan ylläpitoon 
on Rajavartiolaitoksen aluksil-
la kuulunut aina myös kohtei-
den tunnistaminen. Tunnistuk-
sia toteutetaan Rajavartiolaitok-
sen ydintehtävien lisäksi myös 
muiden viranomaisten pyyn-
nöstä heidän tarpeisiinsa liit-
tyen erityisesti silloin, kun tun-
nistuksen tekeminen Rajavartio-
laitoksen aluksella on nopein ja 
taloudellisin tapa. Usein samat 
tunnistettavat maalit sisältyvät 
myös Rajavartiolaitoksen tilan-
nekuvaan. Tässä vl Turva tuo 
uusilla sensoreillaan lisää suo-
rituskykyä kustannustehokkaa-
seen METO -yhteistoimintaan. 
Vl Turvan helikopterikansi ja sii-
hen liittyvät toiminnot tuovat 
lisämahdollisuuksia luotettavan 
tilannekuvan muodostamiseen 
liittyviin tunnistuksiin. Helikop-
terikansi on suunniteltu NH-90 / 
Super Puma -kokoluokan kopte-
reille. Helikopterilla saadaan no-
peasti tarvittavaa lisätietoa esi-
merkiksi tunnistettavista koh-
teista tai kohdealueesta. Vl Tur-
valla on kyky antaa polttoainet-
ta joko laskussa tai leijunnassa 
olevalle helikopterille. NVG -toi-
minnot, keinohorisonttijärjestel-
mä sekä HVLA (helicopter visu-
al landing aid) -järjestelmä mah-
dollistavat turvallisen operoinnin 
laskujen ja nousujen aikana.

Merkittävä lisäpotentiaa-
li tilannekuvan tuottamiseen on 

myös se, että vl Turva on suunni-
teltu pitkäkestoiseen toimintaan. 
Mikäli tilanne vaatii jatkuvaa läs-
näoloa, voidaan laiva jopa huol-
taa merellä. Aluksen suunnitte-
lussa varauduttiin siihen, että lai-
van tehtäviin kuuluvat nopeas-
ti kehittyvät kansainvälisen ulot-
tuvuuden saavat tilanteet. Näi-
hin reagoiminen kyetään toteut-
tamaan välittömästi myös tilan-
nekuvan luomisen osalta.  

Suorituskyvyn 
kehittämistä jatketaan 
myös tulevaisuudessa

Jatkossa kehitystyössä tullaan 
huomioimaan vl Turvan valvon-
takyvyn hyödyntäminen mah-
dollisimman tehokkaasti tilan-
nekuvan muodostamisen ke-
hittämisessä. On huomioita-
va, että vl Turvan johtamisky-
ky liittyy osaltaan myös tilan-
nekuvan muodostamiseen ja 
kulloinkin käytössä olevien re-
surssien käskyttämiseen joko 
suoraan tai yhteistoimintaviran-
omaisten kautta. Vl Turvalla on 
johtotilojen kautta kyky johtaa 
useampaa kuin yhtä operaa-

tiota samanaikaisesti. Aluksella 
olevissa johtotiloissa on katta-
vat merellisen pinta- ja ilmati-
lannekyvyn esitysmahdollisuu-
det sekä viestilaitteet. Aluksen 
johtamisjärjestelmä ja koko-
naistilannekuvan esitysmahdol-
lisuus eri johtotiloissa mahdollis-
tavat tilannekuvan muodostami-
sen useamman, samanaikaises-
ti johdetun operaation tavoittei-
ta parhaiten palvelevalla tavalla.

Vl Turvalle ollaan hankki-
massa aluksen lähialueen val-
vontakyvyn lisäämiseksi valvon-
tasensoreita, jotka mahdollista-
vat myös aluksen viranomaisvoi-
mankäyttövälineiden suoritusky-
kyjen monipuolistamisen. Tilan-
nekuvan muodostamiseen liit-
tyen laitteiden sensoreilla saa-
daan samalla täydennettyä aluk-
sen nykyisen valvontakyvyn kat-
vealueita ja järjestelmän sensorit 
tulevatkin olemaan päivittäises-
sä käytössä. Näitä suorituskyky-
jä voidaan hyödyntää myös me-
rellisissä erityistilanteissa sekä 
häiriötilanteiden ja poikkeusolo-
jen aikana vaikuttamalla kohtei-
siin riittävältä etäisyydeltä. Han-

Merivalvonta

Aluksen tutka- ja kamerakalusto ovat huippumodernia tasoa. Helikopterin 
tukeutumismahdollisuus palvelee tehokkaasti myös tilannekuvan muo-
dostamistarpeita.

RajavaRtiolaitoS
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kinnassa tehdään tiivistä yhteis-
työtä puolustusvoimien kanssa.  

Rajavartiolaitoksessa seura-
taan aktiivisesti myös UAV -jär-
jestelmien (leijuva miehittämä-
tön ilma-alusjärjestelmä) käyt-
töönottamista merialueilla. Mah-
dollisen UAV -järjestelmän tär-
keimmillä tehtävillä, eli valvon-
nalla ja tiedustelulla olisi suo-
ra vaikutus vl Turvan tilanneku-
van muodostamiskykyyn. UAV 
-järjestelmillä voitaisiin tehostaa 
maalien tunnistamista ja koh-
teiden valvontaa. UAV -järjestel-
män kautta kyettäisiin myös pa-
rantamaan aluksen kykyä meri-
liikenteen suojaamiseen, koska 
vl Turvan suorituskyky tässä teh-
tävässä perustuu erityisesti val-
vontaan. Yksi UAV -järjestelmäl-
le mahdollinen käyttöalue olisi 
myös näytteidenotto ilmasta ke-
mikaalivaarallisella alueella.

Vl Turvan kannalta UAV -jär-
jestelmällä voitaisiin aluksen suo-
rituskyvyssä kehittää erityises-
ti tilannekuvan muodostamisen 

prosessia, joka etenee jatkuva-
na ja katkeamattomana ketjuna. 
Prosessin ensimmäisessä vai-
heessa pitää jollain keinolla saa-
da jonkinlainen tieto kohteesta, 
jotta osataan etsiä. Tähän vl Tur-
valla voidaan hyödyntää esimer-
kiksi 3D-tutkaa. Ensihavainnon 
jälkeen kohteesta on pyrittävä 
hankkimaan lisätietoa (määrittä-
mään tarkempi sijainti ja kohteen 
toiminta). Tähän voitaisiin hyö-
dyntää muiden sensorien ohella 
UAV -järjestelmää. Kolmannessa 
vaiheessa määritettäisiin tarkem-
min kohteiden tunnisteet ja seu-
rattaisiin niiden liikkeitä. Neljän-
nessä vaiheessa kohteita voitai-
siin maalittaa esimerkiksi UAV:n 
hankkiman ja välittämän tiedon 
perusteella. Viidennessä vaihees-
sa kohteisiin pyritään aikaansaa-
maan haluttu vaikutus. Tämän 
jälkeen viimeisessä vaiheessa 
UAV:ta voitaisiin hyödyntää vai-
kutuksen arviointiin.

Yleisesti voidaan todeta UAV 
-järjestelmien monipuolistuvan 

tulevaisuudessa. Tähän kuulu-
vat esimerkiksi toiminta-ajan pi-
teneminen, hyötykuorman kan-
tokyvyn kasvattaminen ja UAV 
-järjestelmiin kiinnitettävän hyö-
tykuorman monipuolistuminen. 
UAV:n hyötykuormaan voidaan 
sisällyttää valvonta- ja tieduste-
lusensoreita. Järjestelmän senso-
reilla voidaan havaita, paikantaa 
ja tunnistaa maaleja sekä valvoa 
tarpeellisia kohteita. UAV:n hyö-
tykuorman tulisi erityisesti varti-
olaivakäytössä mahdollistaa jo-
ka sään toimintakyvyn. Merkit-
tävimpinä sensoreina vl Turvan 
näkökulmasta UAV -järjestelmäl-
le voitaneen pitää TV- ja IR-ka-
meraa. UAV -järjestelmien sovel-
tuvuudesta vartiolaivakäyttöön 
kerätään lisätietoa tulevina vuo-
sina myös testien kautta.

Vl Turvan tilannekuvan 
muodostamisen suorituskyvyn 
kehittämisessä tullaan huomio-
maan eri merellisten yhteistyö-
viranomaisten tarpeet kattavas-
ti myös jatkossa.

Vartiolaiva Turva, yleistietoa aluksesta:
Päämitat:

LOA 95,9 m
LPP 85,9 m
Leveys 17,4 m
Syväys 5,0 m
Nopeus > 18 sol
Luokitus GL
Erinomainen valvontakyky (3D-tutka)

Erinomainen vaurionsietokyky (RP3+SRTP)
Helikopterikansi, ml. tankkausmahdollisuus
Suuri työkansi (350 m2 )
Pelastusportti
Hätähinauskyky, > 100 t paaluveto
Jääluokka E4 (1A Super), operointikyky 80 
cm kiintojäässä vähintään 3 solmua

Tankkikapasiteetit:

Polttoaine (LNG) 230 m³
Polttoaine (MDO) 440,5 m³ (+ 1000 m³)
Polttoaine, helikopteri 8,3 m³
Makea vesi 130 m³

Painolasti 1180 m³
Keinunnanvaimennus 208,5 m³
Öljynkeräys / kemikaali 1000 m³ / 200 m³
Sammutusvaahto 23 m³

Merivalvonta
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E niten on muuttunut tar-
ve verkostoitumiseen 
ja kansainväliseen yh-

teistyöhön. Menestyksen avai-
met ovat laajentuvassa ja syve-
nevässä yhteistyössä. Yhteistyö 
ei ole toivottavaa, se on välttä-
mätöntä.

Euroopan tiedonvaihdon 
yhteistyöverkko MARSUR 
Eurooppalaista  yhteistyö-
kulttuuria rakentamassa

Euroopan laajuinen merellinen 
tiedonvaihdon MARSUR yhteis-
työ on ensimmäinen laatuaan, 
jonka tavoitteena on ollut yhdis-

tää puolustusviranomaisten me-
rellinen tieto koko Euroopassa. 

Yhteistyön kehittäminen 
on ollut suomalaisessa johdos-
sa, suomalaisella toimintamallil-
la. Tavoitteena on ollut saada ai-
kaan enemmän ja nopealla ai-
kataululla, eikä vain mietiä mah-
dolllisuuksia. Mottona ”vähem-
män puhetta enemmän tekoja.”

MARSUR-yhteistyöllä on 
selkeä liittymispiste Euroopan 
yhdentyvään meripolitiikkaan ja 
strategiaan, sekä kehitteillä ole-
vaan Euroopan laajuiseen, kaik-
ki viranomaiset yhdistävään tie-
donvaihdon yhteistyöhön.  Eu-

roopan merivoimien tiedon-
vaihdon verkko MARSUR tuot-
taa tietoa jäsenvaltioilleen ja tu-
kee tarvittaessa myös kriisinhal-
lintaoperaatioita. MARSUR-yh-
teistyö mahdollistaa jäsenvalti-
oissa merkittäviä resurssien uu-
delleen kohdentamisia ja talou-
dellisia säästöjä. 

MARSUR-yhteistyön jäse-
ninä Suomen johdolla on kah-
deksantoista maata kaikilta Eu-
roopan alueilta Välimereltä aina 
arktiselle alueelle. Suuri osa yh-
teistyöstä toteutetaan automaat-
tisilla järjestelyillä ihmisten välis-
tä kanssakäymistä unohtamat-

Turvallisuus on  
avoimuutta ja 
yhteistyötä

Pasi Staff
Komentaja Pasi Staff työskentelee  
Merivoimien esikunnassa ja toimii MARSUR,  
SUCBAS ja SUCFIS johtotehtävissä.

Alueellisilla turvallisuushaasteilla on usein maailman-

laajuinen perusta. Hyvä esimerkki on Italian kasva-

va huoli välimeren alueen hallitsemattomista ihmis-

virroista kohti Eurooppaa. Sillä on vaikutuksia myös 

Suomen turvallisuuteen ja viranomaistemme toimin-

taan. Maantieteellisesti kaukana olevat haasteet muo-

dostuvat helposti lähialueidemme ongelmiksi.

Teem
a

Merivalvonta

12



ta. Yhteistyön kehittäminen on 
ollut mielenkiintoinen matka eu-
rooppalaisen yhteistyön kulttuu-
riin Euroopan hyväksi mutta jä-
senmaiden omista lähtökohdis-
ta. Työ ei aina ole ollut help-
poa, mutta se on ollut mielen-
kiintoista. 

Yhteinen tiedonvaihdon 
ympäristö, uhka vai 
mahdollisuus

MARSUR on puolustusvoimien 
kehittämä ja rakentama, mutta 
siitä hyötyvät kaikki merelliset 
organisaatiot. Euroopan unio-
nissa kehitteillä oleva yhteinen 

merellisen tiedonvaihdon jär-
jestely hyötyy Euroopan meri-
voimien tuottamasta tiedosta ja 
asiantuntemuksesta. Merivoi-
mien hallussa oleva kaikille re-
levantti tieto jaetaan muille vi-
ranomaisille käyttämällä MAR-
SUR-verkostoa ja kehitettyä tek-
nologiaa. Euroopan unionin yh-
teinen tiedonvaihdon ympäris-
tö on merkittävä askel EU:n tu-
levaisuudelle, kilpailukyvylle ja 
turvallisuudelle.

Yhteinen tiedonvaihtoverk-
ko tullaan rakentamaan seitse-
män eri viranomaistahon välille, 
eli poliisi, tulli, kalastuksenval-

vonta, rajaturvallisuus, ympäris-
tönsuojelu, merenkulun turval-
lisuus ja puolustusviranomai-
set ovat yhteistyön piirissä. Yh-
teistä tiedonvaihdon ympäristöä 
hyväksikäyttäen eri viranomai-
set saavat enemmän tietoa ja 
voivat käyttää sitä omien tehtä-
viensä toteuttamiseksi.  

Tärkeintä on luottamus. 
Kansainvälisessä yhteistyössä 
luottamusta rakennetaan yhteis-
ten kokemusten kautta. Yhteis-
ten kokemusten kautta yhteistyö 
syvenee ja saa uusia ulottuvuuk-
sia. Teknillinen toteuttaminen on 
helppoa, mutta tekniikka on me-

PuoluStuSvoimat

MARSUR antaa mahdollisuuksia. Sensorien kirjo on lukematon.
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nestyvässä yhteistyössä ainoas-
taan pieni osa. Kaikkein tärkeintä 
on ihmisten välinen kanssakäy-
minen ja verkostoituminen.  Sii-
nä luottamus on kaiken perusta. 

Mitä hyötyä Suomelle ja 
sen puolustusvoimille

MARSUR-yhteistyössä on me-
nossa jatkokehitysprojekti, jon-
ka tuloksena yhteistyön palvelut 
kehittyvät, verkon turvallisuus li-
sääntyy ja operatiivinen valmius 
paranee. Samalla otetaan käyt-
töön liikkuvia sensoreita kuten 
satelliitteja ja älykäs yhteistyö-
verkon päätelaite. 

Suomelle MARSUR-yhteis-
työ on tuonut tunnettavuutta, 
poliittista näkyvyyttä sekä roo-
lin maailman johtavana, paljon 
kokoaan suurempana merelli-
sen yhteistyön rakentajana sekä 
asiantuntijana. Suomen MAR-
SUR-toimintaan asettaman pa-

noksen hyödyt eivät ole ulosmi-
tattavissa pelkästään lisäänty-
vinä tietokanavina, vaan yhteis-
työllä on paljon laajempi mer-
kitys. Yhteistyö lisää läpinäky-
vyyttä, luottamusta ja sitä kaut-
ta turvallisuutta. Euroopan yh-
teinen tiedonvaihdon ympäristö, 
jossa MARSUR tulee olemaan 
puolustushallinnon liittymäpin-
ta, tuottaa Euroopalle myös ta-
loudellista kilpailukykyä.

Eurooppalaista tiedon-
vaihdon ympäristöä on kehitet-
ty Euroopan komission johdol-
la useiden maiden, kuten Suo-
men myötävaikutuksella. Kehit-
tämiseen on liittynyt kaksi pi-
lottiprojektia, joista yksi toteu-
tettiin Ruotsin johdolla Itämeren 
alueella ja toinen Ranskan ja Ita-
lian johtamana Välimeren alueel-
la. Näiden projektien kautta siir-
ryttiin seuraavan vaiheeseen ni-
meltä Cooperation project, jo-

ta johti Suomen rajavartiolaitos 
kaikkien suomalaisten merellis-
ten viranomaisten tukemana. 
Projektissa analysoitiin ja tutkit-
tiin muun muassa tiedonvaihdon 
teknillistä toteutusta, lainsäädän-
töä ja kustannusvaikutuksia. Vai-
kuttavuus tutkimuksen johtopää-
töksenä voitiin todeta, että yh-
teinen tiedonvaihdon ympäristö 
säästää merellisiltä viranomaisil-
ta noin neljä miljardia euroa re-
sursseja seuraavien kymmenen 
vuoden ajanjaksolla. 

Ennen lopullista operatiivis-
ta eurooppalaista yhteistä tiedon-
vaihdon ympäristöä käynnistyy 
vielä Italian johdolla POV-hanke 
eli yhteistyön alustava operatii-
vinen arviointi. Tähän hankkee-
seen Suomi osallistuu METO-vi-
ranomaisena. Tämä tarkoittaa si-
tä, että Suomi puhuu hankkees-
sa yhdellä suulla METO-man-
daatilla. Tämä osoittaa muil-
le Euroopan maille erinomais-
ta esimerkkiä viranomaisten vä-
lisestä yhteistyöstöä ja luotta-
muksesta, jota tarvitaan todelli-
sen toimivan yhteistyö toteutta-
miseksi. POV-hankkeessa raken-
netaan testialusta, jolla testataan 
viranomaisten tietojärjestelmiä, 
tiedonvaihtoa, operatiivisia käy-
tänteitä ja yhteisiä tietomalleja ja 
palveluita. Tämän hankkeen pe-
rusteella rakennetaan lopullinen 
operatiivinen tiedonvaihtoverkko 
ja toiminnot sekä palvelut eri vi-
ranomaisten välille. 

MARSUR tekee historiaa

MARSUR yhteistyön operatiivi-
nen vaihe alkoi juhlallisesti EU-
RONAVAL-näyttelyn yhteydessä 
Pariisissa 28.10.2014. Tilaisuu-

iSo BRitaNNiaN meRivoimat

MARSUR-yhteistyö parantaa turvallisuutta ja auttaa päätöksentekoa.
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dessa käynnistyi Euroopan mai-
den merivoimien välille rakennet-
tu tiedonvaihdon yhteistyö, sekä 
luovutettiin Euroopan puolustus-
viraston ja jäsenmaiden toimesta 
Suomen johdolla kehitetty kyky 
myös Euroopan ulkosuhdejoh-
dolle käytettäväksi tulevaisuu-
den kriisinhallintaoperaatioissa. 

MARSUR oli tilaisuuden 
”pääesiintyjä” ja samalla esillä 
myös koko EURONAVAL-näyt-
telyn ajan omalla osastollaan.  
MARSUR tulee siis olemaan val-
mis tuottamaan lisäarvoa Euroo-
pan laajuiselle tiedonvaihdon yh-
teistyölle. Samalle se lisää mer-
kittävästi jäsenmaidensa turval-
lisuutta ja antaa uusia työkaluja 
merivoimien toiminalle.

Operatiivisen yhteistyön 
aloittaminen ei tarkoita kuiten-

kaan sitä, että on aikaa jäädä 
lepäämään laakereille. Yhteis-
työ edellyttää jatkossakin aktii-
visuutta ja uudelleenkehitystä. 
Uusia maita on tarvetta ottaa 
mukaan tavoitteena saada kaik-
ki merelliset maat yhteistyön jä-
seniksi. Samalla uusia palvelui-
ta tulee kehittää ja ottaa käyt-
töön, aina kun siihen on tarve 
ja tilaisuus. 

Mikä tärkeää tänään ja 
tulevaisuudessa

Kehittäessämme uusia teknolo-
gisia innovaatioita ja yhteistyön 
automatisoituja ratkaisuja tulee 
edetä harkiten ja muistaa aina-
kin yksi asia: Mikään ei toimi il-
man ihmisten välistä yhteistyö-
tä. Usein tapaa ihmisiä, jotka en-
simmäisenä sanovat ei ja ovat 

erinomaisia keksimään syitä, 
miksi ei pitäisi tehdä mitään uu-
sia asioita. Tällainen ajatusmalli 
ei toimi kansainvälisessä yhteis-
työssä. Kaikki on mahdollista, 
kun on tavoite ja hyvää tahtoa. 

Mitä tulevaisuudessa? On 
selvää että yhteistyö tulee en-
tisestään lisääntymään ja hyvä 
niin. Yhteistyö purkaa päällekkäi-
syyksiä kotimaassa ja kansainvä-
lisessä yhteistyössä. Yhteistyön 
tiivistämisessä ei ole kyse muu-
tamasta kertaluonteisesta hank-
keesta: tavoitteena on muuttaa 
pysyvästi Euroopan valtioiden 
välistä yhteistyötä. Lisääntyvä 
yhteistyö pakottaa avoimuuteen, 
ja se luo turvallisuutta. Mahdolli-
suuksia on vaikka kuinka paljon, 
tarvitaan vain uskallusta ja luovia 
ratkaisuja. 

Merivalvonta

FIRST Land FIRST Navy MSP 600

Oy TELVA Ab, Arentitie 3, 00410 HELSINKI
 0207 939 300 , fax 0207 939 399 www.telva.fi

Tehoa ja turvallisuutta
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N äitä viranomaisia 
edustavat rajavalvon-
ta, turvallisuus, ka-

lastuksen valvonta, tulli, ympä-
ristö ja puolustus, jotka kaikki 
keräävät tietoja tahoillaan eivät-
kä useinkaan jaa niitä. Tämän 
vuoksi samat tiedot saatetaan 
kerätä useaan kertaan. Kaikki tä-
mä tarkoittaa, että tehokkuuden 
kasvattamiseksi ja kustannusten 
minimoimiseksi valvontaviran-
omaisten tulisikin vaihtaa tietoja 
yhteistyössä keskenään niin, että 
tarvittavat tiedot tuotetaan vain 
kerran ja niitä voivat kaikki val-
vontaviranomaiset sitten hyödyn-
tää omissa velvoitteissaan ja ar-
kipäiväisessä valvontatyössään. 
Tämän perusperiaatteen saavut-
taminen on EUCISE2020 hank-
keen tavoitteena.

Alkulaukaus tietojenvaih-
tojärjestelmän synnyttämisek-
si syntyi Eurooppalaisen meri-
politiikka-aloitteen myötä 2007. 
Tällöin Euroopan Unionin Ko-
missio alkoi suunnitelmallisesti 
kehittää merellistä yhteistoimin-
taa ja työkaluiksi valittiin tieto-
jenvaihtoympäristön rakentami-
nen sekä merellisen yhteistyön 
lisääminen. Itse asiassa molem-
mat hankkeet kuuluvat saumat-
tomasti yhteen ja toista ei voi ol-
la ilman toista. Lisäksi yhteis-
työlle haluttiin jäsenvaltioiden 
tuki ja se ratkaistiin yhteisen 
meristrategiakonseptin kaut-
ta kesällä 2014, missä Euroo-
pan Unionin Neuvosto hyväksyi 
päälinjat merellisen turvallisuu-
den parantamiseksi. Merelliselle 
tiedonvaihdolle annettiin merkit-

tävä osuus strategiassa parem-
man yhteistyön lisäksi. Alkupe-
räisen meripolitiikan tahtotila tu-
li siis määriteltyä jäsenmaiden 
yhteisellä sopimuksella.

Suomen vaikuttaminen 
asiaan oli koko ajan vahvaa ja 
saimme kaikki meille tärkeät 
asiat kirjattua yhteisöpäätök-
seen – tämä oli Eurooppalaista 
vaikuttamista parhaimmillaan. 
Eräänä mielenkiintoisena asia-
na oli, että aloitteestamme pää-
töksiin kirjattiin ensi kertaa sivii-
li/sotilas yhteistyön merkitys ja 
”dual-use” periaate. Komissio 
on siviili-instituutio, mutta pro-
sessin aikana ymmärrettiin ko-
konaisvaltaisen otteen merkitys 
ja siksi kaikki merelliset viran-
omaiset ovat nyt mukana hank-
keessa. Voisi sanoa, että Me-

Merellinen tiedonvaihtoympäristö syntyy

EUCISE2020

Isto Mattila
Kommodori evp, Isto Mattila, Tutkimus- ja kehittämisjohtaja  
Laurea ammattikorkeakoulu

Meille kaikille merellisessä työympäristössä työskenteleville tärkeää on ymmärtää ti-

lannekuva niin, että pystymme vaikuttamaan tapahtumiin ennakoivasti. Meriliikenteen 

vaaratilanteisiin tulee vaikuttaa niin, että pystymme välttämään onnettomuudet, me-

riliikenteen lastit ovat sitä, mitä niiden on ilmoitettu olevan salakuljetuksen estämi-

seksi, merirajat ylitetään sovitusti, alueloukkaukset selvitetään, luvatonta maahan-

muuttoa ei tapahdu, merenkulun säännöksiä noudatetaan, kalastuskiintiöitä ei ylite-

tä ja tahallisesta ympäristön sotkemisesta jää kiinni.

Teem
a
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rellisen Eurooppalaisen ”ME-
TO-yhteistyön” perustat ovat 
nyt rakennettu ja jatkossa yh-
teistyön kehittäminen on siunat-
tu poliittisen johdon toimesta.

EUCISE2020 on toimeen-
pano-hanke ’Common Informa-
tion Sharing Environment -CISE’ 
aloitteen testaamiseksi ja käy-
täntöön saattamiseksi. Testauk-
sen osallistuvia viranomaisia 
on yli 60 ja käytännössä kaik-
ki merkittävät merenkulkumaat 
ovat mukana. Hankkeen arvo on 
17 miljoonaa Euroa ja Suomes-
ta hankkeeseen osallistuvat kaik-
ki METO-viranomaiset. Hanke 
kestää liki kolme vuotta ja hank-
keen aikana on tarkoitus kehit-
tää, testata ja evaluoida merelli-
nen tiedonvaihtoympäristömeka-
nismi, joka tulee aikanaan käyt-
töön yli 300 merellisen viran-
omaisen kesken. Kyseessä on 
suurin poikkihallinnollinen han-
ke, jonka Komission on toistai-

seksi polkaissut liikkeelle – siksi 
hanke on uutuudessaan merkit-
tävä. Samalla se toimii esimerk-
kihankkeena myös muille toimi-
aloille siitä, miten erilaiset tieto-
palvelut voidaan liittää yhteen 
muuttamatta olemassa olevia 
järjestelmiä. Eli konsepti on nor-
maalista tietojärjestelmähank-
keesta poiketen varsin kokonai-
sedullinen ratkaisu. Hankkee-
seen ei myöskään liity toimeen-
panevaa lainsäädäntöä vaan Ko-
missio uskoo, että vapaaehtoisel-
la kehittämisellä saavutetaan sa-
mat tavoitteet kiistattomien hyö-
tyjen vuoksi. Tilanne on hiukan 
samankaltainen, kun siirryimme 
matkapuhelimista älypuhelimiin.

Meille kaikille ovat tuttuja 
erilliset olemassa olevat valvon-
tajärjestelmät, kuten esimerkik-
si Rajavartiolaitoksen TrackNet, 
Merellisten viranomaisten Safe-
SeaNet tai Merivoimien MESI 
valvontajärjestelmät, jotka kaikki 

on rakennettu oman ajan tuottei-
na oman kyseisen viranomaisen 
tarpeeseen. Tästä on taas ikävä 
kyllä johtunut tilanteeseen, jos-
sa eri järjestelmät eivät keskus-
tele keskenään ja tietojen vaihto 
on erinomaisen vaikeaa ja kal-
lista järjestää. Käytännössä Suo-
messa on kuitenkin tehty sopi-
mus, että vain tietyt tiedot jae-
taan. Suurin osa valvontatie-
doista jää yksittäisen viranomai-
sen haltuun ja käyttöön. Meillä 
tilanne on kuitenkin kehittynyt, 
jos vertaa asiaa esimerkiksi ete-
läeurooppalaisiin virkaveljiin, jot-
ka eivät sisäisistä kilpailuasetel-
mista johtuen useinkaan vaihda 
tietojaan keskenään. Kysymys on 
myös siis kulttuurinen, jossa toi-
seen ei luoteta. Tämä heikko ti-
lanne selvisi, kun Komissio tutki 
tiedonvaihdon tarvetta, jossa to-
dettiin, että jopa 70% tiedoista 
jää vaihtamatta.

EUCISE2020 perustuu yk-

1 1 

1 

7 user communities with duties related to 
maritime surveillance 

BORDER 
CONTROL 
(Frontex) 

FISHERIES 
CONTROL 

(EFCA) 

GENERAL LAW 
ENFORCEMENT 

(Europol, MAOC-N, 
CeCLAD-M) 

MARITIME SAFETY 
AND SECURITY 

(EMSA) 

MARINE 
ENVIRONMENT 

(EEA) 

DEFENCE 
(EDA) 

CUSTOMS 
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sinkertaiseen oivallukseen, jos-
sa uutta järjestelmää ei rakenne-
ta kaikkien olemassa olevien si-
jaan, vaan sovitaan vain tiedon-
vaihdon säännöistä ja siitä miten 
eri tiedot kuvataan järjestelmästä 
riippumatta. Tässä ei sinänsä ole 
mitään uutta, mutta tiedonvaih-
to perustuu niin sanottuihin ”tie-
topalveluihin”, joita viranomai-
set sitten vaihtavat keskenään 
ilman ensimmäistäkään keski-
tettyä tietovarastoa. CISE on siis 
käyttäjäneutraali tuote, jolla pois-
tetaan samalla sektorien välinen 

kilpailuasetelma. Jokapäiväises-
sä elämässä meille nämä palve-
lut näyttäytyvät tiedon omistaji-
en tuottamina kuvakkeina mis-
sä tahansa päätelaitteessa, joi-
den esikuva löytyy lähes jokai-
sen puhelimesta. Eli CISE tulee 
olemaan myös päätelaiteneut-
raali tuote. Toinen tiedon jakelu-
muoto tulee olemaan suora da-
ta-vaihto valvontajärjestelmien 
kesken. Hyvä esimerkki tästä 
on tutkamaalien automaattinen 
vaihto, joka toimii esim. ”SUC-
BAS” –järjestelmässä. Lisäksi 

jatkossa voidaan hyödyntää niin 
sanottua ”Big Data” –palveluita, 
jotka antavat tilanneanalyyseille 
aivan uudet mahdollisuudet en-
nakoivan toiminnan mahdollista-
miseksi.

Tietopalvelujen käytön etu-
na on, että myös loppukäyttä-
jä pääsee niistä osalliseksi. Nyt-
hän kaikki tiedonvaihto tapah-
tuu pääosin johtokeskusten vä-
lillä. Jatkossa myös laivat ja ve-
neet tai toimistotyöntekijät, alus-
tarkastajat, merivartijat, luotsit 
tai kuka tahansa verkostossa 
työskentelevä saa suoraan tar-
vitsemansa valvonta- tai tilan-
netiedon käyttöönsä ilman väli-
käsiä. Tämä suoraviivainen me-
nettelytapa tulee muuttamaan 
aikanaan myös merellisiä yhteis-
työkuvioita, sillä yhteistoiminta 
on paljon helpompi suunnitella 

Uuteen tietojenvaihtohankkeeseen voi tarkemmin 
tutustua osoitteessa:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated _ ma-
ritime _ surveillance/index _ fi.htm
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ja toteuttaa paremman tilanne-
kuvan ansiosta siellä, missä sitä 
tarvitaan – eli merellä. Hallinnol-
lisesti merellistä toimintaa voi-
daan myös organisoida nykyis-
tä tehokkaammin, koska työs-
sä tarvittavat tiedot ovat saata-
villa tehtävän mukaan, ei orga-
nisaation mukaan. Merellisiin 
toimintatapoihin on mahdollis-
ta siis rakentaa uusi toiminta-
malli ja esimerkiksi aikaisem-
min mainittu kansallinen ME-
TO-yhteistyö saa uutta vauhtia 
toimintaansa tai vaikka Välime-
ren viranomaisyhteistyössä lai-
tonta maahantuloa torjuttaessa 
tai SAR-tehtävää toteutettaessa 
viranomaisilla tulee olemaan vä-
line, mikä mahdollistaa nykyisin 
puuttuvan yhteistoiminnan. Oli-
sikin kiire käynnistää tutkimuk-

sia aiheesta, miten yhteistyö jat-
kossa organisoidaan. Niin sano-
tuista yhteisoperaatioista voita-
neen siirtyä hallittuun yhteistoi-
mintamalliin. Tätä varten onkin 
jo perustettu ”European Coast 
Guard Funcions Forum’ tulevan 
toiminnan kehittämiseksi.

Teknisesti uusi tiedonvaih-
toympäristö on vaativa kokonai-
suus, mutta ei mitään rakettitie-
dettä. Vastaavia sovelluksia on 
jo pienessä mittakaavassa to-
teutettu muissakin ympäristöis-
sä, muttei koskaan näin laajasti. 
Eri viranomaiset jakavat jatkos-
sa tietojaan keskenään ja erillis-
ten sektorilähtöisten järjestelmi-
en kilpailu hämärtyy ja päällek-
käisyydet poistuvat. Kaikki kuu-
lostaa erinomaiselta, mutta on 
vielä pitkä tie siihen, että kaik-

ki ymmärtävät ja hyväksyvät uu-
den teknisen tietojenvaihtosuku-
polven tulon merelliseen valvon-
taan. Samanlaista vastustusta 
on aina uuden tekniikan kynnyk-
sellä ja aika yleensä hoitaa muu-
toksen, varsinkin kun hankkees-
sa todetut hyödyt osoittautuvat 
tarpeelliseksi muuttuvassa me-
rellisessä toimintaympäristössä. 
Onkin aika alkaa miettimään 
kunkin merellisen viranomai-
sen tuottamaa lisäarvoa muulle 
virkakunnalle, jotta yhteistyöstä 
voidaan rakentaa saumaton ko-
konaisuus. EUCISE2020 on siis 
hanke, joka avaa oven uuteen 
merelliseen toimintatapaan ja 
toimintakulttuuriin, jossa enna-
koiva toiminta mahdollistuu ny-
kyisen reagoivan päätoimintata-
van sijasta.

Worth your trust

ja turvallisia 
 

puolustusvoimille ja 
muille viranomaisille 
vuosikymmenien 
kokemuksella

• Tiedustelu-, valvonta- ja  
johtamisjärjestelmät

• Hätä- ja hälytyskeskus-  
järjestelmät

• 
• Rikostorjunnan ratkaisut
• Tietoturvaratkaisut
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L ack of understand-
ing about other nations 
tasks or routines also 

hindered cooperation and in-
formation exchange. The shar-
ing of information only occurred 
by using diplomatic channels. In 
many cases this was a waste 
or misuse of resources and 
very time consuming, far from 
real time information exchange. 
Only a limited amount of infor-
mation where shared and du-
plication of effort in many areas 
where identified.

At the same time, the 
amount of sea transports in the 
Baltic Sea was among the high-
est of any of the world’s marine 
areas. One could find 2 000 
ships at sea in the Baltic at any 
given moment. Both the num-
ber and sizes of ships have been 
growing in recent years, espe-
cially oil tankers, and this trend 
is expected to continue.

Early in this millennium, 
Sweden and Finland started 
a cooperation named SUCFIS 
(Sea Surveillance Co-operation 

Finland Sweden) to improve sit-
uational awareness in the Gulf 
of Finland and Gulf of Bothnia. 
Building upon the spirit and 
lessons learned from SUCFIS, 
planning of a Sea Surveillance 
Co-operation in the Baltic Sea, 
SUCBAS, was initiated by Fin-
land and Sweden in 2008.

In March 2009, during the 
first SUCBAS Conference host-
ed by Finland at the House of 
Estates in Helsinki, the coun-
tries Finland, Sweden, Den-
mark, Germany, Estonia and 

Sea Surveillance 
Cooperation in the  
Baltic Sea – SUCBAS

Ten years ago, sea surveillance co-operations between countries in the Baltic Sea did not exist or was done at 
a very low level. Today SUCBAS gives all participating countries a comprehensive maritime picture.

Peter Lendrop
Commander Peter Lendrop, Swedish Armed Forces, Naval Warfare Center

A decade ago, there was no existing or a very low level of cross border coopera-

tion between nations in the Baltic Sea. When cooperation occurred, there were no 

commonly set of routines or SOP´s.

Merivalvonta
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Lithuania signed the SUCBAS 
Letter of Intent. Today it em-
braces all states surrounding 
the Baltic Sea, with the excep-
tion of the Russian Federation. 
Russia was invited when estab-
lishing the enlarged communi-
ty, but they have so far not of-
ficially approached the cooper-
ation with an application for a 
membership.

Today SUCBAS is a 24/7 
operational cornerstone for sea 
surveillance information ex-
change and co-operation with-
in the Baltic Sea area and its ap-
proaches. The aim of the co-op-
eration is to enhance Maritime 
Situational Awareness (MSA), 
benefiting maritime safety, se-
curity, environmental and law 
enforcement activities in the re-
gion by sharing relevant mar-
itime data, information and 
knowledge between the partic-
ipants. The nations can share 
the information among national 
governmental institutions with a 
maritime responsibility, regard-
less if these are civil or military, 
at their discretion. This makes 
it possible to identify the ves-
sels that is considered to pose 

extraordinary risk and therefore 
should be kept under close sur-
veillance.

SUCBAS is neither a phys-
ical system nor a machine. 
It is a MSA co-operation be-
tween countries. The co-oper-
ation is divided into three levels 
where level 1 is mandatory for 
all participants and consists of 
exchange of Point of Contacts 
(POC) responsible for MSA. It 
also includes manual exchange 
of maritime contacts of special 

surveillance interest through a 
daily report via e-mail, supple-
mented by public telephone as 
applicable.

In December 2011, the 
SUCBAS community took a big 
step forward by initiating the lev-
el 2 with automated exchange 
of information through Virtual 
Private Network tunnels (VPN) 
over the public Internet. Since 
then, participants can share da-
ta automatically in real time. So 
far five services are operation-
al containing chat, notifications, 
information discovery, files shar-
ing and a tool for list handling. 
The most important common-
ality is the interfacing of the ex-
isting national resources direct-
ly connecting the national sys-
tem of each Naval Headquarter 
(or equivalent). This makes it a 
low-cost solution using services 
from national systems already 
existing. Level 2 co-operations 
are based on the so-called TIDE 

All SUCBAS countries use their own national system. There is no cen-
tralised system, repository or organization involved. All information ex-
change is distributed in a federated environment.

joachim Beckh

Merivalvonta
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initiative (Technology for Infor-
mation, Decision and Execution 
superiority) originally developed 
by NATO ACT (Allied Command 
Transformation). The TIDE con-
cept acknowledges coopera-
tion where there is no central 
organization that handles cen-
tral infrastructure by using de-
fined standards and protocols. 
It is an unclassified open tech-
nique but the information is for 
SUCBAS only. Level 3 is cur-
rently under development and is 
an enhancement of Level 2 that 
will handle classification levels 
above unclassified. 

The SUCBAS initiative 
turned out to be one of the 
most successful MSA coopera-
tion’s in Europe with the result 
that many other MSA initiatives 
uses SUCBAS as a benchmark. 
Some key success factors for 
the establishment of SUCBAS 
have been:
 – Start with an idea  

– not a system
 – Build on existing nation-

al systems - which saves 
money

 – Information exchange 
through services  
– modular and buildable

 – Federated and distributed 
systems  - no one “owns” 
the system or information 

 – A step-by-step approach 
based on a common will 
and understanding of the 
need to share information.

Another key factor for suc-
cess is to keep the operators in 
focus. Knowledge information 
sharing is done between hu-
mans, not systems. It is not all 
about a technical solution, it is 
about building trust. Trust leads 
to more cooperation and more 
cooperation means more accu-
rate and updated information. 
But, building trust takes time.

SUCBAS is just one mari-

time co-operation among many 
others, trying to cope with mari-
time challenges. It doesn’t com-
pete with any of the European 
Union’s initiative; instead it will 
fit very well into future cooper-
ation in several areas. There is 
no “one co-operation fits it all”, 
instead we need to accept the 
differences of our partners and 
build trust in diverse environ-
ments supported by our com-
mitments. An open approach, 
willingness to cooperate and an 
open mind will help us to cre-
ate a secure and safe environ-
ment today and tomorrow. But 
if you need to know – you need 
to share.

A screenshot from a Swedish system running SUCBAS services in the 
Swedish Sea Surveillance Central.

Merivalvonta

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

www.rannikonpuolustaja.fi
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K uvaus osuu paljolti oi-
keaan. Vaikka Arkti-
sella alueelle on tehty 

paljon tutkimusmatkoja ja tutki-
musta, suomalainen A.E. Nor-
denskjöld purjehti ensimmäise-
nä Koillisväylän läpi jo 1870-lu-
vulla, ja nykyään Pohjoisnaval-
la on pysyvä tukikohta, on alue 
silti vielä suuri mysteeri. Esimer-
kiksi sen sääoloja ja -ilmiöitä ei 
tunneta riittävän tarkkaan tur-
vaamaan erilaisia aktiviteetteja.

Tilannekuvaa, sellaisena 
kuin me sen ymmärrämme, ei 
tuoteta arktiselta alueelta ollen-
kaan. Vain erittäin rajatuilla alu-

eilla Venäjän, Norjan, Grönlan-
nin/Tanskan, Islannin, Kanadan 
ja Yhdysvaltain rannikoiden tun-
tumassa on jotakuinkin mahdolli-
suus luoda moderni tilannekuva.

N 74. leveyspiirin pohjois-
puolella ei ole vakiintunutta sa-
telliittivalvontaa eikä HF-radioita 
merkittävämpiä viestiyhteyksiä. 
Tosin valvonta- ja tiedonsiirtosa-
telliitit on ohjelmoitavissa uusil-
le kiertoradoille tai asemapaikoil-
le, mutta toistaiseksi siihen ei ole 
nähty tarvetta kuin satunnaisesti.

On arvioitu, että v. 2030 
mennessä Luoteisväylä Kana-
dan ja Yhdysvaltojen rannikolla 

on kutakuinkin avoin läpi vuo-
den. Vastaavasti Koillisväylä Eu-
raasian rannikolla on avoin pää-
osan vuotta. Tämä johtaa kau-
pallisen ja turismiin perustuvan 
meriliikenteen kasvuun.

Samalla arktisella alueella 
sijaitsevat valtavat energia- ja mi-
neraalivarat on aiempaa helpom-
pi hyödyntää. Kaupallisten toimi-
joiden määrä alueella kasvaa hui-
masti nykyiseen verrattuna.

Missä tahansa maapallolla 
turvallisuusviranomaisten pois-
saolo imee magneetin lailla ri-
kollista toimintaa. Esimerkiksi 
Kanada on huolissaan Arktisen 

Merivalvontaa arktisella alueella
Tilannekuva antaa perusteet kaikelle merelliselle toiminnalle. Yhdysvaltain suhteelli-

sen tuore Arktinen strategia kuvaa arktisen alueen ”viimeiseksi rajamaaksi”, joka ih-

miskunnalla on vielä tutkimatta ja kesyttämättä. Tilannekuva alueelta on epäselvä.

Arktisen neuvoston jäsenmaat merkitty tumman sinisellä ja tarkkailijamaat vaalean sinisellä.

Sakari Martimo
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alueen muuttumisesta huu-
mausaineiden kuljetusväyläksi 
Aasian, Euroopan ja Amerikan 
mantereiden välillä.

Venäjällä on vireillä arkti-
seen mannerjalustaan liittyvä 
aluevaatimus. Tanska jätti oman 
vastaavan vaatimuksensa v. 
2014 aikana, ja aluevaatimukset 
menevät osin päällekkäin. Myös 
Kanada ja Yhdysvallat ovat tutki-
massa ja valmistelemassa mah-
dollisia omia vastaavia vaatimuk-
siaan ja jälleen osin muiden val-
tioiden vaatimusten päälle. Näin 
valtioiden väliselle vastakkain-
asettelulle on muodostumassa 
kimurantti umpisolmu.

Vanhalla sotilaallisen uhkan 
formaatilla alueella on suhteelli-
sen vähän sotilaallista potenti-

aalia. Venäjän Kuolan alueen 
joukot ovat vahvat, mutta nii-
den päätehtävät liittynevät Poh-
joisen laivaston toimintaan, jo-
ka taas on merkittävä osa Venä-
jän ydinasearsenaalia. Sen pää-
maalit ja toiminta eivät kohdis-
tu suoranaisesti tai ainakaan pel-
kästään arktiselle alueelle. Hybri-
disodan keinot huolettavat tosin 
valtioita, sillä Venäjän muita huo-
mattavasti suurempi potentiaali 
mahdollistaa Krimin operaation 
tyyliin nopean ja vastustamatto-
man sisäänmarssin periaattees-
sa minne tahansa pohjoisessa. 

Myös Yhdysvallat ja Euroo-
pan unioni ovat käynnistämäs-
sä arktisten alueiden suoritusky-
kyjen kehittämisohjelmaansa. 
Käytännön toimia joudutaan 

vielä odottamaan.
Taito käyttää em. potenti-

aalia on eri maissa epäilemättä 
riittävällä tasolla. Tosin arvio pi-
tää suhteuttaa operaatioalueen 
erittäin vaativiin sääoloihin, val-
taviin etäisyyksiin ja infrastruk-
tuurin puuttumiseen. Tehokas 
operointi on mahdollista vuo-
denajoista riippuen vain raja-
tuilla alueilla.

Viimeinen uhkaosio, tah-
to, on yleensä vaikein analy-
soitava kohde. Joka tapaukses-
sa alueen luonnonvarat luovat 
pohjan valtioiden väliselle kilpai-
lulle. Venäjä on kasvattamassa 
joukkojaan pohjoisessa. Viime 
joulukuussa perustettiin Arkti-
nen johtoporras Pohjoisen lai-
vaston pohjalta. Venäjä on pe-

Kuvassa on esitetty Jäämeren rantavaltioiden pelastuspalvelualueet. Maat sopivat aluejaosta 12.5.2011 Nuukissa.
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rustamassa arktisia prikaateja 
ja perustamassa tai ottamassa 
uudelleen käyttöön 10 lentotu-
kikohtaa pitkin pohjoista ran-
nikkoaan. Yhdysvaltojen meri-
voimat on kääntänyt katseen-
sa pohjoiseen. Norja on jo jo-
kin aika sitten siirtänyt joukko-
jensa painopisteen Napapiiril-
le ja sen pohjoispuolelle. Myös 
Tanska on lisännyt sotilasjouk-
kojaan Grönlannin alueella. Hil-
jaisia signaaleja tai sitten ei. Yh-
tä kaikki, pinnan alla tapahtuu 
ja väreilee, mikä yleensä heijas-
taa valtioiden tahtotilaa.

Kaikki edellä kuvattu luo 
paineita sekä alueen valtiolle 
että monikansallisille järjestöille 
muodostaa alueelta tilanneku-
va. Vasta sen pohjalta voidaan 
arvioida strategisen, operatiivi-

sen ja taktisen tason muutok-
set, jotta perusteet mahdollisel-
le reagoinnille ovat uskottava.

Valvonnan keinot ”maail-
man katolla” ovat kuitenkin ra-
jalliset. Satelliittien lentoratojen 
tai asemapaikkojen muutokset 
ovat helpoin ja tärkein tilanne-
kuvan muodostamiskeino, mut-
ta esimerkiksi pilvi- ja sumuolot 
heikentävät valvonnan tehoa. 
Lentokoneiden ja lennokeiden 
toimintasäde ja -aika rajoitta-
vat valvottavien alueiden ko-
koa. Heikot näkyvyysolot ja ai-
ka-ajoin lentokelvoton sää ra-
joittavat ilmasta tapahtuvan 
valvonnan tehoa. Maailmassa 
on eritäin rajallinen määrä jäis-
sä kulkukelpoisia sota- tai me-
rivartiostojen aluksia. Vaikka 
alusten määrää lisättäisiinkin 

seuraavien vuosien aikana, nii-
den varaan ei voi laskea laajo-
jen alueiden valvontaa.

Toiminnan lisääntyessä 
pohjoisessa kasvaa myös tarve 
alueen valvontaan ja reagointiky-
kyyn. Haastavat arktiset alueet 
pakottanevat viranomaiset soti-
las-siviiliyhteistyöhön. Samoin 
maiden yhteistoiminta, eli alueen 
valtioiden suorituskykyjen yhteis-
käyttö, tullee korostumaan vai-
keilla arktisilla alueilla.

Kuten mainittu, myös EU on 
käynnistämässä arktisten aluei-
den merellisten suorituskykyjen 
kehittämisprojektia. Tilanneku-
van tuottaminen tullee olemaan 
yksi keskeinen kehitettävä toimin-
to. Projektin edetessä tästä(kin) 
kirjoitetaan seuraavissa Rannikon 
Puolustajan numeroissa.



12. joulukuuta 
2012 vuoden 
tapahtumat 

yhteen vetävässä puheessaan 
Venäjän Federaation presidentti 
Vladimir Putin jylisi: 

”Suora tai epäsuora ulko-
puolinen sekaantuminen sisäi-
seen prosessiimme ei ole hy-
väksyttävää. Venäjälle ei anne-
ta ulkopuolelta pakottaa demo-
kratiaa. Venäjän tehtävänä on 
kansallisen ja henkisen iden-
titeettinsä säilyttäminen. Lähi-
vuodet ovat ratkaisevia ja eivät 
kenties ainoastaan meille vaan 
melkein koko maailmalle, joka 
liikkuu kardinaalisten muutok-
sien ja ehkä jopa järistysten ai-
kakauden suuntaan.”

Lisäksi Putin kehotti venä-
läisiä valmistautumaan tulossa 
olevaan vahvistamalla moraali-
sia arvojaan: ”Puuttuu se, mi-
kä teki meidät aikojen kuluessa 
vahvemmaksi, kovemmaksi ja 
mistä me olimme aina ylpeitä.”

Järisyttäviä tapahtumia on 
antanut odottaa, eikä se puuttu-
va ole selvinnyt. Sotsin olympia-
laisten päättyessä alkoi kuiten-
kin tapahtua. Vammaisolympia-
laisten avauspuheessa Putin ju-
listi Venäjän uuden historiallisen 

kauden alkaneen. Sitä viitoittaa 
imperialistinen ideologia, ja se 
puuttuva vahvaksi ja ylpeäksi 
tekevä on selvinnyt: sota.

Putin aloitti Ukrainassa 
kaksi sotaa: ideologisen maa-
ilmansodan ja Euraasian liiton 
perustamiseen tähtäävän väki-
valtaa käyttävän laajentumis-
sodan. Yhdessä niitä kutsutaan 
hybridisodaksi.

Teemme testin, se alkaa 
tästä:

Euroopan Unionin Venäjä-poli-
tiikka kääntyi törmäyskurssille 
naapuruuspolitiikkansa kanssa 
2000-luvun alussa, kun EU al-
koi levittää demokratiaa Venäjän 
rajojen suuntaan. Viimeisin pi-
sara oli Ukraina. Nyt EU:n Venä-
jä-suhteet ovat karilla, eikä siltä 
päästä irti ilman laajoja vaurioi-
ta. Niiden paikkaamiseen EU:l-
la ei ole keinoja, sillä vaurion-
korjaukseen tarvitaan Venäjän 
apua. Sitä taitaa olla tällä het-
kellä turha mennä Kremlistä 
edes kysymään. EU:n puheen-
johtajamaa Latvia yritti ja Krem-
lin vastaus oli selkeä: Venäjä ei 
tee minkäänlaisia myönnytyksiä 
pakotepolitiikan seurauksena. 

Euroopan Unioni on epäon-

nistunut Venäjä-politiikassaan. 
Suhteiden parantaminen edel-
lyttää ainakin osittaista luopu-
mista pakotteista ja Venäjä-po-
litiikan peruskorjausta. Siihen 
on vaikeaa saada yksimielisyys. 
Euroopan hajonneisuus lisään-
tyy eikä EU:lla ole konsensus-
ta yli Atlantinkaan. Testi päättyi.

Jos edellä oleva tuntuu ole-
van totta, olet ideologisen sodan 
uhri. Olet saanut eri suunnis-
ta riittävästi päämäärätietoisesti 
kontrolloitua tietoa, oikea totuus 
on hämärtynyt ja korvattu Krem-
lin rakentamalla valhetotuudella. 
Nyt on aika herätä, muuten si-
nusta tulee Kremlin zombi. Pan-
naanpas perusasiat kuntoon.

Vuoden 2015 alussa vii-
dessä Euroopan naapuruuspo-
litiikan kuudesta maasta on Ve-
näjän aiheuttama jäätynyt kon-
flikti: Georgiassa Etelä-Osseetia 
ja Abhaasia, Moldovassa Tran-
snistria, Armeeniassa ja Azer-
baidžanissa Vuoristo-Karabahh 
ja nyt Ukrainassa Krimi ja Don-
bassin alue. Venäjän mottipo-
litiikan tavoitteena on vaikeut-
taa maiden länsi-integraatiota ja 
muuttaa ne NATO-kelvottomiksi. 
Venäjä on vastannut asevoimalla 
Euroopan Unionin ja NATOn tu-

Geopoliittinen  
tilannearvio 2015
Vuosi vaihtui Suomessa rauhan merkeissä. Vai vaihtuiko? Katsotaanpa laajemmin, 

missä olemme.

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

Laajemmassa kontekstis-
sa Ukrainan kriisi on ”Krem-
lin case”, jossa se totuutta häl-
ventämällä tekee lännestä syyl-
listä Ukrainassa käytävään so-
taan ja demokratiasta syyllistä 
kaaokseen ja kansanmurhaan 
Kievissä ja itäisessä Ukrainas-
sa. Venäjä oikeuttaa omaa toi-
mintaansa syyllistämällä muita.

Venäjällä ei ole edellä ole-
vaan minkäänlaista oikeutus-
ta. Venäjän tavoitteena vaikut-
taa olevan Euroopan turvalli-
suusarkkitehtuurin heikentä-
minen ja sen ajamukaisuuden 
kyseenalaistaminen. Euroopan 
turvallisuus  rakentuu YK:n pe-
ruskirjan ja ETYJ:n periaatteille 
sekä myöskin NATO-Venäjä pe-
russopimukselle. Keskeiset pe-
riaatteet ovat voiman käytöstä 
ja sillä uhkaamisesta pidättäy-
tyminen, valtioiden itsemäärää-
misoikeuden ja alueellisen koko-
naisuuden kunnioittaminen, ra-
jojen koskemattomuus ja valtioi-
den oikeus vapaasti valita itsel-
leen liitot ja liittolaiset sekä ih-
misoikeuksien kunnioittaminen. 

Viime vuosien aikana Venä-
jä on toistuvasti pyyhkinyt nämä 
kaikki pöydältä ja pyrkii koordi-
noitua sekä päämäärätietoista 
informaatiosotaa käymällä saa-
maan toiminnalleen hyväksyn-
nän. Huonontuneeseen turval-
lisuustilanteeseen on syyllinen 
Venäjä eivätkä kaikki muut.

Kotimaassa Putin tarvitsee 
Ukrainan sotaa suosionsa nosta-
miseen ja tueksi yksinvallan säi-
lyttämiselle. Euroopassa Kreml 
käyttää Ukrainan sotaa ideolo-

gisen sodan välineenä EU:n yh-
tenäisyyden heikentämiseksi ja 
Euroopan eri maiden populisti-
sen politiikan voimistamiseksi 
sekä erilaisten ääriainesten pro-
vosoimiseksi. Kaukasian maille 
sota on varoitus: Euraasiaan liit-
toon liitytään tai liitetään.  

Tässä olemme

Vuosi ei vaihtunut rauhan mer-
keissä. Koko Eurooppa on sodas-
sa Venäjän kanssa, mutta Ukrai-
na puolustaa meitä yksin. Venä-
läisessä hybridisodassa vain nel-
jäsosa on sotilaallista toimintaa, 
muu on epästandardien keino-
jen käyttöä. Olemme ideologi-
sessa sodassa, joka on keskei-
nen osa hybridisodasta. Propa-
ganda ja sosiaalinen manipuloin-
ti ovat tulvahtaneet Eurooppaan. 
Niitä tuetaan laajalla arsenaalil-
la, josta osa on kumouksellista. 

Putinin Euraasia-doktriiniin 
kuuluu Venäjälle ystävällismie-
listen ääripuolueryppäiden ja 
organisaatioiden luominen pit-

kin Eurooppaa. Kreml tukee ra-
hallisesti ja ideologisesti niiden 
toimintaa.  Krimin annektoinnin 
yhteydessä puolueet osoittau-
tuivat operatiivisiksi niiden kii-
tellessä Krimin liittämistä Venä-
jään. Italian äärioikeiston Uuden 
Voiman Roberto Fiore, brittien 
kansanpuolueen Nick Griffin ja 
Kreikan Kultaisen Aamunkoi-
ton Ilias P Kasidiaris kävivät yh-
teisvisiitillä Kremlissä lokakuus-
sa 2013. Italian toisen äärioike-
istopuolueen pitäessä valinta-
kongressia Torinossa 2013 lo-
pussa paikalla olivat Ranskan, 
Belgian, Hollannin, Itävallan ja 
Ruotsin ääripuolueiden edusta-
jat yhdessä Yhtenäinen Venä-
jä puolueen edustajan kanssa. 
Kremlin suhteet ääripuolueisiin 
Euroopassa ovat jo laajat. Eräi-
den maiden ääriliikkeet ovat riip-
puvaisia Kremlin rahoituksesta.

Venäjän Federaation presi-
dentti aloitti vuoden 2014 yh-
teenvetävän puheensa seuraa-
vasti: ”Tänä vuonna kuljimme 
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yhdessä läpi kokeiden, jotka ovat 
ainoastaan kypsän, yhteensulau-
tuneen kansakunnan, nykyaikai-
sen suvereenin ja vahvan valtion 
voimien mukaiset. Venäjä osoit-
ti, että se on kykenevä suojaa-
maan maanmiehiään sekä kun-
nialla puolustamaan oikeutta ja 
oikeudenmukaisuutta.”

Putin vei kokeensa läpi naa-
purikansan verta vuodattamalla 
ja riistää siltä mahdollisuudet 
päättää omasta kehityssuun-
nastaan, se katkaisi Ukrainan 
tien tulevaisuuden kukoistuk-
seen. Ukrainassa on energiaa 
ja lisää löytyy Mustaltamereltä. 
Siihen sillä olisi ollut oikeus ran-
tavaltiona. Krimin mukana me-
netettiin jo tuhat kilometriä, kol-
mannes Ukrainan rantaviivan pi-
tuudesta ja lisää menee pian Ve-
näjän vallatessa maan rannikkoa 
mahdollisimman paljon, veik-
kaan että Odessaan saakka. Se 
tulee aikanaan vaatimaan merel-
tä löytyviä energiavaroja itselleen 
suhteessa rantaviivan pituuteen. 
Näin se teki jo Kaspianmerellä.

Kremlin mielestä Venä-
jä on nyt poliittisesti, taloudel-
lisesti ja sotilaallisesti ylivoimai-
nen Euroopassa,  ja se kyke-
nee sekä uskaltaa käyttää ase-
voimaansa rajojensa ulkopuo-
lella „maanmiestensä puolusta-
misen” varjolla alueelliseen laa-
jentumiseen. Tähän sillä on Ve-
näjän kansan tuki, vuodenvaih-
teessa 87% venäläisistä tuki 
Putinin politiikkaa. 

Kremlin kokeiden 2014 
lopputulema on: Kapasiteetti 
on olemassa ja valmiina käytet-
täväksi. Kansa on antanut pre-
sidentille vapaat kädet toimia ja 

se hyväksyy väkivallan käytön, 
kunhan lopputulos on haluttu. 

Putin on Ukrainassa pakko-
voiton edessä, eikä sitä saavuteta 
nyt neuvottelemalla. Putin ei ole 
jättänyt itselleen perääntymistie-
tä, ei edes rauhanomaiseen rat-
kaisuun johtavaa sivuovea. 

Vuoden 2015 alussa Pu-
na-armeija on vahvistanut jouk-
kojaan Ukrainassa, niillä ei edel-
leenkään ole maatunnuksia. 
Näyttää siltä, että Venäjä val-
mistautuu laajaan hyökkäykseen 
Ukrainassa. Kiev ei anna perik-
si, joten Ukrainan sota laajenee. 
Venäjän kapasiteetti riittää käy-
mään erillissotaa Euroopassa. 
Se ei riitä käymään sotaa Natoa 
vastaan, sillä suursodan käymi-
seen Venäjän taloudellinen kapa-
siteetti on nyt liian pieni. 

Venäjän käyttäytyminen on 
muuttunut, Putin on tavoilleen 
uskollisena etukäteen varoittanut 
siitä. Olisi kannattanut kuunnel-
la eikä vain ihmetellä. Nyt Euroo-
passa ollaan vaikeuksissa, niitä 
selittää parhaiten Venäjän on-
nistunut politiikka. Kreml nou-
dattaa paljossa Duginin oppia, ja 
Putin on osoittautunut kykene-
väksi viemään sitä käytäntöön. 
Opin ansiosta Venäjä on saanut 
Euroopan Unionista kuristusot-
teen, joka energiapihtien lisäksi 
ahdistaa nyt eurooppalaisia ar-
voja ja demokratiaa. 

Ukrainan kriisi ei ole osoit-
tanut Euroopan Unionin yleis-
tä heikkoutta, moniäänisyyt-
tä kylläkin. Unioni ei ole valtio, 
joten päätöksenteon hitaus ja 
moniäänisyys ovat sille ominai-
sia piirteitä. EU:n heikkoudek-
si on osoittautunut sotilaallisen 

voiman puute. Mikäli EU olisi 
alun pitäen alkanut organisoi-
da määrätietoisesti sotilaallista 
voimaansa yhteistyöhön NATOn 
kanssa, se olisi saattanut onnis-
tua luomaan jo sotilaallisen pe-
lotearvon. Nyt sitä ei ole, ja Ve-
näjä on täyttänyt syntyneen tur-
vallisuuspoliittisen tyhjiön aseel-
lisen voiman käytöllä ja pakko-
keinoihin perustuvalla ulkopoli-
tiikalla. Vaikuttaa siltä, että so-
tilaallinen voima on jälleen pa-
lannut tärkeäksi vallan välineek-
si Euroopassa, eikä sitä EU:lla 
ole. Putin pompottaa Euroopan 
Unionia kuin tennispalloa, mut-
ta varoo lyömästä Natoa.

Venäjä oli 20 vuotta sitten 
taloudellisessa kriisissä, nyt on 
vuorostaan Eurooppa. Silloin 
koko Eurooppa tuki Venäjää ja 
halusi pitää sen koossa. Nyt Ve-
näjä haluaa hajottaa Euroopan, 
ja rikkoo sen yhtenäisyyttä. Ve-
näjällä ei ole pysyviä ystäviä, on 
vain pysyvät intressit.

Talousvaikeudet ovat vasta 
alkusoittoa tulossa oleville vai-
keuksille. Edessä saattaa olla 
katastrofi, jonka räätäleinä ovat 
Kremlin innovaatikot. Venäjä 
käytti heikkouden vuodet suun-
nitteluun ja piti nyrkin taskus-
sa. Nyt Venäjä käyttäytyy kuten 
Putin, ja Putin himoaa koko eu-
roatlanttiselle sivilisaatiolle kos-
toa Neuvostoliiton hajottamisen 
takia. Nyrkki on otettu taskus-
ta ja ”Kremlin rambo” Vladimir  
Putin on lähtenyt kostoretkelle.

Geopoliittinen tulevaisuus

Kreml on siirtynyt Duginin sa-
noista Putinin tekoihin. Rauhan 
aika Euroopassa on toistaiseksi 
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ohi. Ukrainan sodan tavoittee-
na on määrittää yksipuolisesti 
valtapiirit ja ideologioiden rajat. 
Alueellisen sodan lisäksi Kreml 
aloitti ideologisen maailmanso-
dan demokratiaa vastaan. Sen 
päämääränä on tuottaa Venäjäl-
le ja Putinille ideologinen johta-
juus maailmassa. 

Euroopassa ideologisen so-
dan päämäärä on Euroopan yh-
tenäisyyden murentaminen ja 
Euroopan Unionin hajottaminen. 
Kreml pyrkii muuttamaan Euroo-
pan Unionin ja sen jäsenvaltioi-
den käyttäytymistä Kremlin ha-
luamaan suuntaan. Demokraatti-
sessa järjestelmässä valtion kurs-
si muuttuu, kun riittävän suureen 
osaan kansasta saadaan vaiku-
tettua. Euroopan venäläistämi-
nen on alkanut demokratian por-
taissa alhaalta ylöspäin.

Venäjä pyrkii nousemaan 
maailman johtavien suurvalto-
jen joukkoon. Duginin opin mu-
kaisesti se, joka hallitsee Euraa-
siaa, hallitsee myös maailmaa. 
Dugin näkee euraasialaisuuden 
ekspansiivisen läntisen ideologi-
an vastaan taistelijana, joka kiis-
tää lännen oikeuden määrittää 
hyvän ja pahan kriteerit koko 
maailmalle. Hän pitää Venäjää 
itsenäisenä ortodoksisena eu-
raasialaissivilisaationa, joka ko-
koaa Euraasian yhteiseen tais-
toon lännen ylivaltaa ja demo-
kratiaa vastaan. Maalitauluihin 
kuuluvat myös kotimaiset Venä-
jälle demokratiaa vaativat tahot.

Islamia Dugin pitää keskei-
senä aseena Washingtonin im-
perialismia vastaan käytävän 
sodan taistelukentällä. Kaavios-
ta on nähtävissä, että Kremlillä 

ja islamilla on yhteinen viholli-
nen – euroatlanttinen sivilisaa-
tio. Vain toiveajattelijat voivat us-
koa, ettei väkivaltaiseksi muut-
tunut Venäjä käytä asetelmaa 
hyväkseen. Jatkossakin Venäjä 
tukee radikaalia islamia sen ter-
rorissa länsimaisia demokratioi-
ta vastaan. 

Syyria annettiin kemiallisi-
ne aseineen Venäjän hoitoon. Ei 
kulunut vuottakaan, kun joukko-
murhaaja Assadin perhe oli ka-
donnut kansainvälisen tuomio-
istuimen ulottumattomiin. Syy-
riaan, jossa on lukuisia eripurai-
sia heimokuntia ja klaaneja, syn-
tyi islamivaltio kuin tuhkasta. Ku-
ka kävi organisoimassa?!

Useiden Euroopan maiden 
ääriainekset ja rikolliset ovat käy-
neet islamivaltion opissa, äkkiä 
uskonfanaatikkojen toiminta on 
muuttunut organisoiduksi. Heitä 
pidetään uhkana palattuaan koti-

maahansa. Vuoden 2015 alussa 
kalashnikovit jo paukkuivat Parii-
sissa ja 17 ihmistä sai surman-
sa. Sen jälkeen Tsetsheeniassa 
järjestettiin islaminmielenosoitus 
Pariisin terroriteon tueksi. Organi-
soijana oli Kremlin tukema Tsets-
heenian presidentinhallinto.

Lopuksi

Kreml on ottanut ideologisessa 
sodassaan käyttöön laajan keino-
valikoiman, josta vain osa on so-
tilaallisen voiman käyttöä. Ope-
raatioarsenaalia tukee tehokas 
mediakoneisto, jonka tehtävänä 
on tietoa kontrolloimalla muuttaa 
totuus Kremlin haluamaksi. Ide-
ologinen sota etenee tilannetapa-
uksesta toiseen, jonka tiedotus-
välineet esittävät Kremlin halua-
massa valossa. Tapauksia tois-
tettaessa erilaisina variaatioina 
valhe alkaa muuttua systemaat-
tiseksi tiedoksi, totuudeksi ja se 
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saa vielä hyväksynnänkin. Yksi-
lön tulkinta alkaa muuttua, ide-
ologia saa uuden viitekehyksen. 
Zombi on syntynyt.

Putin on sotaretkellä tavoit-
teilla, jotka ohittavat maailma-
historian suurinta impeeriumia 
johtaneen Tsingis-khaaninkin 
pyrkimykset. Juristina hänel-
lä on sama siviilikoulutus kuin 
Yhdysvaltain presidentillä. Sitä 
hän käyttää vahvemman oikeu-
den toteuttamiseen, ei oikeuden 
vahvuuden luomiseen. Hänellä 
on kertaluokkia parempi sotilas-
koulutus kuin oli Adolf Hitlerillä. 
Putin on KGB-taustainen julmu-
ri, joka tietää kaikki epästandar-
dit ja epäsuorat keinot yksilö se-
kä valtiotasalla paremmin kuin 
Stalin, eikä pelkää käyttää nii-
tä. Lisäksi hänellä on Euroopas-
sa ylivoimainen tavanomainen 
asevoima, ydinase sekä hänel-
le lojaalien turvallisuuspalvelu-
jen koneistot käytössään. Niitä 
tulee nyt käyttää, muuten kan-
sa pitää Putinin niihin upotta-
mia valtavia rahasummia vää-
ränä investointina. Hänellä on 
käytössään media, kansan ra-
jaton tuki ja sen kanssa yhtei-
nen vihollinen. Henkilökohtai-
sesti häntä motivoi kostonhi-

mo ja halu jäädä maailman-
historiaan Venäjän suurimpana 
tsaarina ja maailman ideologi-
sena johtajana. Urheilijana hän 
on tottunut pääsemään tavoit-
teisiinsa kovalla ja määrätietoi-
sella työllä. (Putin on muuttu-
nut maailmanhistorian vaaralli-
simmaksi mieheksi.)

Venäjä tarvitsee ideologi-
sessa sodassa tilannetapauk-
sia maailman opettamiseen. 
Euraasian liittoon uusia jäseniä 
väkisin liitettäessä Kaukasiasta 
saattaa löytyä vastaan panevia 
valtioita, mutta muutaman vuo-
den kuluessa ne loppuvat Ka-
zakstanissa. Silloin tulee valita 
hyökätäkö Kiinaan, Natoon vai 
Suomeen, muita rajanaapureita 
ei ole. Minkä sinä valitsisit? Pre-
sidentti Kekkosen jälkeen alka-
nut turvattomuuspoliittinen lin-

jamme on nostanut meidät ar-
veluttavaan seuraan. Olemme 
turvallisuuspoliittisen marigina-
lisaation huippuosaajia. 

Mikäli jatkamme samal-
la linjalla, nyt kannattaa tukea 
Ukrainaa laajasti ja näyttäväs-
ti. Kiitollisuudenvelka ehkä aut-
taa saamaan Euroopasta apua, 
sillä olemme Venäjän case-lis-
talla ainoa sen etupiirissä ole-
va eurooppalainen maa, jonne 
se voi hyökätä.

Ideologisen sodan vastatoi-
met tulee tehdä koordinoidusti. 
Puolustus on järjestettävä EU:n 
raameissa eikä yksittäisinä jä-
senvaltioina. Tässä saattaa avau-
tua EU:lle tilaisuus osoittaa yh-
teistä lujuutta ja osaamista. EU:n 
hajottamiseen tähtäävä ideologi-
nen sota tulee kääntää Euroop-
paa yhdistäväksi voitoksi.
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N äyttää siltä, että Pu-
tinkin aikoo tehdä 
sen panssarivoimalla. 

Panssareiden perässä Ukrai-
naan marssitettu propaganda-
koneisto on nostanut president-
ti Putinin suosion huikeisiin lu-
kemiin. Syyskuun 2014 lopus-
sa 87 prosenttia venäläisistä tu-
ki Putinin politiikkaa. Hän ei ole 
koskaan ollut yhtä suosittu koti-
maassa. Lännelle Venäjä valeh-
telee päin naamaa ja demonst-
roi Venäjän paluuta supervallak-
si - me olemme oikeassa, olem-
me vahvoja ja varmoja. 

Vuoden 2014 puheessaan 
Putin puhui kaikenlaista, mut-
ta pääsanoma keskittyi venäläi-
seen identiteettiin. Selvisi, mik-
si Krimi liitettiin Venäjään. Se 
on siis käännökseni alussa ole-
va ”tapahtuma”.

”Maallemme”, kansallem-
me tällä tapahtumalla on eri-
tyinen merkitys. Koska Krimillä 

asuu ihmisiämme, ja itse alue 
on strategisesti tärkeä, koska 
juuri täällä on monimuotoisen 
mutta yhtenäisen Venäjän kan-
san ja keskitetyn Venäjän val-
tion muodostamisen henkinen 
lähde. Nimenomaan juuri tääl-
lä, Krimillä, muinaisella Kherso-
nesoksella, tai, kuten sitä venä-
läiset aikakirjoittajat nimittivät, 
Korsunissa, sai ristimisen ruh-
tinas Vladimir, joka sitten risti 
koko Rusin.” (kirjoittajan huom. 
Ryssänmaan)

”Etnisen läheisyyden, kie-
len ja aineellisen kulttuurin yh-
teisten elementtien, yhteisen 
joskin tuolloin ilman piirretty-
jä rajoja olevan alueen, aloit-
televan yhteisen taloudellisen 
toiminnan ja ruhtinaan vallan 
ohella kristinusko oli voimakas 
henkinen yhdistävä voima, jo-
ka mahdollisti sisällyttää yhte-
näisen Venäjän kansan muo-
dostamiseen ja yhteisen val-

tiollisuuden rakentamiseen ve-
reltään mitä erilaisimpia koko 
laajan itäslaavilaisen maailman 
heimoja ja heimoyhteisöjä. ”

Ja juuri tällä henkisellä 
maaperällä esi-isämme ensim-
mäistä kertaa ja ikuisiksi ajoik-
si tunnistivat itsensä yhdeksi 
kansaksi. Ja tämä antaa meille 
kaikki perusteet sanoa, että Ve-
näjälle Krimillä, antiikin Kherso-
nesoksella ja Sevastopolilla on 
valtava sivilisaatiollinen ja pyhä 
merkitys. Samoin kuin Temppe-
livuorella Jerusalemissa on niil-
le, jotka tunnustavat islamia tai 
juutalaisuutta.” 

Siinäpä se. Venäjä ei kos-
kaan luovu enää Kimistä vapaa-
ehtoisesti, ja se on valmis puolus-
tamaan sitä viimeiseen hengen-
vetoon. Krimi on venäläisen iden-
titeetin herätyskello, eikä se ole ei-
kä siitä koskaan tule kauppatava-
raa maailmanpolitiikassa. 

Krimi venäläisen 
identiteetin herättäjänä
Neuvostoihmisen identiteetti oli fasismin voittaja. Se rakentui valtaville uhrauksille, 

kärsimyksille ja ponnisteluille toisessa maailmansodassa. Putin on ottanut missiok-

seen venäläisen identiteetin herättämisen.

Kenneth Nyholm
Kirjoittaja (kom evp) on palvellut muun muassa sotilasasiamiehenä  
Baltian maissa ja natolaisen Baltic Defence Collegen laitoksenjohtajana.
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H arva enää muistaa ai-
kaa, jolloin valmius- 
ja koulutuslinnakkei-

den lisäksi rannikkotykistöllä oli 
suuri määrä ns. miehitettyjä var-
tiolinnakkeita, joilla oli oma var-
tiopäällikkönsä, mahdollisesti 
kiinteistönhoitajansa sekä jos-
kus myös varusmiesryhmä var-
tiopäällikön apuna. Pääkaupun-
kiseudulla näitä linnakkeita oli-
vat mm. Itä-Villinki, Kuivasaari, 

Vallisaari, Melkki, Kytö, Rysäka-
ri ja Miessaari.

Saaristomerellä yksi tällai-
nen vartiolinnake oli Berghamn 
Kihdin laidalla. Berghamnin lin-
nake tarjosi olemassaolonsa ai-
kana kiehtovan ja vertaansa vail-
la olevan asuinpaikan vain muu-
tamalle perheelle. Maurits Kou-
hia, joka oli saaren vartiopääl-
likkönä keväästä 1967 syksyyn 
1968, on nyt koonnut muisto-
jaan kansien väliin. Vaikka hä-
nen kautensa oli suhteellisen ly-
hyt, se kattaa kaikki vuodenajat 
hyvine ja huonoine puolineen.

Kirja kertoo rannikkotykis-
töstä, ulkosaaristosta, sen luon-
nosta ja elämästä niin saaristossa 
kuin linnakkeella. Se sisältää hy-
vin vähän aselajin ”virallista his-
toriaa”, mutta sitä enemmän epä-
virallista ”linnake-elämää”. Siihen 
sisältyy sekä palvelukseen astu-
minen, oppiminen saaren ja saa-
riston tavoille, työtehtävien hoita-

minen, jokapäiväinen elämä vai-
mon ja myöhemmin myös en-
simmäisen lapsen kanssa, ja siir-
to pois saaresta. Kirja onkin mel-
kein ainutlaatuinen, ja allekirjoit-
taneelle tulee mieleen vain yksi 
vastaava, jo loppuun myyty teos, 
Sjöberg tar och Sjöberg ger, Et-
hel Hiljander, Esbo hembygds-
förening, joka kertoo Kytön var-
tiolinnakkeen elämästä. Kouhian 
teosta, niin kuin vastaavia teok-
sia yleensäkin, on tehty vain pieni 
määrä, jonka takia suosittelen si-
tä lämpimästi kaikille rannikkoty-
kistöstä ja sen elämästä kiinnos-
tuneille niin kauan kuin sitä saa.

Teosta on ollut myynnis-
sä vain Merimaanikon verkko-
kaupassa www.merimaanikko.
fi/Verkkokauppa/, johanna.pako-
la(at)gmail.com, 040 588 4231, 
hintaan 12,90 €. Kirjoitushetkellä 
painos oli tilapäisesti loppu, mut-
ta kirjoja lienee tulossa lisää.

Ove Enqvist

Koti Kihdin laidalla
Maurits Kouhia
Omakustanne, 156 sivua

Oikaisuja
Lehdessä 4/2014 Sinisen Reservin artikkelis-
sa Meripuolustuspäivästä Merisotakoululla (si-
vu 62) oli kuvatekstiin lipsahtanut virhe. Oikea 
kuvateksti kuuluu näin:

Kontra-amiraalit Pertti Malmberg, Antero 
Karumaa ja Veli-Jukka Pennala.

mika kuutti
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I tämeren alueen merilinnoi-
tukset-kirja koostuu vuonna 
1987 järjestetyn Itämeri-se-

minaarin esitelmistä. Kirjassa 
on laaja kattaus lukuisten alan-
sa asiantuntijoiden erikoisaloista:
 – Sampo Ahto: Katsaus 

Suomen rannikoiden meri-
linnoituksiin

Itämeren alueen merilinnoitukset
Kymenlaakson maakuntamuseo, 213 sivua, pehmeäkantinen

 – Jean-Carlos Danckwardt: 
Karlskrona ja Etelä-Ruot-
sin rannikkolinnoitukset

 – Olof af Hällström:  
Suomenlinna

 – Martin Isaksson:  
Tsaari-Venäjän Ahvenan-
maan merilinnoitukset

 – Adam Koperkiewicz: 
Merilinnoitukset Gdanskin 
alueella

 – Heino Gustavson: Tallin-
nan rannikkolinnoitukset 
1800-luvulta I maailman-
sodan loppuun

 – Erik Wihtol: Kansainväli-
set kohteliaisuudet merillä 
1500–1800-luvulla

 – Herbert Langer: Itämeren 
alueen linnoitetut rannik-
kokaupungit 1600-luvulla 
– Stralsundin puolustus

 – Klaus Friedland: Itämeren 
alueen satamien, laivaväy-
lien ja aluevesien turval-
lisuus

 – Lars-Åke Kvarning:  
Wasa-projekti

 – Pekka Toivanen: ”Puiset 
linnoitukset” – karoliinisen 
ajan monteeratut kaup-
pa-alukset

 – Vello Mäss: Joitakin Maa-
silinnan laivalöydön huo-
mattavia piirteitä

Kirja on saatavilla myös 
englannin kielellä. Hinta on 
6,90 €. Kirjaa myy Merimaa-
nikko, 040 588 4231, johanna.
pakola@gmail.com http://meri-
maanikko.mycashflow.fi/pro-
duct/21/itameren-alueen-meri-
linnoitukset

Ove Enqvist

www.meriaura.fi

www.turkurepairyard.com
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J oskus on tuntunut siltä, 
että meripuolustus ja eri-
tyisesti rannikkopuolustus 

ovat unohtuneet virallisesta so-
tahistorian tutkimuksesta.  Nyt 
Maanpuolustuskorkeakoulu on 
ottanut ison askeleen eteenpäin 
asian korjaamiseksi julkaisemalla 
DVD-kokelman jatkosodan me-

Jatkosodan meripuolustus suomalaisissa TK-filmeissä
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos

ripuolustusfilmeistä. Tuottajana 
on toiminut Ohto Manninen.

Kokoelma koostuu neljästä 
DVD:stä, joilla on yhteensä noin 
13 tuntia materiaalia ja yhteen-
sä noin 150 eripituista filmipät-
kää. Paketti ei, nimestä huoli-
matta, rajoitu pelkästään jat-
kosotaan, vaan ensimmäisellä 
DVD:llä on myös yhteensä noin 
30 minuuttia materiaalia ja 10 
filmiä itsenäisen Suomen meri-
puolustuksesta 1918–1940.

Pakettiin kuuluu 7-sivui-
nen sisältövihko, jossa sisältö 
on kuvattu DVD kerrallaan ja 
kutakuinkin kronologisessa jär-
jestyksessä. DVD:eillä on erita-
soiset hakemistot, joten DVD:t 
voi katsoa kaikki materiaali ker-
ralla tai kokonaisuus kerrallaan. 

Kokoelman ainoat pienet 
puutteet ovat alimman tason, eli 
yksittäisten filmien, puuttumi-

nen hakemistoista. Yksittäisiin 
filmeihin pääsee kuitenkin kä-
siksi valitsemalla ylemmän ha-
kemistotason ja pikakelaamalla 
haluttuun filmiin. Ainakin omas-
sa DVD-soittimessani on myös 
mahdollisuus siirtyä eteenpäin 
filmistä toiseen laitteen omas-
ta kaukosäätimestä löytyvällä 
funktiolla.

Filmit ovat mykkiä, mikä 
tuntuu aluksi oudolta, mutta sii-
hen tottuu. Sisältövihon kuvauk-
set ovat vaihtelevan tasoisia, mi-
kä oletettavasti johtuu siitä, että 
alkuperäismateriaali on ollut si-
tä. Joistakin filmeistä on vihossa 
tarkat kuvaukset esim. paikois-
ta, kuvausajankohdista ja jopa 
filmeissä esiintyvien henkilöiden 
nimistä, kun taas eräistä filmeis-
tä ei ole muita tietoja kuin esi-
merkiksi ”merenkulkua”.

Vaikka ehkä saattaa kuulos-
taa kliseeltä, niin tämä DVD-ko-
koelma kuuluu jokaisen meri-
puolustajan DVD-kirjastoon. Ko-
koelmaa myy ainakin Sotamu-
seo, ja sen hinta on kohtuulliset 
20 €. Koska Sotamuseo on sul-
jettuna järjestelyjen takia alku-
vuoden 2015, myynti alkaa siel-
lä vasta maaliskuussa.

Ove Enqvist
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A lkurahoitusta tälle vide-
olle ei aluksi ollut, ja te-
kijä, yhteiskuntatieteen 

tohtori ja toimittaja Raimo ”Ram-
pe” Salo ryhtyi ensin omaan piik-
kiin tekemään videohaastatteluja 
viimeisistä sodan kokeneista so-
tilaskotisisarista. Vähitellen mu-
kaan tuli Sotilaskotiliiton lisäk-
si säätiöitä ja muutama Keski- 
Suomen kunta pikku summalla. 
Sisarten tarinat olivat elämän-
makuisia ja heidän albumeis-
taan löytyi ainutlaatuista valoku-

Rusinoita pullassa
DVD, 45 minuuttia, VL-musiikki (nykyisin VL-media), 2009

vamateriaalia sodan ajoilta. 
Videolla haastatellaan myös 

sodassa palvelleita rannikkosoti-
laskotisisaria, mm. Mirja Valvet-
ta ja Liisa Hagelbergiä. Videoita 
on nyt vain muutamia jäljellä, jo-
ten se kannattaa hankkia nyt en-
nen kuin loppuvat.  http://www.
vlmediashop.fi/rusinoita-pullas-
sa-dvdr-p-5674.html,  +358 9 
222 3744 info(at)vlmedia.fi. Hin-
ta 9,95 € + postituskulut

Ove Enqvist
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S eminaarin tavoittee-
na oli erityisesti kes-
kustella kansallisen 

meristrategian kehittämistar-
peesta: Tarvitaanko Suomessa 
kansallista meristrategiaa? Tee-
maa käytiin läpi alustusten se-
kä paneelikeskustelun muodos-
sa. Korkeatasoiseen seminaariin 
kutsuttiin merelliseen turvalli-
suuteen liittyviä hallinnon, elin-
keinoelämän sekä tutkimuslai-
tosten päättäjiä ja edustajia. 

Taustaa ja tavoitteita

Suomessa ja Euroopassa on 
laadittu viime aikoina useita me-
relliseen ympäristöön ja merel-
lisiin toimijoihin liittyviä strate-
gioita. Vaikka monet Suomessa 
laaditut meristrategiat ovat laa-
jakatseisia, yhteistä niille on se, 
että ne tarkastelevat asiaa pää-
osin jonkin tietyn toimialan nä-
kökulmasta painottamatta laa-
jasti kansallista etua ja kokonai-
suutta. Holistisen näkemyksen 
puutteen lisäksi on Suomi Me-

Kansallisesta 
meristrategiasta
Suomi Merellä -säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari

rellä - säätiössä tunnistettu, että 
ainakin seuraavien aihekokonai-
suuksien käsittely on jäänyt vä-
hemmälle huomiolle: meriteol-
lisuuden kehittäminen, arktisen 
osaamisen ja operoinnin kehit-
täminen sekä sotilaallisen tur-
vallisuuden näkökulmat mm. 
meritilannekuvan ja meriliiken-
teen turvaamisen osalta.

Suomi Merellä – säätiön 
50-vuotisjuhlan kunniaksi jär-
jestettiin 4.11. Säätytalolla juh-

laseminaari. Kutsuseminaarin 
tarkoituksena oli valtakunnalli-
sesti ja kokonaisvaltaisesti kes-
kustella Suomen kannalta kes-
keisestä ja ajankohtaisesta me-
rellisistä kysymyksistä. Semi-
naarin tavoitteena oli vastata 
kysymykseen kansallisen me-
ristrategian kehittämistarpees-
ta: Tarvitaanko Suomessa kan-
sallista meristrategiaa? Semi-
naarin puhujiksi oli saatu kan-
sakunnan eturivin asiantuntijoi-

Suomi Merellä-säätiö täytti tänä vuonna 50-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi säätiö 

järjesti kutsuseminaarin Säätytalolla 4.11.2014. Seminaarin tarkoituksena oli valta-

kunnallisesti ja kokonaisvaltaisesti keskustella Suomen kannalta keskeisistä ja ajan-

kohtaisista merellisistä kysymyksistä.

50-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin Säätytalolla 4.11.2014.

Juhapekka Rautava
Suomi Merellä -säätiön hallituksen jäsen ja seminaarikoordinaattori

Tapahtum
at

miikka jokela
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Seminaariesitykset

Seminaariesityksissä puhujat 
pohjustivat keskustelua lyhyillä 
alustuksilla. Näyttöesitykset nii-
den esiintyjien osalta, jotka an-
toivat siihen luvan, ovat ladat-
tavissa säätiön internet-sivuil-
ta. Tässä kappaleessa on esi-
tyksistä nostettu esiin merkit-
tävimpiä havaintoja kansallisen 
meristrategian kannalta: puoles-
ta tai vastaan. 

Valtiosihteeri Olli-Pekka Hei-
nonen painotti esityksessään, 
että Suomessa valtiohallinnos-
ta löytyy tällä hetkellä yli 300 
strategiaa tai sellaiseen tähtää-
vää aloitetta. Heinosen mukaan 
strategioita syntyy väärin perus-
tein. Oleellista on määrittää on-
gelma; mitä halutaan ratkais-
ta? Meristrategiaan liittyen pitäi-

si määrittää lopputilanne: Mitä 
meristrategialla halutaan saada 
aikaan? Seuraavaan hallitusoh-
jelmaan Heinonen pohti erityis-
tä strategiaprosessia. Meristrate-
gian tarpeeseen valtiosihteeri ei 
halunnut ottaa suoraan kantaa.

Liikenne- ja viestintäminis-
teriön liikennepolitiikan osastol-
ta neuvotteleva virkamies Leena 
Sirkjärvi esitteli laadittua merilii-
kennestrategiaa2. Sirkjärven ar-
vion mukaan meriliikennestra-
tegia on erittäin kattava ja riit-
tävä tämän hetkiseen tarpee-
seen. Strategian arviointi teh-
dään vuosittain ja siitä saadaan 
kattava tilannekuva toimintojen 
ohjaamista varten. Tehty meri-
liikennestrategia on riittävä mi-
nisteriön hallinnonalan osalta ei-
kä uudelle strategialle siten ole 

ta. Teemaa käsiteltiin alustusten 
sekä paneelikeskustelun kaut-
ta. Seminaarissa noudatettiin 
Chatham House – sääntöä, jon-
ka mukaan esitettyä tietoa saa 
vapaasti käyttää, kunhan läh-
desuojasta pidetään huolta si-
ten, ettei asian esittäjää kerro-
ta tai asiasisältöä yhdistetä esit-
täjäänsä.1 Siksi tässä artikkelis-
sa ei viitata henkilöihin. Havain-
not ovat kuitenkin seminaarista 
ja esityksiin sekä käytyihin kes-
kusteluihin perustuvia.

Aihe vaikuttaa olevan ajan-
kohtainen, koska vain päivää 
ennen juhlaseminaaria Helsin-
gin Sanomien yleisönosastol-
la oikeustieteen jatko-opiskeli-
ja Maarit Lehtihaara valitti kan-
sallisen kokonaisvaltaisen me-
ristrategian puuteesta. 

Säätiön puheenjohtaja kommodori Timo Hirvonen.
miikka jokela
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tarvetta. Leena Sirkjärvi kuiten-
kin esitti kehitysehdotuksena, 
että Suomelle pitäisi saada py-
syvä edustaja kansainväliseen 
merenkulun organisaatioon 
IMO:on (International Maritime 
Organization).

Merivoimien komentaja 
kontra-amiraali Kari Takanen 
edusti myös yleisesti merellisiä 

turvallisuusviranomaisia. Taka-
sen mukaan Euroopan Unionin 
tuore merellisen turvallisuuden 
strategia antaisi hyviä suuntavii-
voja kansalliselle meristrategial-
le erityisesti turvallisuuden nä-
kökulmasta. Suomen meristra-
tegiassa tulisi ehdottomasti 
määrittää, mitä tarkoitetaan me-
renkäyttöä tukevalla merellisel-
lä turvallisuudella, sillä määritel-
miä ja näkökulmia siitä on run-
saasti tarjolla, ja väärinkäsitys-
ten vaara erityisesti kansainvä-
lisillä foorumeilla on suuri. Kan-
sallisen meristrategian tulisi ol-
la yhdistelmä laaja-alaista meri-
liikennestrategiaa ja merellisen 
turvallisuuden strategiaa. Edellä 
mainittujen osa-alueiden lisäk-
si siihen tulisi liittää myös muu 
merellinen viranomaistoiminta 
sekä huomioida merelliset elin-
keinon harjoittajat.

Mika Aaltola, Ulkopoliitti-
sen instituutin ohjelmajohtaja, 
korosti meriyhteyksiemme tär-
keyttä osana globaaleja materi-
aalivirtoja. ”Kytköstihentymien” 
tärkeys ei välttämättä näy suo-
raan pelkästään tavaravirtojen 
määrästä.

Huoltovarmuuskeskuksen 
johtavan analyytikon Hannu Her-

nesniemen mukaan Suomella ei 
ole tuonnin ja viennin hoitami-
seen riittävää merikuljetuskykyä. 
Korjausehdotuksena voisi olla ns. 
Sveitsin malli, jossa valtio antaa 
merkittävästi takauksia laivanva-
rustajille, jotka tilaavat laivoja ja 
pitävät ne Sveitsin lipun alla. Li-
säksi Sveitsissä on vakuutusjär-
jestelyjä, jotka pitävät vakuutuk-
set voimassa sota- ja muina vas-
taavina aikoina, jolloin kaupalli-
nen vakuutus ei toimi. Hernes-
niemi korosti vielä uuden kaasu-
terminaalin (LNG) rakentamisen 
tärkeyttä Suomelle huoltovar-
muuden näkökulmasta.

Meriteollisuus ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Mart-
tinen ehdotti, että perustetaan 
uusi ministerin tehtävä - meri-
ministeri. Tämä ikään kuin lai-
nausmerkeissä, ”ministeri” voisi 
olla esim. joku merellisistä vas-
tuualueista vastaava korkea vir-
kamies. Tällöin merelliset asiat 
[ja siten mahdollinen meristra-
tegia] saisivat selkeän asianhoi-
tajan. Nyt vastuu on jaettu mo-
nelle eri toimijalle, eikä koordi-
naatio ole selkeää. Marttisen 
sanoin: ”Mitään ei tapahdu el-
lei joku ota vastuuta.”

Arctia Shipping Oy:n vies-

Tietokulma
Suomi Merellä -säätiö on Meriupseeriyhdistyk-
sen perustama 11.6.1964. Säätiön päämää-
ränä on edistää merisotilaallista tutkimustyö-
tä ja vaalia oikean meripuolustushengen kehit-
tämistä ja lujittamista. Säätiö toimii erityisesti 
MY:n tarkoitusperien vahvistamiseksi. Tarkoi-
tustaan säätiö toteuttaa harjoittamalla meriso-

tilaallista julkaisutoimintaa sekä myöntämällä 
varoja ja apurahoja tähän tarvittavan aineiston 
keräämistä ja tukemista varten. Säätiö julkai-
see Suomi Merellä –vuosikirjaa, johon toimite-
taan ajankohtaisia artikkeleita meripuolustuk-
sen saralta. Säätiön internet-sivut ovat osoit-
teessa www.suomimerella.fi.

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen.

miikka jokela
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tintäjohtaja Markku Tuhka-
nen totesi, että Suomen mai-
neteot arktisessa osaamises-
sa ovat jääneet menneisyyteen 
ja Adolf Erik Nordenskiöldin ai-
kaan 1800-luvulle, kun Koillis-
väylä löydettiin. Arktista asiaa 
rummutetaan Suomessa, siitä 
puhutaan juhlapuheissa, mutta 
käytännön toimet ja toimeenpa-
no on ollut ponnetonta.

Paneeli ja keskustelu3

Paneelin moderaattori Jaakko 
Savisaari aloitti keskustelun ky-
symyksellä kaikille panelisteil-
le: ”Tarvitaanko Suomessa me-
ristrategiaa?” Seuraavassa joi-
takin merkintöjä keskustelusta 
Chatham House –hengessä:

 – Keskustelun perusteella 
vaikuttaa siltä, että meri-
teollisuuden ja merellisten 
turvallisuustoimijoiden pii-
rissä kansallisen meristra-
tegian tekeminen saa Suo-
messa kannatusta.

 – Meriliikennestrategia ja 
mahdollinen uusi me-
ristrategia nähdään osana 
elinkeinopolitiikkaa.

 – Strategioiden onnistumis-
ta voitaisiin pitää vaali-
kauden onnistuneisuuden 
mittaajina.

 – Eräät keskustelijat muis-
tuttivat Suomen olevan 
käytännössä saari. Oltiin 
sitä mieltä, että suomalai-
set eivät ole ymmärtäneet 
olevansa merikansaa.

 – Mahdollisen uuden me-
ristrategian lisäarvo he-
rätti keskustelua. Strate-
gioiden laadinnassa tulisi 
käyttää harkintaa. Eri stra-
tegioiden välillä ei tulisi ol-
la liikaa päällekkäisyyksiä. 
Strategiat voidaan nähdä 
etupiirien vallanjakona. Eri 
tahot haluavat varmistaa 
omat etunsa.

 – Todettiin, että eräillä ih-
misillä on myötäsyntyinen 
tapa olla jatkuvasti huolis-
saan ja kehittää. Mainit-
tiin termi ”Constant Unea-
se”, jolla tarkoitettiin näitä 
alati uusia kehitysideoita 
esittäviä tahoja. Tässä yh-
teydessä ajatuksen esittä-
jä toi huolensa siitä, että 
onko nyt aihetta oikeasti 

Puheenjohtajana paneelissa toimi kommodori (evp.) Jaakko Savisaari.
miikka jokela

39Rannikon Puolustaja 1 | 2015



huoleen merellisten toimi-
joiden puolesta, vai onko 
meristrategia vain Cons-
tant Unease –ihmisten 
huoli.

 – Keskustelussa todet-
tiin, että Suomea vaivaa 
toimeenpano-ongelma. 
Hyviä ideoita ja kehitys-
ajatuksia on paljon, mut-
ta käytännön toimeenpa-
no ei ole aina tehokasta ja 
vaikuttavaa.

 – Meristrategia [jos sellai-
nen tehdään] ei saisi olla 
pitkä; vain muutama sivu, 
jossa tärkeimmät periaat-
teet on esitetty tiivistetysti. 
Strategian pitäisi olla ra-
kenteeltaan lyhyt ja sel-
keä. Se olisi dokumentti, 
jonka kuka tahansa jak-
saisi lukea. 

 – Vaikka uutta meristrate-
giaa ei syntyisi, seminaa-
rin kautta on jo herätetty 
keskustelua, ollaan toimit-
tu kansakunnan uniluk-
kareina. 

Way Ahead

Suomi Merellä -säätiön 50-vuo-
tisjuhlan kunniaksi järjestet-
ty juhlaseminaari pääsi tavoit-
teeseensa. Kutsuseminaarissa 
keskusteltiin valtakunnallisesti 
ja kokonaisvaltaisesti Suomen 
kannalta keskeisestä ja ajan-
kohtaisesta merellisestä kysy-
myksestä. Kysymykseen kan-
sallisen meristrategian kehittä-
mistarpeesta saatiin meriteol-
lisuuden ja merellisten turval-
lisuustoimijoiden piiristä sel-
vä vastaus: Meristrategia tarvi-
taan. Yleisellä tasolla sen sijaan 
esiintyi myös kyseenalaistamis-
ta, strategia käsitteenä on epä-
määräinen, ja sellaisia on jo lii-
kaakin. Liikenneministeriön hal-

1. When a meeting, or part thereof, is 
held under the Chatham House Rule, 
participants are free to use the informa-
tion received, but neither the identity 
nor the affiliation of the speaker(s), nor 
that of any other participant, may be re-
vealed. (22.10.2014,  
http://www.chathamhouse.org/about/
chatham-house-rule)

2. Suomen meriliikennestrategia  
2014–2022, www.lvm.fi/julkaisu/ 
4391604/suomen-meriliikennestrategia-  
2014-2022 

3. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen tilalla 
paneelissa on alivaltiosihteeri Timo 
Lankinen

linnonala oli luonnollisesti tyyty-
väinen vallitsevaan tilanteeseen 
- tehty meriliikennestrategia riit-
tää heille.

 Meristrategian pitäisi ol-
la ylätason kokonaisvaltainen 
ja selkeä asiakirja, jossa tiivis-

tetysti kuvataan Suomen merel-
linen intressi ja kansallinen tah-
totila. Tällöin se toteaisi ainakin 
riippuvuutemme merestä elin-
keinoelämämme tavaraliiken-
teen ja huoltovarmuuden näkö-
kulmasta, ottaisi kantaa merite-
ollisuuteemme kokonaisuutena 
kansantalouden kannalta sekä 
määrittäisi Suomen toimintaint-
ressit myös arktisella alueella. 
Turvallisuusnäkökulma liittyisi 
kaikkiin edellä mainittuihin teki-
jöihin. Jotta strategia olisi vaikut-
tava, olisi valtiojohdon sitoudut-
tava siihen ja otettava se toteut-
taakseen. Meristrategian pitäisi 
olla lyhyt ja selkeä suunnannäyt-
täjä: näin etenemme!

Säätiön näkökulmasta kes-
kustelu on käynnistetty. Toivom-
me, että Suomen valtiojohto 
motivoituu myös yhteiselle asial-
lemme. Pallo on heitetty!
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S uursaaren tulevaisuu-
den suunnittelu kan-
sainväliseksi turistikes-

kukseksi on kuitenkin jatkunut, 
ja Turussa 6.-7.11.2014 pidetys-
sä Venäjän, Suomen ja Viron vä-
lisessä merikokouksessa esitel-
tiin saarta varten tehtyjä suun-
nitelmia. Suurkylän ympäristöön 
olisi tulossa varsin mittava kan-
sainvälinen turistikeskus ja hu-

vivenesatama. Sataman alueel-
la olisi myös tulliasema, mikä on-
kin tärkeää kansainvälistä liiken-
nettä varten. 

Suurin osa saaresta jäi-
si ”sotilaallisen metsänhoidon” 
piiriin, mitä se sitten tarkoittaa-
kin. Suunnitelmista päätellen 
saaren teitä pitkin olisi kuiten-
kin mahdollista liikkua. Saaren 
keskikohtaan tulisi myös uusi 
lentokenttä pienkoneita varten.

Tarkkoja suunnitelmia ja 
päätöksiä toteuttamisesta ei vie-
lä ole olemassa. Osa saaresta 
on puhdistettu käyttöä varten, ja 
yliopistojohtoinen tutkimusryh-
mä on perustettu tarkempia sel-
vityksiä varten. Lopulliset pää-
tökset rakentamisesta tehdään 

jatkosuunnitte-
lun aikana. Ai-
kataulua toteutta-
misesta ei ole olemassa. 
Jos tai kun hanke toteutetaan, 
ensimmäiseksi toteutetaan ra-
janylityspaikka (tulliasema). To-
teutus kuitenkin vaatisi sekä 
Venäjän liittovaltion, aluehallin-
non että yksityisen sektorin mu-
kaantuloa. Saari on lähiaikoina 
liitetty uuden aluehallinnon alai-
suuteen.  Uuden aluehallinnon 
edustajan mukaan toteutumi-
nen on vielä ehkä toiveajatte-
lua, mutta on hyvin mahdollis-
ta, että hanke toteutuu.

Suursaaresta Venäjän kansainvälinen 
Itämeren turistikeskus?

Suursaari on ollut tärkeä Suomelle 

monella tavalla. 2000-luvun alussa näytti 

aluksi, että matkailu Suursaareen olisi 

kehittymässä, ja saareen avattiin pieni 

hotellikin. Sitten saari taas suljettiin, ja 

siitä saakka on odotettu ja toivottu, 

että Suursaareen saisi taas  

tehdä matkoja.

Ove Enqvist Tapahtum
at

Suursaaren kartta.

Suursaaren rakentamisen  
eräs vaihtoehto.
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Rannikkolaivaston 
uusi aika alkaa

Rannikkolaivaston virallista perustamistilaisuutta vietettiin keskiviikkona 14.1.2015 

Pansion sotasatamassa Turussa. Vuoden alusta toimintansa aloittanut merivoi-

mien laivastovalmiusyhtymä kokoaa joukkoihinsa kaikki merivoimien alukset ja toimii 

koko Suomen merialueilla itäiseltä Suomenlahdelta aina Pohjanlahden perukoille. 

Päätukikohta on Turussa, mutta joukko-osasto toimii kahdella paikkakunnalla, sillä 

osa laivueista tukeutuu Upinniemen sotasatamaan Kirkkonummella.

Rannikkolaivaston joukot valmiina paraatikatselmukseen.

Tapahtum
at

Nina Soini
Tiedottaja, Rannikkolaivasto
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P erustamistilaisuudessa 
valmiusyhtymän pää-
tukikohtaan kokoon-

tui ensi kertaa yhteen koko Ran-
nikkolaivaston henkilöstö, myös 
Upinniemeen tukeutuvien alus-
ten henkilöstö.  Väkimäärän kas-
vu näkyi hyvin laiturialueella, jo-
ka täyttyi selvästi aiempaa pi-
demmälle joukkojen ryhmittyes-
sä muotoon tilaisuutta varten. 
Reilun 500 palkatun henkilös-
tön edustajan määrällä mitattu-
na Rannikkolaivasto on nyt me-
rivoimien suurin joukko-osasto.

Perustamistilaisuudessa 
oman sijansa sai paraatikatsel-
muksen myötä jälleen käyttöön 

otettu Rannikkolaivaston uus-
vanha lippu, jolla on pitkät pe-
rinteet. Myös Rannikkolaivas-
ton nimellä on syvää historial-
lista ulottuvuutta, sillä se on ol-
lut ensimmäisen kerran käytös-
sä jo 1928-1944 sekä uudel-
leen vuosina 1980-1992.

Tiukasti tässä päivässä

Pitkistä perinteistään huolimat-
ta uusi Rannikkolaivasto edus-
taa tiukasti tätä päivää: valmiut-
ta, liikkuvuutta ja merellistä tais-
telukykyä.

Rannikkolaivaston komen-
taja kommodori Timo Hirvonen 
määritteleekin joukkonsa tär-

keimmiksi tehtäviksi valmiuden 
ylläpidon ja liikkuvan alueelli-
sen koskemattomuuden valvon-
nan sekä turvaamisen. Valmiut-
ta ylläpidetään myös merellisten 
hyökkäysten torjuntaan. Joukon 
iskuvoima on tulenkäyttö merel-
le, jota tuetaan miinantorjunnal-
la ja merellisellä huollolla.

Lisäksi Rannikkolaivas-
to kouluttaa sodanajan joukko-
ja merivoimille. Eritasoisia rajoja 
ylittävä yhteistyö jatkuu edelleen, 
sillä laivaston merellistä suori-
tuskykyä voidaan käyttää mui-
den viranomaisten tukemiseen ja 
kansainvälisiin kriisinhallintateh-
täviin - kuten puolustusvoimien 

Pv/ NiNa SoiNi
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lakisääteiset tehtävät edellyttävät 
Suomen sotilaallisen puolustami-
sen lisäksi. 

Jokaisella merisotilaalla 
paikkansa

Perustamistilaisuuden paraati-
katselmuksessa laivaston ko-
mentaja ja merivoimien ko-
mentaja kontra-amiraali Ka-
ri Takanen tarkastivat tuoreen 
kokoonpanon joukot.  Palkatun 
henkilöstön lisäksi myös laivas-
ton varusmiehet olivat rivissä.  
Joukoille puhuessaan kommo-
dori Hirvonen nosti esiin varus-
miesten merkityksen laivastolle, 
joka eroaa muista puolustusvoi-
mien valmiusyhtymistä siinä, et-
tä joukko-osastossa on enem-

män palkattua henkilöstöä kuin 
varusmiehiä. Ammattisotilaiden 
suuri osuus johtuu nykyaikais-
ten taistelualusten teknisyydes-
tä ja monikäyttöisyydestä. 

– Ilman asevelvollisia emme 
kuitenkaan selviä. Jokaiselle me-
risotilaalle on selkeä tarve ja paik-
ka niin normaali- kuin poikkeuso-
loissakin, painotti Hirvonen.

Hirvonen myös kiitti henki-
löstöä hyvin toteutetusta uudis-
tuksen valmistelutyöstä.

– On ollut hienoa nähdä 
ammattilaisten toimivan ja tun-
nen ylpeyttä saadessani aloit-
taa uuden laivastovalmiusyh-
tymän, Rannikkolaivaston joh-
dossa. Samalla tunnen nöyryyt-
tä seisoessani tämän hienon ja 

ammattitaitoisen joukon edes-
sä, komentaja kiteytti. 

Paraatikatselmuksen jälkeen 
järjestetyssä kahvitilaisuudessa 
henkilöstöllä oli mahdollisuus hie-
man vapaamuotoisempaan kans-
sakäymiseen keskenään. Osa 
kasvoista oli toisille vieraampia, 
sillä paikalla oli molempien entis-
ten meripuolustusalueiden henki-
löstöä.  Molemminpuolisen tutus-
tumisen ja menestyksekkään yh-
teistoiminnan alkamisen kannalta 
tilaisuus oli merkityksellinen. Suo-
menlahden meripuolustusalueel-
ta Rannikkolaivastoon siirtyneiltä 
laivueiden edustajilta välittyi tilai-
suudessa positiivisia viestejä uu-
desta kokoonpanosta ja yhtenäi-
sestä, selkeästi laivastollisesta toi-
mintakulttuurista.

Merellisen puolustuksen 
erityisosaaja

Rannikkolaivasto on puolustus-
voimauudistuksen tavoitteiden 
mukaiseksi synnytetty teho-
kas laivastovalmiusyhtymä, jo-
ka keskittyy laivastoyksiköiden 
suorituskykyjen rakentamiseen, 
ylläpitoon ja käyttöön.  Rannik-
kolaivaston tavoitteena on olla 
merivoimien merimiinoituksen, 
ohjustulenkäytön, miinantorjun-
nan ja merellisen huollon valta-
kunnallisesti ja kansainvälises-
ti tunnustettu ja arvostettu eri-
tyisosaaja kaikissa turvallisuus-
tilanteissa.

Laivasto rakentuu esikun-
nasta ja neljästä laivueesta, jot-
ka ovat 4. Miinantorjuntalaivue 
(4MITOLV), 6. Pintatorjuntalai-
vue (6PITOLV), 7. Pintatorjun-
talaivue (7PITOLV) ja 8. Huol-
tolaivue (8PITOLV)

Rannikkolaivaston komentaja kommodori Timo Hirvonen  
puhumassa uudelle joukolleen perustamistilaisuudessa. Takana 
merivoimien komentaja kontra-amiraali Kari Takanen (vas.) ja 
sotilaspastori Ari Suominen.

Pv/ NiNa SoiNi
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M eriupseeriyhdistys 
esittäytyi 83. me-
rikadettikurssin ka-

deteille 3.2.2015 järjestetyn yri-
tysvierailun merkeissä. Kohtee-
na oli Arctia Shipping Oy ja sen 
toimitilat Helsingin Katajanokal-
la, jonne kurssi saapui Meriso-
takoulun edustajien kanssa. Yri-
tyksen puolesta iltaa isännöi toi-
mitusjohtaja Tero Vauraste apu-
naan tekninen johtaja Kari Pat-
rakka ja jäänmurtaja Urhon yli-
perämies Timo Aaltonen. Me-
riupseeriyhdistystä edusti halli-
tuksen puheenjohtaja kommo-
dori Timo Hirvonen sekä jouk-
ko hallituksen jäseniä. Historial-
lisessa mielessä kohde oli mai-
niosti valittu. Entisellä Helsin-
gin Laivastoaseman alueella tu-

tustuttiin alukseen, jolla vuosien 
saatossa useat merikadetit ovat 
palvelleet harjoittelujaksolla.

Vierailun aluksi toimitus-
johtaja Vauraste esitteli yrityk-
sen toimintaa ja kalustoa al-
kaen kelluvasta pääkonttoris-
ta. Off.ice -nimellä tunnettu ra-
kennus on kiinnitettynä samaan 
laituriin yrityksen alusten kans-
sa. Suomalaista huippuosaa-
mista edustava suunnittelu on 
poikinut kansainvälistäkin tun-
nustusta. Vuonna 2014 yhdys-
valtalainen talous- ja teknolo-
giasivusto Business Insider ni-
mesi kelluvan konttorin yhdek-
si maailman kauneimmista toi-
mistorakennuksista.

Yritysesittelyn jälkeen oli 
Meriupseeriyhdistyksen osuus. 

Kommodori Hirvonen kertoi yh-
distyksen historiasta, tavoitteis-
ta ja nykypäivän toiminnasta. 
Matkamuistoksi jaettiin jokai-
selle toisen vuosikurssin merika-
detille Suomi merellä 2014 -jul-
kaisu. Samalla tarjottiin mah-
dollisuus liittyä jäseneksi Me-
riupseeriyhdistykseen. Liitty-
miskynnystä pyrittiin madalta-
maan maittavalla iltapalalla. Tar-
joiluista vastasi jäänmurtaja Ur-
hon keittiö, joka kantaa Chaî-
ne des Rôtisseurs Finlanden 
eli Paistinkääntäjät ry:n myön-
tämää kilpeä. Ruoan päälle tu-
tustuttiin vielä itse alukseen yli-
perämies Aaltosen johdolla.

Meriupseeriyhdistyksen ja 
Arctia Shipping Oy:n yhdessä 
toteuttama tilaisuus viesti niis-
tä vahvuuksista, joiden varaan 
merellisten toimijoiden osaami-
nen Suomessa rakentuu. Rau-
taisen ammattitaidon ohella ky-
ky innovatiivisiin ratkaisuihin toi-
mintaympäristön erityisolosuh-
teissa on olennaista niin kaupal-
liselle yritykselle kuin meripuo-
lustuksen osaajille. Verkostoitu-
minen on avainasemassa kai-
kessa menestyksessä. Tähän 
liittyvää ammatillisen identitee-
tin vahvistamisen ja yhteenkuu-
luvuuden tavoitetta Meriupseeri-
yhdistys pyrkii palvelemaan.

Meriupseeriyhdistys ja  
83. merikadettikurssi jäänmurtajalla

Joona Hämäläinen
Yliluutnantti Joona Hämäläinen on Meriupseeriyhdistyksen hallituksen jäsen.

Yliperämies Timo Aaltonen esittelee jäänmurtaja Urhoa.

timo hiRvoNeN

Tapahtum
at
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M atkaan lähtijöitä oli 
lauantaina 19.7. 
yhdeksän kuskia 

pyörineen:
Markus Aarnio Triumph 

Speedmaster, Hans Holmström 
Honda 600F, Antero Nykänen 
BMW 800 GS, Heikki Pennala 
Triumph Explorer 1200, Ve-
li-Jukka Pennala HD, Aslak Sa-
viranta Honda Deauville, Paa-

Baltia myötäpäivään  
kiertäen

vo Varjola HD, Veijo Vartiainen 
Honda VFR 1200 ja Pekka Ven-
nonen Triumph Tiger 800.

Hellettä ja sadetta

Rutiininomainen laivamatka 
hankintoineen sujui sutjakkaas-
ti. Vietimme lähes koko laivamat-
kan aurinkokannella, mikä oli ai-
noa sopiva paikka ajovarusteissa 
siinä helteessä. Tallinnassa pur-

kauduttiin laivasta ennen puol-
tapäivää. Pienen kunniakierrok-
sen jälkeen suuntasimme kul-
kumme Järvä Jaanin, Tarton 
ja Otepään kautta rajakaupun-
ki Valgaan, missä majoitumme 
viehättävään Hotelli Metsikseen. 
Hieno kunnostettu hotelli, missä 
palvelu pelasi ja hinta/laatusuh-
de oli kohdillaan. Ensimmäisen 
ajopäivän kilometrit olivat koh-

Kun edellisestä MC Etu-Töölön Baltian visiitistä oli kulunut jo kaksitoista vuotta, oli 

helppo päättää vuoden 2014 kohteiksi Viro, Latvia ja Liettua. Alue on suhteellisen 

kompakti ja sen kiertää tarvittaessa muutamassa päivässä. Matkasuunnitelma ja ai-

kataulu oli kuitenkin laadittu siten, että päivittäiset ajomatkat jäivät keskimäärin alle 

300 kilometrin ja väliin jäi vielä yksi huilipäivä. Tämä sen vuoksi, että keski-ikämme 

on jo reilusti yli 60 vuotta!

Joukko valmiina lähtöön kun yhtä vielä odotellaan.

Pekka Vennonen
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tuulliset Antin reittisuunnitelman 
mukaiset 287. Alkumatkan ete-
nimme helteessä, mutta lopuk-
si vettä tuli ”ihan muahan asti”, 
kuten savolainen asian ilmaisisi.

Tuskin on nähty 
huonompia teitä

Seuraavan päivän eli sunnuntain 
tavoitteena oli Latvian toisek-
si suurin kaupunki Daugavpils 
maan kaakkoiskulmassa, jon-
ne reittisuunnitelman mukainen 
matka oli tasan 300 km. Tällä 
välillä sattuikin sitten kaikenlais-
ta härdeliä. Pikkuteitä ajellessa 
tie yllättäin päättyi, alkoi sataa, 
välillä oikein rankasti ja lopulta 
jouduimme aivan mahdottomalle 
tietyömaalle, jollaista Suomessa 
ei pidettäisi auki liikenteelle. Tiel-
lä oli vettä, liejua, pehmeää hiek-
kaa ja kaistojen väliset korkeus-
erot olivat paikoin lähes metrin 
luokkaa. Kaikesta huolimatta lä-
pi tultiin ja olin ainoa, joka otin 
vaakatason kosketuksen etupyö-
rän haukattua hiekkapenkkaan 
kuin lumihankeen. Ei vaurioita!

Luulimme tulleemme suur-
kaupunkiin, mutta jäimme-
kin sen laidalle, missä vanhat 
neukkuaikaiset puutalot olivat 
naapureinamme. Hotellimme 
Good Stay Dinaburg oli kuiten-
kin halvasta hinnastaan huoli-
matta kohtuullinen. Taisimme 
ajaa kaikkine koukeroineen rei-
lut 300 km. Tuo päivä todis-
ti myös sen, että tiet Latviassa 
olivat surkeimmat kaikista kol-
mesta Baltian maasta.

Kulturelliin Vilnaan

Kolmas ajopäivä valkeni kau-
niimpana kuin edellinen ja mat-

kaa Liettuan viehättävään pää-
kaupunkiin, Vilnaan oli alle 200 
km. Reitin varrelle piti osua Inga-
linan suljettu ydinvoimala, mutta 
ankarasta tähystämisestä huoli-
matta siitä ei tehty havaintoa.

Puolen miljoonan asukkaan 
Vilna on Euroopan maantieteelli-
sessä keskipisteessä. Se oli Eu-
roopan kulttuuripääkaupunki 
vuonna 2009 ja sen vanha kau-
punki on hyvin säilynyt kokonai-
suus edustaen eri rakennustyy-
lejä. Navigaattorimme johdatte-
li meidät hotelli Rinnoon, aivan 
kaupungin ytimeen, pyörät tur-
vallisesti portin taakse sisäpihalle. 
Varhaisesta saapumisajasta joh-
tuen söimme lounaspitsat pääkä-
velykadun varrella ihastellen pit-
kiä ja hoikkia liettualaisneitosia. Il-
lallisen jälkeen oli taas levon vuo-
ro, sillä edessä oli matkan pisin eli 
391 km:n legi Liettuan rannikol-
la sijaitsevalle Neringan hiekka-
särkälle, jonka eteläpää yltää ai-
na Kaliningradiin saakka.

Itämeren rannikolle

Valkeni neljäs ajopäivä kun liik-
keelle lähdettäessä Veijon Hon-

da teki tenän. Hessun diagnoosi 
oli tyhjä akku. Uutta akkua alet-
tiin metsästää ympäri kaupunkia 
Hessun ja Markuksen johdolla, 
sillä hehän muodostavat selvästi 
liikkuvimman osan koko joukos-
ta. Yllättävä apu tuli kuin taivaan 
lahjana. Paikallinen miespuolinen 
pysäköinnin valvoja selvitti muu-
tamalla puhelulla, mistä akun voi 
noutaa. Ja pojat noutivat!

Neringa on lyhyen, Klai-
pedasta lähtevän lauttamatkan 
päässä. Särkkä on kapea, jo-
ten myös tie on erityisen kapea. 
Se ei kuitenkaan estänyt paikal-
lisia ja etenkään venäläisiä auto-
kuskeja ohittamasta letkaamme 
kertaheitolla. Syntyi yllättäviä ti-
lanteita ja melkoista pumppaus-
liikettä. Perillä Nidassa majoi-
tuimme kahdeksi vuorokaudek-
si hotelli Jurateen. Tämänikäisen 
porukan on syytä pitää välillä vä-
hän taukoa! Hotellilta mereen 
rantaan oli parin kilometrin mat-
ka ja heinäkuun sesonkiaikaan 
väkeä oli paljon liikkeellä. Suurin 
osa meistä tyytyi kuitenkin ihai-
lemaan aavaa ulappaa kun ”nuo-
rukaiset” Markus ja Hessu kävi-

Tapahtum
at

Kuollut herää henkiin kun saa uuden akun.
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vät toteamassa 15 asteisen me-
riveden vilvoittavan vaikutuksen. 
Hotelli oli hintaansa nähden OK 
ja tuntui olevan myös muiden 
motoristien suosiossa.

Nidasta alkuperäisen suun-
nitelman mukaan piti suunnata 
Riikan liepeille Jurmalaan, mut-
ta pikaisen hintavertailun perus-
teella päädyttiin Brivkalniin ja 
Villa Forestiin, joka oli suunnil-
leen samalla etäisyydellä Riikas-
ta, mutta sisämaassa A5 tien 
liepeillä. Siirtymätaivalta pää-
tettiin myös keventää siten, että 
alkuperäisen Ventspilsin sijaan 
käännyttiin jo Liepajasta koh-
ti Riikaa. Matka sujui Palangan 
ja Liepajan kautta lämpimässä 
säässä hikeä pukaten, ja hotel-
li oli nimensä mukaan metsäs-
sä keskellä ei mitään.

Jääkärien valakirkko ja 
tekninen ongelma

Liepajassa eli vanhassa Libaus-
sa on meille suomalaisille tärkeä 

paikka, jääkärikirkko eli kirkko, 
missä Saksassa koulutuksen 
saaneet nuoret miehet vannoi-
vat sotilasvalansa. Siellä käyn-
ti oli meille kunnia-asia. Täl-
lä taipaleella Hessun Trumpan 
peräöljy alkoi vuotaa. Tarkempi 
tarkastelu selvitti syyn, taka-ak-
seli stefa oli pettänyt. No alan 
miehenä hän antoi pyörälle en-
siavun ja lisäili öljyä pitkin mat-
kaa aina Seinäjoelle saakka.

Proviantit hakusessa

Perille saapuminen pitkän päi-
vän jälkeen oli odotuksia täyn-
nä. Päämajoitusmestari kävi vas-
taanottamassa huoneet ja tilaa-
massa 18 olutta. Huoneet olivat 
ihan OK, mutta respan tyttö il-
moitti, että hänellä on jääkaapis-
sa vain yksi olut! Katastrofin ai-
nekset olivat olemassa kun pai-
kassa ei ollut myöskään iltapa-
laa. Sotilas ei tietenkään pienestä 
hätkähdä. Huoltopäällikön joh-
dolla kaksi pyöräkuntaa lähetet-
tiin naapurikylään olutostoksille 
ja samalla pyydettiin tyttöä soit-
tamaan pizzataksiin ja tilaamaan 
riittävä määrä perhepizzoja. Toi-
mitukset molempien hyödykkei-
den osalta tapahtuivat nopeasti 
ja yöpuulle päästiin vatsat tyyty-
väisinä hyvissä ajoin.

Pärnun ja Tallinnan  
kautta kotiin

Viimeinen etappi ennen Tallin-
naa oli Pärnu. Myös siellä huip-
pusesongista johtuen olivat hin-
nat varsinkin rannan tuntumas-
sa korkealla. Kun majoituksissa 
olemme noudattaneet maltillis-

Karttaharjoitus käynnissä. GPS on OK, mutta kunnon karttaa tarvitaan aina.

Päämekaanikko lisää öljyä Trumpan kardaaniin.
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ta linjaa, valitsimme vähän lai-
demmalta Villa Eedenin. Sisältä 
ja päältä rempattu talo oli muu-
ten mukava, mutta siitä puut-
tui ilmastointi. Niinpä kuumana 
heinäkuun yönä sai hikisenä un-
ta odottaa pitkään. Pärnu osoit-
tautui jälleen kerran mukavaksi 
kesäkaupungiksi ja kävelykatu 
Ruutlin varrella terassit pullottivat 
väkeä ja tuttuihinkin törmättiin.

Lauantaina 26.7. eli kah-
deksantena matkapäivänä oli 
enää 120 km Tallinnaan ja lai-
vaan. Alun perin olimme buu-
kanneet 18.45 vuoroon, mut-
ta presidentin oivalluksen an-
siosta vaihdoimme liput jo päi-
välaivaan, josta varsinkin pitkä-
matkalaiset hyötyivät. Eteläsata-
massa erkanimme kukin omil-
le teillemme ajatuksin, että ensi 
vuonna taas uudestaan!

Opitaanko näillä reissuilla

Vastaus on myönteinen, sillä 
vaikka kaikki Baltian maat ovat 

EU:n ja Naton jäseniä, niin nii-
den infrastruktuuri poikkeaa toi-
sistaan vielä melkoisesti, varsin-
kin tiestön osalta. Toisaalta on 
hienoa huomata, kuinka ystä-
vällinen ja palvelualtis asenne 
on niiden väestön keskuudes-
sa yleinen. Me kuvittelemme 
usein, että Virossa pärjää mei-
dän omalla kielellä, mutta se on 
virhe. Ei varsinkaan maaseudul-
la, eikä aina Tallinnassakaan tu-
le suomella toimeen.

Kun toimitaan teknisten lait-
teiden kanssa, tulisi aina varau-
tua siihen, että ongelmia voi il-
maantua. Kun tällä reissulla 
Trumpan perän stefa sanoi sopi-
muksen irti, niin tavallinen kus-
ki olisi saattanut ajaa perän kui-
vaksi. Silloin remontti olisi voinut 
maksaa maltaita. ”Tekohengittä-
mällä” eli öljyä lisäämällä pyörä 
saatiin ajamalla Suomeen. On-
neksi joukossamme on pätevä 
mekaanikko, jonka taitoja aina 
silloin tällöin on tarvittu.

Suunnistaminen on aina 
ollut haasteellista, mutta nyt 
navigaattoreiden aikakaudella 
saattaa syntyä yllättäviä tilan-
teita. Navigaattori on oiva apu-
väline normaaleissa olosuhteis-
sa ja osaavissa käsissä. Osaa-
via navigoijia on joukossamme 
luonnollisesti useita. Ongelmia 
tulee kuitenkin heti kun tieolo-
suhteet poikkeavat normaaleis-
ta. Navigaattori ei yleensä tie-
dä tietöistä eikä kiertoteistä, mi-
kä aiheuttaa päänvaivaa keula-
pyörälle. Tällaisissa tapauksissa 
vanha karttaan perustuva suun-
nistus nousee kunniaan, jolloin 
molemmat menetelmät täyden-
tävät toisiaan.

On siis opittu ja kokemuk-
sia on karttunut kaikilta seitse-
mältätoista reissulta ja eiköhän 
noita tule vielä lisää!

Kuvat: Aslak Saviranta  
ja Paavo Varjola

Kotimatkalla M/S Finlandialla.
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Tapahtum
at Anna-Liisa Rewellin 

säätiö 70 vuotta

” Haluten pysyväisellä ta-
valla osoittaa kiitollisuut-
ta kaikkia niitä Suomen 

naisia kohtaan, jotka aikaansa 
ja voimaansa säästämättä ovat 
vuosikymmenien varrella työs-
kennelleet sotilaittemme virkis-
tyshuollon ja valistustoiminnan 
hyväksi ja koottuamme tässä 
tarkoituksessa kolmekymmen-
tätuhatta (30.000) markkaa, 
olemme päättäneet tällä sääde-
kirjalla luovuttaa nämä varat it-
senäiseksi Anna-Liisa Rewellin 
säätiö -nimiseksi säätiöksi. Sää-
tiön tarkoituksena on säätiön 
hallituksen harkinnan mukaan 

varata mahdollisuuksia levon ja 
virkistyksen saamiseen Rannik-
kosotilaiden Huoltoyhdistys r.y:n 

työssä olleille naisille sekä, mi-
käli varoja siihen riittää, myös-
kin sotilaitten virkistyshuoltoon 
ja valistustoimintaan.”

Näin sanotaan säätiön pe-
rustamisasiakirjassa vuodelta 
1944.  Säätiö sai nimensä perus-
tajajäsenensä Anna-Liisa Rewel-
lin mukaan. Säätiön historia on 
samalla osa hänen henkilöhisto-
riaansa sekä Rannikkosotilasko-
tiyhdistyksen historiaa. 

Anna-Liisa Rewellin elä-
mäntyö oli sotilaskotitoiminta 
merivoimissa ja rannikon linnak-
keilla palvelleiden varusmiesten 
hyväksi.  Tämän työn hän aloit-

Anja Räisänen
Anna-Liisa Rewellin säätiön sihteeri

Anna-Liisa Rewell.

Erkki Rewell vaimoineen 70-vuotisjuhlassa. Vastaan ottamassa Katriina Lindgren  
ja säätiön tilintarkastaja Leo Laitinmäki.

aNja RäiSäNeN

aNja RäiSäNeN
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ti ensimmäisten joukossa vuon-
na 1918, jolloin sotilaskotitoimin-
ta Suomessa käynnistyi. Rannik-
kosotilaiden Huoltoyhdistyksen 
(nyk. Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen) puheenjohtajana hän toi-
mi reilut 30 vuotta ja Anna-Liisa 
Rewellin säätiön hallituksen jäse-
nenä hän oli vielä vuonna 1985. 
Harvoin kohtaa ihmistä, joka on 
toiminut kahdeksalla eri vuosi-
kymmenellä vapaaehtoisena sa-
man asian puolesta.

Säätiön tuella on 70 vuoden 
aikana hankittu monenlaista viih-
dykettä varusmiesten käyttöön. 
Alkuaikoina varoja kohdistettiin 
etupäässä uusien sotilaskotien 
kalustamiseen ja kirjastojen pe-
rustamiseen. Sittemmin mm. ko-
ko musiikkilaitteiden kehitys on 
käyty läpi hankkimalla aluksi ra-
dioita, levysoittimia, kasettisoitti-
mia, stereoita ja savikiekkoja, vi-
nyyleitä ja cd-levyjä. Myös televi-
sioilla ja tietokoneilla on ollut sa-
manlainen kehityskaari. 

Säätiön toiminta on vuosien 
mittaan jonkin verran muuttunut 
alkuperäisestä. Uusittujen sään-
töjen mukaan säätiön tarkoituk-
sena on osoittaa ja lahjoittaa va-
roja merivoimissa palvelevien 
sotilaiden virkistys- ja valistustoi-
mintaan sekä tarveharkintaisesti 
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n 
työssä olleiden tukemiseen. Tuet-
tavat vanhat työntekijät ovat ai-
kaa myöten poistuneet, joten ny-
kyinen tuki kohdistuu pääsään-
töisesti merivoimien varusmie-
hiin. Tuki myönnetään yksiköistä 
tulleiden anomusten perusteella. 

Viime vuoden joulukuun 11. 
päivänä säätiö juhli pienimuotoi-
sella vastaanotolla 70-vuotispäi-

väänsä Katajanokalla Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen tiloissa. 
Tilaisuudessa julkistettiin sääti-
ön historiikkikirja ja plaketti. En-
simmäiset plaketit myönnettiin 
Anna-Liisa Rewellin pojalle, Erk-
ki Rewellille, sekä säätiön edelli-
selle puheenjohtajalle Lea-Kaari-
na Koivistolle. Säätiön nykyinen 

puheenjohtaja Marjatta Väisä-
nen piti juhlapuheen ja musiikis-
ta huolehtivat säätiön hallituksen 
jäsenen Tellervo Terävän mies ja 
poika. Tarjoilukin oli omaa tuo-
tantoa, joten tilaisuus oli varsin 
lämminhenkinen ja kotoisa. Kii-
tos kaikille mukana olleille ja sää-
tiötä muuten muistaneille!

Merisotilastoimikuntien edustajat olivat mukana 70-vuotisjuhlassa.

RAIKON 
KONEPAJA OY

•  Tilaus- ja korjauskonepaja
•  Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

ISO 9001:2000D , AGAP 2120
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Tallinnassa 18.8.1975. Ensim-
mäiset alukset kastettiin Pan-
siossa huhtikuussa 1975 Tui-
maksi ja Tuiskuksi. Kaksi seu-
raavaa venettä saivat nimet Tuu-
li ja Tyrsky.

”Tuima ja Tuisku olivat noihin ai-
koihin telakkajaksolla Upinnie-
messä. Kun sinne saatiin tieto 

Tuima-luokan 
ohjusveneiden 
vastaanotto 40 vuotta sitten aloitti ohjusveneaikakauden Suomessa

Kuvassa Tuima-luokan ohjusvene täydessä vauhdissa.

13.4.1973 allekirjoitetun 
pöytäkirjan mukaisesti teh-
tiin 22.2.1974 sopimus nro 
45162, joka sisälsi neljän (4) 
mallia 205ER (suuret ohjusve-
neet) olevan ohjusveneen han-
kinnan. Kauppaan sisältyi myös 
veneiden ja niiden  asejärjestel-
mien varaosat, huolto-, täyttö- 
ja ampuma tarvikeosat.

16.12.1974 allekirjoitettiin 
Tallinnassa, silloisessa Neuvos-
toliitossa, Merivoimien kahden 
ensimmäisen ohjusveneen vas-
taanottopöytäkirjat. Näiden ve-
neiden vastaanottopäivät olivat 
16. ja 19.12.1974. Jälkimmäis-
ten kahden veneen vastaanotto-
pöytäkirjat allekirjoitettiin Mos-
kovassa ja ne vastaanotettiin 

Tuomas Tiilikainen
Komentaja Tuomas Tiilikainen, Pääesikunta

H
istoria

PuoluStuSvoimat
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sä, mutta eivät tienneet mihin. 
Huhuiltiin Mustanmeren aluees-
ta, mutta talvella kohteeksi var-
mistui Riika. Matkanjohtajak-
si nimitettiin komentaja Seppo 
Hirvonen. 

Keväällä 1974 pääosa en-
simmäisten alusten vastaanot-
toryhmästä, yhteensä 54 ohjus-
miestä ja 10 tulkkia, matkusti 
koulutukseen Riikaan, ohjus-
huoltolan henkilöstön jäädessä 
Kronstadtiin. Noin puolen vuo-
den kestoinen kurssi muodos-
tui teoriaopinnoista sekä tutus-
tumisesta alukseen ja sen jär-
jestelmiin käytännössä. Opetus-
käytössä ollut alus oli kuitenkin 
alusluokan vanhempi versio, 
Osa I. Opetuksen ja koulutuk-
sen teki erittäin haastavaksi se, 
että se toteutettiin venäjän kie-
lellä tulkkien välityksellä. Jo pel-
kästään uuden suomalaisen sa-
naston vakiinnuttamiseen kului 
merkittävä määrä aikaa. Alun 
perin koulutusohjelmaan ei kuu-
lunut lainkaan koeajoja merel-
lä, mutta koulutusryhmän joh-
tajan sinnikkään työn tuloksena 
kahden päivän koeajot kuitenkin 
järjestettiin, edelleen kuitenkin 
vanhemmalla Osa I-tyypin aluk-
sella. Tämä vähäinenkin ajoko-
kemus oli joka tapauksessa erit-
täin arvokasta, kun aluksia myö-
hemmin siirrettiin Suomeen.

Myyjävaltion yllätykseksi 
aluksia koeajettiin, testattiin ja 
materiaali laskettiin perusteelli-
sesti kahden viikon ajan ennen 
virallista vastaanottoa Tallinnas-
sa 16.12.1974. Vastaanottotar-
kastukset päätyivät lopulta li-
punvaihtoon, allekirjoituksiin ja 
neuvostoamiraalin päivällisiin. 

sisaralusten lähdöstä Tallinnas-
ta, Tuisku lähti vastaan keskivii-
valle. Oli ylevä hetki, kun kolme 
suomalaista ohjusvenettä ajoi 
rinnakkain kesäisellä Suomen-
lahdella. Kannatti lähteä, vaikka 
Tuisku olikin vajaamiehitetty: ko-
nekäskynvälittimiä käytti pika-
koulutettu sotilaspastori Kivijär-
vi.” Komdri evp Matti Mäkinen

Tätä neljänkymmenen vuoden 
takaista Tuima-luokan vastaan-
ottamista ja Merivoimien ohjus-
veneaikakauden alkamista juh-
littiin Pansion Meriupseeriker-
holla 27.11.2014 Tuima-luo-
kan aluksilla palvelleiden pääl-
liköiden ja laivueen komentaji-
en edustaessa kaikkia aluksel-
la palvelleita merisotilaita. Tilai-
suuden isäntänä toimi Merivoi-
mien komentaja, kontra-ami-
raali Kari Takanen, joka monen 
muun merisotilaan tavoin aloit-
ti virka-uransa Merivoimissa 
Tuima-luokalla. Tilaisuus alkoi 
asiaankuuluvasti nykyaikaan so-
vitetulla alkumaljalla, konemies-
mehulla. Vastaanottoryhmässä 
ja toisen aluksen ensimmäise-
nä päällikkönä toiminut kommo-
dori evp Matti Mäkinen selos-
ti lennokkaasti tyyppikoulutus-
ta ja koulutuksen aikaista elä-
mää Neuvostoliitossa. Esityk-
sessä luodattiin myös ensim-
mäisten purjehduskausien toi-
mintaa ja ohjustaktiikan kehit-
tämistä. Illan jatkuessa läsnäoli-
jat jakoivat yhteisiä muistojaan 
Tuima-luokasta sota-aluksena, 
ohjustaktiikan kehittymisestä, 
monista ohjusammunnoista ja 
alusluokalla palvelleista lukuisis-
ta palvelustovereistaan.

Tuima-luokan ohjusvenei-
den hankinnan perustan muo-
dosti Pariisin rauhansopimus-
ten uusi tulkinta vuonna 1962 
puolustuksellisista ohjusaseista. 
Ohjusaseen pitkällinen seuran-
ta- ja tutkimustoiminta Puolus-
tusvoimissa, jo toteutetut ran-
nikko-ohjushankinnat, sekä jo 
vuonna 1966 hankitut P 15 
Termit (SS-N-2 Styx)-meritor-
juntaohjushankinnat muodosti-
vat hyvät edellytykset uusien ve-
neiden hankinnalle ja käytölle. 
Uuden asejärjestelmän koe- ja 
koulutustoimintaa varten raken-
nettiin ohjuslautta Isku. Alkupe-
räinen suunnitelma oli rakentaa 
meritorjuntaohjuksia pääasee-
naan käyttävät ohjusveneet ko-
timaassa, mutta Neuvostolii-
ton tarjous myydä neljä moder-
nia Osa II-luokan ohjusvenet-
tä avasi oikotien teknisesti val-
miin ohjusvenelaivueen hank-
kimiselle. Kylmän sodan aikai-
sia suurvaltapolitiikan kiemuroi-
ta välttääkseen Suomi edellyt-
ti kaupan osana kattavan huol-
to-, korjaus- ja ylläpitokyvyn siir-
tämistä Suomeen, jotta myyjä-
maan läsnäolo minimoitaisiin 
maassamme. 

Koulutus ja vastaanotto

Vastikään perustetussa Moot-
toritykkivenelaivueessa alkoi 
vuonna 1973 liikkua huhuja uu-
sien ohjusveneiden hankinnas-
ta Neuvostoliitosta. Lokakuussa 
1973 valittiin laivueen henkilö-
kunnasta koulutusryhmä opis-
kelemaan ohjusjärjestelmää. 
Koulutus tapahtui talvikaudella 
Kallanpään luolassa. Kurssilai-
set tiesivät, että matka on edes-
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Alukset haluttiin siirtää jou-
luksi Suomeen, vaikka lähes hir-
mumyrskyn vahvuinen tuuli pa-
kotti alukset ajamaan tulevan 
kotisatamansa Pansion sijasta 
Upinniemeen. Jo tämä ensim-
mäinen siirtyminen osoitti aluk-
sen poikkeuksellisen hyvän me-
rikelpoisuuden, huolimatta sen 
pienestä koosta. Kuten useilla 
muillakin taistelualusalusluokil-
la, myös Tuima-luokalla kestä-
vyyden rajat tulivat ensiksi vas-
taan aluksen miehistöllä. 

Tuima-luokan ohjusvene

”Ensimmäinen oppitunti Rii-
kassa oli alkanut lauseella: ve-
neet on tarkoitettu suurten pin-
tamaalien torjuntaan avomerel-
lä. Tämä oli toki ollut tiedossa ja 
pian havaittiin, että asejärjestel-
mä, tutkavarustus ja konekäs-
kynvälittimet sopivat huonosti 
saaristo-olosuhteisiin.” Komdri 
evp Matti Mäkinen

Veneet olivat neuvostolaivastos-
sa aselavetteja, joiden miehistö 
asui maissa tai emälaivalla. Hä-
lytyksen tullessa miehistö rien-
si alukseen, mukanaan pahvi-
nen matkalaukku, joka sujau-
tettiin skanssin vuoteen alla 
oleviin pidikkeisiin. Levähdystä 

varten oli yksinkertaiset kerros-
vuoteet ja taistelumuonan saat-
toi lämmittää pienessä pentte-
rissä. Saniteettitilat olivat niukat. 
Rannikon tuntumassa toimivien 
neuvostoliittolaisten ohjusvenei-
den ensisijaisena taktiikkana oli 
useiden ohjusveneiden syöksy 
esteettömälle merelle. Siellä ne 
suorittaisivat ohjusammunnan 
äärikantamalta, eli noin 40 ki-
lometrin etäisyydeltä tuhoten 
vihollisen lukuisten ohjusten tu-
hovoimalla. Toimintaa saaristos-
sa, jos sellaista olisi siellä edes 
ollut, ei nähty tarkoituksenmu-
kaisena. Myös vartiovenetoimin-
taa, tai alusten kiinnittymistä il-
man hinaajien tai apualusten 
avustamista, vierastettiin. 

Tuima-luokan ohjusvenei-
den alkuperäisiä käyttöperiaat-
teita jouduttiin luonnollisesti 
Suomessa muokkaamaan me-
ripuolustuksen omia tarpeita 
vastaavaksi. Myös aluksen va-
rustusta ja järjestelmiä täyden-
nettiin ja kehitettiin omia vaa-
timuksiamme ja käyttöperiaat-
teita vastaaviksi. Sangen pian 
muodostui taktiseksi perusrat-
kaisuksi ulkopuolinen maali-
nosoitus rannikkotykistöltä tai 
toiselta alukselta, tukeutumi-
nen arvioidun ampuma-alueen 

läheisyyteen, ja nopea siirtymi-
nen ampuma-alueelle ohjusten 
laukaisun tapahtuessa kiinto-
merkkialueen reunalta. Seuraa-
vina vuosina laivueen henkilös-
tö kartoitti ja dokumentoi huo-
mattavalla työllä rannikoltam-
me lukuisia uhka-arvion mu-
kaisia ampuma-alueita, ”luuk-
kuja”, ja niihin sopivia suojaisia 
tukeutumisalueita. Samanaikai-
sesti Merivoimissa vakiinnutet-
tiin ohjusten ja alusten huolto-
järjestelmä, ja kehitettiin ohjus-
huoltolan varastointi- ja käsitte-
lylaitteita ohjusjärjestelmän yl-
läpitämiseksi, jotta ohjusten va-
rastointi ja hidas ampumakun-
toonlaitto vastaisivat asetettuja 
valmiusvaatimuksia. 

”Me nuoret päälliköt pidimme 
Tuima-luokkaa suurena edis-
tysaskeleena verrattuna Nuo-
liin, joissa aseistus ja merikel-
poisuus oli vaatimaton. Tiesim-
me, että länsimaissa oli vuonna 
1974 jo kehittyneempiä ohjus-
veneitä, mutta ymmärsimme, 
että Suomi ei silloisessa poliitti-
sessa tilanteessa voi niitä hank-
kia.” Komdri evp Matti Mäkinen.

Suomessa Tuima-luokan ohjus-
veneitä käytettiin niiden aktiivi-

Tuima-luokan ohjusveneet
 – Rakenettu Pietarissa 1974-1975
 – Uppouma 245 tn
 – Pituus 38,6 m
 – Leveys 7,6 m
 – Syväys 2,7 m
 – Koneteho 3 x 3500 kW

 – Nopeus 40 sol
 – Toimintasäde 750 mpk
 – Henkilöstö 25 henk
 – Pääasejärjestelmä 4 x MTO 66 (STYX)
 – Ilmatorjunta 2 x 30 mm kaksois it-tykki

Lähde: Suomen Laivasto 1969-2003
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aikana, kuten muutakin taiste-
lualuskalustoa, painopisteises-
ti alueellisen koskemattomuu-
den valvontaan ja turvaami-
seen, torjuntavalmiuden ylläpi-
tämiseen ja sodan ajan joukko-
jen tuottamiseen. Kooltaan alus-
luokka vastasi lähinnä raskasta 
torpedovenettä, mutta sen läs-
näolon havaitsi kyllä heikommil-
lakin sensoreilla varustettu tark-
kailija. Aluksen kolme pääkonet-
ta tuottivat saaristoomme ja sa-
tamiin ainutlaatuisen äänimaail-
man, joka oli verrattavissa no-
peasti liikkuvaan korkeataajui-
seen ukkosmyrskyyn. Pääkonei-
den käynnistäminen peitti kiin-
nityspaikan tyypillisesti sank-
kaan savuun, jonka hiukkaspi-
toisuus olisi varmasti nykyaikai-
sillekin havaintovälineille lähes 
läpitunkematon. Jo pelkästään 
alusten normaalilla matkanope-
udella tuottama jyrkkä aallokko 
oli sisäsaariston asukkaille ja 
ohitetuille aluksille oivallinen ti-
laisuus tarkastaa aluksensa me-
riklaarius ja veneiden kiinnitys. 

Tuima-luokan henkilöstön 
työskentely- ja majoitustilat oli-
vat enintään spartalaiset muka-
vuuksien osalta, mutta toisaalta 
itse alus oli toimiva, turvallinen 
ja vankka kaikissa olosuhteissa. 
Toimintakuntoisuuden ylläpitä-
minen edellytti kuitenkin run-
saasti henkilöstöä sitovaa yllä-
pito-, kunnossapito- ja huolto-
työtä. Ohjukset, vaikkakin tekni-
sesti pian vanhentuneita, olivat 
kuitenkin osuessaan erittäin tu-
hovoimaisia, kuten sotahistoria 
oli osoittanut, joten kyllä niillä 
kynnys- ja torjunta-arvo oli lop-
puun saakka. Oma kokemukse-

ni on, että alusluokan avo-oh-
jaamo, vaikkei oppimisympäris-
tönä kenties optimaalisin, kiin-
nitti ohjailuryhmän ainutlaa-
tuisella tavalla osaksi luontoa 
ja luonnonvoimia sen kaikissa 
muodoissa ja kaikkina vuoden 
aikoina. Yhteishenki aluksilla oli 
aina erinomainen.

Tuima-luokan hankinta 
viitoitti tietä tulevaan

Tuima-luokan ohjusveneiden 
hankinnan myötä voimakkaa-
na jatkunut ja edistynyt ohjus-
taktiikan kehittäminen, laaja oh-
jus- ja tutkatekniikan koe- ja tut-
kimustoiminta sekä varastointi-, 
huolto- ja korjaustoiminnan va-
kiintuminen loivat hyvän perus-
tan myös tulevien alus- ja ase-
järjestelmähankkeiden vaatimus-
ten määrittämiselle. Edellä mai-
nituin perustein, sekä ammatti-
taitoisen ja sitoutuneen henki-

löstön pitkäjänteisellä työllä, ke-
hitettiin vuosien saatossa Suo-
meen tehokas ja monipuolinen 
meritorjuntaohjusasejärjestelmä, 
jolla on merkittävä arvo niin kyn-
nysasejärjestelmänä kuin hyök-
käysten torjuntatehtävissä myös 
tänään. Itse ohjusaseen kehittä-
misen historiaa ja vaiheita voi lu-
kija syventää mm. Suomen Lai-
vasto 1969-2003 -kirjasta. 

Vuodesta 1992 alkaen alus-
luokasta ryhdyttiin vaiheittain 
modifioimaan nopeita miinoitta-
jia, jossa roolissa ne toimivat aina 
vuoteen 2000 saakka. Viimeisis-
tä Tuima-luokan ohjusveneistä, 
Tuiskusta ja Tyrskystä, luovuttiin 
ohjusveneinä vuonna 1994.

Mitä tästä kaikesta opim-
me? Ohjusaseen ensihankin-
nat, Tuima-luokan ja sen edel-
lyttämän teknisen tuen hankin-
ta sekä ohjustaktiikan kehittä-
minen osoittavat selvästi, että 

Kuvassa neuvostoliittolainen kapteeniluutnantti Oleg Nikolajevits 
Golontajenko luovuttaa ja yli Matti Mäkinen vastaanottaa ohjusvene 
Tuiskun.
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kokonaan uuden asejärjestel-
män, jopa aselajin käyttöönot-
to on laaja ja pitkällinen proses-
si, joka onnistuakseen edellyt-
tää niin henkilöstön, materiaalin 
kuin ohjeistuksenkin sitoutumis-
ta, pitkäjänteistä ja tasapainois-
ta kehittämistä. Silloisissa Me-
rivoimissa henkilöstön kohden-
taminen laajasti uuteen ja tun-
temattomaan hankkeeseen oli 
merkittävä päätös, joka edellytti 
Merivoimien johdon voimakas-
ta sitoutumista hankkeeseen. 
Se hankkeella myös oli, sillä sil-
loinen Merivoimien komentaja, 
vara-amiraali Jouko Pirhonen 
edisti henkilökohtaisella panok-
sellaan hankintaa merkittävästi. 
Toisaalta, kun tutkimukseen pe-
rustuva pohjatyö on hyvin tehty 
ja dokumentoitu, kyetään avau-
tuvia mahdollisuuksia hyödyntä-
mään tehokkaasti myös tulevis-
sa hankkeissa.

Tuima-luokan ohjusvenei-
tä ei ollut suunniteltu Suomen 

olosuhteisiin, mutta tosiasiat tie-
dostaen, luovalla ajattelulla, tek-
nisin ratkaisuin ja kovalla työl-
lä haasteet kyettiin voittamaan. 
Omilla vesillämme alusluokan 
vahvuuksia, nopeutta ja pientä 
kokoa, hyödynnettiin taktises-
ti tehokkaasti tavalla, joka tu-
ki koko meripuolustusta. Tyy-
pillinen toimintaympäristömme 
Itämeren pohjoisosissa asettaa 
käyttöömme hankittaville ase-
järjestelmille ja aluksillemme ai-
na poikkeuksellisia vaatimuksia, 

ja niihin tulee kyetä vastaamaan 
mielellään ennakoivasti joko tek-
nisin tai taktisin ratkaisuin. Va-
ra-amiraali Jouko Pirhosen dip-
lomityössään esittämä johtoaja-
tus Merivoimien kehittämisestä: 
”taktiikka maaston mukaan, vä-
line olosuhteita varten” pitänee 
siis edelleenkin paikkansa.

Viimeisenä, vaan ei vähäi-
simpänä, on jälleen kerran to-
distettu, että merimiehille syn-
tyy voimakas ja kiinteä suhde 
aluksiinsa, josta meriupseeriker-
holla pidetty Tuima-luokan oh-
jusveneiden muistelutilaisuus oli 
erinomainen osoitus.

Keskeisinä 
lähteinä käytetty:

Ohjusvenelaivueen 
perinnekirja

Suomen laivasto 
1969-2003 
(Meriupseeriyhdistys 
ry/Suomi Merellä-
säätiö)

Komdri evp Matti 
Mäkisen arkisto

Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi

rannikonp1-4-2015-atmarine.indd   1 17.11.2014,47   10.08
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R istiniemeen Viipurin-
lahden länsirannalle 
valmistui juuri ennen 

talvisotaa kaksitykkinen 12-tuu-
mainen rannikkopatteri. Patte-
ri osallistui talvisodan taistelui-
hin, mutta toisen tykin putki 
vaurioitui helmikuun 20. päivä-
nä 1940. Jäljellä olevalla tykil-
lä ammuttiin loput patterin noin 
300 laukausta eli huomattavas-
ti enemmän kuin mille tykki oli 
suunniteltu. Suomalaiset tuho-
sivat 12-tuumaisen patterin itse 
ennen vetäytymistään Ristinie-
mestä sodan loppuvaiheessa.

Kun jatkosota alkoi, Risti-
niemen patteria ei korjattu, vaik-
ka räjäytettyjen tykkien osat oli-
vat tallella asemissa. Mitä tar-
kalleen tapahtui tykkiosille jat-
kosodan aikana ja sodan jäl-
keen, ei ole kirjoittajan tiedos-
sa. Nykyisin räjäytetyt tykkiase-
mat ovat tyhjät. 

Viime vuosina venäläiset 
sukeltajat ovat ahkerasti tutki-
neet myös Ristiniemen aluetta. 
Viime kesänä eräs sukeltaja löy-
si noin kolme kilometriä Risti-
niemen eteläpuolelta 15 metrin 
syvyydestä sonarilla ”esineen”, 

joka muistuttaa järeätä rannik-
kotykkiä (katso kuva). Toki ”esi-
ne” on nähty aikaisemminkin, 
koska siitä on venäläisissä tutki-
japiireissä puhuttu jo jonkin ai-
kaa ja spekuloitu siitä, olisivatko 
suomalaiset jatkosodan aikana 
yrittänet ottaa talteen tykkitor-
nin, mutta pudottaneet sen va-
hingossa mereen. Olisi mielen-
kiintoista kuulla lukijoiden mieli-
piteitä siitä, voisiko kyseessä oli 
(Ristiniemen) järeä tykkitorni, ja 
miten se olisi voinut joutua em. 
paikkaan? 

Ove Enqvist

Ristiniemen järeiden 
tykkien mysteeri

H
istoria

Ristinimen 305 O-patteri syys-lokakuussa 1941.

Ristiniemen edustalla löydetty kohde.Ristiniemi vasemmassa yläkulmassa Viipurinlahden suulla.

RuYN aRkiSto
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A lexander Marinesko 
syntyi Odessassa v. 
1913. Hänen isänsä 

oli kotimaassaan Romaniassa 
osallistunut vuonna 1893 kapi-
naan ja paennut vankilasta To-
navan yli Ukrainaan. Siellä hän 
avioitui ja muutti Marinescu-ni-
mensä Marineskoksi.

Aleksander pääsi Odessas-
sa jo 13-vuotiaana matruusihar-
joittelijaksi kauppalaivastoon ja 
edelleen merikouluun. Vuon-
na 1933 hän aloitti asepalve-
luksensa ja pääsi laivaston up-
seerikursseille. Hän palveli su-
kellusveneillä ja sai oman ve-
neen luutnanttina 30-luvun lo-

pulla. Henkilöarvioinnit kertoivat 
ammattitaidosta, mutta ajoittai-
sesta kurinalaisuuden puuttees-
ta. Kovan harjoittelun tuloksena 

hänen 250 tonnin Maljutka-ve-
neensä teki nopeusennätyksen 
torpedon lastauksessa.

Vielä kerran 

Marinesko
– sukellusvenepäällikön traaginen elämä
Tammikuussa 2015 tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun neuvostoliittolainen su-

kellusvene S 13 torpedoi saksalaisen matkustaja-alus Wilhelm Gustloffin. Miksi 

merihistorian tuhoisimpaan upotukseen yltänyttä päällikköä, komentajakapteeni 

Aleksander Marineskoa ei vuosikymmeniin juhlittu sankarina?

Marineskon vene tukeutui loppuvuonna 1944 Turkuun. Päällikkö hummaili kau-

pungin yöelämässä siinä määrin, että myöhästyi veneeltään vuorokauden ja joutui 

epäillyksi vakoilusta.

Marineskon palattua sotaretkeltään esimiehille tuli ongelma: pitäisikö aikaisem-

minkin törmäillyttä tonnistokuningasta rangaista vaiko palkita? 

Marineskon upotuksista on kirjoitettu paljon aiemminkin, mutta uusimmat läh-

teet ovat antaneet lisävalaistusta hänen traagiseen elämäänsä.

A V Marineskon nimelle omistettu Venäjän sukellusveneaseen museo.

H
istoria

Matti Mäkinen
Kirjoittaja on kommodori evp
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Kapteeniluutnanttiylennys 
tuli 1940

Toimettomuudesta tositoimiin.
Saksalaishyökkäyksen lä-

hestyessä kesällä 1941 Lenin-
gradia Neuvostoliiton sukellus-
veneet ahdistettiin Suomenlah-
den pohjukkaan. Marinesko on-
nistui Maljutka-veneellään upot-
tamaan vuonna 1941 yhden 
saksalaisaluksen. Vuonna 1943 
hän pääsi komentajakapteenik-
si ylennettynä suuremman Stali-
nets-luokan veneen päälliköksi. 
Henkilöarviointi oli jälleen risti-
riitainen: ”Sotilaallisesti ammat-
titaitoinen ja urhoollinen. Taipu-

vainen juopotteluun. Vaatii arki-
elämässään valvontaa.”

Syksyllä 1944 sotatilan-
ne muuttui. Suomen ja Neu-
vostoliiton välillä 19.09. allekir-
joitettu aseleposopimus velvoit-
ti suomalaisen osapuolen raivaa-
maan luovutettavan maa- ja me-
rialueen 40 vuorokauden kulues-
sa. Lisäksi suomalaisen tuli aset-
taa Neuvostoliiton käyttöön sata-
mapaikkoja ja antaa luotsausa-
pua suursodan päättymiseen as-
ti. Niinpä jo lokakuun alussa suo-
malaiset luotsit opastivat ensim-
mäiset Itämeren laivaston sukel-
lusveneet Suomen rannikkoväy-

lää pitkin länteen, josta ne jatkoi-
vat sotatoimiin eteläiselle Itäme-
relle. Marinesko oli tässä joukos-
sa ja onnistui veneellään upotta-
maan yhden saksalaisaluksen. 
Tämän jälkeen hän sai käskyn 
siirtyä Turkuun, jossa emälaivat 
Smolnyj ja Poljarnaja Zvezda jo 
odottivat. Rintaansa Marinesko 
sai Punalipun kunniamerkin. 

Turun öistä tuhotöihin

Turussa Marinesko päätti alai-
sineen juhlia lähestyvää uutta 
vuotta 1945 ja tilasi turkulai-
sesta hotelliravintolasta pöydän 
kuudelle. Pian pöydästä alkoi 

Neuvostoliittolainen S-luokan sukellusvene. Aleksander Marinesko.

Wilhelm Gustloff Hampurissa.

haNS haRtz/DSm

Turun Seurahuoneen sali 1945.

kaRi Riutta
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kuulua maljapuheita ja kaihoi-
sia slaavilaislauluja. Kerrotaan, 
että suomalaisorkesteri oli halu-
ton soittamaan pyydettyä ”Kan-
sainvälistä”. Uhkaavan riidan 
välttääkseen saliemäntä kutsui 
neuvostoupseerit omalle puolel-
leen. Marinesko kiintyi ystäväl-
liseen saliemäntään siinä mää-
rin, että jäi yöksi tämän luokse.

Aamulla oveen koputti ho-
tellisiivooja ja kertoi saliemän-
nän sulhasen odottavan alhaalla 
kukkapaketti kädessä. Marines-
kon yllytyksestä sulhanen ajettiin 
tiehensä. Päivemmällä samaan 
oveen koputti hengästynyt up-
seeri Marineskon veneeltä. Hän 
kertoi päällikköä etsittävän kaik-
kialta. Epäiltiin yhteydenpitoa vi-
hollisagentteihin ja suomalaisvi-
ranomaisetkin oli hälytetty. 

Nyt yllytettiin vuorostaan 
Marineskoa, joka käski alaistaan: 
”Häivy, et ole nähnyt minua!”

Kun Marinesko vihdoin pa-
lasi veneelleen, hän arveli saa-
vansa ankarat pyyhkeet. Lai-
vueen komentaja A. Orel lähet-

ti kuitenkin Marineskon venei-
neen siitä paikasta sotatoimiin 
merelle. Moittijoille Orel ilmoitti 
olevansa varma, ettei Marinesko 
palaisi ilman menestystä. 

Wihelm Gustloff  
– Voitto vai tappio?

Eteläisellä Itämerellä oli talvel-
la 1945 käynnissä suurimittai-
nen saksalaisväestön evakuoin-
ti Itä-Preussista länteen. Suurin 
evakuointialus, 25 000 ton-
nin Wilhelm Gustloff lähti illal-
la 30.01 Gotenhafenista (Gdy-
nia) mukanaan 8000 pakolais-
ta. Valtaosa matkustajista oli si-
viilejä, mutta mukana oli myös 
900 sukellusvenekoulutettavaa 
sotilasta ja kolmesataa merivoi-
mien viestittäjäneitosta. 

Harmaaksi maalattu alus 
kulki vastaantulevan saattueen 
takia aluksi kulkuvalot päällä, 
mutta sammutti ne myöhem-
min. Kahdesta vaihtoehtoisesta 
reitistä oli valittu ulommainen, 
joka katsottiin miinavaaran takia 
turvallisemmaksi. Suojavoimana 

alusta saattoi torpedovene T 36.
Havaittuaan aluksen Ma-

rinesko käytti hänelle ominai-
seen tapaan poikkeuksellista 
taktiikkaa.

Hän riskeerasi veneensä 
tunkeutumalla aluksen ja ran-
nan väliin. Saavutettuaan hyök-
käysaseman Marinesko laukai-
si kolme torpedoa, jotka kaikki 
osuivat. Wilhelm Gustloff kallis-
tui nopeasti vasemmalle kyljel-
leen ja upposi. Vain tuhatkun-
ta matkustajaa onnistuttiin pe-
lastamaan, joten meren saaliik-
si jäi 7000 henkeä, heistä suu-
rin osa naisia ja lapsia. 

Kymmenen päivää myö-
hemmin Marineskon uhriksi 
joutui 14 000 tonnin matkus-
tajalaiva General Steuben. Aluk-
sella olleista 2000 haavoittu-
neesta ja 1000 pakolaisesta 
pelastui vain 300 henkeä.

Kummankin aluksen upo-
tus pidettiin Saksassa mieliala-
syistä salassa. Neuvostoliiton 
propaganda pysyi vaiti muista 
syistä.

Ristiriitainen paluu 
Turkuun

Marinesko odotti saavansa Neu-
vostoliiton sankarin arvon ja kul-
taisen tähden. Hän oli upottanut 
kaksi suurta alusta, jotka hyök-
käyshetkellä täyttivät luvallisen 
saaliin tuntomerkit. Lisäksi hä-
nen kontollaan oli kaksi aiem-
paa upotusta. 

Marineskon esimiehet pun-
nitsivat tilannetta: Marineskon 
sotilaalliset ansiot olivat kiistatto-
mat, mutta miestä oli rangaistu 
ennen sotaa kahdesti. Syynä oli-
vat olleet myöhästyminen palve-

Marineskon hauta.

WikimeDia commoNS
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luksesta ja suunsoitto esimiehil-
le. Kumpaankin tapaukseen liit-
tyi alkoholin käyttö. Turun hum-
mailu oli vielä käsittelemättä. Li-
säksi Marinesko jatkoi räväköitä 
kannanottojaan ja juopotteluaan, 
kun tunnustusta ei heti kuulunut.  
Hänet lähetettiin uuteen operaa-
tioon, joka jäi tuloksettomaksi ja 
hoidettiin esimiesten mielestä 
huonosti. Sukellusveneen pääl-
likön tulisi olla esimerkki alaisil-
leen kaikissa suhteissa. Toisaalta 
ansioitunut venemiehistö ei sai-
si kärsiä päällikkönsä rikkeistä. 

Seurasi niukasti sokeria, 
mutta paljon ruoskaa: Marines-
kon vene sai Punalipun veneen 
arvon, mutta ei odotettua Kaar-
tin veneen arvoa. Sodan päätyt-
tyä Marinesko alennettiin yliluut-
nantiksi ja erotettiin laivastosta.

Vertailun vuoksi mainitta-
koon, että samalla merialueella 
operoinut kollega, kapteeniluut-
nantti Vladimir Konovalov nimi-
tettiin Neuvostoliiton sankariksi. 
Hän upotti huhtikuussa L 3-ve-
neellään 5 000 tonnin matkus-
tajalaiva Goyan, jonka mukana 
hukkui 6500 henkeä. 

Vaikeudet jatkuvat 
siviilissä

Marinesko etsi töitä ja pääsikin 
verenluovutusinstituutin apu-

laisjohtajaksi. Marinesko keräsi 
instituutin pihalla lojuneita tur-
veprikettejä ja toimitti niitä köy-
hien työntekijöiden asuntoihin. 
Instituutin johtaja järjesti alai-
sensa oikeuteen, joka tuomitsi 
Marineskon kavalluksesta kol-
meksi vuodeksi Siperiaan.

Vuonna 1951 Marinesko 
vapautui ennenaikaisesti Koly-
man leiriltä. Hän teki tilapäistöi-
tä niukalla palkalla ja alkoi sai-
rastella. Vuonna 1960 palve-
lustoverit, joukossa 20 amiraa-
lia, anoivat hänelle sotaeläket-
tä. Monen yrityksen jälkeen Ma-
rineskolle palautettiin komenta-
jakapteenin arvo ja myönnettiin 
vastaava eläke.

Toinen avioliitto päättyi so-
pueroon ja Marinesko muutti 
sattumalta tapaamansa Valen-
tina Filimonovan luo. Marines-
ko joutui pian syövän takia köy-
hien sairashuoneelle, josta enti-
set palvelustoverit toimittivat hä-
net kunnolliseen sairaalaan. Lo-
pun lähetessä lääkäri salli me-
ritoverusten nauttia jäähyväis-
konjakit. Kun Marineskon an-
nos kaadettiin hänen vatsa-
laukkuunsa kulkevaan ravinto-
putkeen, hän kuiskasi: ”Otam-
me, mutta emme kilistä.”

Marinesko kuoli 25. mar-
raskuuta 1963 vain 50 vuoden 

ikäisenä. Hänet haudattiin Le-
ningradin.

Bogoslovskin 
hautausmaalle

Virallinen Neuvostoliitto ei vuo-
sikymmeniin tunnustanut Mari-
neskon saavutuksia. 

Izvestija-lehdessä julkais-
tiin 80-luvulla kirjoitussarja, jos-
sa Marineskon ansiot kerrattiin 
ja häntä ehdotettiin Neuvostolii-
ton sankariksi. Lehti sai puolta-
jia, mutta vastaan asettui jouk-
ko amiraaleja ja lopuksi asevoi-
mien johto. Eräs lehti väitti, et-
tä Gustloffin upotti aluksen en-
simmäinen upseeri, koska pääl-
likkö oli humalassa. Veneen me-
renkulku-upseeri kuitenkin ku-
mosi väitteen. Telakkatyöläiset 
pyysivät merivoimien komenta-
jalta, että jokin rakennettavista 
sota-aluksista saisi kantaa Ma-
rineskon nimeä. Ei suostuttu.

Marinesko rehabilitoitiin Voi-
ton päivänä vuonna 1990, jol-
loin hänelle post mortem myön-
nettiin Neuvostoliiton sankarin 
arvonimi ja Kultainen tähti. Mari-
neskon kuva ja saavutukset ovat 
nykyään Venäjällä yleisesti esillä 
ja jokainen merisotilas tuntee ne. 
Pietarissa toimiva sukellusvenea-
selajin museo on omistettu Mari-
neskon nimelle. 

Lähteitä: 
Ekman Per-Olof: Meririntama. WSOY 1981
Glezerov Sergei: Podvig Marinesko i tragedija 

Gustloffa. mediasprut.ru
Grass Günter: Krebsgang. Steidl-Verlag, 

Göttingen 2002

Ketola Matti: kuva-arkisto
Marinesko – vse o znamenitosti. peoples.ru/

military
Riutta Kari: Wilhelm Gustloffin upotuksesta 

40 vuotta. Turun Sanomat 7.1.1985
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R annikkoupseeriyhdistys 
RUY ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous järjestetään keski-
viikkona 29.4.2015 klo 16.30 
Dragsvikin Upseerikerholla. Ko-
kouksessa käsitellään jäsenten 
hallitukselle kirjallisesti etukäteen 
lähettämät ja sääntöjen 13§ mää-
räämät asiat.

Ennen kokousta esitellään 
osallistujille Dragsvikin varuskun-

taa. Kokouksen jälkeen yhdistys 
tarjoaa iltapalan Upseerikerhol-
la. Kokoukseen tullaan järjestä-
mään yhteiskuljetus Helsingistä.

Kuljetus lähtee klo 14.00 
Postikadulta Rautatieaseman 
päästä.

Ilmoittautumiset kokouk-
seen ja kuljetukseen 10.4.2015 
mennessä.

(Huom! Varuskunnan esit-

tely alkaa noin klo 15.15, kun 
kuljetus Helsingistä on saapu-
nut ja muistathan, että ilman il-
moittautumista et pääse varus-
kunta-alueelle)

jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi,

puhelin 0405647695

Yhdistyksen jäsenretki järjes-
tetään Viroon 24.-26.4.2015.  
Virallinen ilmoittautumisaika on 
mennyt umpeen, mutta jos et 
ole ilmoittautunut ja olet vielä 
kiinnostunut matkasta, ota yh-
teyttä yhdistyksen sihteeriin. 

Muista päivittää yhteystie-
tosi, varsinkin sähköpostiosoit-
teesi, sillä osa jäsentiedotteista 
lähetetään vain sp:lla.

HALLITUS

Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistys 
tiedottaa
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M eriupseeriyhdistyksen 
toiminta on lähtenyt 

vauhdikkaasti käyntiin kansain-
välisellä-teemalla.

Yhdistyksen tulevat 
tapahtumat ja kokoukset:

Maaliskuu: 
Ti 17.3. klo 18 Helsinki (Ka-
tajanokka). Kuukausikokous: 
Puolustusvoimien kansainväli-
nen toiminta. 

Huhtikuu:
To 9.4. klo 18 Helsinki. Vuosi-
kokous: Yhdistyksen vuosiko-
kous ja lisäksi alustus meriup-
seerina kansainvälisessä ope-
raatiossa.

Toukokuu:
To 14.5. klo 17 Turku. Kuu-
kausikokous: Rannikkolaivas-
ton kansainvälinen toiminta ja 
alus esittely.

Syyskuu:
Pe 25.9. – su 27.9. Vilna, Liet-
tua. Syysmatka: Liettuan puo-
lustusvoimat (Syysmatkan koh-
de varmistuu kevään aikana).

Lokakuu:
Pe 23.10.klo 17, Helsinki. Kuu-
kausikokous: Vuosipäivän ko-
kous. Rannikkolaivaston kan-
sainvälinen toiminta.

Marraskuu:
Ke 25.11. klo 18, Helsinki. Kuu-
kausikokous: Yhteiskokous RU-
Y:n kanssa. Ajankohtaista puo-
lustusministeriöstä.

Tilaisuuksiin voi ilmoittau-
tua ennakkoon ja yhdistyksen 
majavarauksista voi tiedustella 
sihteeriltä osoitteesta: Sihteeri@
meriupseeriyhdistys.fi  tai puhe-
linnumerosta 0458413070.

Meriupseeriyhdistys

Hyvää alkanutta vuotta!

• Kone- ja tuotanto-
tekniikka

• Logistiikka
• Merenkulku
• Tuotantotalous

• Merenkulku

INSINÖÖRI (AMK)

OPISKELE 
RAUMALLA
Insinööriksi tai 
Merikapteeniksi

MERIKAPTEENI (AMK)

Hakuaika 17.3.–9.4.2015
Lisätietoja: samk.fi/haku 

Hakeminen: opintopolku.fi

63Rannikon Puolustaja 1 | 2015

Järjestöt



Y ksi Sininen Reservi ry:n 
tärkeimmistä tehtävistä on 

edistää meripuolustuksen eri va-
paaehtoisyhdistysten kontakteja 
ja yhteistyötä. Yhteistyössä on 
voimaa ja eri yhdistysten jäseniä 
yhdistää maanpuolustuksen aa-
te, vaikka yhdistysten painopis-
teet ja toiminta eroavatkin toisis-
taan. Kokemuksia vaihtamalla ja 
kontakteja luomalla edistämme 
kokonaisuutta ja pystymme vält-
tämään päällekkäisyyksiä. Täs-

sä hengessä Sininen Reservi ry 
teki viime vuonna aloitteen yh-
teisistä purjehduskauden aloitta-
mis- ja päättäjäissaunoista. Sau-
naillat järjestettiin Suomenlinnas-
sa, Merisotakoulun mahtavassa 
puulämmitteisessä saunassa. 
Lokakuisessa päättäjäissaunas-
sa oli yli 30 osallistujaa. 

Myös Merisotakoulu ot-
taa mieluummin vastaan yhden 
suuren reserviläisjoukon kuin vii-
si pientä. Vuonna 2015 jatkam-

Aktiivinen kevät edessä!
Sininen Reservi valmistautuu aktiivista purjehdus- ja koulutuskautta varten!

Sininen Reservi

me yhteisillä purjehduskauden 
aloitus- ja päättäjäissaunailloil-
la. Kaikki Sininen Reservi ry:n 
jäsenyhdistysten jäsenet, tie-
tenkin myös pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolelta, ovat tervetul-
leita! Päivämäärät 2015 ovat 15. 
toukokuuta ja 30. lokakuuta. Il-
moittautumisohjeet jaetaan yh-
distyksille kun päivämäärät lähe-
nevät, mutta merkitse jo päivät 
muistiin. Ja ehkä tätä saunaide-
aa voitaisiin toteuttaa myös muil-
la paikkakunnilla, joissa Sinisel-
lä Reservillä on useampia yhdis-
tyksiä? Toinen ajatus yhteistoi-
minnasta on syys- tai vuosiko-
kousten koordinointi esimerkik-
si yhteisellä esitelmätilaisuudel-
la ennen yhdistysten omia ko-
kouksiaan. Sininen Reservi on 
laatinut suunnittelua helpotta-
van vuosikellon, joka on lähetet-
ty jäsenyhdistyksille.

Purjehduskautta suunnitel-
laan tietenkin veneiden suhteen. 
MPK:n kurssin puitteissa kaik-
ki Sinisen Reservin toimijoiden 
alusten edustajat, sekä ns. kilta-
veneiden että linnakeveneiden, 
kokoontuvat tammikuun lopus-
sa sopimaan yhteisistä toiminta-
tavoista koskien reittisuunnitte-
lua ja laivapäiväkirjanpitoa.  Me-
renkulkuun liittyvät MPK:n kurs-
sit on myös päätetty. Alkava pur-
jehduskausi on linnakeveneil-
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le toinen, ja kaksi uutta venet-
tä liittyy viirikköön. Toinen sijoit-
tuu Turkuun, jossa Nylands Bri-
gads Gille ottaa sen käyttöönsä. 
Toisen kotisatamaksi tulee Kok-
kola ja isännäksi Keski-Pohjan-
maan Meripuolustajat. 

Sininen Reservi ry järjesti 
vuodenvaihteessa kyselyn kai-
kille jäsenilleen. Tuloksia pure-
taan ja analysoidaan talven ai-
kana. Palautteet antavat pohjaa 
strategian luomiselle ja kiitän jo 

tässä vaiheessa kaikkia vastan-
neita! Yksi asia, joka nousi esil-
le, on tiedottamisen tärkeys. Täs-
sä yhteydessä totean, että kotisi-
vumme uudistetaan kevättalven 
aikana, työ on jo alkanut. Olem-
me myös läsnä sosiaalisessa 
mediassa: Käy peukuttamassa 
meitä Facebook/Sininen Reser-
vi-sivuilla. Viidensadan seuraa-
jan raja on kohta rikottu!

Vuosikokous pidetään 11.4 
Haminassa. Varsinaisen ko-

kouksen lisäksi ohjelmassa on 
RUK:n esittely.  Almanakasta 
voi myös varata heinäkuun 9. 
päivän Merivoimien vuosipäi-
välle. Tänä vuonna se vietetään 
Helsingissä ja Sininen Reservi 
järjestää perinteisen iltajuhlan. 

Hyvää purjehduskauden 
odotusta!

Robin Elfving
Kirjoittaja on Sininen Reservi ry:n 

puheenjohtaja

Sininen Reservi

meRivoimat
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”Kunnioitetut sotiemme ve-
teraanit, kutsuvieraat, killan 

kunniajäsenet, kiltaveljet ja -si-
saret, hyvät naiset ja herrat,

Juhlimme tänään 97-vuoti-
asta, itsenäistä Suomea. On ilo 
nähdä, että kiltamme juhlassa 
on mukana useita Sotiemme ve-
teraaneja. Teitä on keskuudes-
samme vielä lähes 30 000 ja 
keski-ikänne on jo yli 90 vuotta. 
Täytyy todeta, että olette rau-
taista sakkia! Me nuoret olem-
me teille paljosta velkaa.”

Näillä sanoilla aloitti pu-
heenjohtaja Kristiina Slotte Suo-
menlinnan Rannikkotykistökillan 
perinteisen itsenäisyyspäivän il-
tajuhlan 6.12 Kansallissalin juh-
lavissa puitteissa Helsingissä.

Mukana juhlassa oli kym-
menkunta veteraania, mm. Suo-

menlinnan Rannikkorykmentin 
entinen komentaja eversti Tors-
ti Lahti ja kiltamme pitkäaikai-
nen johtokunnan jäsen ja Kel-
taisen rykmentti veteraani Kaar-
lo Martikainen. Suomenlahden 
Meripuolustusaluetta edusti juh-
lassa kaptl Marko Kaipia vaimoi-
neen. Mukana oli myös useita ar-
voisan kiltaneuvostomme edusta-
jia. Meidän keski-iän ylittäneiden 
ja keski-ikäisten kiltalaisten lisäk-
si juhlaan oli saatu mukaan myös 
pöydällinen nuorempia kiltalaisia 
daameineen. Kaiken kaikkiaan 
juhlassa oli lähes 60 henkeä.

Illan aikana nautittiin jou-
luisesta, juhlavasta buffet-pöy-
dästä juomineen, kuunneltiin 
puheita ja palkittiin vuoden ai-
kana ansioituneita kiltalaisia. 

Juhlaväkeä viihdytti se-

kä isänmaallisilla että jouluisil-
la lauluillaan killan jäsen Tapio 
Pirhonen muusikkoystävineen. 
Ilta huipentui upeaan tiernapoi-
kaesitykseen.

Kilta valitsee vuosittain 
Vuoden kiltalaisen ja tänä vuon-
na sen tittelin sai johtokunnan 
pitkäaikainen jäsen, Timo Mä-
ki-Ventelä. Timo ei valitettavasti 
päässyt mukaan juhlaan, mutta 
saa palkinnon seuraavassa joh-
tokunnan kokouksessa.

Lisäksi palkittiin seuraavia 
henkilöitä: Toisen luokan baret-
timerkki: Sami Heinänen ja Eli-
na Wirtanen, Kunniakirja (linna-
keveneen hankinta): Kai Masa-
lin, Matti Hiltunen, Vesa Porri ja 
Tatu Nikkinen Kunniakirja (kil-
tamajan maalausprojekti ja hy-
vän talkoohengen ylläpito): Sa-
mi Heinänen, Sakari Korhonen, 
Jan Kansanaho ja Leena Lehti-
nen. Vielä kerran lämpimät on-
nittelut palkituille!

Puheessaan puheenjohtaja 
muistutti vielä killan yli 50 vuot-
ta vanhasta historiasta, eri aika-
kausina olleista yhteistyökump-
paneista ja siitä, kuinka rannik-
kotykistö-sana on säilynyt killan 
nimessä tähän päivään saakka, 
huolimatta siitä, että rannikkoty-
kistö on alas ajettu ja suurin osa 
linnakkeistakin kohta luovutettu 
muuhun käyttöön.

Nyt killan uudet yhteistyö-
kumppanit löytyvät Upinniemes-

Eversti Torsti Lahti ja Kari Tenhunen.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

aRi oRPaNa
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tä, rannikkojoukkojen ja erikois-
joukkojen koulutuksesta vastaa-
vasta joukko-osastosta, Rannik-
koprikaatista ja sen joukkoyksi-
köistä. Uusia kiltalaisia etsitään 
enenevässä määrin siis rannik-
kojoukkoista.

Toki kilta vaalii jatkossakin 

rannikkotykistön perinteitä, mut-
ta joutuu myös hakemaan uusia 
toimintamuotoja ja -tapoja.

Puheenjohtajan itsenäi-
syyspäivän mietteistä huolimat-
ta kilta jatkaa vanhaan malliin. 
Vuosikokous pidetään Helsin-
gissä 11.3. Järvön saaressa las-

tenleiri toteutetaan juhannuksen 
jälkeisellä viikolla. Vuosikokous-
paikka ja tarkemmat tiedot las-
tenleiristä ilmoitetaan myöhem-
min tiedotteessa kiltalaisille.

Jos ja kun jatkamme myös 
Kuivasaaressa vanhaan malliin, 
yleisöretket yhteistyössä Ihaline-
sin ja Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen kanssa järjestetään tule-
vanakin kesänä. Ajankohdaksi 
on kaavailtu viikonloppuja 25.- 
26.7., 1.-2.8. ja 15.-16.8. Tar-
kempia tietoja retkistä saa sivuil-
ta http://www.ihalines.fi/. Terve-
tuloa tutustumaan upeaan tykki-
saareen ja sen museoalueeseen!

Uusi vuosi on alkanut ja sen 
mukana uudet haasteet!

Kristiina Slotte

Puheenjohtaja palkitsi Sami Heinäsen ja Sakari Korhosen.

Killan veteraanit ja nuoret yhteiskuvassa.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

kRiStiiNa Slotte

aRi oRPaNa
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Oulun Osaston toimintaa vuodel  ta 2014

Pohjanlahden Laivastokilta

Osallistujia Jäänsärkijäisissä.

Pj. Teuvo Rodèn palkitsee. Pronssisen levykkeen saivat: Aleksi Anisimaa, Antti-Pekka Vartiainen, Heikki Halonen 
ja Mikko Pohjamo. Hannu Helaakoski sai jäsenansiomerkin.

eSko Pekama

eSko Pekama

eSko Pekama

O sastomme toiminta on ol-
lut viime vuonna, kuten 

aiemminkin, hyvin vilkasta. Sii-
täkin huolimatta näin on, vaik-
ka jäsenmäärämme huolestut-
tavasti vähenee. Nuoria ei saa-
da mukaan vanhimpien pois-
tuessa kuvioista. Viime vuosi-
na olemme saattaneet useita 
kiltaveljiämme viimeiselle pur-

jehdukselle. Osastomme jäsen-
määrä on puolittunut muuta-
massa vuodessa.

Perinteinen juhlatapahtuma 
meillä on tammikuun ”jäänsär-
kijäiset”, jolloin kokoonnumme 
yhdessä viettämään laatuaikaa 
puolisoidemme kanssa johon-
kin ravintolaan, jossa saa hyvää 
ruokaa. Tämä perinne on jatku-

Kokoustila Aleksinkulman kuukausikokouksessa.
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nut jo noin 20 vuotta ja kaikki 
ovat hyvin viihtyneet, kuten ohei-
sesta kuvasta näkyy. Viime vuo-
den helmikuussa vierailimme Li-
mingantullin kauppakeskukses-
sa. Siellä oli juuri tehty iso laa-
jennus. Meille esiteltiin uudet ti-
lat. Pj. Teuvo Rodèn vieraili ko-
kouksessamme 3.4.. Hän kertoi 
ajankohtaiset kuulumiset ja jakoi 
muistamiseen kuuluvat levyk-

keet ja kilta-ansiomerkin. Kesäi-
sin olemme kokoontuneet kerran 
kuussa torikahvilassa. Muutoin 
varsinainen kokoontumisemme 
on jokaisen kuukauden kolmas 
torstai Aleksinkulmassa, joka on 
Oulun kaupungin yhdistyksilleen 
tarjoama kokoustila.

Oulun päivien aikana 14.6. 
osallistuimme Toppilan Meripäi-
ville. Merivartioalus TURSAS oli 

saapunut päiville. Saimme tu-
tustua alukseen ja nauttia mes-
sissä iltapäiväkahvit. Virpinie-
men merivartioaseman päällik-
kö kapteeniluutnantti Markku 
Kohonen oli järjestänyt meille 
tämän mahdollisuuden. Perhe-
retken teimme Pateniemen Ve-
neilijöiden kerhomajalle, jossa 
paistoimme makkarat ja seu-
rustelimme isäntien kanssa. Ai-
ka moni on joukostamme täyt-
tänyt 75 tai 80 vuotta lähimen-
neisyydessä. Asianomainen on 
tuonut kuukausikokoukseemme 
täytekakun. Jo perinteeksi muo-
dostuneesta joulusaunamahdol-
lisuudesta saamme kiittää me-
rivartioaseman päällikköä kaptl 
Markku Kohosta. Tämä toteutui 
taas joulukuun alussa. Tässä 
muutamia tärkeimpiä poiminto-
ja tapahtumistamme.

Osaston puolesta

Esko Pekama

Oulun Osaston toimintaa vuodel  ta 2014

Pohjanlahden Laivastokilta

eSko Pekama

eSko Pekama

Perheretkellä Patelan Veneilijöiden majalla.

Toppilan Meripäivillä.
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I tsenäisyyspäivänä 6.12. Tu-
run Laivastokillan varapu-

heenjohtaja Jarmo Holm laski 
huomionosoitusseppeleen Lai-
vaston muistoristille Naantalissa.

Killan perinteiselle joululou-
naalle 13.12. saapui parisen-
kymmentä aktiivia, monet puo-
lisoineen. Olemme jo vuosien 
ajan kokoontuneet yhteiseen jou-
luruokailuun Ravintola Trappiin 
Naantaliin. Jokainen tietää, että 
Naantali on Suomen aurinkoi-
nen kesäkaupunki. Tiettäväksi 
kannattaa tehdä, että myös jou-
lunajan Naantali on tutustumi-
sen arvoinen, hieman salaperäi-
sen tuntuinenkin paikka jouluva-

loineen. Nunnaluostarin kirkko, 
jonka kupeessa Trappikin sijait-
see, kylpee iltahämärässä peh-
meänhämyisessä valaistukses-
sa. Itse Trapin rakennuskin on 
hyvin vanha kaupunkitalo, jo-
ka on sisustettu merihenkises-
ti – totta kai. Meritauluja, laivan 
pienoismalleja ja muuta asiaan 
kuuluvaa esineistöä. Ravintolas-
sa on useita erillisiä tiloja, jois-
sa ryhmässä ruokailu voidaan to-
teuttaa omassa rauhassa.

Ravintola Trapin jouluruoka-
tarjonta on uskomattoman run-
sas kaikkine perinteisine herk-
kuineen. Jälkiruokapöytä notkuu 
myös, eikä varmasti jätä kutsu-

matta ketään äärelleen. En kyllä 
millään keksi mitä voisi vielä lisä-
tä! Ketä jouluruokailu täällä kiin-
nostaa, kannattaa varata pöytä 
ajoissa. Nytkään ei tainnut yh-
tään tyhjää pöytää ravintolasta 
löytyä. Ensi joulun alla tapaam-
me varmasti taas Trapissa!

Turun Laivastokillan ryhmä 
suoritti jouluaaton kunniavartio-
vuoronsa Turun hautausmaan 
Sankariristillä ja paadella. Ristil-
lä vartiossa seisoivat Olavi Nis-
kanen ja Jarmo Holm. Paadel-
la seisoivat Seppo Kaila ja Ra-
mi Kuustonen.

Seppo Kaila

SePPo kaila

Killan viime joulunaika

Turun Laivastokilta
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

lähes satavuotisen perinteen, ei-
kä tuo perinne onneksi ole vielä-
kään kadonnut: itse seppele jat-
koi matkaansa seuraavana päi-
vänä yhteysaluksella kohti Utötä, 
ja Utön koululaiset veivät seppe-
leen majakan juurelle.

Matka Gyltöhön päätti sa-
malla yhden aikakauden, sil-
lä pv-uudistuksen myötä yhteis-
työtahomme Turun Rannikko-
pataljoona lakkautettiin, ja tä-
män myötä rt:n perinteiden yllä-
pito Turussa päättyi – viran puo-
lesta. Yhdistyksemme rooli tulee 
pv-uudistuksen seurausten myö-
tä vahvistumaan ja tulemme toi-

U tön taistelusta tuli joulu-
kuun 14. päivänä kulu-

neeksi 75 vuotta. Perinneyhdis-
tys (lähestulkoon) laski seppe-
leen Utön majakan juurelle yh-
dessä Turun Rannikkopataljoo-
nan kanssa. Otimme jokusen 
päivän ennakkoa itse taistelun 
päivämäärästä, ja suuntasimme 
komentoveneellä Pansiosta kohti 
Utötä. Säiden haltija pisteli tuuli-
rintamalla parastaan, ja myrsky-
tuulten johdosta päätimme teh-
dä kurssimuutoksen ja suorit-
taa muodollisen seppeleenlas-
kun Gyltössä. Rannikkotykistö-
henki ja saaristolaisuus omaavat 

mimaan entistä aktiivisemmin ja 
näkyvämmin rannikkotykistön 
perinteiden ja historian vaalijoina.

Myös yhdistyksessä päättyi 
yksi aikakausi, kun puheenjoh-
tajuus vaihtui. Puheenjohtajam-
me Tom Lund ilmoitti jo hyvissä 
ajoin syksyllä, ettei ole muiden 
kiireidensä myötä enää käytettä-
vissä tehtävään, ja uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Pasi Ka-
taja. Kiitos Tompalle puheenjoh-
tajuusvuosista koko yhdistyksen 
puolesta ja Pasille onnea uusiin 
haasteisiin! Meillä on arvokas 
perinne vaalittavana!

Johanna Pakola

Utön koululaiset laskivat yhdistyksen seppeleen Utön majakan juurelle.

Seppele majakan juurelle
iSmo WillStRöm
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Onneksi olkoon kapteeniluut-
nantti Petri Härmä, Vuoden kil-
talainen -nimityksen johdosta!

Kiitos!

Minkälainen on taustasi reser-
viläistoiminnassa ja roolisi Lai-
vaston sukeltajakillassa?

Vuonna 1985 suoritin va-
rusmiespalvelustani raivaajasu-
keltajakurssilla nro 51. Kurssim-
me johtaja yliluutnantti Antti Vil-
lanen markkinoi aiemmin sama-
na vuonna perustettua kiltaamme 
kurssin oppilaille ja liityin jäsenek-
si. 90-luvulla olin useita vuosia 
kiltamme hallituksessa, pari vuot-
ta puheenjohtajanakin 1996-97.

Jäsenkyselyssä kiltaveljet 
toivat esiin perinteisen kiltatoi-
minnan ohella halunsa myös 
yhteiseen sukellustoimintaan. 
Satunnaiset yhteiset sukellus-
reissut saivat jatkoksi MPK:n 
Meripuolustuspiirin sotilassukel-
tajakurssit, joiden organisoinnis-
ta olen vastannut alusta alkaen.

Ensimmäinen järjestettiin 
heinäkuussa 2000. Alkuvuo-
sina kurssien tukikohtana toi-
mi Jussarö, joka oli vielä osit-
tain puolustusvoimien aluetta. 
Tämän vuoden loppuun men-
nessä olemme järjestäneet su-
keltajareserville yhteensä 60 
MPK-kurssia, joista kahdeksan 
on ollut VEH-harjoituksia.

Koulutusvuorokausia on ker-
tynyt  lähes 1800 ja kurssipaik-

koina ovat toimineet Jussaröstä 
luopumisen jälkeen mm. Hästö- 
Busö, Mäkiluoto, Gyltö, Musta-
maa sekä tietysti Upinniemi.

Pitkä ura kiltamaailmassa siis 
takana. Miten sanoisit että 
maanpuolustuksen reserviläis-
toiminta on muuttunut näiden 
vuosien aikana?

Laivaston Sukeltajakillan nä-
kökulmasta suurin muutos on ol-
lut sotilaallisia valmiuksia palve-
levan koulutustoiminnan organi-
soituminen MPK:n alle. Tämä on 
mahdollistanut perinteisen kilta-
toiminnan lisäksi vapaaehtoisen, 
joukko-osastojen merkittävästi 
tukeman harjoitustoiminnan. Sil-
lä on iso merkitys, kun vuosittain 
markkinoimme kiltaamme Sukel-
tajakoulun varusmiehille.

Mitä toimintaa Laivaston su-
keltajakillalla on nykyään?

Kiltavuosi pyörähtää käyn-
tiin maaliskuun vuosikokouksel-
la, jonka yhteydessä Upinnie-
men sukelluslääketieteen laitos 
on jo usean vuoden ajan tar-
jonnut mahdollisuuden kehon 
koostumuksen mittaamiseen ja 
painekammiosukellukseen.

Avovesikaudella järjestäm-
me kaksi viikonlopun mittaista 
sukellusharjoitusta ja lisäksi kil-
tamme jäseniä on osallistunut 
Sinisen Reservin ampumakil-
pailuihin. Lokakuussa kokoon-

numme päiväksi pohtimaan pa-
lautetta ja suunnittelemaan seu-
raavaa toimintavuotta.

Tämän vuoden ekskursio-
matkojemme kohteina ovat Suo-
men merimuseo Kotkassa sekä 
Baltic Naval Training Centre Lat-
vian Liepajassa.

Kuinka suuren osan sukeltaja-
reservistä tavoitatte?

Vuodesta 1954 alkaen su-
keltajia on koulutettu puolustus-
voimissa 90 sukeltajakurssilla 
yhteensä noin 1400, kiltamme 
jäsenmäärä on noin 220-230. 
Toivoisimme tietysti, että tavoit-
taisimme suuremman osuuden 
sotilassukeltajista, mutta olen 
kuitenkin tyytyväinen nuorten 
varusmiesten liittymisestä kil-
taamme hyvällä prosentilla vuo-
sittain. Haasteena on pitää näis-
tä nuorista jäsenistä kiinni hei-
dän opiskelu-, työ- ja perhe-elä-
män ruuhkavuosien aikana.

Vuoden kiltalainen

PetRi häRmä

72

Järjestöt

Laivaston Sukeltajakilta



Miten yhteistyönne puolus-
tusvoimien kanssa on toimi-
nut tuen muodossa, onko re-
servin sukellustoiminta arvos-
saan myös pv:n puolelta?

Yhteistyö merivoimien kans-
sa on toiminut erittäin hyvin. Eni-
ten olemme tukeutuneet Suo-
menlahden Meripuolustusalu-
eeseen ja Uudenmaan Prikaa-
tiin, molemmat joukko-osastot 
ovat suhtautuneet harjoituksiim-
me ja tukipyyntöihimme hyvin 
positiivisesti. Erityiskiitokset SL-
MEPA:sta Janne Larjavalle ja Su-
keltajakoulun henkilöstölle sekä 
UUDPR:sta Kjell-Åke Vikholmil-
le ja venejoukkueen johtaja Mi-
kael Jensenille.

Aloittaessamme vapaaeh-
toista harjoitustoimintaamme 
asetimme tavoitteeksi reservi-
läisten sukellusrutiinin ja sijoi-
tuskelpoisuuden ylläpidon sekä 
kotiutuvien sukeltajakurssilais-
ten rekrytoinnin jatkuvaan su-
kellustoimintaan. Uskon harjoi-
tustemme täydentävän merivoi-
mien kertausharjoituksia ja pal-
velevan siten myös puolustus-
voimien tavoitteita.

Onko Laivaston sukeltajakil-
lassa tehtäviä myöskin ei su-
keltaville?

Sukelluskelpoisuus on edel-
lytyksenä vain vedenalaiseen 
toimintaamme osallistumiselle, 
mutta harjoituksissamme riittää 

tehtäviä myös pinnan päällä. Ja 
lisäksi tietysti perinteinen kiltatoi-
minta ekskursioineen toimii yh-
dyssiteenä aktiivin sukeltajare-
servin ja vanhemman jäsenistön 
välillä, joten kaikki sotilassukelta-
jat ovat tervetulleita porukkaam-
me ikään ja kuntoon katsomatta.

Millainen osallistumisaktiivi-
suus on tapahtumissanne ollut?

Osallistujien lukumäärä ta-
pahtumissamme riippuu teemas-
ta ja se on vaihdellut välillä 5-35, 
mutta keskiarvo lienee 10-15.

Onko sinulla erityisesti jokin 
tapahtuma jäänyt mieleen 
vuosien varrelta jonka haluaist 
jakaa kanssamme?

Ei ehkä mitään yksittäistä 
tapahtumaa, mutta nuorimpien, 
juuri reserviin siirtyneiden sukel-
tajaveljien saaminen mukaan toi-
mintaamme ja heidän lähes ra-
jattoman energiatason näkemi-
nen ja ohjaaminen on aina sy-
kähdyttävää. Selvästi on nähtä-
vissä myös merivoimien sukelta-

jakoulutuksen korkea ja yhtenäi-
nen taso. Kaikista, joskus myös 
hieman yllättävistä tapahtumista 
esim. laitteiden jäätymisistä, on 
selvitty rauhallisesti toimimalla il-
man varsinaisia vaaratilanteita.

Miten näet reserviläistoimin-
nan killassane tulevaisuudes-
sa? Riittäkö osallistujia ja ak-
tiivisia toiminnan jatkajia ja 
näetkö että kiltatoiminnalle 
on kysyntää jatkossakin?

Maanpuolustus- ja reser-
viläistoiminta kohtaa nykyisin 
yhä kovenevan kilpailun ihmis-
ten vapaa-ajasta. Uskon kuiten-
kin, että monipuolista ja mielen-
kiintoista toimintaa tarjoamalla 
pienen erikoisjoukkomme kilta-
toiminta kokoaa jatkossakin so-
tilassukeltajia yhteen.

Kiitos haastattelusta ja me-
nestystä toimintaanne jatkos-
sakin!

Kiitos

Tony Eichholz

PetRi häRmä
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R annikkojääkärikilta täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta ja 

tätä saavutusta kilta tulee juh-
listamaan yhdessä Pery:n kans-
sa monin tavoin vuoden 2015 
aikana. Tavoitteena on ennen 
kaikkea panostaa erilaisiin ta-
pahtumiin rannikolla ja saaris-
tossa, rannikkojääkärin oikeassa 
elementissä. Tämä on osa kil-
lan sekä Pery:n toiminnan jatku-
vaa uudistumista, jonka tavoit-
teena on pitää yhdistykset elä-
vänä ja toiminta sekä nuorem-
pia että vanhempia rannikkojää-
käreitä puhuttelevana.

Juhlavuoden alkuun meil-
lä on ilo ja kunnia kiittää Ant-
ti Rautiaista monivuotisesta ja 
vahvasta panoksesta killan luot-
saamisessa ja Rannikkojääkä-
reiden eteen tekemästään työs-
tä. Onneksi Antti jatkaa vara-
puheenjohtajan tehtävissä jo-
ten jatkuvuus on taattu, ja toi-
minnassa säilyy selkeä linja. 

Viime vuoden loppupuo-
lella olleet yhteiset tapahtumat, 
niin purjehdus- ja koulutuskau-

den päättäjäiset Kirkkonum-
mella kuin ”Talvisodan muisto-
ja ja adventin lauluja”-konsertti 
Upinniemen Merikappelissa on-
nistuivat hyvin. Varsinkin kon-
sertin osallistujamäärän ollessa 
yli 160 henkeä, voidaan sanoa 
että odotukset myös ylittyivät. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Killan syyskokous linja-
si hallituksen esityksestä et-
tä toiminnan painopistettä en-
tistä enemmän suunnataan toi-
minnallisiin tapahtumiin, tärkeä-
tä perinteiden vaalimista unoh-
tamatta. Tätä varten hallitus ni-
mesi keskuudestaan Action vas-
taavan, tehtävään valittiin Mika 
Kiuru. Hän on lyhyessä ajas-
sa koonnut vakuuttavan mää-
rän tapahtumia, joiden uskom-
me houkuttelevan viime vuosina 
kotiutuneita rannikkojääkäreitä 
mukaan niin killan kuin myös 
Pery:n toimintaan. 

Poimintoja tarjonnasta 
ovat mm. Hiihtovaellus Virolah-
den merialueella maaliskuussa, 
mahdollisuus koota killan/Pe-

ry:n joukkue Uudenmaan pri-
kaatin Barettimarssiin touko-
kuussa, selviytymiskurssi ja ka-
jakkivaelluksia Upinniemen saa-
ristossa kesä- ja elokuussa jne. 
(toimintakalenteri seuraavalla si-
vulla). Kilta panostaa myös yh-
teistoimintaan Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n kans-
sa ja useat tapahtumat järjeste-
tään yhteistyössä MPK:n kans-
sa. Killan ja Pery:n jäsenet voi-
vat lisäksi hyödyntää niin killan 
majaa kuin myös Ramsöön Joh-
tolaa Upinnimessä sekä käyttää 
killan kahden hengen kajakke-
ja omatoimisesti rannikkoalueel-
la, joten puitteet ovat siis kun-
nossa.

Juhlavuoden tulee kruu-
naamaan loppuvuonna juhla-
vampi tilaisuus, josta kerrom-
me myöhemmin lisää, mut-
ta toivomme kuitenkin jo tässä 
vaiheessa runsasta osanottoa. 

Kerran rannikkojääkäri  
– aina rannikkojääkäri.

Rannikkojääkärikilta 
Henri Harmia
Puheenjohtaja

Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys 

Mika Kiuru
Puheenjohtaja

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärikilta 
täyttää 50 vuotta
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkärikillan ja RannJP:n perinneyhdistyksen 
yhteinen toimintakalenteri 2015

12.-15.3. Hiihtovaellus Virolah-
den merialueella. Hiihtoa, erä-
taitoja ja sotahistoriallista an-
tia. Lisää tietoa MPK:n sivuilta 
(www.mpk.fi).

19.4. Rannikkojääkärikil-
lan kevätkokous. Torstaina 
19.3.2015 klo 18:00. Sone-
ran Auditoriossa, Teollisuuska-
tu 11D Helsingissä. Ilmoittau-
tumiset Henri Harmialle 040-
506 2860 ja henri.harmia@
teliasonera.com viimeistään 
perjantaina 13. maaliskuuta.

Huhtikuu Beväringskvällen, 
Dragsvik.

11.4. Sinisen Reservin ampu-
makilpailu 1, Upinniemi. Pe-
rinnekivääri ja vapaavalintainen 
pistooli. Tarkemmat ohjeet Jussi 
Hermuselta jussi.hermunen@
gmail.com tai 050-506 0991

Huhtikuu Rannikkojääkäripa-
taljoonan Perinneyhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 

9.5. Vesistö- ja koulutuskau-
den avajaiset ja mökkitalkoot, 
Upinniemi – Ramsö. Koko per-
heen tapahtuma. Tarkemmat 
ohjeet Aimo Laaksoselta ai-
mo.laaksonen@kolumbus.fi ja 
0400-813603 sekä Mika Kiu-
rulta mika.kiuru@finnair.com 
ja 050-3926866.

14-17.5. Sotahistoriallinen ret-
ki Normandiaan. Tutustumista 
oppaan johdolla vuoden 1944 
maihinnousu alueisiin ja muse-
oihin. Mahdollisuus myös tu-
tustua viini/calvados tiloihin. 
Matkaa valmistellaan. Tarkem-
pia tietoja voi kysyä Mika Kiu-
rulta mika.kiuru@finnair.com 
ja 050-3926866.

Huhtikuu Barettimarssi 1, 
Dragsvik (VEH). Killalla on 
mahdollisuus muodostaa oma 
ryhmä. Kiltalaisilla on myös 
mahdollisuus osallistua järjes-
telytehtäviin. Ilmoittautumiset 
Antti Rautiaiselle antti@rauti-
ainen.fi tai 050-556 1825 vii-
meistään 15.huhtikuuta.

Kesäkuu Retki Teikarin saarel-
le ja Viipurinlahdelle. RANNJK 
kurssi 7. Retkeä valmistellaan.

5.-7.6. Kajakkivaellus 1. Lisää 
tietoa MPK:n sivuilta (www.
mpk.fi).

5.-7.6. Selviytymiskurssi - ke-
sä, Upinniemi – Ramsö. Lisää 
tietoa MPK:n sivuilta (www.
mpk.fi).

7-12.6. Leirikoulu koululaisille 
Upinniemen saaristossa Ram-
sössa. Erätaitoja, ulkoilua, ui-
mista, suunnistusta, perinteisiä 
ulkopelejä ja leikkejä ym. mu-

kavaa. Lisää tietoa MPK:n si-
vuilta (www.mpk.fi).

3.7. Teikarin päivän juhlallisuu-
det, Upinniemi ja Dragsvik.

9-11.10. Meripuolustuspii-
rin SLKA:n Porkkalan marssi, 
Upinniemi. Vaativahko sotilas-
taitokilpailu reserviläisille. Kil-
pailun kesto kaksi vrk. Paikko-
ja rajoitetusti ja valikoidusti. Il-
moittautumiset Henri Harmia, 
040-506 2860 ja henri.har-
mia@teliasonera.com

28.-30.8. Selviytymiskurssi ja 
kanoottivaellus Upinniemen/
Porkkalan saaristossa tukeu-
tuen Ramsööseen. Lisää tietoa 
MPK:n sivuilta (www.mpk.fi).

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

18.-20.9. Rannikkojääkäri-
en action viikonloppu Sovellet-
tua ammuntaa ja aseiden kä-
sittelyä sekä itsepuolustusta ja 
melontaa. Lisää tietoa MPK:n 
sivuilta (www.mpk.fi).

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

Marraskuu Pery:n Purjehdus-
kauden päättäjäiset
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kovuosikin vaihtui ensimmäise-
nä adventtina oli konsertti sa-
malla aloitus Merikappelin juh-
lavuodelle, sillä 14.3.2015 on 
Merikappelin vihkimisestä kulu-
nut 50 vuotta. Konsertille oli siis 
luotu aikamoisia suurelle yleisöl-
le näkymättömiä onnistumispai-
neita jo suunnitteluvaiheessa.

Suljetulla sotilasalueella ole-
vaan kirkkoon pitää järjestää hy-
vää ohjelmaa ja sitä pitää mai-
nostaa hyvin, jotta paikalle tu-
lee ihmisiä. Siinä mielessä kon-
sertti onnistui hyvin. Perinteisen 
glögitarjoilun alkaessa oli paikal-
la jo aikamoinen vilinä. Ihmisiä 
oli glögillä ja myös seurakuntasa-
lin puolella tutustumassa perin-

taan kuin järjestänyt Merikappe-
lin käyttöön ja toivottanut varus-
kunnan puolesta kaikki tervetul-
leiksi. Merikappelin pappina täl-
lainen on harvinaista. Yleensä 
kun väistämättä vastaan myös 
ohjelmasta ja muustakin kirkon 
sisällä tapahtuvasta.

Vuonna 2014 Talvisodan 
muistoja ja adventin lauluja –
konsertti meni väkisin päällek-
käin Merikappelin kenties pi-
simmän perinteen kanssa. Aina 
ensimmäisenä adventtina on ol-
lut Kauneimmat Joululaulut - ti-
laisuus. Tällaisissa yhteyksissä 
perinteiden muuttaminen on ai-
na riski. Aina tulee pettyneitä ih-
misiä ja kysymyksiä. Koska kirk-

Ensimmäinen adventti on 
perinteisesti ollut Meri-

kappelissa täynnä tapahtumia. 
Vuonna 2014 adventti osui mar-
raskuun viimeiseen päivään, jo-
hon liittyy myös toinen uudem-
pi perinne. Viiden vuoden ajan 
on Talvisodan syttymispäivänä 
30.11. pidetty Merikappelissa 
Talvisodan muistoja ja adven-
tin lauluja –konsertti. Tässä ti-
laisuudessa minä Merikappelin 
pappina pääsen poikkeukselli-
sen helpolla. Rannikkojääkäri-
pataljoonan perinneyhdistys ry. 
ja Rannikkojääkärikilta ry. ovat 
järjestäneet joka vuosi esiinty-
jät ja ovat vastanneet myös glö-
gitarjoilusta. Minä en ole oikeas-
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teisten adventtimyyjäisten antiin. 
Konsertin alkaessa klo 18 oli pai-
kalla 162 ihmistä, mikä on va-
ruskunta-alueella paljon. Paikal-
la oli myös Suomenlahden Me-
ripuolustusalueen viimeinen ko-
mentaja kommodori Markus Aar-
nio. Hän ja kanslian päällikkö yli-
luutnantti Tatu Vartiainen ovatkin 
tuossa paikalla olleesta yleisös-
tä otetussa kuvassa. Tarkastin 
ihan Merikappelin kirkonkirjas-
ta, että samalla tehtiin Talviso-
dan muistoja ja adventin lauluja 
–konserttien yleisöennätys. Pal-
jon oli tuttuja varuskuntalaisia ja 
myös kauempaa tulleita kirkko-
nummelaisia, mutta myös paljon 
aivan uusia kävijöitä. Mielenkiin-
toisimpana ehkä Hyvinkäältä tul-
lut Palopuron kyläyhdistys. Heitä 
tuli paikalle kokonainen linja-au-
tollinen.

Konsertti aloitettiin perin-
teisellä tavalla tervetulopuheen-
vuoroilla, joista ensimmäisen pi-
ti kummankin järjestävän yhdis-
tyksen nimissä Rannikkojääkäri-
pataljoonan perinneyhdistys ry:n 
puheenjohtaja Mika Kiuru. Sen 
jälkeen minä varuskunnan soti-
laspastorina toivotin kaikki terve-
tulleiksi Upinniemeen, Merikap-
peliin ja tietysti myös jo perinteek-
si muodostuneeseen konserttiin.

Tänä vuonna konsertissa 
esiintyi kaksi kirkkonummelais-
ta kuoroa, Kirkkonummen Eläk-
keensaajien Aatamit ja Eevat, se-

kä Eläkeliitto Kirkkonummen yh-
distyksen Laulumammat ja Pa-
pat. Säestäjinä toimivat Svenn 
Wasström (haitari) ja Raimo 
Jukkola (piano). Ohjelmistossa 
oli perinteisiä isänmaallisia lau-
luja, kuten Veteraanin iltahuuto 
ja Suomalainen rukous. Konser-
tin yhteislauluina oli perinteisen 
Rannikkojääkärimarssin lisäksi 
myös tuttuja joululauluja. Kau-
neimmat Joululaulut –tilaisuuden 
puuttuminen huomioitiin niin, et-
tä yhteislauluja oli jonkin verran 
aikaisempia vuosia enemmän.

Tällaisessa kirjoitukses-
sa pitää aina arvioida sitä on-
ko konsertti onnistunut. Tällai-
sessa konsertissa se on erittäin 
vaikeaa, sillä kyse ei ole pelkäs-
tään ohjelmistosta ja kuoron 
esitysten onnistumisesta. Tältä 
pohjalta pidetty konsertti on ai-
na osa aatteellista maanpuolus-
tustyötä. Sen tarkoitus on muis-
tuttaa osallistujia siitä mikä Suo-

messa on puolustamisen arvois-
ta. Se on erityisen tärkeätä va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
kentällä, jossa Rannikkojääkäri-
pataljoonan perinneyhdistys ry. 
ja Rannikkojääkärikilta ry. toimi-
vat. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön piirissä periaatteiden ja 
arvojen esillä pitäminen on eri-
tyisen tärkeätä, sillä keskellä ta-
vallista kiireistä arkipäivää tällai-
set asiat on helppo ohittaa, tai ai-
nakin haudata jonnekin syvälle. 
Vaikka meillä olisi sellainen paik-
ka mielessämme ja sielussam-
me, jossa nämä tärkeät periaat-
teet ja arvot ovat, niin niitä täy-
tyy silti aina välillä ottaa ”esille” 
ja niitä täytyy ”testata”. Se mi-
tä tämä käytännössä tarkoittaa 
on jokaisesta yksilöstä kiinni, ja 
juuri tätä auttamaan aatteellinen 
maanpuolustustyö on olemassa.

Palaute konsertista oli muil-
takin kuin minulta hyvää ja mo-
net haluavat tulla ensi vuonna-



Vesistö- / koulutuskauden avajaiset  
ja Johtolan kunnostustalkoot

K evään vesistö- / koulutuskauden avajai-
set ja Johtolan kunnostustalkoot pidetään 

lauantaina 9.5.2015 klo 10.00 – 17.00 Ram-
sön saaressa ja sen lähialueella. Tilaisuudessa 
parannamme majaviihtyvyyttä reippaassa tal-
koohengessä ja vietämme aikaa yhdessä. 

Kuljetus lähtee klo 10.00 L-laiturilta. Oh-
jelmana on kilpailuja perheen lapsille ja lap-
senmielisille.

Ilmoittautumiset majaisäntä Aimo Laakso-
selle 4.5.2015 mennessä, p. 0400 813603 
tai aimo.laaksonen@pp.inet.fi.

www.portofturku.fi

78

Järjestöt

kin uudestaan. Perinteiden rik-
komisestakin selvittiin vähällä, 
sillä minulta kyseltiin aika vähän 
Kauneimmat Joululaulut - tilai-

suuden perään. Paljon vähem-
män mitä pelkäsin. Kyselijöille 
tuntui riittävän se, että 30.11 ei 
ole seuraavaksi adventti ja mo-

lemmat perinteet varmasti jatku-
vat 2015.

Henri Kivijärvi
Rannikkoprikaatin sotilaspastori



R annikkosotilaskotiyhdis-
tyksen 96.toimintavuotta 

2014 sävytti Puolustusvoimien 
ja meidän tapauksessa merivoi-
mien muutoksiin sopeutuminen.

Isosaaren ja Kirkonmaan 
linnakkeiden lakkauttaminen se-
kä miinalaiva Pohjanmaan pois-
tuminen merkitsivät paitsi lin-
nakkeilla toimivien sotilaskotien 
ja laivakanttiinin myyntien pois-
jäämistä, varusmiesten palve-
lun loppumista myös vapaaeh-
toisten, vihreiden sisarten surua 
päivystystyön päättymisestä.

Emme onneksi kuitenkaan 
menettäneet varusmiehiä, vaan 
kaikki toiminta-alueemme alok-
kaat astuvat palvelukseen Ran-
nikkoprikaatiin Upinniemessä.

Sen vuoksi olemme pa-
nostaneet erityisesti Upinnie-
men sotilaskodin viihtyvyyteen.

On hankittu uusia koneita 
ja laitteita vastaamaan parem-
min haasteeseen kasvavista va-
rusmiesmääristä.

Panostus alkoi jo loppu-
vuodesta 2013, jolloin saim-
me meille mittatilaustyönä val-
mistetun sotilaskotiauton, Unel-
man. Unelmalla on hoidettu en-
simmäisen vuoden aikana noin 
40 maastokeikkaa koko yhdis-
tyksen alueella.

Varusmiesten palaute Unel-
masta on ollut niin positiivis-
ta, että Unelma on lunastanut 
paikkansa.

Yhdistyksemme vapaaehtoi-
sille, vihreille sisarille vuosi 2014 
merkitsi päivystystyötä Pansios-
sa, Upinniemessä ja Meriso-
takoululla. Jatkoimme kolmat-
ta vuotta sisarille kohdennettua 
teemaa ”Yhdessä olemme enem-
män” siten, että halukkaat sisaret 
saivat suorittaa hygieniapassin ja 
sisarille järjestettiin virkistyspäivä 
Ateneumin taidenäyttelyn ja mait-
tavan lounaan muodossa.

Sisaret ovat vastanneet lu-
kuisista kahvituksista, omaisten 
päivistä, valapäivistä ja kotiutusti-
laisuuksista vuoden 2014 aikana.

Sotilaskotiemme palkattu 
henkilökunta vietti tyhy-päivää 
Suomen luontokeskus Haltiassa 
lokakuussa lenkkeilen ja kisaten. 
Vuoden aikana henkilökunta on 
palvellut yli 250 000 asiakasta, 
siis varusmiestä. Asiakastyyty-
väisyyskyselyn palautteen mu-

kaan henkilökunta on onnistu-
nut työssään erittäin hyvin.

Sotilaskodin on pystyttävä 
toimimaan kodinomaisena palau-
tumisympäristönä varusmiehelle.

Perinteen mukaan Rannik-
kosotilaskotiyhdistys on hankki-
nut varusmiehille vuoden 2014 
aikana runsaasti liikuntavälineitä, 
tietokoneita ja viihde-elektroniik-
kaa. Sotilaskotiliitto ry:n projek-
tissa hankimme vuoden 2015 
alokkaille 2000 kpl heijastimia.

Olemme myös avustaneet 
Upinniemessä järjestettyjä, va-
rusmiehille kohdennettuja, hen-
gellisen työn Alfa-kurssien kah-
vitusta.

Toivomme myönteisiä tuu-
lia vuodelle 2015!

Terveisin
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry

Anne Kärki
puheenjohtaja

Rannikon kuulumisia

Rannikkosotilaskotiyhdistys

aNNe laiNe
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Turun Rannikkotykistökilta

K illan syyskokous pidettiin 
marraskuussa ja vaihto-

vuorossa olleet henkilöt valit-

tiin uudelleen. Samaten halli-
tuksen tammikuun kokoukses-
saan valitsemat toimihenkilöteh-

tävät eivät muuttuneet vuodes-
ta 2014. Hallitus ja toimihenki-
löt ovat seuraavat:

Leppäkoski Petri, puheenjohtaja
GSM 040 594 6350
petri.leppakoski@saunalahti.fi

Puhakka Matti, varapuheenjohtaja
Valaanpyytäjänkatu 5,  
20900 TURKU
GSM 0500 536 180
matti.puhakka@turku.fi

Lamberg Teemu, sihteeri
Hämeenkatu 5 A 12,  
20500 TURKU
GSM  050 560 6032
teemu.lamberg@pp.inet.fi 

Kulo Jukka Rainer, rahastonhoitaja
Tiuvanpolku 1, 23100 MYNÄMÄKI
GSM 0400 321 758
j.kulo@suomi24.fi

Kanervamäki Heikki, jäsenkirjuri
Tarkk’ampujankatu 4,  
20540 TURKU
(02) 237 1176,  
GSM 040 720 6653
heikki.kanervamaki@pp.inet.fi

Kaskelo Mikael, tiedottaja
Särkän rantatie 4 as 4,  
21160 MERIMASKU
GSM 040 522 2840
kaskelo01@gmail.com

Hirvonen Tapio
Pulmusuontie 86 B, 20360 TURKU
GSM 050 5650 3368
t.hirvonen@jippii.fi

Verho Jukka
Seppäläntie 102, 21310 VAHTO
GSM 050 5813 597
jukkaverho@gmail.com

Pohjanvirta Heikki,  
huvi- ja matkailutoimikunnan vetäjä, 
yhteysupseeri puolustusvoimien 
suuntaan
Itäinen Rantakatu 48–50 H 249, 
20100 TURKU
GSM 040 519 8155

Reposaaren kirkon edustalla ole-
va, Väinö Aaltosen suunnittelema 
muistomerkki torpedovene S2:n 
onnettomuudessa hukkuneille.Kilta on myös tehnyt matkan Reposaareen. Tässä Reposaaren kirkko.

mikael kaSkelo mikael kaSkelo
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Turun Rannikkotykistökilta

Vuoden 2015 kiltatapahtumat ja -matkat

Maaliskuu
 – 26.3. Kevätkokous klo 18 

Heikkilän Sotilaskodissa, 
joka näin kutsuna ilmoi-
tetaan. Vastuuhenkilö pj 
Petri Leppäkoski,

Huhtikuu
 – Matka Utöhön. Vastuu-

henkilö Tapio Hirvonen,

Toukokuu
 – Matka Suomenlinnaan. 

Vastuuhenkilö Heikki Poh-
janvirta,

Kesäkuu
 – 15.-18.6. Matka Viipuriin, 

Tuppuraan ja Teikariin se-
kä paluumatkalla Salpalin-
jalle. Vastuuhenkilöt Matti 
Puhakka ja Heikki Pohjan-
virta. Ennakkoilmoittautu-
miset Heikki Pohjanvirralle 
15.4. mennessä,

Elokuu
 – Örön tykkitalkoot. Vastuu-

henkilö Heikki Pohjanvirta
 – Tutustuminen 

Uudenmaan prikaatiin 
Dragsvikiin. Vastuuhenkilö 
Tapio Hirvonen,

 – Tutustuminen Turun so-
danaikaisiin it-asemiin,

Syyskuu
 – Sieni- ja marjamatka Gyl-

töseen. Vastuuhenkilö Ta-
pio Hirvonen,

Lokakuu
 – Museo Militaria, Hämeen-

linna. Vastuuhenkilö Mat-
ti Puhakka

 – Syyskokous. Vastuuhenki-
lö Petri Leppäkoski,

Marraskuu
 – Syysjuhla. Vastuuhenkilö 

Jukka Rainer Kulo,

Joulukuu
 – Joulumatka. Vastuuhenki-

lö Matti Puhakka,

Killan toimintasuunnitelma 
2015 on tällainen, mahdolli-
set aikataulumuutokset tulevat 
Turun Sanomien kiltapalstalle 
ja sen netin tapahtumakalen-

teriin sekä omille kotisivuillem-
me. Samoin uusista kohteista 
informoidaan mainittujen kana-
vien kautta.

Porin Käppärän hautausmaalla 
oleva Juseliuksen mausoleumi, tu-
tustumisen arvoinen paikka sekin.

mikael kaSkelo

Voidaan järjestää myös 
muita matkoja sekä vierailuja, 
jos sopivia sattuu eteen.

Vuonna 2015 jatkuvat taas 
kahvitapaamiset kuukauden en-
simmäinen keskiviikko klo 14 
Naantalin Aurinkoisessa Kaup-
piaskatu 9 (Wiklundin valopiha) 
sekä Mursujaoksen uimahallita-
paamiset Impivaaran uimahal-
lissa kuukauden toinen keski-
viikko klo 10.

Mikael Kaskelo
Killan tiedottaja 
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Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
GSM 040824 8679, 040 520 0907
Narvikink. 20, 10900 HANKO
veikkoe@hotmail.com
perinneyhdistys@hotmail.com

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Markkinatie 5 E 56, 00700 HELSINKI
GSM 0440 955558
larseklund@kolumbus.fi

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10
00250 Helsinki, GSM 0400 503 099
erwes@erwes.com

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Henri Havulinna
Neulastie 2 B 16, 00410 Helsinki
GSM 0400 157 337
havulinna.henri@gmail.com

Kotkan Rannikkoalueen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Aapo Tokkola
GSM 045 169 0988
aapo.tokkola@gmail.com
Yhdistyksen postiosoite:
Koulukatu 2 as 4, 48100 Kotka
kotra.pery@gmail.com

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

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

Laatokan puolustuksen 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Marttila
Signalistinkatu 11 G 61, 
20360 TURKU
GSM 050 351 8111
erkki.marttila@pp.inet.fi
Sihteeri Kyösti Rantanen, Turku
GSM 0400 825 346
kyosti.rantanen@gmail.com

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

Meripuolustussäätiö
Asiamies Arno Hakkarainen
Helenankuja 4, 01400 Vantaa
arno.hakkarainen@srs.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Timo Hirvonen
RLAIV, PL 5, 20241 TURKU
0299 800 (vaihde)
timo.hirvonen@mil.fi
Sihteeri Tuomas Mäkelä, 
GSM 045-8413070, 
sihteeri@meriupseeriyhdistys.fi

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

Merivoimien tutkimus-
laitoksen perinneyhdistys
Puheenjohtaja Erkki Laurila
GSM 0500 431 334
elexi@elisanet.fi
Sihteeri Kaarina Saarto
PL 5, 20240 TURKU
kaarina.saarto@mil.fi

Pirkanmaan 
Meripuolustuskilta ry
Puheenjohtaja Timo Valli
Kastepolku 2, 14200 Turenki
GSM 040 833 7213, timo.valli@tut.fi

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3, 65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.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

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Henri Harmia
Koronakuja 6 b 13, 02210 Espoo 
GSM 040 506 2860 
henri.harmia@teliasonera.com

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

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi, 
www.rannikkotykisto.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

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

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

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

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Robin Elfving
Kauppiaankatu 2, 00160 Helsinki
GSM 040 8544251
robin.elfving@mac.com

Rannikkoupseeri yhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo, Projektipäällikkö, Puolustusministeriö
sihteeri Jarmo Valtimo, 040 564 7695, 
jarmo.valtimo@rannikonpuolustaja.fi

Yhteinen julkaisum
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Rannikon Puolustajan teemat 2015
2/2015 Logistiikan hiljainen vallankumous

3/2015 Venäjän uudet tuulet

4/2015 Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2015
12.-15.3. Hiihtovaellus Virolahden merialueella. Hiihtoa, erätaitoja ja sotahis-

toriallista antia. Lisää tietoa MPK:n sivuilta (www.mpk.fi). (s. 75)

11.4. Sinisen Reservin ampumakilpailu 1, Upinniemi. Perinnekivääri 
ja vapaavalintainen pistooli. Tarkemmat ohjeet Jussi Hermuselta 
jussi.hermunen@gmail.com tai 050-506 0991. (s. 75)

7-12.6. Leirikoulu koululaisille Upinniemen saaristossa Ramsössa. Erätaito-
ja, ulkoilua, uimista, suunnistusta, perinteisiä ulkopelejä ja leikkejä 
ym. mukavaa. Lisää tietoa MPK:n sivuilta (www.mpk.fi). (s. 75)

30.11. “Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-konsertti, Upinniemen 
Merikappeli. (s. 75)

Suomenlinnan Rannikko-
rykmentin perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Salin, 
Pääesikunta,
Sammenpolku 3 02260 Espoo 
kari _ salin@hotmail.com,
kari.salin@mil.fi
Sihteeri Anu Vuorinen
Kauriinrinne 13 A 2, 01480 VANTAA
GSM 040 502 5926
vuorinen.anu@gmail.com

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Kristiina Slotte,
Merivirta 16 as 7, 02320 Espoo
GSM 050 525 0022
kristiina _ slotte@yahoo.com
www.rt-kilta.net

Suomi Merellä -säätiö
Asiamies ja sihteeri Jyrki Myllyperkiö 
GSM 050-5520244,
sihteeri@suomimerellä.fi

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Jouni Aho
Orminkuja 2 as 1, 20610 TURKU
GSM 040 701 2611
email: jouni.aho@pp8.inet.fi

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

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

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@
turunreservimeriupseerit.fi

Vaasan Rannikkopatteriston 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Kari Lehtimäki
Västäräkinkatu 8C 65320 Vaasa
GSM 041 432 1269
Kari.lehtimaki@gmail.com
Sihteeri Markku Lehtimäki
markku.lehtimaki@mil.fi

- Sjökapten YH (Merikapteeni) 
- Maritime Management
- Maritime Technology
- Vaktstyrman (Vahtiperämies) 
- Vaktmaskinmästare (Vahtikonemestari)   
   
- Kotimaanliikenteen laivuri (

)
- Koneenhoitaja ( )
- Förare)

Skeppare i   
  inrikestrafik

Maskinskötare
Kuljettaja (

Besök vår hemsida och bekanta dig med vårt kursutbud!

www.aboamare.fi
Vieraile kotisivuillamme ja tutustu kurssitarjontaamme!

www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning

www.novia.fi www.axxell.fi
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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 valittuihin kohteisiin satojen kilometrien päähän maalle

ja merelle – maalta, mereltä ja ilmasta
• Ainutlaatuinen hahmontunnistava hakupää takaa voiman käytön

tarkalleen haluttuun kohteeseen
• Osumakohdan yksityiskohtainen määrittely ennakkoon 

tuhovaikutuksen säätämiseksi
• Häiveteknologian maksimaalinen hyödyntäminen ja täydellinen

tunteettomuus vastustajan häirinnälle
• Liikehtimiskyky peittoaa torjuntajärjestelmien suorituskyvyn
• Huomattavasti pienempi paino antaa täysin uusia vapausasteita

laukaisualustan valinnalle ja säästää painoa muille järjestelmille
• Elinkaariajattelu – suuri luotettavuus ja kymmenen vuoden 

huoltovapaa operointiaika
• Järjestelmä on sarjatuotannossa useammalle asiakkaalle


