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Teemana  Venäjän uudet tuulet

Lehden aineistopäivä on 28.8.2015 mennessä. Teks tit mieluiten rtf-
teks titiedostoina (muutkin formaatit käyvät) sähköpostilla. Kuva-aineisto 
paperi-, dia-, tai digikuvina (tiff-, eps- tai jpg). Digikuvien mini miresoluutio 
on 300 dpi käytettävässä koossaan. Paperikuvia ei palauteta. Muusta 
menettelystä on sovittava erikseen päätoimittajan kanssa.

K un kyseessä on käy-
tännössä puhdas 
sotakone, miksi nii-

tä havaitaan aika ajoin syvän 
rauhan aikana toisten valtioi-
den aluevesillä? Esimerkiksi 
tuoreen Ruotsissa sattuneen 
etsintäoperaation aikana tähän 
kysymykseen haettiin urakalla 
vastausta. Entäpä muutaman 
viikon takainen operaatio pää-
kaupunkimme edustalla: miksi 
jokin sukellusvenevaltio lähetti 
arvokasta sotakalustoaan alue-
vesillemme?

Inhimillinen virhe voita-
neen laskea useissa havain-
noissa pois laskuista, vaik-
ka se silloin tällöin on tietysti 
mahdollista. Itämerellä raken-
netaan sukellusveneitä, ja niitä 
pitää testata ennen käyttöön-
ottoa. Tällaisissa tilanteissa 
laitteet saattavat pettää ja sot-
kea muun muassa navigointi-

Ove enqvist
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järjestelmiä.
Koulutus on oleellinen osa 

minkä tahansa asejärjestelmän 
suorituskyvyn kehittämistä, jo-
ten myös sukellusvenemiehistö-
jä ja -järjestelmän käyttöä kou-
lutetaan jatkuvasti. On helppo 
kuvitella, että miehistön (loppu)
koulutusta annetaan myös suh-
teellisen turvallisessa mutta ”ko-
vassa” ympäristössä toisen val-
tion aluevesillä. Syvyyspom-
mien käyttö tuhoamistarkoituk-
sessa on ollut erittäin harvinais-
ta Itämerellä.

Sukellusvene on erinomai-
nen tiedusteluväline. Sillä voi-
daan selvittää merialueen poh-
janmuotoa ja laatua esimerkiksi 
miinoittamista tai siltä suojautu-
mista varten.  Sukellusveneiden 
sensoreilla voidaan myös mita-
ta ja tallentaa alusten ääni- ja 
muita signaaleja. Sukellusvene 
on parhaita välineitä meritilan-
nekuvan luomiseen, sillä aluk-
sen syväystä säätelemällä voi-
daan ohittaa harppauskerroksis-

ta aiheutuvat haitat.
Entisen kuljetusyrittäjän 

mainosta lainatakseni: ”Sukel-
lusvene vie mennessä ja tuo tul-
lessa.” Alus sopii monenlaisen 
hyötykuorman kuljettamiseen, 
kuten esimerkiksi vedenalais-
ten navigointipoijujen, miinojen 
tai sensoreiden, tallennusjärjes-
telmien ja vaikkapa erikoisjouk-
kojen kuljettamiseen. Tuotiinpa 
Suomeenkin sukellusveneellä 
marraskuussa 1917 valkoiselle 
armeijalle Saksasta ryhmä jää-
käreitä ja aselasti Hamnskäriin 
Loviisan edustalle.

Sukellusveneen tehokkailla 
asejärjestelmillä voidaan aiheut-
taa suurta tuhoa ja käytännös-
sä katkaista pienten vesialtai-
den, kuten Itämeren, meriliiken-
ne. Pinnanalaista tempun teki-
jää on usein vaikea tunnistaa 
luotettavasti. Hybridisodan ko-
vemman pään arsenaaliako siis?

Puolustajan testaamisen li-
säksi eräs mediassakin arvuu-
teltu syy tuoreelle pääkaupun-

kiseutumme alueloukkauksel-
le oli voiman näyttö. Ulkovalta 
halua viestittää toiselle valtiolle 
voimastaan esimerkiksi vaalien 
aikana tai jonkin muun tärkeän 
kansallisen päätöksenteon yh-
teydessä. 

Vaihtoehtoja juuri sukellus-
veneellä tehtäviin alueloukkauk-
sin on siis useita, ja ne kaikki 
ovat tai tähtäävät kovaan voi-
man käyttöön. Aluevesillemme 
ei tulla huvittelemaan. Sukel-
lusveneuhan torjunnassa koti-
vesiemme etuna ovat matalat 
ja vaikeakulkuiset vesialueet. 
Ne pitää kuitenkin kyetä valvo-
maan tilannekuvan ja vastatoi-
mien pohjaksi. Ulkomerellä tar-
vitsemme liikkuvaa valvontaa 
ja torjuntaa, sillä muutoin tämä 
Suomeksi kutsuttu saari on vaa-
rassa jäädä mottiin. 

Rannikon puolustajan on 
vaikea vastata tähän uhkaan 
kaksoiskäyttövälinein. Tarvitaan 
sotakoneita. 

Sakari Martimo

Sotakonetta vastaan

sotakoneella

Pääkirjoitus

Sukellusvene on yksi harvoja asevoimien työkaluja, jolle ei löydy luonnollista kak-

soiskäyttöroolia. Termillä tarkoitetaan asevoimille hankittuja välineitä, joita voidaan 

hyödyntää tuettaessa muita viranomaisia tai joita muut voivat käyttää sellaisenaan. 

Sukellusveneellä voi toki tukea vaikkapa merigeologiaa ja muuta tutkimusta, mutta 

tällainen toiminta on suhteellisen vähäistä.
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O len 53-vuotias ran-
nikonpuolustaja, nai-
misissa ja kahden jo 

aikuisen lapsen isä. Syntyjäni 
olen helsinkiläinen ja vartuin ai-
kuiseksi pääkaupunkiseudulla. 
Äitini puolelta olen varsinaissuo-
malainen ja isäni puolelta kar-
jalainen. Varusmiespalvelukse-
ni suoritin III/82 KotRPstossa, 
SlRtR:ssa sekä RTK:ssa palvel-
len silloin kahdella linnakkeella 
Rankissa ja Kirkonmaalla. Ka-

dettikoulusta valmistuin Rannik-
kotykistölinjalta vuonna 1988. 
Rt-kapteenikurssilta valmistuin 
1992 ja yleisesikuntaupseeriksi 
silloin viimeiseltä kaksivuotiselta 
kurssilta vuonna 1997.

Olen palvellut upseeri-
na kahdella linnakkeella, Mä-
kiluodossa ja Isosaaressa, jos-
sa sain toimia linnakkeen pääl-
likkönä. Useiden muiden pal-
velustehtävieni joukosta haluan 
nostaa esiin puolustusministe-

rin adjutantin, Vaasan Rannik-
kojääkäripataljoonan ja Uuden-
maan prikaatin komentajan se-
kä nykyisen Merivoimien ope-
raatiopäällikön tehtävät. Lisäk-
si olen palvellut kahdessa krii-
sinhallintaoperaatiossa (ISAF ja 
SFOR), puolustusasiamiehenä 
Norjassa, Tanskassa ja Alanko-
maissa sekä opiskellut Yhdys-
valloissa National Defense Uni-
versityyn kuuluvassa Joint For-
ces Staff Collegessa.

Hyvät rannikonpuolustajat,

Olavi Jantunen
Kommodori Olavi Jantunen, Merivoimien operaatiopäällikkö, Merivoimien esikunta

Kiitän teitä kaikkia lämpimästi saamastani luottamuksesta. Samalla haluan kiittää 

edeltäjääni kommodori Sakari Martimoa erinomaisesti hoidetusta puheenjohtajuu-

desta. Teen parhaan yhdistyksen ja sen jäsenistön eteen omalla puheenjohtajakau-

dellani pieni mutta nöyrä ylpeyden tunne sydämessäni tästä hienosta tehtävästä.

Olavi Jantunen opastamassa RUY matkalaisia Oslossa.

Ove enqvist

Rannikkoupseeriyhdistys sai uuden puheenjohtajan
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Mitkä syyt johtivat logistiikka-
järjestelmän uudistamiseen?

Syitä on varmasti monia. 
Yksi syy oli muutos yhteiskun-
nan logistiikassa, ja toinen muu-
tokset Puolustusvoimien sodan 
ajan rakenteessa, vahvuuksissa 
ja toiminnassa, joiden mukai-
sesti myös logistiikkajärjestel-
män tuli uudistua. Uuden logis-
tiikkajärjestelmän tuleekin vas-
tata puolustusvoimien normaa-
liolojen sekä kokonaismaanpuo-
lustuksen ja poikkeusolojen uu-
distettua toimintatapaa ja raken-
netta. Kolmantena voisi mainita 
mahdollisuuden isoon muutok-
seen, joka syntyi alan osaajien 
luomasta logistiikkastrategiasta. 
Tämän logistiikkastrategian virs-
tanpylväitä olivat 1990-luvun 
logistiikkauudistus, 2000-luvun 
puolustushaarojen materiaalilai-
tosten perustaminen ja ratkaisut 
siirtymisestä strategisiin kump-
panuuksiin sekä lopulta nyt teh-
ty päätös logistiikan kokonais-
valtaisesta keskittämisestä.  

Puolustusvoimauudistuk-
sen lähtökohdat logistiikkajär-
jestelmälle ja toiminnan kehit-
tämiselle olivat tavoiteltavat kus-
tannussäästöt tuotteissa ja pal-

veluissa sekä tehokkuuden ko-
konaisvaltainen parantaminen. 

Oliko suunnittelupöydällä va-
litulle ratkaisulle muita var-
teenotettavia vaihtoehtoja? Jos 
näin oli, niin mikä seikka pai-
noi vaakakupin valitun ratkai-
sun puolelle?

Suuressa mittakaavassa 
logistiikkajärjestelmälle ei ollut 
varsinaisia kilpailevia vaihtoeh-
toja pl. kunnossapidon ulkois-
taminen, jossa arvioitiin keske-
nään oman toiminnan kehittä-
mistä ja ulkoistettua palvelua. 
Lopulta viivan alle jäävä osuus 
vaikutti ulkoistamiseen päädyt-
täessä. Ulkoisten tunnusluku-
jen lisäksi poikkeusolojen toi-
minnan kehittämisellä ja paran-
tamisella oli erittäin merkittävä 
rooli päätöstä tehtäessä.

Uudistuksen alussa harkit-
tiin myös vaihtoehtoa, jossa pel-
kästään hankinnat olisi keskitetty 
ja muu logistiikka ml. kunnossa-
pito olisi jätetty entiseen tapaan 
puolustushaaroihin. Hyvin no-
peasti oli kuitenkin selvää, että 
toiminta pitää ja tullaan keskittä-
mään Puolustusvoimien logistiik-
kalaitokseen yhdistämällä puo-

lustushaarojen materiaalilaitok-
set sekä PVJJK:n hankeyksikkö 
yhdeksi toimivaksi kokonaisuu-
deksi. Tähän ratkaisuun vaikut-
tivat monet seikat, joista paina-
vin syy oli valtionhallinnollekin 
asetetut henkilöstörakenteen ja 
–vahvuuden vähentämispaineet.

Löytyykö valitulle mallille esi-
merkkejä muista maista tai 
järjestöistä kuten Nato?

Hyvien toimintamallien ha-
keminen ja vertailu on järkevää, 
mutta sitä ennen on tiedostet-
tava, millaiseen puolustusrat-
kaisuun ja -järjestelmään ne on 
luotu. Perinteisiä vertailukohtia 
ovat uusia malleja luodessa ol-
leetkin Sveitsi, Norja ja Saksa.

Puolustusvoimien uudis-
tetulle logistiikkajärjestelmälle 
ei löytyne kokonaisuudessaan 
aivan samanlaista mallia mis-
tään. Hyvä esimerkki Puolus-
tusvoimien valitusta suunnas-
ta ja sen toimivuudesta onkin 
Ruotsin asevoimien halu toteut-
taa oma logistiikkauudistuksen-
sa sekä kunnossapitonsa ulkois-
taminen vastaavalla tavalla Suo-
men Puolustusvoimien kanssa. 
Tämän lisäksi Baltian maat ja 

Puolustusvoimien sotatalouspäällikön 

kenrl Raimo Jyväsjärven 
haastattelu

Sakari Martimo
Päätoimittaja

Teem
a

Logistiikan hiljainen vallankumous
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muut Pohjoismaat ovat osoitta-
neet kiinnostusta uudistettua lo-
gistiikkajärjestelmäämme ja eri-
tyisesti kunnossapitojärjestel-
mää kohtaan.

Miten toiminta on käynnistynyt? 
Kokonaisuutena tarkastel-

taessa toiminta on käynnisty-
nyt hyvin. Uudistettu logistiikka-
järjestelmä on ollut toiminnassa 
vasta 4 kuukautta, minkä vuoksi 

suuria tai lopullisia johtopäätök-
siä on vielä hankala tehdä. Pie-
niä haasteita on ollut teknisissä 
järjestelmissä ja uusissa toimin-
tatavoissa, joiden jalkauttaminen 
sekä kouluttaminen olisi voinut 
tapahtua etupainotteisemmin. 
Toisaalta mikään näistä ei tullut 
meille yllätyksenä, minkä vuoksi 
kuluva vuosi määritettiin alun pe-
rinkin toiminnan vakauttamista 
varten. Näin ollen ensimmäinen 

täydellä teholla työskenneltävä ja 
täysillä tavoitteilla asetettu vuosi 
on vasta 2016. Tämä ei tarkoita, 
että kuluva vuosi olisi jollain ta-
voin merkityksetön. Päinvastoin; 
kuluvalla vuodella tulee olemaan 
suuri merkitys sille, miten toimin-
taa tullaan kehittämään ja paran-
tamaan vuoden aikana tehtyjen 
havaintojen perusteella. Tarkoi-
tuksena on, että toimivat ratkai-
sut säilytetään ja toimimattomat 
tai virheelliset ratkaisut muute-
taan sekä yhteen sovitetaan toi-
mivien kanssa.

Logistiikkalaitoksen sekä 
logistiikan että hankintojen kes-
kittäminen on onnistunut isos-
sa mittakaavassa erittäin hy-
vin. Palaute puolustushaaroista 
ja yhteistyökumppaneilta on ol-
lut positiivista. Tämän lisäksi lo-
gistiikan operatiivinen suunnit-
telu valtakunnallisena kokonai-
suutena on paremmalla tasolla 
kuin koskaan ennen. Tässä osa 
kiitoksesta kuuluukin strategisil-
le kumppaneille, jotka ovat si-
toutuneet operatiiviseen suun-
nitteluun ja poikkeusolojen toi-
mintaan kiitettävällä tavalla.

Miten uudistuksen läpivientiä 
valvotaan ja analysoidaan? 

Kokonaisuutena uudistuk-
sen toimeenpanoa valvotaan 
sekä tavoitteiden saavuttamis-
ta seurataan useamman kerran 
vuodessa pidettävissä puolus-
tusvoimauudistuksen seminaa-
reissa.

Seminaarien lisäksi Puo-
lustusvoimien ylin johto on kiin-
nostunut jalkauttamisen onnis-
tumisesta ja seuraa tilannetta 
jatkuvasti lukuisilla foorumeil-
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la viikoittaisten raporttien avul-
la. Tämän lisäksi läpiviennin on-
nistumista seurataan kvartaa-
leittain toteutettavilla logistiik-
kajärjestelmän hallintoyksiköi-
den tarkastuskäynneillä.    

Yleisenä periaatteena voi-
daan pitää, että aivan pieniä 
puutteita ei lähdetä korjaamaan 
välittömästi, vaan yksittäiset ha-
vainnot yhdistetään suurempiin 
kokonaisuuksiin, jotka sitten pyri-
tään korjaamaan yhtenä kokonai-
suutena. Puuttumalla liian pieniin 
ja toisistaan irrotettuihin yksityis-
kohtiin syntyy riski, että korjaavat 
toimenpiteet eivät välttämättä pa-
ranna tilannetta, vaan ainoastaan 
siirtävät ongelman toisaalle.

Mitkä ovat uudistuksen keskei-
set vaikutukset Puolustusvoi-
mien logistiikkajärjestelmään 
valmiutta kohotettaessa? 

Logistiikkajärjestelmää koh-
tasi muita toimialoja suurempi 
uudistus. Tärkein suunnittelua 
ohjaava määritelmä on ollut nor-
maaliolojen ja poikkeusolojen toi-
minnan yhteensovittaminen sa-
mankaltaisiksi. Tämä näyttäytyy 
siten, että normaalioloissa mm. 
tehtävät palvelutarvekartoituk-

set sekä kunnossapidon vuosi-
työsuunnitelmat laaditaan poik-
keusoloja varten samalla tavalla.

Tämän lisäksi Puolustus-
voimien logistiikkajärjestelmä 
ylläpitää järjestelmätilanneku-
vaa suorituskykyvastuullisille 
operatiivisille käyttäjille, jotka 
tietävät koko ajan asettamien-
sa käyttövarmuusvaatimusten 
sekä tilannekuvan perusteella 
suorituskykyjen tilan ja ne ky-
vyt, jotka ovat tarvittaessa käy-
tettävissä poikkeusoloista asete-
tuilla aikavaateilla.

Logistiikkajärjestelmä ei ole 
enää pelkästään Puolustusvoi-
mien omien toimijoiden käsis-
sä. Ulkoistamisella on normaa-
liolojen lisäksi tärkeä rooli poik-
keusoloissa. Kokonaisvaltaiseen 
maanpuolustukseen osallistuvat 

myös kumppanit, jotka harjoit-
televat poikkeusolojen toimintaa 
yhteisissä harjoituksissa puolus-
tusvoimien kanssa. Harjoituk-
set voivat olla joko suunnitte-
luharjoituksia tai suunnitelmia 
testaavia johtamisharjoituksia. 
Voidaankin sanoa, että strategi-
set kumppanit kuten esimerkiksi 
Millog, Patria, Leijona Catgering 
ja Senaatti-kiinteistöt muodos-
tavat kiinteän osan puolustus-
voimien logistiikkajärjestelmästä 
sekä normaalioloissa että poik-
keusoloissa. Nämä vaatimukset 
ohjaavat strategisten kumppa-
nuussopimusten sisältöjä ehkä 
eniten. Lähtökohta sopimusten 
laadinnassa on aina poikkeuso-
lojen toiminnan vahvistaminen 
aikaisempaan toimintaan ja toi-
mintamalliin verrattuna.
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P uolustusvoimien logis-
tiikkalaitos muodostet-
tiin Maavoimien, Me-

rivoimien ja Ilmavoimien mate-
riaalilaitoksista, Sotilaslääketie-
teen keskuksesta ja Hämeen 

rykmentin Huoltokoulusta se-
kä Puolustusvoimien johtamis-
järjestelmäkeskuksen osista. Se 

Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos 
on toiminnan mahdollistaja myös rannikon puolustajalle

Puolustusvoimilla on vuonna 2015 logistiikkajärjestelmä, joka johtosuhteita sel-

keyttämällä, päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja toimintatapoja yhtenäistämällä 

on saatu entistä kustannustehokkaammaksi. Järjestelmä huomioi joukkojen tarpeet 

sekä mahdollistaa toiminnan ja operaatiot kaikissa valmiustiloissa.

Heikki Lamminen
Kirjoittaja palvelee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa laitoksen henkilöstöpäällikkönä ja oli 
PVLOGL:n rungossa vuosina 2013 ja 2014 suunnittelemassa laitosta.

Teem
a

Katanpää luokan ensimmäinen miinatorjunta-alus nostettiin hollantilaisen Happy Dover -aluksen kannelta  
Turun satamassa.
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aloitti toimintansa vuoden 2015 
alussa.

Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos on Pääesikunnan alai-
nen laitos ja puolustusvoimien 
tulosyksikkö. Se luo edellytyk-
set suorituskykyjen rakentami-
selle, käytölle ja operaatioiden 
toimeenpanolle sekä kehittää, 
ylläpitää ja palauttaa joukko-
jen, henkilöstön ja järjestelmi-
en toimintakyvyn sekä materi-
aalin käyttökelpoisuuden. Logis-
tiikkalaitos tukee puolustusvoi-
mien joukkoja samanlaisin pe-
riaattein niin kansallisessa kuin 
kansainvälisessä toimintaympä-
ristössä rauhan ja sodan aikana.

Logistiikkalaitos kytkee 
elinkeinoelämän logistiset toi-
mijat puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmään sekä kan-
salliseen ja kansainväliseen lo-

gistiikkaan. Keskeisiä yhteistyö-
tahoja ovat esimerkiksi Leijona 
Catering Oy, Millog Oy, Patria 
Oy, Senaatti-kiinteistöt Oy se-
kä Puolustushallinnon raken-
nuslaitos.

Keskitetty logistiikka 
mahdollistaa yhtenäisen 
kehittämisen

Puolustusvoimauudistuksessa 
koottiin puolustusvoimien lo-
gistiset toimijat logistiikkalaitok-
sen johtoon. Tämä takaa edel-
lytykset logistiikan laaja-alaisel-
le ja yhtenäiselle kehittämiselle, 
parantaa logistiikan kustannus-
tehokkuutta, poistaa päällekkäi-
siä toimintoja, yhtenäistää logis-
tiikan toimintamalleja sekä var-
mistaa poikkeusolojen toiminta-
valmiuden. Päämäärä on taata 
kaikissa valmiustiloissa ja toi-

mintaympäristöissä edellytyk-
set suorituskykyjen rakentami-
selle ja käytölle. 

Poikkeusolojen asettamat 
valmiusvaatimukset on otet-
tu huomioon Logistiikkalaitok-
sen suunnittelussa rakentamalla 
normaaliolojen järjestelmä siten, 
että logistiikkajärjestelmän val-
miutta voidaan kohottaa perus-
rakenteita ja johtosuhteita muut-
tamatta ja joustavasti kulloisten-
kin tehtävien ja tilanteiden vaati-
mien tarpeiden mukaan. 

Logistiikkalaitoksen 
organisaatio 

Logistiikkalaitos omistaa puo-
lustusvoimien sotavarustuksen 
ja vastaa puolustusvoimien ma-
teriaalihallinnosta, hankintatoi-
mesta, terveydenhuollon järjes-
tämisestä, ympäristöasioista ja 

Pansio-luokan miinalautta Pyhäranta (kylkinumero 875) jäisellä merellä.

12



tilahallinnasta. Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen organisaation 
muodostavat Logistiikkalaitoksen 
esikunta, Järjestelmäkeskus, kol-
me Logistiikkarykmenttiä, Räjäh-
dekeskus ja Sotilaslääketieteen 
keskus. Lisäksi Logistiikkalai-
tokseen kuuluu esikunnan alai-
nen Logistiikkakoulu.

Toimipisteitä on yli 40 kun-
nan alueella, joten palveluverk-
ko on lukumääräisestikin koko 
maan kattava.

Logistiikan järjestelyjä 
johdetaan esikunnasta

Logistiikkalaitoksen esikunta on 
Tampereella. Sen tärkeimmät 
tehtävät ovat laitoksen johtajan 
johtoesikuntana vastata laitok-
sen operatiivisesta valmiudes-
ta, johtaa logistiikan järjestelyt 
sekä toteuttaa puolustusvoimi-
en hankintojen kaupallinen val-
mistelu. Esikunta vastaa myös 
puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmään liittyvien kumppa-
nuuksien hallinnasta. Esikunta 

järjestää logistiikkalaitoksen hal-
linnon, johtaa henkilöstön osaa-
misen hallintaa ja kehittämistä 
sekä toteuttaa yhteisten resurs-
sien allokoinnin. 

Asiakasrajapinnassa 
logistiikkarykmentit

Logistiikan järjestelyjen toimin-
tamalli perustuu järjestelmään, 
jossa kolme logistiikkarykmenttiä 
toimii tuettavien hallintoyksiköi-
den rajapinnassa palvelutarpeita 
kartoittaen sekä palveluja järjes-
täen ja tuottaen. Tuettavat joukot 
saavat tarvitsemansa tuen vuosi-
suunnittelun perusteella laadittu-
jen sopimusten ja toiminnan ai-
kaisten tilausten kautta.

Logistiikkarykmenttien kes-
keinen tehtävä normaaliolois-
sa on varastoida sotavarustus-
ta ja valmistautua sen hajautta-
miseen valmiutta kohotettaes-
sa. Samalla normaaliolojen tu-
keutumisjärjestelmä laajenne-
taan sodan ajan vaatimuksien 
mukaiseksi perustamalla logis-

tiikan joukkoja ja käynnistämäl-
lä rauhan aikana valmisteltu pai-
kallinen tukeutuminen elinkei-
noelämään. 

Rannikon puolustajaa tu-
kee pääasiassa 2. Logistiikka-
rykmentti, jonka toimintaa joh-
detaan Turussa sijaitsevasta esi-
kunnasta. Rykmentin alajohto-
portaita ovat Merivoimien varik-
ko Skinnarvikissä, Talousvarik-
ko Hämeenlinnassa, Länsi-Suo-
men varasto-osasto toimipistei-
neen Länsi-Suomen alueel-
la sekä Länsi-Suomen turvalli-
suusyksikkö.

Sotilaslääketieteen 
keskus 

Sotilaslääketieteen keskus on 
merkittävä asiakasrajapintatoi-
mija, koska sen terveysasemia 
on kaikissa varuskunnissam-
me. Sotilaslääketieteen keskus 
järjestää puolustusvoimien lää-
kintähuollon, ympäristötervey-
denhuollon ja erityisterveyden-
huollon palvelut. 

Kuva: PVLOGL:n organisaatio

Logistiikan hiljainen vallankumous
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Kuva: 2LOGR:n organisaatio

Järjestelmäkeskus ja 
luovat materiaalisen 
valmiuden 

Järjestelmäkeskuksen päätehtä-
vä on puolustusmateriaalin elin-
jaksonhallinta. Elinjaksovastuu 
ja -tehtävät siirtyivät puolustus-
haaraesikunnista, materiaalilai-
toksista ja nykyisistä huoltoryk-
menteistä Järjestelmäkeskuk-
seen. Järjestelmäkeskus ja lo-
gistiikkalaitoksen esikunta to-
teuttavat yhdessä puolustus-
materiaalihankinnat.

Rannikon puolustajan nä-
kökulmasta tärkeä yksikkö on 
Järjestelmäkeskuksen merijär-
jestelmäosasto Turussa, joka 
vastaa merivoimien materiaa-
lisen suorituskyvyn rakentami-
sesta, materiaalin ylläpidosta ja 
kunnossapidosta sekä materiaa-
lista luopumisesta.

Räjähdekeskus 
Maavoimien materiaalilaitok-
seen kuulunut Räjähdekeskus 
liitettiin sellaisenaan logistiikka-

laitokseen. Räjähdekeskus on 
tuotantolaitos, joka varmistaa 
puolustusvoimien räjähdemate-
riaalin ja ampumateknistä oma-
varaisuutta. Se tuottaa räjähtei-
tä, kunnossapitää niitä, poistaa 
räjähteitä käytöstä sekä järjes-
tää räjähteiden koetoimintaa.

Logistiikkakoulu
Esikunnan alainen Riihimäellä 
sijaitseva Logistiikkakoulu an-

taa upseerikoulutuksen tutkin-
toihin sisältyvää ja puolustus-
haarojen tarpeisiin perustuvaa 
logistiikan opetusta, toteuttaa 
puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmän kehittämiseen täh-
täävää operatiivisen ja taktisen 
tason tutkimustoimintaa sekä 
tuottaa logistiikan ohjesääntö-
jä ja oppaita.

Palkatun henkilöstön pe-
rus- ja täydennyskoulutus toi-
meenpannaan käsketyiltä osin 
yhteistyössä Maanpuolustuskor-
keakoulun sekä puolustushaa-
ra-, aselaji- ja toimialakoulujen 
kanssa. Logistiikkakoulu antaa 
kenttälääkinnän reserviupseeri-
koulutusta yhteistyössä Maaso-
takoulun kanssa.

PVLOGL:n henkilöstö

Logistiikkalaitos tarjoaa työpai-
kan monille ammatti- ja erityis-
osaajille niin sotilas- kuin sivii-
lipuolella. Logistiikkalaitoksen 
henkilöstökokonpanossa on yli 
2200 tehtävää. Ne jakautuvat 
eri henkilöstöryhmiin seuraa-
vasti:

Logistiikan hiljainen vallankumous

Miinasodankäynti merellä -elokuvan kuvaukset. Miinojen lastaus miinalai-
va Hämeenmaahan.
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 – upseeri 134
 – erikoisupseeri 286
 – opistoupseeri 181
 – aliupseeri 156 ja
 – siviili  1473.

Tehtäviä löytyy niin käden-
taitajille kuin tutkijoille, rivimie-
hestä johtajaan. Huomioitavaa 
on siviilitehtävien osuus, joka 
on noin 2/3 kaikista tehtävistä.

Logistiikkalaitoksessa vuo-
den alusta aloittanut henkilöstö 
siirtyi pääosin puolustushaarojen 
materiaalilaitoksista ja Pääesi-
kunnan alaisista laitoksista. Kaik-
kiaan logistiikkalaitokseen siirtyi 
henkilöstöä 33 eri joukko-osas-
tosta. Kaikissa noissa joukois-
sa on ollut oma toimintajärjes-
telmänsä ja oma tapansa teh-
dä töitä. Alkuvuoden haasteena 
onkin ollut asettautuminen uu-
teen toimintaympäristöön ja uu-
den toimintajärjestelmän opette-

lu. Vanhasta poisoppiminen ja 
uuden toimintatavat jalkautta-
minen, kaikkialle sinne missä se 
on tarpeen, on edellytys muutok-
sen aikaansaamiselle. 

Muutoksen varsinainen te-
kijä on jokainen työntekijä omal-
la panoksellaan. Logistiikkalai-
tokseen on valittu erityisosaa-
jia ja oman alansa ammattilai-
sia, jotka osaavat tehtävänsä. 
Vie oman aikansa, että heidän 
”toimintavektorit” osoittavat ha-
luttuun suuntaan. 

On ehkä klisee, mutta to-
siasia, että lähiesimiesten roo-
li korostuu muutoksen johtami-
sessa ja aikaansaannissa. Esi-
miesketjun tärkeimpänä tehtä-
vänä on varmistaa, että alais-
ten tehtävät ja tehtäväkokonai-
suudet vastaavat organisaation 
asettamia tavoitteita. Lisäksi 
esimies vastaa siitä, että alai-
sella on työn tekemiseen tarvit-

tavat henkiset ja fyysiset resurs-
sit käytössään ja myös siitä, et-
tä resurssit ja tehtävät ovat tasa-
painossa. Tämä edellyttää teh-
tävien priorisointia ja toiminnan 
painopisteen luomista. Oleellis-
ta on, että kaikkea sitä, mitä on 
totuttu tekemään ei enää tehdä, 
jos se ei tue kokonaistavoitteita.

Logistiikkalaitoksen toi-
minnan vakiinnuttaminen ottaa 
oman aikansa, aivan kuin ison 
laivan kääntäminen. Puolustus-
voimien logistiikkalaitos aloitti 
purjehduksensa vuoden 2015 
ensimmäisenä päivänä. Sen al-
kumatka on kulkenut saaristos-
sa onnistuneesti karikkoja vält-
täen ja miehistöä kouluttaen. 
Vauhti on pyritty sopeuttamaan 
vallitseviin vaatimuksiin ja olo-
suhteisiin. Nyt se purjehtii myö-
tätuulessa tasaisesti kiihtyvällä 
nopeudella ja on niin sanotus-
ti ”viivalla”. 

Meripelastautumisnäytös omaistenpäivänä. Pansio, Turku, 5.5.2012.
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Erityisesti hallintoyksikölle kuulu-
vien henkilöstöhallinnollisten pe-
rusasioiden käynnistäminen se-
kä normipohjan rakentaminen 
on ollut yllättävän työllistävää. 

Logistiikan palvelutuotan-
nossa on kyetty avaamaan yh-
teistyökanavat tuettavien kans-
sa onnistuneesti ja toiminta 
on saatu Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen ohjeistuksen 
mukaisesti käyntiin. Alkuvuo-
den aikana on pidetty säännöl-
lisesti yhteyttä kaikkien tuetta-
vien joukkojen huoltojohtoon 
sekä on järjestetty eri logistiikan 
toimialojen neuvottelupäiviä yh-
teisten toimintatapojen ymmär-
tämisen varmistamiseksi ja toi-
mintojen yhteensovittamiseksi. 

2. Logistiikkarykmentti 
joukkojen tukena

O lemassaoloaika on 
erittäin lyhyt syvälli-
sen suorituskykyar-

vion tekemiseen, mutta tietty-
jä suuntaviivoja rykmentin toi-
minnassa on jo nyt nähtävissä.

Hallintoyksikön toiminnan 
käynnistäminen

2. Logistiikkarykmentin oltua toi-
minnassa toimivaltaisena orga-
nisaationa kolmasosan vuodes-
ta, voidaan todeta tilanteen ole-
van yleisesti hyvällä tasolla. Ryk-
mentin painopistealueiksi vuo-
delle 2015 on määritetty toimin-
nan joustava käynnistäminen ja 
vakauttaminen, hyvä henkilöstö-
asioiden hoitaminen sekä jouk-
kojen tasapuolinen ja tarkoituk-

senmukainen tukeminen. Työtä 
on vielä paljon tehtävänä ennen 
kuin voidaan sanoa rykmentin ja 
sen edustaman logistiikan palve-
luverkon saavuttaneen rutiinin-
omaisen toimintakyvyn. 

Yhtenä haastavimmista teh-
tävistä on ollut uutena työyksik-
könä Turun Heikkilään peruste-
tun esikunnan toiminnan käyn-
nistäminen. Viime vuonna to-
teutettu valmistelutyö sekä ryk-
menttiin siirtymässä olleen hen-
kilöstön laaja sitoutuminen uu-
den rakentamiseen loi hyvät 
edellytykset toiminnan käynnis-
tämiselle. Perustamisen valmis-
teluun käytössä olleet resurssit 
eivät kuitenkaan riittäneet ”täy-
sin valmiin pöydän kattamiseen”.  

– uusi logistiikan palveluntuottaja on syntynyt

Vesa Aalto
Komentaja Vesa Aalto, 2. Logistiikkarykmentin esikuntapäällikkö

Nyt kun 2. Logistiikkarykmentin perustamisesta on kulunut neljä kuukautta, tarkoi-

tuksena on luoda katsaus uuden joukon toiminnan käynnistymiseen ja ensiaskelei-

den mukanaan tuomiin kokemuksiin, erityisesti merkittävänä merivoimien toimintaan 

liittyvänä logistiikan palveluntuottajana.

Logistiikan hiljainen vallankumous

Teem
a

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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Yhteistyön käynnistäminen on 
luonnollisesti pitänyt sisällään 
tiettyjä haasteita, mutta avoi-
mella ja aktiivisella asioiden kä-
sittelyllä logistiikan ja huollon ra-
japintoja on saatu selkeytettyä. 
Rajapintojen ja vastuiden ym-
märtäminen on perusedellytys 
oikeiden toimintatapojen omak-
sumiselle käytännössä.

Tuki merivoimille

2. Logistiikkarykmentti muo-
dostaa oman logistiikan palve-
luverkostonsa läntisen Suomen 
alueelle. Normaaliolojen henki-
lövahvuus on noin 330 henki-
löä, jotka siirtyivät puolustus-
voimauudistuksessa rykment-
tiin 16 eri joukko-osastosta. Ko-
koonpanoon kuuluvat rykmen-
tin esikunta ja sen alainen Län-
si-Suomen turvallisuusyksikkö 
sekä Merivoimien varikko, Län-
si-Suomen varasto-osasto ja Ta-

lousvarikko. 
Merivoimien varikko ylläpi-

tää merivoimien räjähtävän ma-
teriaalin käyttö- ja luovutusval-
miuden sekä tuottaa näihin liit-
tyvät kunnossapito-, täyden-
nys-, varastointi- ja erikoiskou-
lutuspalvelut. Lisäksi Merivoi-
mien varikko tukee tarvittaessa 
merivoimien aluksia tukikohta-
palveluilla Skinnarvikissä. Län-
si-Suomen turvallisuusyksikkö 
tuottaa vartiostoillaan räjähde-
turvallisuuden vaatiman fyysi-
sen turvallisuuden rykmentin 
varastoilla. Länsi-Suomen va-
rasto-osasto varastoi ja ylläpi-
tää varastointivastuullaan ole-
van materiaalin, ylläpitää mate-
riaalin hajauttamisvalmiutta se-
kä hoitaa kenttälääkintämateri-
aalin elinkaarihallintaan liittyviä 
tehtäviä. Talousvarikko varas-
toi ja kunnossapitää talousalan 
materiaalia sekä osallistuu ma-

teriaalien kehittämiseen, tes-
taukseen ja hankintatoimintaan.

Puolustusvoimauudistuk-
seen kuuluvien uusien toimin-
tamallien sisäänajovaiheessa on 
2. logistiikkarykmentin tehtävistä 
puhuttaessa erityisesti syytä ko-
rostaa, että logistiikkarykment-
tien vastuita ei ole sidottu alueit-
tain, puolustushaaroittain eikä 
aselajeittain. Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen kaikki kolme 
logistiikkarykmenttiä toimivat sa-
moilla toimintaperiaatteilla luo-
den logistisen tuen tukemisvas-
tuulleen käsketyille puolustusvoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen jou-
koille puolustushaaroista ja ase-
lajeista riippumatta. 

Meripainotteisuus näkyy 2. 
Logistiikkarykmentissä lähinnä 
merivoimien erikoismateriaalia 
varastoivan ja kunnossapitoon 
osallistuvan Merivoimien vari-
kon kuulumisena rykmentin or-

Logistiikkarykmentin esikunta johtaa rykmentin toimintaa Heikkilässä.
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ganisaatioon sekä joinakin yk-
sittäisinä puolustushaaraosaa-
misen varmistavina erityisteh-
tävinä rykmentin esikunnassa.

2. Logistiikkarykmentin roo-
lina kaikissa valmiustiloissa, niin 
normaali- kuin poikkeusoloissa, 
on logistiikan palveluverkostoa 
hyödyntäen ylläpitää meripuo-
lustuksen huoltojärjestelmän 
toimintaedellytykset merivoi-
mien toiminnan ja operaatioiden 
toteutuksen edellyttämällä taval-
la. 2. Logistiikkarykmentti varas-
toi ja kunnossapitää merivoimien 
taistelumateriaalia ja valmistau-
tuu täydentämään joukot puolus-
tushaaran vaatimusten mukai-
sesti. Rykmentti vastaa Meriso-
takoulua lukuun ottamatta logis-
tiikan palvelujen järjestämisestä 
kaikille merivoimien joukoille.

2. Logistiikkarykmentti ko-
koaa merivoimien joukkojen tu-
kitarpeet palvelutarvekartoituk-
sella sekä vastaanottaa muut 
erilliset tukipyynnöt. Logisti-
sen tuen saamisessa keskeise-
nä tekijänä on tilaus-toimitus-
ketjun toimiminen. Tarvittavat 
palvelut tuotetaan kustannuste-
hokkaimmalla tavalla rykmen-
tin omin, Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen muiden yksi-
köiden tai kumppanien resurs-
sein. Poikkeusoloissa valmis-
taudutaan hyödyntämään puo-
lustusvoimien käyttöön osoitet-
tuja teollisuuden ja kaupan re-
sursseja. 

Rykmentin komentaja käyt-
tää tarvittaessa LOGCON-toi-
mivaltaansa (Logistics Cont-
rol) koordinoidakseen ja yh-

teen sovittaakseen toimialateit-
se Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen ja puolustushaa-
rojen huoltojoukkojen käyttöä. 
Puolustusvoimien logistiikkalai-
toksen suo rituskykyjä kohdenne-
taan tarvittaessa puolustushaa-
roille operaatioiden tukemiseksi 
ja puolustushaarojen huoltojouk-
kojen suorituskykyjä voidaan tar-
vittaessa käyttää tukeutumisver-
kon täydentämiseen.

Lopuksi

2. Logistiikkarykmentti avustaa 
ja toimii tukemisvastuullaan ole-
vien hallintoyksiköiden tukena 
kaikissa logistiikkalaitoksen vas-
tuulla olevissa asioissa. Esimerk-
keinä rykmentin palveluista ovat 
materiaalitäydennykset, kuljetus-
ten järjestelyt, tilahallinnan tuki, 
ympäristöasiat, ajoneuvojen kat-
sastustoiminta ja kuljettajatutkin-
tojen vastaanotot.

2. Logistiikkarykmentti on 
siis pitkälti logistiikan palvelukes-
kus merivoimien joukoille. Palve-
lukeskuksena rykmentin tavoit-
teena on tehtävien toteuttaminen 
aikaisempaa tehokkaammin ja 
vaikuttavammin. Yhtenä merkit-
tävänä tehtävänä on tukea jouk-
koja myös opastamalla ja ohjaa-
malla logistiikka-asioissa. 

Puolustusvoimauudistukses-
sa toteutetut muutokset pyritään 
tekemään tuettavan kannalta 
mahdollisimman huomaamatto-
masti ja mahdollisuuksien mu-
kaan palvelutasoa ja -laatua nos-
taen. 2. Logistiikkarykmentin nä-
kökulmasta olemme onnistuneet 
tehtävässämme silloin, jos tuet-
tavat joukot ovat tyytyväisiä saa-
maansa palveluun.

Logistiikan hiljainen vallankumous
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Muutokset Merivoimien 
huollossa
Puolustusvoimien logistiikka ja Merivoimien huolto sen osana koki suuren muutoksen 

Puolustusvoimauudistuksessa. Yli kolmen vuoden suunnittelun jälkeen vuoden 2015 

alusta aloitti toimintansa Puolustusvoimien logistiikkalaitos. PVLOGL muodostaa 

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän ja sen palveluverkoston rungon, johon puo-

lustushaarojen hallintoyksiköt tukeutuvat logistiikkarykmenttien kautta ”Tukeutuminen 

Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen” -ohjeen määrittämällä tavalla. 

M erivoimista suori-
tuskyvyn omista-
jana, kuten muis-

takin puolustushaaroista, tuli 
oman toiminnan suunnittelun ja 

toteuttamisen ohella vaatimus-
ten (kaikissa oloissa) asettaja ja 
lähes se kuuluisa asiakas, osaa-
va vaatija ja tilaaja, unohtamat-
ta edunvalvontaa.

1. Muutokset 
järjestelmävastuissa ja 
kunnossapidossa 

Puolustusmateriaalihankinnat 
ja järjestelmävastuut sekä ma-

Kari Tapala
MERIVEHOS:n osastopäällikkö (Merivoimien huoltopäällikkö)
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teriaalin omistajuus siirtyivät pe-
rustettuun PVLOGL:en. Meri-
voimien materiaalilaitos lakkau-
tettiin ja sen yhteydessä Meri-
voimien varikko siirrettiin osin 
suoraan perustettuun laitok-
seen, toki henkilöstökokoonpa-
noa, kuten Puolustusvoimissa 
yleensäkin, tarkistettiin. MERI-
VMATL:n esikunnan ja Merivoi-
mien esikunnan materiaaliosas-
ton henkilöstö miehitti pääosin 
PVLOGL:n kuuluvan järjestel-
mäkeskuksen merijärjestelmä-
osaston. Merivoimien henkilös-
töä siirtyi myös muihin PVLO-
GL:n tehtäviin mm esikunnan 
kaupalliselle osastolle ja 2LO-
GR:in.

Puolustusvoimien yhtei-
sen materiaalin osalta järjestel-
mävastuu siirtyi kokonaisuute-
na PVLOGL:n järjestelmäkes-
kuksen maajärjestelmäosastol-
le sekä tiedustelu-, valvonta- 
ja johtamisjärjestelmäosastolle 
muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. 

Puolustusvoimauudistuk-
sen yhteydessä Merivoimien 
materiaalin kunnossapitovas-
tuu siirtyi osin PVLOGL:lle ja 
pääosin Millog Oy:lle. Turun ja 
Upinniemen kunnossapitokes-
kukset sekä Merivoimien kes-
kusvarasto siirtyivät Millog Oy:l-
le. Merivoimille jäi järjestelmi-
en ja materiaalin käyttöhuolto 
sekä käyttövarmuusvaatimus-
ten asettaminen PVLOGL:lle 
osana toiminnan- ja resurssien 
suunnittelu- ja seurantaproses-
sia. Käyttövarmuusvaatimus-
ten asettamisen jatkona laadi-
taan yhteistoiminnassa Merivoi-
mien esikunnan ja hallintoyksi-

köiden sekä PVLOGL:n merijär-
jestelmäosaston suunnittelun 
tuloksena järjestelmien käyttö- 
ja huoltosuunnitelma aina kah-
delle seuraavalle toimintavuo-
delle. Kunnossapitoon ja alus-
polttoaineisiin tarkoitetut määrä-
rahat siirrettiin PVLOGL:lle. 

Eri toimijoiden välillä ole-
vien rajapintojen toimintamal-
lien kuvaamiseen käytettiin 
suunnittelun edetessä runsaas-
ti aikaa. Uuden toimintamallin 
ollessa kyseessä on edelleen ai-
ka-ajoin epäselvyyksiä miten tu-
kea pyydetään tai miten sitä tar-
jotaan.

2. Muita toimintaan 
vaikuttavia muutoksia

Puolustusvoimauudistuksen 
suunnittelun yhteydessä mää-
ritettiin mm hallintoyksiköiden 
henkilöstöresursseja logistii-
kan alalla. Hallintoyksikön esi-
kuntaan päätettiin riittävän yk-
si hankkija ja materiaalihallinto-
alan henkilö. Puolustushaaras-
sa ei prosessikuvausten mukai-
sesti enää tarvittu tilahallinnan 
tai ympäristönsuojelun ammat-
tilaista. PVLOGL:n palvelutuo-
tannolla ja toiminnallisilla muu-
toksilla suunniteltiin vastatta-
van, henkilöstön vähenemisen 
tai keskittämisen jälkeen, jäljel-
le jääneisiin tarpeisiin. 

Materiaalihallinnon on-
nistumiseen vaikuttaa suuresti 
hallintoyksikön rakenne ja sen 
joukkoyksiköiden sekä perus-
yksiköiden henkilöstön osaa-
minen (SAP) ja mahdollisuu-
det materiaalihallinnollisten toi-
menpiteiden tekemiseen sekä 
paikallisesti muotoutuvat sijai-

suusjärjestelyt. Materiaalihallin-
non haasteet eivät alusyksiköi-
den osalta poistuneet uudistuk-
sen myötä vaan osin lisääntyivät 
materiaalialan tukea toteutta-
vien henkilöiden vähentämisen 
johdosta, eikä SAP-järjestelmä-
kään aina toimintaa tue parhaal-
la mahdollisella tavalla. Lisäksi 
materiaalin omistajuuden muu-
tos ei poistanut materiaalivas-
tuuta. Hankinnat yhdellä hank-
kijalla eivät laskennallisestikaan 
onnistu ilman hyvin aikautettua 
hankintasuunnitelman toteutta-
mista ja PVLOGL:n tukea. 

Palveluiden keskittämisen 
yhtenä tarkoituksena oli (ja on 
aina) myös mahdollistaa opera-
tiivisen toimijan keskittyminen 
ydintehtäviinsä. Osana uudis-
tusta materiaalin valmiusvaras-
tointi on osin siirretty sitä toteut-
tavine henkilöineen PVLOGL:lle 
ja tavoitetilassa Merivoimille jää 
joukkotuotannossa tarvittavan 
ja erikseen määritetyn materi-
aalin varastointivastuut. Henki-
löstön kohdentamisen ja vähen-
tämisen seurauksena varuskun-
nallisia palveluita mm varasto-
jen aukioloaikoja on jouduttu 
supistamaan.

Tilahallintaan ja ympäris-
tösuojeluun liittyvät asiakoko-
naisuudet siirrettiin PVLOGL:l-
le. PVLOGL:n alaiset logistiikka-
rykmentit tarjoavat asiantuntija- 
ja edunvalvontapalveluita hallin-
toyksiköille. Hallintoyksiköille jäi 
edelleen vastuu toiminnanhar-
joittajana mm ympäristönsuo-
jeluun liittyen. Oman toimin-
nan suunnitteluun ja toteutta-
miseen liittyen on hallintoyksi-
köiden oltava tietoisia ja huomi-
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oitava ympäristösuojeluun liitty-
vät vaatimukset toiminnassaan. 
Tilahallinnan osalta hallintoyksi-
kön vastuulle jäi mm investoin-
teihin liittyvien esitysten laatimi-
nen perusteluineen ja käyttäjän 
vaatimuksineen. Kyseisiin teh-
täviin liittyvät vastuut on sisäl-
lytetty hallintoyksikön erikseen 
määritettyjen henkilöiden teh-
tävänkuvaukseen osana mui-
ta tehtäviä. Toiminnan alkuvai-
heessa hallintoyksiköt ovat jou-
tuneet toimimaan suunniteltua 
laajemmin myös niissä tehtä-
väkokonaisuuksissa, joiden te-
kemisen tuli uudistuksen myö-
tä vähentyä.

Uudistuksen kokonaisvaltai-
suus ja asiantuntijapalveluhenki-
löstön havaittu vähäisyys, huo-
mioiden tehtävät ja tuettavien 
joukko-osastojen lukumäärä, se-
kä toiminnan ja palveluiden tuot-
tamisen vakiinnuttamiseen liitty-
vät kysymykset kuka, mitä, mis-
sä, milloin vaativat jatkossakin 
organisaatioiden välistä vuoro-
puhelua. Vakauttamisvaiheen ai-
kana havaitut muutostarpeet tu-
lee toteuttaa harkitusti, jotta väl-
tytään virheellisiltä muutoksilta. 
Toimintojen vakiinnuttamisen ol-
lessa vielä kesken ja osan pro-
sesseista vasta hakeutuessa oi-
keaan suuntaansa ei henkilöstön 
ylimääräiseltä kuormittumiselta-
kaan ole voitu välttyä. 

Merivoimien huolto 
Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmässä

MERIVE vastaa huoltojärjestel-
mänsä operatiivisesta suunnit-
telusta, rakentamisesta, käytös-
tä ja johtamisesta sekä määrit-

tää logistiikkajärjestelmälle suo-
rituskykyvaatimuksia ja tukitar-
peita. MERIVE johtaa ja sääte-
lee oman huoltojärjestelmänsä 
valmiutta osana Merivoimien 
joukkojen valmiuden johtamis-
ta ja säätelyä. Merivoimat tuot-
taa poikkeusolojen huollon yk-
sikkönsä Merivoimien joukko-
tuotantokäskyn mukaisesti.

Merivoimien joukko-osas-
tot ylläpitävät valmiutta ja kou-
luttavat asevelvollisia. Ne tilaa-
vat ja käyttävät palveluita se-
kä materiaalia ja vastaavat val-
miustehtävien ja joukkotuotan-
non edellyttämästä materiaali-
sesta valmiudesta ja huollosta. 
Joukko-osastot pitävät hallus-
saan olevan materiaalin käyttö-
kuntoisena ja vastaavat materi-
aalikirjanpidon oikeellisuudesta. 
Lisäksi ne toteuttavat paikalliset 
huollon järjestelyt varuskunnas-
sa johdossaan olevilla huoltoyk-
siköillä ja laitoksilla sekä PVLO-
GL:n ja kumppanien tukemana.

PVLOGL kartoittaa keväi-
sin alustavat ja syksyllä tarken-
netut hallintoyksiköiden palve-
lu- ja materiaalitarpeet kahdel-

le seuraavalle toimintavuodelle 
kaikille yhteisellä palvelutarve-
kartoituksella, joka toimii perus-
tana toimintavuonna laadittavil-
le tilauksille. Osana oman toi-
mintansa suunnittelua Merivoi-
mien joukko-osastot ml MERIVE 
ilmoittavat toimintaansa tarvitta-
van tuen. Perusteet tuelle Me-
rivoimien joukko-osastot saa-
vat Merivoimien toimintasuun-
nitelmasta.

Toimintakäsikirjan kohta lo-
gistiikka ja muut logistiikkajärjes-
telmän toimintaa koskevat ohjeet 
kuvaavat riittävän tarkasti toimin-
nan puolustushaaraesikunnan 
tasolle saakka. Toimialan toimin-
taa kuvaavilla normeilla ja ohjeil-
la joukko-osastojen toiminnasta 
ja vastuista saa selkeämmän ku-
van. On kuitenkin havaittu, et-
tä Merivoimien huollon sisäis-
tä toimintaa tukeva toimintaohje 
on syytä laatia olemassa olevaa 
normia täydentämään. Sen voi-
daan arvioida auttavan toiminto-
jen ymmärtämisessä, yhtenäis-
tämisessä sekä osaamisen ja toi-
mintajärjestelmän kehittämises-
sä tavoitteena yhä laadukkaam-
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pi toiminta osana Puolustusvoi-
mien logistiikkaa.  

Puolustusvoimien logistiikka 
on ollut uudessa asennossa noin 
puoli vuotta ja käynnissä on toi-
minnan vakiinnuttaminen. Muu-
toksen loppuun vieminen kaikki-
ne yksityiskohtineen vie vielä ai-
kaa. Vanhoista tavoista pois op-
piminen ja uuden toimintamal-
lin omaksuminen ei ole help-

poa. Muutoksen saavuttamisek-
si on noudatettava uusia toimin-
tamalleja ja kuvattuja prosesse-
ja, sillä ne mahdollistavat oikei-
den havaintojen tekemisen ja tar-
kistuspisteessä oikein toteutetta-
vat korjausliikkeet. Keskeistä lo-
gistiselle kokonaisuudelle on saa-
da oikeat henkilöt oikeille paikoil-
leen tekemään oikeita asioita ja 
poistamaan vielä olemassa ole-

vat mahdolliset päällekkäisyydet, 
unohtamatta henkilöstön osaa-
misen kehittämistä. Kun organi-
saatio saadaan toimimaan kuvat-
tujen toimintamallien mukaisesti 
ja seurantahavaintojen perusteel-
la päätetyt mahdolliset korjaus-
liikkeet saadaan toteutettua, toi-
mii operatiivisen ja tukevan orga-
nisaation välinen tehtävänjako li-
säarvoa tuottavasti. 
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P ataljoonan suoritusky-
ky on rakennettu täyt-
tämään merivoimien 

yhtymään kuuluvien joukkojen 
huollolliset tarpeet. Pataljoonan 
suorituskyky on rakennettu pal-
velemaan sekä rannikkojoukko-
jen että alusyksiköiden tarpeita. 

Pataljoona kykenee tarvittaes-
sa vastaamaan myös maa- ja il-
mavoimien joukkojen huollolli-
siin tarpeisiin.

Yhtymän esikunnan huol-
to-osasto ohjaa merihuoltopatal-
joonan toimintaa ja asettaa sille 
huollon operatiiviset vaatimuk-

set yhtymän tehtävien edellyttä-
mällä tavalla. Pataljoonan tehtä-
vänä on tämän jälkeen yhtymän 
huollon järjestelyt, toisin sanoen 
huollon käytännön toteutus. Pa-
taljoona tukeutuu logistiseen 
kenttään Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen alaisten logis-

Logistiikka valmiutta kohotettaessa,

Merihuoltopataljoona

Mika Dahlbo
Komentaja Mika Dahlbo, Rannikkoprikaati, Porkkalan rannikkopataljoonan komentaja

Merihuoltopataljoona on osa merivoimien huoltojärjestelmää, jonka tehtävänä jouk-

kojen taistelukyvyn ylläpitäminen. Valmiuden kohottamisen ja perustamisen jälkeen 

pataljoona muodostaa merivoimien kenttähuoltojoukkojen rungon.
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tiikkarykmenttien kautta. Huol-
lon toimitukset merihuoltopa-
taljoonalle voivat tulla joko lo-
gistiikkarykmentin joukoilta tai 
strategisen kumppanien kautta. 
Esimerkiksi uutena elementtinä 
merivoimille on tullut tukeutu-
minen kumppanien kunnossa-
pidon palveluihin myös valmiu-
den kohottamisen jälkeen.

Kenttähuoltojoukot koostu-
vat merihuoltopataljoonan lisäk-
si joukkojen orgaanisen huollon 
osista. Näin ollen merihuoltopa-
taljoonan tehtäviin ei kuulu esi-
merkiksi ruoan valmistus tai am-
pumatarvikkeiden jakaminen yk-
sittäisen komppanian joukkueil-
le. Tätä varten jokaisessa perus-
yksikössä on oma huoltojoukku-
eensa tai vastaava elementti. Pe-
rusyksikön oma huoltojoukkue 
onkin olennainen osa - ja joissain 
tilanteissa jopa se tärkein lenk-
ki - huollon ketjua. Merihuolto-
pataljoonan perustamien meri-
täydennyspaikkojen kautta jou-
kot saavat tarvittavat huollon pal-
velut ja toimitukset. Lähtökohta-
na on, että joukot noutavat tar-
vitsemansa materiaalin sovitulta 
paikalta, mutta merihuoltopatal-

joona voi tukea joitakin joukkoja 
toimituksin.

Hyvän suunnittelun ja val-
mistelun tuloksena on se, että 
merihuoltopataljoonan huolto-
komppanioiden modulaarinen 
kokoonpano ja yksikön tehtä-
vissään tarvitsema kalusto on 
samanlainen kuin muissa puo-
lustushaaroissa. Huoltokomp-
paniat tukevat kaikilla huollon 
toimialoilla (täydennykset, kul-
jetukset, kunnossapito, lääkin-
tä ja huoltopalvelut) yhtymän 
joukkoja käskettyjen tukeutu-
missuhteiden mukaisesti siten, 
että joukot kykenevät toteutta-
maan niille käsketyt tehtävät. 
Pataljoonan kuljetusviirikön teh-
tävänä on merikuljetuksin täy-
dentää rannikolla ja saaristossa 
toimivien joukkojen omaa kul-
jetuskykyä. Pataljoonan meri-
komppaniaa käytetään patal-
joonan oman toiminnan ja pe-
rustettujen huolto- ja täyden-
nyspaikkojen suojaamiseen.

Merihuoltopataljoonan esi-
kunnan tehtävänä on pitää yl-
lä yhtymän huollon järjestely-
jen tilannekuvaa siten, että pa-
taljoonan johtaminen ja yhty-

män joukkojen huoltaminen 
on mahdollisimman joustavaa. 
Käskettyjen tehtävien ja tilan-
nekuvan perusteella pataljoo-
nan voimavaroja suunnataan 
palvelemaan mahdollisimman 
tehokkaasti taistelevien joukko-
jen huollon tarpeita. Normaali-
oloissa pataljoonan esikuntaa ja 
yksiköitä harjoitetaan ottamaan 
huollolliset tilaukset vastaan toi-
mitustavasta ja -muodosta riip-
pumatta. Huollon tilaus voi tulla 
pataljoonaan sähköpostilla, pu-
helinsoitolla tai vaikkapa taiste-
lulähetillä. Olennaista on, että ti-
lauksesta selviää, mikä joukko 
tarvitsee, mitä tarvitsee, minne 
tarvitsee ja koska tarvitsee.

Tilaus-toimitusketjun kat-
keamattomuus on sekä patal-
joonan että tuettavien joukkojen 
kannalta olennaista. Tilanteen 
niin vaatiessa, voidaan joukot 
täydentää asetettujen vaatimus-
ten ja laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti usean vuorokauden 
huoltotarpeilla esimerkiksi am-
pumatarvikkeiden, ruoan ja juo-
maveden osalta. Lisämateriaali 
ei kuitenkaan ole ratkaisu tarvit-
tavalle kaluston kunnossapidolle 
tai lääkintähuollolle. Edellä mai-
nitut asiat tulee ratkaista suun-
nittelemalla merihuoltopataljoo-
nan joukkojen ryhmitysalueet ja 
tehtävät tilanteen edellyttämäl-
lä tavalla.

Haasteena merihuolto-
pataljoonalla on laaja toimin-
ta-alue, jolloin tietoliikenneyh-
teyksien ja johtamisjärjestelmi-
en toimivuus korostuu. Mikä-
li tarvittavat viestiyhteydet eivät 
toimi, on tyydyttävä varajärjes-
telyihin kuten taistelulähettien 

Merihuoltopataljoonan organisaatio.
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käyttöön. Tällöin luonnollisesti 
tilausten ja sitä myöten toimitus-
ten välinen ajallinen viive kas-
vaa. Olennaista merihuoltopa-
taljoonan toiminnassa on tuet-
tavien joukkojen kannalta mah-
dollisimman optimaalinen ryh-
mitys ja tilanteeseen nähden 
oikea-aikaiset ryhmitysmuutok-
set. Tilanteen vaatiessa voivat 
myös maavoimien huollon yksi-

köt tukea merivoimien joukkoja 
suoraan. Tämä edellyttää kitka-
tonta yhteistyötä, selkeää koor-
dinointia logistiikan ja huollon 
joukkojen osalta sekä toimivia 
yhteisiä viestijärjestelmiä.

Merihuoltopataljoonan suo-
rituskyvyn rakentaminen jatkuu 
edelleen. Normaalioloissa me-
rivoimat tuottaa varusmiesyksi-
köistään tarvitsemansa huollon 

joukot. Yhteiset hankkeet tuotta-
vat huollon yksiköiden tarvitse-
maa materiaalia myös merivoi-
mien huollon yksiköille. Vuosit-
taisissa harjoituksissa merihuol-
topataljoonan esikuntaa ja jouk-
koja – niin kantahenkilökuntaa 
kuin varusmiehiä – harjaannu-
tetaan ja koulutetaan vastaa-
maan asetettuihin suoritusky-
kyvaatimuksiin.

www.volvopenta.fi
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Huoltotilaus: Ohjusvene Naantali tilaa huoltotäydennyksen. Ampumatarvikkeet: 2x 

ohjus ja 100 kpl 57mm. Polttoainetäydennys 35 tn. Täydennyspaikka Utön pohjois-

puolelle klo 1200 alkaen. Täydennyksen yhteydessä suoritetaan henkilön evakuoin-

ti (ei kiireellinen)…. 

Merelle viety huolto –

RAS

Huoltoalus Halli valmistautuu RAS:iin lastaamalla ohjuksia.

Juha Kotilainen
Komentaja Juha Kotilainen toimii 8.Huoltolaivueen komentajana

M erellisellä huollolla 
tarkoitetaan materi-
aalin ja palveluiden 

toimittamista operoiville joukoil-
le niiden toiminta-alueille; me-
relle sekä saaristoon. Kansain-
välisessä toimintaympäristössä 
merellisistä huoltotäydennyksis-
tä käytetään termiä RAS (Reple-
nishment at Sea). 

Taistelualukset on raken-
nettu omavaraisiksi ja niiden 
toimintakyky merellä on usei-
ta vuorokausia, isoimmilla jo-
pa useita viikkoja. Jossakin vai-
heessa aluksen on kuitenkin täy-
dennettävä polttoaine-, muona-, 
vesi- ja ampumatarvikevarasto-
jaan tai niille on toimitettava va-
raosia. RAS:lla mahdollistetaan 
alusten suorituskyvyn ylläpitämi-
nen merellä ilman, että aluksen 
pitäisi poistua alueelta täydentä-
mään itsensä satamaan. RAS:n 
- ”vievän huollon” periaatteella 
siis mahdollistetaan suoritusky-
vyn jatkuva ylläpitäminen meri-
alueella. Operatiivisen käyttäjän 

näkökulmasta tämä huoltotapa 
asettaa vähiten rajoitteita sen 
omalle toiminnalle merellä. 

8.Huoltolaivue perustet-
tiin Rannikkolaivastoon vuoden 
2015 alussa puolustusvoima-
uudistukseen liittyen. Laivuee-
seen koottiin kaikki merivoimien 
apualukset keskitetyn merelli-
sen huollon suorituskyvyn luo-
miseksi. Huoltolaivueen perus-
tehtäviä ovat:
 – toteuttaa merelle ulottuvat 

huollot sisältäen raskaat 
merikuljetukset. 

 – varuskunnan huollon jär-
jestelyt eli päivittäin käy-
tettävän materiaalin varas-
tointi, jakelu sekä kuljetus-
toiminta. 

 – vastaa merivoimien öljyn-
torjuntavalmiuden ylläpi-
dosta kolmella öljyntorjun-
ta-aluksella yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuk-
sen kanssa. 

Logistiikan hiljainen vallankumous
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Nämä kaikki toiminnot tar-
vitaan merellisen huollon koko-
naisprosessin suorittamiseen, 
jotta varsinainen RAS toteutui-
si ja tilaaja saisi tarvitsemansa 
materiaalin haluttuun paikkaan.

8. Huoltolaivue harjoitte-
lee merellistä huoltoa laivueen 
omissa harjoituksissa, jolloin 
keskitytään teknisiin suoritteisiin 
kuten esimerkin huoltoaluksen 
lastaukseen ja lastin kiinnittämi-
seen sekä käsittelyyn ja kulje-
tusten suojaamiseen. 

Rannikkolaivaston yhteisis-
sä harjoituksissa huoltolaivue 

harjoittelee muiden laivueiden 
kanssa RAS:a täydentäen tais-
telualuksia merellä. Lisäksi har-
joitellaan huollon kokonaisket-
jun toimivuutta. Tällöin materi-
aalin siirretään varastoilta kulje-
tusketjun kautta huoltoaluksille, 
jotka sitten suorittavat varsinai-
sen RAS:n tarvitsijoiden kanssa.

Merivoimallisissa ja/tai kan-
sainvälisissä harjoituksissa har-
joitellaan koko huollon ketjun toi-
mivuutta operatiivisessa tilanne-
kehyksessä, ja RAS:iin lisätään 
rannikkojoukkojen huoltaminen. 

Käytännössä toisen aluk-

sen huoltaminen merellä (RAS) 
on yksi niistä merimiestaidolli-
sista suoritteista, joita jokaisen 
merimiehen tulee osata. Mutta 
erilaiset sääolot ja tilannekehyk-
set sekä erilaiset materiaalit tuo-
vat oman mausteen tähän suo-
ritukseen. Varsinkin kova tuuli 
ja aallokko lisäävät suorituksen 
vaativuutta. Heiluvalla lavetilla 
nosturiohjaajan tulee kyetä si-
joittamaan jopa tuhansien kilo-
jen painoinen materiaali muu-
taman sentin tarkkuudella vas-
taanottavan aluksen kannelle si-
ten, ettei vaurioita synny. Nämä 

Ohjusvene kiinnittynyt huoltoaluksen sivuun. Lastausvalmistelut käynnissä.
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pienet asiat tekevät RAS:sta jos-
kus haasteellisen operaation. 

Huoltolaivueen alukset to-
teuttavat RAS:n pääosin kyl-
kikiinnityksessä. Tällöin aluk-
set kiinnittyvät toisiinsa sivut-
tain normaalien kiinnitysköy-
sien avulla. Valmistelujen jäl-
keen materiaali siirretään huol-
toaluksen nostureilla tai mies-
voimin partaiden ylitse vastaan-
ottavalle alukselle. Aluspolttoai-
neet ja muut nesteet siirretään 
aina pumppujen ja letkujen 
avulla. Letkut kiinnitetään liitti-
millä tankkausputkiin, jonka jäl-
keen huoltoalus pumppaa polt-
toaineen vastaanottavan aluk-
sen tankkeihin. Polttonesteiden 
siirrossa on oltava huolellinen, 
jottei vuotoja pääse syntymään 
eikä tulipalon vaaraa muodostu.

Pääasiallisina huoltoaluk-
sina käytetään laivueen öljyn-
torjunta-aluksia, joiden kansi-
kapasiteetti mahdollistaa suu-
ren materiaalimäärän, ohjusten 
ja miinojen, kuljettamisen sekä 
lastauksen. Lisäksi niiden polt-
toainetankin ovat riittävän suu-

ret, jotta ”nälkäiset” taistelualuset 
saavat riittävästi polttoainetta. 
Monitoimialus AG Louhi (pituus 
71m) kykenee suorittamaan jo-
pa kymmeniä ohjusveneen tank-
kauksia, ennen kuin sen itse tu-
lee käydä täydentämässä. Täy-
dennysten lisäksi huoltoalukset 
kykenevät tarvittaessa tukemaan 
aluksia mm. korjaustoiminnoilla 
ja lääkintäpalveluilla sekä tarvit-
taessa suojapalvelukyvyillä. 

Suurilla laivastoilla on ns. 
täysverisiä huoltoaluksia, jotka 
on tarkoitettu avomeriolosuhtei-
siin. Niiden koko ja samalla huol-
tokyky on kertaluokkaa suurem-
pi kuin huoltolaivueen aluksien. 
Näiden huoltoalusten suorittama 
RAS tapahtuu liikkeessä joko rin-
nakkain tai peräkkäin ajaen. Ma-
teriaali ja henkilöstö siirretään 
aluksien väliin kiinnitettyjen vai-
jereiden avulla vinssaustekniikal-
la. Polttoaine siirretään samoin 
alusten väliin vedetyillä letkuilla. 
Joskus RAS:iin käytetään jopa 
helikopteria. 

Liikkeessä tapahtuva RAS 
on sujuva ja vähemmän rajoit-

teita asettava täydennysmene-
telmä, koska alusten ei tarvit-
se pysähtyä suorituksen ajaksi. 
Rannikkolaivaston aluksista Hä-
meenmaa– luokka on varustet-
tu kansainvälisen yhteensopivuu-
den aikaansaamiseksi RAS lait-
teistolla. Hämeenmaa- luokka 
kykenee vastaanottamaan poltto-
ainetta liikkeessä ulkomaalaisilta 
huoltoaluksilta. Käytännössä tä-
tä toimintaa on harjoiteltu muuta-
man vuoden ajan erilaisissa kan-
sainvälisissä harjoituksissa.

Sodankäynnin nopeutues-
sa ja ulottuvuuden kasvaessa 
on huolto kyettävä suorittamaan 
aikaisempaa nopeammin ja en-
tistä lähempänä operointialuet-
ta siis kauempana manterees-
ta. Poikkeusoloissa merivoimis-
sa merellisen huollon toteuttavat 
merihuoltopataljoonat, jotka ra-
kentuvat normaaliolojen huolto-
pataljoonien/-laivueen rungoille. 
Merihuoltopataljoonat hajautta-
vat toimintansa rannikon tun-
tumaan ja huoltavat taistelevia 
joukkoja joko rannasta (laitureis-
ta) ja/tai toteuttavat RAS:n tais-
telualuksille merellä. Nämä kak-
si erilaista tapaa lisäävät variaa-
tioiden määrä toteuttaa huolto-
täydennykset ja siten vaikeutta-
vat vastustajan kykyä häiritä tai 
lamauttaa huolto. 

Sodankäynnin nopeutues-
sa on myös huollonkin nopeu-
duttava, jotta operatiiviselle toi-
minnalle ei aseteta rajoitteita. 
Huoltoalustoiminta on siis elin-
tärkeä merellä taisteleville aluk-
sille. Tulevaisuus ja tulevat ke-
hittämishankkeet näyttävät mi-
hin suuntaan huoltoalustoimin-
ta tulee kehittymään.

Ohjus RAS käynnissä,
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K eskustelemassa Ran-
nikkoprikaatissa pal-
velevat upseerikoke-

las Atte Isoaho, kersantti Alek-
si Aaltonen ja alikersantti Mar-
kus Mikkola.

Varusteet ovat kehittyneet

Heti kättelyssä sovimme, et-
tä emme keskustele logistiikas-
ta käsitteenä ja määritelmänä, 
vaan keskitymme käytännönlä-
heisemmin huoltoon, jonka asi-
akkaita varusmiehet päivittäi-

sessä palveluksessaan ovat. Ali-
kersantti Markus Mikkola, joka 
palvelee Rannikkoprikaatin va-
rusmiestoimikunnan eli Meriso-
tilastoimikunnan puheenjohtaja-
na kommentoi, että huolto ei ole 
päällimmäisenä varusmiesten 

Logistiikkaa
varusmiesten silmin

Varusmies on mies, joka on varustettu sotavarustuksella, ja jota koulutetaan sodan 

ajan tehtävään. Huollon tehtävänä on tukea tätä prosessia. Marssiiko armeija vat-

sallaan, annetaanpa varusmiestensä itse kertoa.

Tatu Vartiainen
Yliluutnantti Tatu Vartiainen palvelee kanslian päällikkönä  
Rannikkoprikaatin henkilöstöosastolla.

Teem
a
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keskusteluissa, joskin onnistu-
misista ja etenkin kömmähdyk-
sistä kyllä kuulee juttuja.

– Varusvaihto sujuu hyvin, 
mutta aina oikean kokoisia va-
rusteita ei ole saatavilla, aliker-
santti Mikkola toteaa omiin ko-
kemuksiinsa perustuen. – Esi-
merkiksi pitkä varusmies kaipai-
si välillä isompia t-paitoja, kuin 
mitä on tarjolla, hän selvittää 
pientä kritiikkiään vaatetushuol-
lolle. Ihan metsään ei selvästi-
kään ole menty, koska miehen 

lause jatkuu: – Henkilökunta va-
rusvarastolla on yleensä hyvällä 
tuulella ja palvelee varusmiehiä 
positiivisella asenteella.

Varusmiehet tuntuvat ole-
van pääosin tyytyväisiä puhtai-
den varusteiden vaihtorytmiin. 
– Joskus pyykinvaihto on jäänyt 
pois viikko-ohjelmasta, mutta 
varastolle on aina päässyt, kun 
on sopinut asiat yksikön päässä, 
upseerikokelas Isoaho kiittelee.

Harjoituksissa pyykinvaih-
toja ei ole ollut, mutta suh-

teellisen lyhyissä harjoituksis-
sa tätä ei ole pidetty ongelma-
na. – Huoltopalvelujoukkuees-
sa olemme tosin osana sodan 
ajan tehtäväämme harjoitelleet 
pyykinvaihdon maastossa, ker-
too huollon koulutuksen saanut 
kersantti Aleksi Aaltonen.

Itse taistelijan varustus ke-
rää kiitosta koko kolmikolta: – 
Olen keskustellut isäni kanssa 
ja olemme verranneet kahdelle 
eri sukupolvelle jaettua varus-
tusta keskenään. Nykyisin jae-
taan paljon enemmän varustei-
ta, eikä maastossa tarvitse enää 
kastua eikä liioin palella, koke-
las Isoaho summaa varustuk-
sen kehittymistä vuosikymme-
nien aikana.

Erityisesti poikia puhuttaa 
tammikuun saapumiserän myö-
tä Upinniemessä käyttöön saa-
tu uusi kantolaite reppuineen. 
Pöydän ympärillä haastatteli-
ja mukaan lukien ei tunnettu 
haikeutta edellisen sukupolven 
taisteluvyön ja repun perään.

Huollon koulutus tuottaa 
osaavaa reserviä

Kersantti Aleksi Aaltonen on 
saanut aliupseerin erikoiskoulu-
tuksen Panssariprikaatissa, jos-
sa käytiin läpi laajasti huollon eri 
lajit ja niihin kuuluvia yksityis-
kohtia. Kotivaruskuntaan pa-
luun jälkeen Aaltonen on pääs-
syt kouluttamaan paitsi alok-
kaita, myös suunnittelemaan ja 
johtamaan huollon järjestelyjä 
sotaharjoituksissa.

– Huoltopalvelujoukkuees-
sa parasta on se, että pääsem-
me aidosti harjoittelemaan so-
dan ajan tehtäväämme koko 
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ajan, Aaltonen iloitsee. – Esi-
merkiksi kranaatinheittimistön 
harjoituksissa ei varmasti am-
muta koko ajan kovilla ampu-
matarvikkeilla, mutta me sen si-
jaan huolehdimme komentopai-
kasta viestiyhteyksineen , suun-
nittelemme ja toteutamme huol-
lon järjestelyjä omassa joukos-
samme, hän jatkaa.

Kouluttajat ovat antaneet 
myös sopivassa suhteessa tilaa 
tulevan reserviläisen harjaantua 
omiin tehtäviinsä: – Olen itse-
näisesti saanut johtaa ja suunni-
tella oman joukkoni toiminnan, 
kersantti Aaltonen toteaa tyyty-
väisenä uskoen olevansa reilun 
kuukauden päästä valmis siirty-
mään merivoimien osaavaan re-
serviin.

Ruoka puhuttaa

Keskustelumme kääntyy ar-
meijassa tarjottavaan ruokaan. 
Haastan kolmikon pöydän ää-
ressä pohtimaan tovin huoltoa 
tältä kantilta.

– Varusmiesten tulisi ym-
märtää, että muonitukseen käy-
tettävä rahamäärä on rajallinen, 
kersantti Aaltonen toteaa ja viit-
taa myös koulutuksensa kautta 
saamiinsa kokemuksiin. – Lei-
jona Catering on silti onnistu-
nut suunnittelemaan ruokalis-
tan varsin hyvin, hän kiittelee. 

Hän silti kannustaisi har-
kitsemaan ruokien maustamista 
uudelleen: – Pienin keinoin ruo-
asta saisi vieläkin maukkaam-
paa, kersantti Aaltonen haastaa 
Leijona Cateringin Kuopion koe-
keittiön kokit.

Maastossa ruoanvalmis-
tus tapahtuu vähän vapaam-

min kuin isoissa varuskuntara-
vintoloissa. – Ainakin itse olen 
antanut muonitusryhmälleni va-
pauksia vähän soveltaa resepte-
jä, kersantti Aaltonen kertoo ja 
paljastaa leiriruoan maistuvan 
monille paremmin myös sen 
takia, että ruoan kalorimäärää 
maastossa nostetaan varuskun-
taruokailuun verrattuna.

Upinniemen varuskuntara-
vintola henkilöstöineen saa kii-
tosta: – Henkilöstö palvelee va-
rusmiehiä hyvin ja ystävällises-
ti, alikersantti Mikkola mainos-
taa. Kommunikointi linjaston yli 
toimii selvästi hyvin ja taitaa pe-
rustua vanhaan totuuteen: met-
sä vastaa niin kuin sinne huu-
taa. - Varuskuntaravintolan hen-
kilöstön positiivinen asenne va-
rusmiehiä kohtaan piristää päi-
vää, Mikkola kiittelee.

Sotilaskotia pojat pitävät 
kohtuullisessa määrin puolus-
tusvoimien muonitushuoltoa 
täydentävänä: – Sotkun pizzalla 

voi välillä kohottaa mielialaansa, 
mikä ei suinkaan tarkoita, että 
ruoka varuskuntaravintolassa 
olisi ollut huonoa. Pienillä nau-
tinnoilla on oma merkityksenä 
jaksamisessa.

Lääkinnälliset palvelut 
ovat hyvin saatavilla

Varusmiehille tarjottava tervey-
denhoito saa varusmiestrioltam-
me kiitosta. Erityisesti hammas-
lääkärinpalveluihin sekä erikois-
sairaanhoitoon pääsee suhteel-
lisen nopeasti, jos tarvetta on.

Sitä vastoin aamuvastaan-
ottojen pitkät jonot eivät ilahdu-
ta varusmiesjohtajia, vaan päin-
vastoin he näkevät pienen riskin 
siinä, että terveysaseman ”kan-
ta-asiakkaat” voivat joissain ti-
lanteissa anastaa huomioin hoi-
toa enemmän tarvitsevilta.

– Onhan se vähän hassua, 
että erään laskelman mukaan 
terve aikuinen hakeutuu lääkä-
rin vastaanotolle ehkä puolitoista 

Logistiikan hiljainen vallankumous
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kertaa vuodessa, mutta täällä jot-
kut haluavat tavata lääkärin yh-
tä monta kertaa viikossa, miehet 
tuumivat. Positiivisina miehinä 
kolmikkomme on kuitenkin löy-
tänyt tällekin ilmiölle diplomaat-
tisen ilmaisun, joka lanseeratta-
koon tässä ja nyt: ”ylikäyttö”.

Kokonaisuudessaan ter-
veydenhoito saa silti hyvät pis-
teet varusmiehiltä. – Esimerkik-
si merisotilastoimikunnalle ei ole 
minun puheenjohtajakauteni ai-
kana kertaakaan valitettu terve-
ysaseman palveluista, aliker-
santti Mikkola kertoo.

Upinniemi pärjää 
varuskuntavertailussa

Upseerikokelas Isoaho on pal-
vellut varusmiespalveluksensa 
ensimmäisen puoliskon Santa-
haminassa ja Haminassa ennen 
kuin siirtyi varusmiespapiksi 
Upinniemeen. Hänen mukaan-
sa Upinniemi ei häviä huollon 
järjestelyjen osalta mitenkään 
kahdelle muulle varuskunnalle. 

Yhdessä asiassa mennään 
hänen mukaansa jopa ”kilpaili-
joiden” edelle: – Upinniemes-
sä varuskunta on todella hyvin 
hoidettu. Paikat eivät repsota ja 
alueet ovat siistejä, Isoaho kiit-

telee Upinniemeä, jota tämän-
kin lausunnon puoltamana voi-
daan pitää Suomen kauneimpa-
na varuskuntana.

Ruokailuiden ja pyykin-
vaihdon porrastukset saivat kai-
kilta kolmelta kiitosta. Samalla 
katseet mahdollisiin haasteisiin 
kääntyivät varusmiesjohtajiin it-
seensä: – Jokaisen pitäisi muis-
taa, että on tärkeää noudattaa 
annettuja aikatauluja. Jos myö-
hästyy, niin kaikki seuraavana jo-
nossa olevat myöhästyvät myös, 
kokelas Isoaho muistuttaa.

Kokelas Isoaho nostaa 
konkreettisen huollon rinnalle 
myös henkisen hyvinvoinnin, jo-
ta hän pitää Upinniemessä esi-
merkillisesti toteutettuna. - So-
tilaspastorimme, sosiaalikuraat-
torimme ja monet esikunnan 
henkilöstöstä ovat aidosti kiin-
nostuneita varusmiesten hyvin-
voinnista ja auttavat jaksamaan 
palveluksen läpi. – Tiedän, et-
tä kriisitukiryhmä on käsketty 
jokaiseen varuskuntaan, mutta 
esikuntapäällikön oma innostus 
tähän toimintaan on Upinnie-
messä nostanut henkisen hy-
vinvoinnin tukipalvelut uudel-
le tasolle, kokelas Isoaho ker-
taa havaintojaan varusmiespa-

pin näkökulmasta.
Kysyttäessä kouluarvosa-

naa huollon palveluille, päätyy 
kolmikko yksimielisesti vahvaan 
kahdeksikkoon. Se on vahva 
tunnustus logistiikan ja huollon 
toimijoiden päivittäiselle puur-
tamiselle varusmiesten hyväk-
si. Numero on myös huomatta-
vasti parempi, kuin varusmies-
ten kotiutuskyselyiden pohjalta 
voisi olettaa.

– Kotiutuvien varusmiesten 
pitäisi suhtautua vakavammin 
kotiutuskyselyihin, alikersant-
ti Mikkola opastaa ja korostaa 
jokaisen vastaajan velvollisuutta 
todellisen ja rehellisen mielipi-
teensä avulla kehittää toimintaa.

– Huolto on sitä paitsi sel-
lainen kokonaisuus, että kun 
siinä jokin asia menee pieleen, 
niin keskustelu on usein kii-
vasta, kersantti Aaltonen tote-
aa ja arvelee ison enemmistön 
kuuluvan mielipiteineen tyyty-
väiseen, mutta hiljaiseen jouk-
koon. – Hyvin toimivaa huoltoa 
pidetään jotenkin itsestäänsel-
vyytenä eikä siitä juuri palautet-
ta anneta, vaikka aihetta usein 
olisikin, Aaltonen päättää.

Tähän analyysiin tekee 
mieli uskoa.

Logistiikan hiljainen vallankumous
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L aajentuneen kumppa-
nuuden myötä Millogin 
organisaatioon perustet-

tiin neljäs toimiala, Merijärjestel-
mät, jonka toiminnasta vastaa toi-
mialajohtaja Risto Pullinen.  Uusi 
toimiala tuottaa Merivoimien ma-
teriaalin kunnossapidon ja muita 
elinjaksopalveluita kaikille Meri-
voimien joukko-osastoille. Käyt-
töhuollon toiminnot Merivoimat 
tuottaa edelleen itse. 

Merijärjestelmät toimialan 
henkilöstön perustan muodos-
taa liikkeenluovutuksella siirty-
neet entisten Pansion ja Upin-
niemen kunnossapitokeskusten 
henkilökunta. Millogin Pansion 
yksikön päällikkönä toimii Juha 
Reivolahti. Siirtyneen henkilös-
tön lisäksi Millog rekrytoi viime 
syksyn aikana uudelle toimialalle 
yli 20 uutta työntekijää.  Merivoi-
mien keskusvarastosta siirtyneitä 
henkilöitä työskentelee Merijär-
jestelmien materiaalin logistiikan 
parissa 20 henkilöä. Millogin yli 
tuhannen hengen henkilöstöstä 
130 henkeä tuottaa päätoimi-
sesti palveluja Merivoimille. 

Millogin keskeinen yhteis-
työkumppani Merivoimien ma-

teriaaliin liittyen on vuoden alus-
sa toimintansa käynnistäneen 
Logistiikkalaitoksen Järjestelmä-
keskuksen Merijärjestelmäosas-
to. Kiinteää yhteistyötä tehdään 
myös Merivoimien Esikunnan 
huolto-osaston kanssa.

Toiminnan perustana 
vuosityöohjelma

Millogin kunnossapitotoiminta 
perustuu hyvään ennakkosuun-

nitteluun.  Kalenterivuoden al-
kupuolella käynnistetään vuo-
sityösuunnittelu, jossa määrite-
tään seuraavan vuoden kunnos-
sapitotarpeet ja varataan tarvit-
tavat resurssit. Perusteet Meri-
voimien kunnossapidon suun-
nittelulle antaa Logistiikkalai-
toksen Merijärjestelmäosasto. 
Vuosityösuunnitelma valmistuu 
syksyllä, jonka jälkeen se kat-
selmoidaan ja hyväksytään vuo-

Millogista Merivoimien 
strateginen kumppani
Puolustusvoimauudistukseen liittyvien rakenteiden muutosten ja uusien toiminta-

prosessien käyttöönoton yhteydessä Puolustusvoimien ja Millog Oy:n strategista 

kumppanuutta laajennettiin vuoden 2015 alussa.

Risto Pullinen ja Aki Honkanen
Toimialajohtaja Risto Pullinen ja Asiakkuuspäällikkö Aki Honkanen, Millog Oy

Asentaja työssään Rauma-luokan mastossa.

Logistiikan hiljainen vallankumous
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sityöohjelmaksi.  Sekä Millogin 
omien resurssien että alihan-
kintaverkoston kuormitus suun-
nitellaan ja aikataulutetaan en-
nakoivan kunnossapidon osal-
ta vuosityöohjelman perusteel-
la. Korjaavaan kunnossapitoon 
varataan kokemusperäiseen tie-
toon nojautuen tarpeelliset re-
surssit. Korjaavaa kunnossapi-
toa ei voida aikatauluttaa samal-
la tavalla kuin ennakkohuoltoja, 
mutta historiatiedon perusteel-
la voidaan keskittää resurssiva-
rauksia niihin ajankohtiin, jolloin 
korjaustoimintaa on eniten tar-
vittu. Merivoimien osalta tarve 
keskittyy luonnollisesti purjeh-
duskauteen.

Merivoimien kunnossapi-
don osuus vuoden 2015 vuosi-
työohjelmassa suunniteltiin poik-
keavalla menettelyllä, koska siir-

tyvä henkilöstö oli Merivoimien 
palveluksessa vuoden 2014 lop-
puun saakka.  Vuosityösuunnit-
telu toteutettiin syksyn 2014 ai-
kana nopeutetulla aikataulul-
la muiden töiden ohessa, jolloin 
silloisten Merivoimien kunnossa-
pitokeskusten henkilöstö joutui 
venymään vanhan ja tulevan or-
ganisaation antamien tehtävien 
suorittamisessa. Tästä selvittiin 
kuitenkin hyvin, ja vuosityöoh-
jelman toteutus etenee suunni-
telman mukaisesti. 

Merivoimien esikunnan 
johdolla joukko-osastot, Meri-
järjestelmäosasto ja Millog Oy 
ovat käynnistäneet vuosien 
2016 -17 Merivoimien käyttö- 
ja huoltosuunnitelman laatimi-
sen, joka antaa osaltaan pe-
rusteet vuoden 2016 vuosityö-
suunnitteluun. 

Kunnossapidon lisäksi Mil-
log hoitaa myös vastuullaan ole-
van materiaalin varaosahankin-
nat. Varaosien hankinta toteute-
taan oman prosessinsa mukai-
sesti. Merkittävin ero kunnos-
sapitoprosessiin on, että vuosi-
suunnittelun mukaiset varaosa-
hankinnat toteutetaan kahden 
kalenterivuoden aikana.

Asiakkuuspäällikkö toimii 
Merivoimien ja Millogin 
välisenä linkkinä

Millogin toimintamalliin kuuluu 
alueellinen asiakkuuspäällikkö-
organisaatio. Asiakkuuspääl-
likköt toimivat vastuualueillaan 
Millogin asiakkaiden paikalli-
sina yhteyshenkilöinä.  Millog 
on asettanut Merivoimia pal-
velemaan puolustushaarakoh-
taisen asiakkuuspäällikön, joka 

Huoltotyöt käynnissä aluksen ohjaamossa.
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vastaa yhteydenpidosta kaikkiin 
Merivoimien joukko-osastoihin, 
osallistuu Merivoimien materi-
aalin kunnossapidon vuosityö-
suunnitteluun, palvelujen ke-
hittämiseen sekä poikkeusolo-
jen suunnitteluun.  Asiakkuus-
päällikön tehtävää hoitaa Meri-
voimista Millogin palvelukseen 
siirtynyt Aki Honkanen. 

Millog ja Merivoimien jouk-
ko-osastot ovat aloittaneet vuo-
den 2015 alusta yhteistoimin-
nan kumppanuussopimuksessa 
sovitulla tavalla. Kuukausittain 
osapuolet ovat tavanneet asiak-
kuuspäällikön johdolla tuotan-
tokokouksissa, joissa vuosityö-
ohjelman työt on raportoitu ja 
tarkastettu. Kunnossapidon toi-
mintaa on suunniteltu myös Me-
rivoimien johtamissa kunnossa-

pidon koordinointikokouksissa, 
joissa on annettu perusteita voi-
massa olevan vuosityöohjelman 
muutoksille. 

Poikkeusolot

Kumppanuussopimuksessa ja 
sotataloussopimuksessa on mää-
ritetty Millog Oy:n vastuut joukko-
tuotannosta, koulutuksesta sekä 
poikkeusolojen yhteistoiminnasta. 
Millog kouluttaa Merivoimien jär-
jestelmien kunnossapidon henki-
löstöä PVLOGL:n ja Merivoimien 
kanssa. Koulutuksesta ja siihen 
liittyvistä harjoituksista sovitaan 
vuosityösuunnittelun ja palvelu-
tarvekartoituksen yhteydessä.

Millog osallistuu poikkeus-
olojen suunnitteluun PVLOGL:n 
ohjauksessa. Millogin toiminta 
integroidaan tukemaan Merivoi-

mien huoltojärjestelmää. Yrityk-
sen henkilöstöä sijoitetaan kun-
nossapidon kenttähuoltojoukkoi-
hin erikseen sovitulla tavalla ja 
henkilöstöä voidaan tarvittaessa 
määrätä kertausharjoituksiin tai 
ylimääräiseen palvelukseen.

Hyvää yhteistyötä

Laajentuneen kumppanuuden 
ensimmäinen toimintavuosi on 
hyvässä vauhdissa. Toiminta 
on käynnistynyt suunnitellus-
ti. Perustan hyvälle yhteistyölle 
on luonut huolellinen yhteinen 
suunnittelutyö, molemminpuo-
linen ammattimainen asenne, 
läpinäkyvyys ja luottamus. En-
simmäisen toimintavuoden kes-
keisiä tavoitteita ovat toiminnan 
vakauttaminen ja luvatun palve-
lusuoritteen toteuttaminen. 

Logistiikan hiljainen vallankumous
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K ylmän sodan aikana 
Neuvostoliiton laivas-
ton alukset purjehti-

vat säännöllisesti läheltä Nor-
jan aluevesiä siirtyessään tak-
tisiin asemiin Atlantille. Alukset 
olisivat voineet helposti tehdä 
90 asteen suunnanmuutoksen 
kohti Norjaa ja edetä nopeas-

ti sen aluevesille. Norjan meri-
puolustus oli sen vuoksi raken-
nettava niin, että vihollista vas-
taan kyettiin taistelemaan omilla 
rannikkovesillä. Siksi Norjan ku-
ninkaallinen laivasto tarvitsi oh-
jusjärjestelmän, joka pystyi te-
hokkaasti tunnistamaan vihollis-
kohteet myös rikkonaisella ran-

nikkovyöhykkeellä. 
Varsin pian tultiin siihen tu-

lokseen, että tähän ei päästäi-
si tutkateknologiaan perustu-
vien hakupäiden avulla. Tämä 
havainto johti siihen, että kehi-
tystyössä päädyttiin infrapuna-
hakupäähän, joka pystyi erot-
tamaan alukset taustavälkkees-
tä lämpökontrastin avulla. Tek-
nologian kehittämisestä on vas-
tannut Norjan puolustusvoimien 
tutkimuslaitos FFI yhteistyössä 
merivoimien ja Kongsberg De-
fence Systemsin kanssa. 

Kehitystyön tuloksena lan-
seerattiin Penguin-pintatorjun-
taohjus, joka säilyi merivoimien 
pääasiallisena asejärjestelmä-
nä 1970- luvun alkupuolel-
ta 1990-luvun puoliväliin asti. 
Penguin- ohjuksesta onkin tul-
lut laivastojen helikoptereiden 

Älykästä infrapunateknologiaa 
vastaamaan 2000-luvun haasteisiin
Taustaa Norjasta - miksi infrapunateknologia?
Norjan rannikkoa rikkovat jyrkkäreunaiset ja kapeat vuonot, ja sitä täplittää kymme-

nistä tuhansista saarista ja luodoista koostuva saaristo. Rannikko on hyvin mutkit-

televa, ja rantaviivan pituus vuonot ja saaret mukaan luettuna on peräti 83 000 kilo-

metriä. Sijainti Pohjois-Atlantin ja Barentsinmeren äärellä tarkoittaa myös sitä, että 

Atlantin valtameren ja Venäjän Kuolan niemimaan välinen tärkein meriväylä kulkee 

Norjan editse. 

Tommi Malinen
Managing Director Kongsberg Defense oy

Norjan rannikkovesiä.

36



suosikkiohjus kaikkialla ympä-
ri maailmaa. 

Kylmän sodan jälkeinen aika 

1990-luvun alkupuolella Nor-
jan laivastostrategian painopiste 
siirtyi kansallisista kansainväli-
siin operaatioihin. Norjan kunin-
kaallisen laivaston yksiköt toimi-
sivat tulevaisuudessa eri puolil-
la maailmaa osana NATO:n tai 
YK:n johtamia operaatioita, jo-
ten kävi ilmeiseksi, että Pengui-
nin 18 meripeninkulman kanta-
ma ei enää riittäisi. Silti minkä 
tahansa seuraavan sukupolven 
aluksiin valittavan uuden asejär-
jestelmän oli edelleen pystyttä-
vä tunnistamaan kohteet myös 
kotimaan rannikkovesillä. Tehtä-
vänä oli hankkia uusi asejärjes-
telmä, joka täyttäisi kaikki meri-
voimien asettamat vaatimukset. 

Pikainen selvitys merimaa-
liohjusten markkinoista osoitti, 
että suurin osa pitkän kanta-

man pintatorjuntaohjuksista pe-
rustui vankasti 1970-luvun tek-
nisiin ratkaisuihin. Tutkahakui-
set ohjukset olivat kaikki peräi-
sin kylmän sodan ajalta, ja vaik-
ka niitä kaikkia on sittemmin ke-
hitetty edelleen, perusarkkiteh-
tuuri on noin neljän vuosikym-
menen takaa. 

Kuvaavaa on, että nämä 
ohjusjärjestelmät syntyivät en-
nen häiveteknologian aikakaut-
ta. Tämä ilmenee kahdella ta-
valla: ensinnäkin ohjusten ae-
rodynaamista muotoilua ei ole 
optimoitu tutkavasteen mini-
moimiseksi tai infrapunasäteilyn 
vaimentamiseksi. Toiseksi maa-
linhaku perustuu niissä aktiivi-
seen tutkasignaaliin, joten oh-
juksen lähestymisestä saadaan 
aina ennakkovaroitus. 

Lisäksi tämä ohjustyyppi 
syntyi aikakautena, jolloin maa-
lina oli yleensä laiva, jolla oli iso 
tutkapinta-ala ja joka operoi ver-

raten välkkeettömässä ympäris-
tössä avomerellä. Useimmiten 
kyseessä oli selkeä uhkaske-
naario, joten maalin hakeminen 
oli varsin suoraviivainen proses-
si, jota ei liiemmin säädelty tiu-
koilla voimankäytön säädöksil-
lä (Rules of Engagement, RoE). 
Kävi selväksi, että Norjan oli 
kehitettävä oma ohjustyyppin-
sä pystyäkseen vastaamaan tu-
levaisuuden vaatimuksiin. 

Uutta ajattelua kaivattiin 

Norjalaisen Kongsberg Defence 
Systemsin kehittämä Naval Stri-
ke Missile (NSM) on täysin uusi, 
kaukovaikuttamisen järjestelmä, 
joka on nimenomaan suunnitel-
tu vastaamaan 2000-luvun me-
rivoimien pintatorjunnan tarpei-
siin. Sen huippunykyaikainen 
suunnittelu täyttää etulinjan 
käyttäjän tarkkuutta, tunkeu-
tumiskykyä ja tuhovaikutusta 
koskevat vaatimukset ja merkit-

Naval Strike Missile (NSM).
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see huomattavaa edistysaskelta 
markkinoita pitkään hallinneisiin 
aiemman sukupolven pintator-
juntaohjauksiin verrattuna. 

NSM on ensimmäinen pin-
tatorjuntaohjusjärjestelmä, joka 
on lähtökohtaisesti suunniteltu 
sekä avomeri- että rannikkovesi-
käyttöön ja vaikuttamaan tehok-
kaasti myös maamaaleihin. Li-
säksi siinä on hyödynnetty kaik-
kein viimeisimpiä teknologioita, 
jotka auttavat varmistamaan 
kohteen tuhoamisen. 

Suunnittelussa on myös 
otettu huomioon, että uhkien 
luonne, operatiivinen toimin-
taympäristö ja sodankäynnin 
yleiset tarpeet ovat kaikki muut-
tuneet. Nykyään merivoimien 
viholliskohteet ovat erittäin to-
dennäköisesti pienen tutkapin-
ta-alan häivekohteita, jotka pyr-
kivät piiloutumaan kauppa-alus-
ten joukkoon. 

Näissä oloissa tarvitaan 

kykyä havaita, luokitella ja erot-
taa vihollisalukset muista, mikä 
ei tutkahakutekniikalla onnistu. 
Siksi NSM-ohjuksessa käyte-
tään pitkälle kehitettyä hahmon- 
tunnistavaa infrapunahakupäätä 
ja älykästä kuvankäsittelytekno-
logiaa, joilla varmistetaan suo-
rituskyky nykypäivän vaativissa 
skenaarioissa. 

Vaatimukset 

Norjan NSM:n kehitystyötä oh-
jaavana vaatimuksena oli itse-
näisesti toimiva, erinomaisen 
erottelukyvyn omaava, pitkän-
kantaman pintatorjuntaohjus, 
joka kykeni tunnistamaan koh-
teet ja välttämään tehokkaas-
ti vihollisen vastatoimet, oli te-
hokas sekä avomerellä että 
kiintomerkkialueella ja helpos-
ti muunnettavissa erilaisille lau-
kaisualustoille. Muita vaadittu-
ja ominaisuuksia olivat keve-
ys, suuri tuhovaikutus, alhaiset 

elinkaarikustannukset ja help-
po asennus erilaisille laukaisu-
alustoille. 

Kun mikään saatavina ole-
vista merimaalien torjuntaan 
tarkoitetuista ohjusjärjestelmis-
tä ei kyennyt täyttämään näitä 
vaatimuksia, Kongsberg Defen-
ce Systems kehitti uuden älyk-
kään ja taistelukelpoisen oh-
jusjärjestelmän, jossa yhdistyi 
erinomaiset häiveominaisuu-
det ja säädeltävä aliääninope-
us (Mach 0,6-0,95), erinomai-
nen liikehtimiskyky, pitkä kan-
tama (>200 km), datafuusioon 
perustuva tarkkuusnavigointiky-
ky ja selektiivinen maaliin ha-
keutuminen. 

KDS:n suunnitteluryhmä 
käytti paljon aikaa ideoides-
saan keinoja välttää alusten ker-
roksittaiset vastatoimet. Ongel-
maa lähestyttiin viidellä tavalla 
siten, että minimoitiin ohjuksen 
tutka- ja infrapunaheräte, mah-

NSM-ohjuksen osuman tuhovaikutus.
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dollistettiin äärimmäisen mata-
la lentoprofiili, käytettiin erot-
telukyvyltään erinomaista hah-
montunnistavaa passiivista inf-
rapunahakupäätä ja varmistet-
tiin ohjuksen ketteryys lähesty-
misvaiheessa sekä ohjushyök-
käyksen tehokas valmistelu ja 
tarkkuusnavigointi, joiden avul-
la voitiin ohjelmoida monimut-
kaisia lentoratoja ohjuksen var-
sinaisen maalin salaamiseksi ja 
ohjata useita ohjuksia maaliin 
täsmälleen samanaikaisesti. 

Minimoitu havaittavuus ja 
kyky lentää hyvin lähellä me-
renpintaa takaavat sen, et-
tä NSM-ohjus voidaan havai-
ta vasta muutama sekunti en-
nen osumaa, missä vaiheessa 
se on jo ehtinyt tunkeutua il-
matorjuntaohjusten toimintasä-
teen sisäpuolelle. Lisäksi ohjuk-
sen erinomainen aerodynaami-
nen muotoilu ja tehopainosuh-
de (>1) mahdollistaa satunnai-
sen liikehtimisen suurilla kiihty-
vyyksillä, joilla voidaan välttää 
lähitorjuntajärjestelmät (CIWS). 

Yhtä tärkeä komponent-
ti on erittäin erottelukykyinen, 
kaksikaistainen, vakautettu 
hahmontunnistava infrapuna-
hakupää, jolla voidaan havaita, 
luokitella ja valita kohteita sekä 
avo- merellä että kiintomerkki-
alueella ja myös esimerkiksi sa-
tamassa. Erinomaisen kohteen 
tunnistuskyvyn ohella passiivi-

nen toimintaperiaate edelleen 
parantaa ohjuksen häiveomi-
naisuuksia. 

Häivekohteiden 
tuhoamiskyky 

Ehkä tärkein infrapunahaku-
pään tarjoama etu on kyky ha-
vaita ja tuhota kohteita, joiden 
tutkapinta-ala on erittäin pie-
ni. Siinä missä pinta-alukset 
ennen muodostivat tutkahaku-
päille verraten suurikokoisen ja 
helposti erottuvan maalin, jatku-
vasti yleistyvät tutkapinta-alaa 
pienentävät teknologiat (kuten 
rungon/ylä- rakenteen muotoi-
lu, tutkasignaaleja läpäisevien 
komposiittirakenteiden ja tut-
kasäteitä absorboivien pinnoit-
teiden käyttö) tarkoittavat, että 
nykyaikaisen fregatin tutkapin-
ta-ala voi jäädä yhtä pieneksi 

kuin kalastusaluksella. 
Vaikka tutkahakupäätek-

nologia on kehittynyt vuosien 
saatossa, tosiasia on, että uu-
den tutkapinta-alaltaan pie-
nen alusluokan esiinmarssi vai-
keuttaa kohteiden havaitsemis-
ta huomattavasti. Lisäksi koh-
teen tunnistus on käytännössä 
mahdotonta, mikä on merkittä-
vä heikkous nykypäivän jatku-
vasti kiristyviä voimankäyttö-
määräyksiä (RoE) ajatellen. 

NSM:ssä käytetty moder-
ni infrapuna- ja hahmontunnis-
tusteknologia vastaa pienen tut-
kapinta-alan kohteiden asetta-
maan haasteeseen, sillä ohjus 
”näkee” kohteen ja muodos-
taa siitä kuvan, joka perustuu 
aluksen kahdella aallonpituus-
alueella mitattuun lämpöherät-
teeseen. 

NSM-pintatorjuntaohjuksen laukaisu rannikko-ohjuspatterista.

Automaattinen kohteen tunnistus: NSM-ohjuksen hakupään havaitsema ja tunnistama FREMM-luokan fregatti.
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Koska infrapunahakupää 
ei toimi radiotaajuudella, NSM 
on täysin immuuni radiotaajui-
sille harhamaaleille kuten silpul-
le ja soppiheijastimille. Myös-
kään aktiiviset kohteen ulko-
puoliset elektroniset harhamaa-
lit tai aluksen häirintälähettimet 
eivät vaikuta lainkaan NSM-oh-
jukseen. 

Alusten infrapunavasta-
toimet ovat epäilemättä kehit-
tyneet jonkin verran vuosien 
myötä. NSM pystyy kuitenkin 
välttämään myös modernit inf-
rapunaharhamaalit. Ensinnä-
kin ohjus on aina havaittavissa 
niin myöhäisessä vaiheessa, et-
tei vastatoimille jää juuri aikaa. 
NSM on läpäissyt kaikki Na-
ton SWG4-testit. Toiseksi, vaik-
ka infrapunaharhamaaleja käy-
tettäisiinkin, NSM:n pitkälle ke-
hitetty vastatorjuntalogiikka ky-
kenee silti erottamaan todellisen 
maalin häirinnästä. Ohjus ”nä-
kee” kohteet ja seuraa niitä ja 
muodostaa niistä lämpöherät-
teeseen perustuvan korkeareso-
luutioisen kuvan. Älykkäät suo-
datusalgoritmit ja kapeat seu-
rantaportit takaavat, että järjes-
telmää ei voi huijata infrapuna-
harhamaaleilla. 

Ohjuksen ominaisuuksiin 

kuuluu automaattinen kohteen- 
tunnistus (Automatic Target Re-
cognition - ATR), jonka avulla se 
pystyy täsmällisesti erottamaan 
eri alusluokat toisistaan. Omi-
naisuuksiin kuuluu myös kirjas-
to, johon on määritetty kunkin 
alusluokan optimaaliset osuma-
pisteet. 

Uusia ratkaisuja 

NSM:n aerodynaaminen muo-
toilu on yksi keino, jolla tutkalla 
havaittavuutta on pystytty pie-
nentämään. Komposiittimateri-
aaleista valmistettu ja huolella 
muotoiltu runko vähentää tutka-
pinta-alaa huomattavasti. 

Ohjuksen pitkälle kehitet-
tyyn navigointijärjestelmään 
kuuluu inertiayksikkö maaston 

pinnanmuodostusta kuvaavine 
karttatietokantoineen ja sen tu-
kena toimiva Mil-GPS-vastaan-
otin, josta ohjus ei kuitenkaan 
ole mitenkään riippuvainen. 

Navigointijärjestelmän tark-
kuuden ansiosta ohjus pystyy 
lentämään mutkikkaita lento-
ratoja, joihin kuuluu suuri mää-
rä x-, y- ja z-akseleihin ja maas-
ton sekä meren yläpuoliseen 
lentoaikaan perustuvia reittipis-
teitä. Lisäksi ohjus käyttää GPS- 
paikannusta hakupään apuna 
iskiessään kiinteisiin maamaa-
leihin. Hahmontunnistava inf-
rapuna- ja ATR-teknologiat pa-
rantavat tarkkuutta entisestään. 

Ammunnan valmistelu 
voidaan tehdä automaattises-
ti, puoliautomaattisesti tai ma-
nuaalisesti graafisen käyttöliit-
tymän avulla. Valinnaisiin pa-
rametreihin kuuluvat lentoai-
ka, ohjuksen havaituksi tulemi-
sen pienin todennäköisyys, lä-
hestymissuunta, etsintäalueen 
laajuus, hyökkäyksen rajaus ja 
hyökkäys-/lentokieltoalueet ja 
usean ohjuksen yhteishyökkäys. 

NSM:ssä on täysin uusi ti-
taanista valmistettu 120 kg:n 

NSM-ohjuksessa on komposiittirunko.

Osumakohdan valinta tehostaa tuhovaikutusta.
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taistelulataus, joka on varustettu 
ohjelmoitavalla monitoimisytyt-
timellä. Rakenteen ja ohjelmoi-
tavuuden avulla voidaan saa-
vuttaa merkittävästi suurikokoi-
sempaa latausta vastaava tuho-
vaikutus, jota voidaan edelleen 
tehostaa operaattorin määrittä-
mällä tarkalla osumakohdalla. 

Ohjuksen paino on 407 kg 
ja pituus 3,96 m, joten se on 
merkittävästi kevyempi ja pie-
nikokoisempi kuin mikään muu 
pintatorjuntaohjus. Vakiomalli-
seen alustajärjestelmään kuu-
luu neljän ohjuksen laukaisu-
alusta, joka voidaan asentaa 
yhtä helposti kannelle tai kan-
nen alle (jolloin alustaa kohote-
taan vain laukaisua varten). Al-
haisen painon ja asennuksen 
vaatimien vähäisten muutosten 
ansiosta NSM soveltuu erityi-
sesti pieniin, yläpainoisuudelle 
herkkiin aluksiin.  Järjestelmän 
asennus pyöräajoneuvoon on 
myös merkittävästi helpompaa.

Maamaalit 

Hahmontunnistava infrapu-
nahakupää avaa myös uusia 
mahdollisuuksia maamaaleihin 
kohdistuvia hyökkäyksiä ajatel-

len. Kyseessä on tärkeä ominai-
suus, jonka merkitys korostuu 
sitä mukaa kuin operaatioiden 
todennäköisyys rannikkoalueil-
la kasvaa. Vaikka edellisen su-
kupolven pintatorjuntaohjusten 
uusimmat päivitykset antavan 
niille jonkinlaisen kyvyn hyökä-
tä rannikkokohteisiin, tämä val-
mius perustuu täysin sulautet-
tuun GPS-tekniikkaan: näiden 
ohjusten tutkahakupäät eivät 
mahdollista tarkkaa hyökkäystä 
maakohteita vastaan. Vain osas-
sa edellisen sukupolven ohjuk-
sista on käytössä Mil-GPS. 

NSM on erilainen, koska 
sen hahmontunnistava infrapu-
nahakupää kykenee reaaliaikai-
seen kuvankäsittelyyn, jota au-
tomaattinen maalintunnistus ja 
luokittelu edellyttävät. Hakupää 
pystyy muun muassa erottele-
maan satamassa olevat alukset 
ja tunnistamaan  myös muita 
maalittamiselle tärkeitä kohtei-
ta, kuten esimerkiksi tutka-ase-
mia, siltoja tai ohjuslavetteja.

Mitä tulevaisuus tuo 
tulleessaan? 

NSM on läpikäynyt laajan tes-
taus- ja hyväksyntäohjelman, 

johon kuuluu lukuisia täysimit-
taisia ohjusammuntoja. Sarja-
valmistus Norjan ja Puolan lai-
vastoille on jo aloitettu. Järjes-
telmä on operatiivisessa käytös-
sä aluksilla sekä pyörien päällä 
rannikko-ohjusjärjestelmässä. 

KDS on parhaillaan kehittä-
mässä NSM:n pohjalta Joint Stri-
ke Missile (JSM) -ohjusta Nor-
jan kuninkaallisten ilmavoimien 
F-35 Joint Strike Fighter (JSF) 
-hävittäjään. NSM:n uudelleen-
muotoilulla lentokoneen aseti-
laan saadaan sopimaan kaksi 
ohjusta ilman, että F-35:n häi-
veominaisuudet kärsivät. Useat 
potentiaaliset JSF- asiakkaat 
ovat jo osoittaneet kiinnostus-
ta JSM-ohjukseen, joka voidaan 
myös integroida F/A-18 Super 
Hornet-, F-16 Fighting Falcon- 
ja P8 MMA –koneisiin ja jonka 
kantama tulee olemaan 600 km.

KDS suunnittelee ohjusper-
heen laajentamista niin, että si-
tä voidaan käyttää myös muilla 
alustoilla kuten sukellusveneissä 
ja laivaston helikoptereissa. Yksi 
asia on varma: Kongsberg Defe-
nce Systemsillä riittää lähivuosi-
na paljon tekemistä. 

Vesialueiden vastuullinen 
monitaitaja

www.meritaito.fi
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Hannu Roponen ja Jan Lewenstam
Komentajakapteeni Hannu Roponen palveli elokuun 2014 ja  
helmikuun 2015 välisen ajan operaatio ATALANTA:n  
operaatioesikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä.

Sotilasvirkamies (3.lk) Jan Lewenstam palvelee operaatio  
ATALANTA:n operaatioesikunnassa tiedotusupseerina.

P oikkeuksellista on ol-
lut myös merirosvo-
jen huomattavan pit-

kä toimintaetäisyys, jopa tuhan-
sien merimailien päässä Soma-
lian rannikosta. Merialueen si-
jainti ja sen asema maailman-
kaupan yhtenä keskeisimpänä 
meritienä tulee säilymään. Me-
rirosvouden määrä on kuitenkin 
vähentynyt viime vuosina mer-
kittävästi. Syynä tähän on eri-
tyisesti Euroopan unionin Ope-
raatio Atalantan tuottama me-
rellinen läsnäolo. Alueen turval-
lisuuspoliittinen kehitys saattaa 
kuitenkin muuttaa tilannetta no-
peasti.

Operaatio Atalanta torjuu 
merirosvoutta

Euroopan unionin Atalanta-ope-
raatio perustettiin vuonna 2008 
tukemaan humanitäärisen avun 
saattamista Somaliaan sekä en-
naltaehkäisemään ja torjumaan 
aseellisia hyökkäyksiä ja meri-
rosvoutta. Operaation pääteh-
tävä on Somaliaan suuntautu-
vien ruokakuljetusten suojaami-
nen, merirosvouden estäminen 
ja merialueen valvonta. Lisäk-
si operaatioesikuntaan kuuluva 
Maritime Security Centre Horn 
of Africa (MSCHOA) neuvoo ja 
ohjaa kaupallista meriliikennet-
tä alueella. Operaation toimin-

ta-alue käsittää laajoja aluei-
ta Intian valtamerestä, osia Pu-
naisesta merestä, Adeninlah-
den sekä Somalian aluevedet. 
Toiminta-alueen koko on  3,7 
miljoonaa neliökilometriä, mikä 
vastaa noin puolitoistakertaises-
ti Euroopan pinta-alaa. 

Operaatio Atalanta on osa 
Euroopan unionin yhtenäis-
tä lähestymistapaa turvallisuu-
den ja oikeusvaltion edistämi-
seksi Somaliassa, mihin liittyy 
myös muut unionin Itä-Afrikas-
sa toimivat operaatiot. Yhtenäi-

Merirosvouden 
kehittyminen Intian 
valtamerellä

Intian valtamerellä esiintyvä merirosvous on ollut luon-

teeltaan ja merirosvojen toimintatavoiltaan poikke-

uksellista. Merellistä rikollisuutta ja aseellisia ryöstö-

jä tapahtuu maailmassa muillakin merialueilla, mutta 

Somalian heikko yhteiskunnallinen tilanne on mahdol-

listanut kaapattujen alusten ajamisen rantaan ja mie-

histön vangitsemisen pahimmillaan vuosien ajaksi.
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sellä lähestymistavalla pyritään 
Somalian yhteiskunnallisen ase-
man vahvistamiseen, minkä toi-
votaan vähentävän merirosvou-
den perimmäisiä syitä ja hei-
kentävän merirosvojen toimin-
taedellytyksiä ja verkostoja. 

Operaatio Atalantan man-
daatti päättyy vuonna joulu-
kuussa 2016. Operaatio on ol-
lut menestys. Kuluneen kuuden 

vuoden aikana on onnistunees-
ti suojattu useita satoja avus-
tuskuljetuksia Somaliaan sekä 
kyetty vähentämään alueen me-
rirosvoutta merkittävästi. Meri-
rosvouden vähentämiseen joh-
taneet syyt ovat pääosin välilli-
siä. Merirosvoutta hillitseviä te-
kijöitä ovat Atalantan merelli-
nen läsnäolo, niin kutsuttujen 
parhaiden käytäntöjen (Best 

Managed Practises) soveltami-
nen, merirosvouteen syyllisty-
neiden saattaminen oikeudel-
liseen vastuuseen ja syyllisik-
si todetuille määrätyt tuomiot 
sekä Euroopan unionin Soma-
lian yhteiskunnallista kehitys-
tä tukevat hankkeet. Meriros-
vouden vähentymiseen on vai-
kuttanut myös yksityisten tur-
varyhmien (Private Armed Se-

USS Faragut valvomassa merirosvojen emäaluksen tuhoutumista. Alus kuului  
kuvanottohetkellä Naton 151. Taisteluosastoon, jonka tehtävänä ovat merirosvouden  
vastaiset toimet Intian valtamerellä.

CassandRa thOmpsOn, u.s. navy
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curity Team) lisääntynyt käyttö 
kauppa-aluksilla. Turvaryhmän 
käytöllä on estetty useita hyök-
käyksiä eikä yhtään alusta, jolla 
on ollut yksityinen turvaryhmä, 
ole kaapattu.

Operaatio Atalantaan on 
kuulunut säännöllisesti viides-
tä kymmeneen taistelualusta 
sekä useita merivalvontalento-
koneita ja helikoptereita. Meri-
rosvouden vastaisessa tehtäväs-
sä toimii myös monikansallisten 
organisaatioiden kuten Naton ja 
Combined Maritime Forcen tais-
telualuksia sekä muun muassa 
Kiinan, Intian, Japanin ja Ko-
rean merivoimien aluksia. Me-
rellistä läsnäoloa ja sen vaikutta-
vuutta on lisännyt kaikkien me-
rellisten toimijoiden keskinäinen 
koordinaatio. 

Parhaat käytännöt on 
MSCHOA:n julkaisema opas, 
jossa annetaan neuvoja me-
rirosvouden välttämiseksi se-
kä toimintaohjeita hyökkäyksen 
sattuessa. Käytäntöihin kuuluu 
toimenpidesuosituksia merisaat-
tueiden kokoamisesta esteiden 
ja ansalankojen asentamiseen.

Intian valtameren 
merirosvous vaikeuttaa 
maailmakauppaa

Intian valtameren alueen me-
rirosvous poikkeaa muualla 
maailmassa tapahtuvasta me-
rirosvoudesta. Tyypillistä soma-
limerirosvoudelle on alueen lä-
pi kulkevien kaupallisten alus-
ten kaappaaminen ja lunnaiden 
vaatiminen. Miehistöstä, aluk-
sista ja niiden lastista on tiet-
tävästi maksettu satoja miljoo-
nia dollareita. Miehistön jäseniä 

on pidetty panttivankeina jopa 
vuosia, keskimäärin kaapattu 
miehistö on ollut vankeudessa 
viisi kuukautta. Merirosvous ja 
siihen liittyvät vapaudenriistot 
täyttävät järjestäytyneen rikol-
lisuuden tunnusmerkit. 

Intian valtamerellä risteää 
useita maailmankaupalle elin-
tärkeitä meriteitä, joissa kul-
kee muun muassa kulutusta-
varaa Aasiasta ja öljyjalosteita 
Lähi-idästä. Adeninlahden läpi 
kulkee noin 20 prosenttia maa-
ilman kaupasta ja lähes 95 pro-
senttia Euroopan unionin kau-
pallisen meriliikenteen volyy-
mista. Adeninlahden liikenne-
virrat kulkevat Bab el Mandebin 
salmen kautta, mikä on ainoa 
meritie Intian valtamereltä Pu-
naiselle merelle. 

Intian valtameren meriros-
vouteen vaikuttavat merkittä-
västi vuosittain toistuvat mon-
suunikaudet. Talvi- ja kesämon-
suunien aikana merenkäynti on 
erittäin voimakasta, ja vallitse-
va aallonkorkeus saavuttaa jopa 
neljän metrin korkeuden. Pienillä 
aluksilla toteutettava merirosvous 
on tällöin käytännössä mahdo-
tonta. Merirosvouden kehittymi-
seen liittyen on huomattava, että 
monsuunien vaikutus Adeninlah-
della on pienempi kuin Intian val-
tamerellä. Tämä saattaa osaltaan 
vaikuttaa merirosvouden alueelli-
seen painottumiseen.

Intian valtameren meri-
rosvous on vähentynyt vuosien 
2010 ja 2011 sadoista tapah-
tumista vain yksittäisiin meri-
rosvouden yrityksiin. Raportoitu-
jen hyökkäysten määrä vuonna 
2011 oli 237 tapausta. Vuonna 

2012 hyökkäyksiä oli 75 ja vuon-
na 2013 enää 20. Vuoden 2014 
lokakuuhun mennessä hyökkä-
yksiä tai niiden yrityksiä oli 13 
kappaletta. Viimeiseen kahteen 
vuoteen ei ole toteutettu yhtään 
onnistunutta, kaappaukseen joh-
tanutta hyökkäystä, mikä osin 
johtuu kauppa-alusten varautu-
misesta ja parhaiden käytäntöjen 
hyödyntämisestä. Tästä johtuen 
hyökkäyksiä on suunnattu aiem-
paa enemmän pieniä ja haavoit-
tuvaisia aluksia kohtaan.

Merirosvojen toimintaetäi-
syydet Intian valtamerellä ovat 
pienentyneet. Vuoden 2010 ai-
kana keskimääräinen hyökkä-
ys tapahtui noin 220 merimai-
lin päässä Somalian rannikosta, 
kun vastaavasti vuonna 2013 
hyökkäysten etäisyys rannikos-
ta oli enää alle 30 merimailia. 
Lisäksi merirosvojen käyttämä 
aseistus on heikentynyt, ja esi-
merkiksi sinkojen käyttäminen 
on aiempaa harvinaisempaa. 

Panttivankeina olevien 
henkilöiden lukumäärä on las-
kenut 736 panttivangista (tam-
mikuu 2011) 26:een (toukokuu 
2015). Kaapattujen alusten 
määrä on laskenut 32 aluksesta 
nollaan. Toki panttivankeina ole-
vien asema kaappauksen pitkit-
tyessä heikkenee ja on inhimilli-
sesti ajateltuna kestämätön. Vii-
meisten panttivankien asemas-
ta ei ole luotettavaa tietoa. He 
ovat olleet merirosvojen vankei-
na maaliskuusta 2012 lähtien.

Operaatio päättyy, meri
rosvouden uhka säilyy

Merirosvous ei ole poistunut 
Intian valtamereltä. Somalian 
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epävakaa tilanne ei tuo talou-
dellista kasvua eikä lisää lail-
listen elinkeinojen houkuttele-
vuutta. Kaapatuista aluksista 
saadut lunnaat ovat vastaavas-
ti tuoneet merirosvoverkostojen 
johtajille huomattavan omaisuu-
den ja kadehdittavan elintason. 
Somalian yhteiskunnallinen ti-
lanne on edelleen kehittymä-
tön. Maassa on useita alueita, 
jotka eivät ole keskushallinnon 
valvonnassa. Lisäksi paikallis-
hallinto on paikoitellen toimi-
maton eikä se ole kyennyt va-
kauttamaan yhteiskunnallista 
järjestystä esimerkiksi Puntlan-
dissa tai Somalimaassa. Meri-
rosvoudella on myös yhteiskun-
nan ja yhteisöjen hiljainen tuki. 
Kokonaisuudessaan Somalian 
tilanne mahdollistaa meriros-
vouden jatkumisen sekä pant-
tivankien pitämisen. Jemenin 
tilanne on heikentynyt muuta-
massa kuukaudessa, ja maas-
sa toimivat kapinalliset ryhmitty-
mät ovat saaneet laajoja alueita 
maan rannikolta haltuun. Jeme-
nissä on lähes 250 000 soma-
lipakolaista, joista osa pyrkii nyt 
takaisin Somaliaan. Huhtikuun 
alusta Somali- ja Puntmaahan 
on saapunut lähes 4 000 pako-
laista. Yhdistyneiden kansakun-
tien pakolaisjärjestö UNHCR on 
aloittanut valmistelut 100 000 
pakolaisen vastaanottamisen 
mahdollistamiseksi Somaliassa 
seuraavan kuuden kuukauden 
aikana. Epävakaa tilanne, eri-
laisten aseiden suuri määrä ja 
rannikon läheisyydessä kulkeva 
meriliikenne luovat edellytyksiä 
merirosvojen toiminnalle.

Merirosvouden vähentymi-

nen ja pienentynyt riski on näh-
tävissä varustamoiden toimin-
nassa. Alueella liikkuvien alus-
ten nopeudet ovat pienentyneet 
lähemmäksi taloudellista kul-
kunopeutta, ja niiden reitit kul-
kevat aiempaa lähempänä So-
malian rannikkoa. Vähentynyt 
uhka lisää myös alueella liikkuvi-
en suojaamattomien ja haavoit-
tuvaisten alusten määrää. Myös 
huvialusten määrä tullee lisään-
tymään. Tästä voidaan mainita 
esimerkkinä Volvo Ocean Race 
-purjehduskilpailu, jonka reit-
ti kulki Intian valtamerellä kor-
kean riskin alueen poikki. 

Bab el Mandebin kapei-
kon merkitys tullee kasvamaan. 
Alueelle on tyypillistä runsas, 
alueen elinoloihin ja elinkeino-
jen harjoittamiseen liittyvää ve-
neliikenne. Alueen kapeus ja 
merenkulun rajoitteet tekevät 
siitä otollisen alueen meriros-
voudelle. Merirosvotaktiikas-
sa on tyypillistä luoda vaiku-
telma esimerkiksi kalastukses-
ta ja sekoittua alueella olevaan 

muuhun liikenteeseen. Alueel-
la syntyvien väärien hälytysten 
voidaan arvioida lisääntyvän. 
Monsuunien vähäinen vaikutus 
mahdollistaa pienten veneiden 
käytön kaikkina vuodenaikoina.

Somalian yhteiskunnalli-
nen ja taloudellinen tilanne säi-
lynevät edelleen heikkona. Tä-
mä mahdollistaa merirosvouden 
ja ylläpitää aseellisten ryöstöjen 
uhkaa alueella. Alueen merkitys 
meritienä säilyy ja sen osuus ta-
loudellisen tilanteen kehittyessä 
kasvaa. Euroopan unionin me-
rellinen läsnäolo todennäköises-
ti poistuu, kun Operaatio Ata-
lantan mandaatti joulukuussa 
2016 päättyy. Vanhan sanon-
nan mukaisesti tilaisuus tekee 
varkaan. Alueen valtioiden epä-
vakaan yhteiskunnallisen tilan-
teen ja samanaikaisesti vähenty-
vän merellisen läsnäolon voi ar-
vioida johtavan merirosvouden 
kasvuun. Onnistuneen operaati-
on jälkeen yksikin kaappaus vai-
kuttaisi alueen meriliikenteeseen 
merkittävästi.

Tuo vanha merikarttasarjasi
vaihtoon, saat 10 € alennuksen
mistä tahansa uudesta merikarttasarjasta!

Jälleenmyyjät & tarkemmat ohjeet: Vaihtoviikot.fi
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Tutustu myös 
uudistuneeseen
Loisto Mobiiliin!

Loistonavigointi.fi
ja latauskaupat:
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Artikkelin ensimmäisessä osassa 
tarkastellaan nykyaikaisen 
maihinnousun piirteitä sekä 
maihinnousun kehittymistä osana 
yhdysvaltalaista operaatiotaitoa. 
Artikkelin toinen osa käsittelee 
maihinnousun torjuntaan liittyvää 
problematiikkaa

Nykyaikaisen 
maihinnousun 
piirteitä (osa 1)

Matti Linteri ja Hannu Roponen
Komentajakapteeni Matti Linteri palvelee vaihtoupseerina Ruotsin 
puolustusvoimien pääesikunnassa Tukholmassa.

Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee sektorinjohtajana 
Merivoimien esikunnan Suunnitteluosastolla.

”Puolustetun rannan valtaaminen on kaikkein vaikein 

sotatoimi.”, kenraali Dwight D. Eisenhower

Maihinnousuoperaatiossa hyökkääjä valitsee alueen ja 

ajankohdan. Hyökkäävällä osapuolella on aina mahdolli-

suus aloitteen tempaamiseen ja se voi valita ajanhetken, 

jolloin taistelu aloitetaan. Lisäksi hyökkääjä voi salata ai-

keensa ja voimansa ja se voi suunnata voimansa sinne, 

missä puolustaja on heikko. Taistelun voittamiseen liitty-

vät elementit suosivat hyökkääjää, mutta tästä huolimatta 

maihinnousua on pidetty vaikeana operaationa, joka vaa-

tii huolellista ennakkosuunnittelua, massiivista valmiste-

lua, onnistunutta tiedustelua sekä suotuisia sääolosuhtei-

ta. Lisäksi hyökkääjän tulee olla valmis hyväksymään ras-

kaat tappiot. Maihinnousujoukkoja kuitenkin kehitetään ja 

niitä myös käytetään taistelutoimissa. Miten maihinnousun 

suorittaminen on muuttunut Eisenhowerin ajoista?

1. Johdanto

Kansallisen määritelmän mu-
kaan maihinnousu on ”maa-, 
meri- ja ilmavoimien yhdistetty 

merisodan piiriin kuuluva, me-
ren yli uudelle operaatioalueel-
le kohdistuva hyökkäyssotatoi-
mi”. Hyökkäyksen päämääränä 

on voiman kasvattaminen sil-
lanpäässä ja hyökkäyksen edel-
leen jatkaminen. Merikoukkaus 
eroaa maihinnoususta, sillä me-
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sitystä maihinnoususotatoimes-
ta voidaan pitää kansalliseen 
määritelmään nähden saman-
kaltaisena. Määritelmä tosin si-
sältää ristiriidan, sillä lähtökoh-
taisesti länsimäisen käsityksen 
mukaan maihinnousu tulisi suo-
rittaa alueelle, joka ei ole vihol-
lisen hallussa tai sellaisella ta-
valla, jossa vältetään vihollisen 

vastarintaa. Operaatiotaidon nä-
kökulmasta maihinnousun pää-
määränä voi olla vihollisen kriit-
tisten haavoittuvaisuuksien lyö-
minen tai vihollisen voimanläh-
teeseen vaikuttaminen, operaa-
tion jatkumisen ja voiman lisää-
misen kannalta keskeisten koh-
teiden haltuunotto tai vihollisen 
huoltojärjestelmään vaikuttami-

rikoukkauksessa ei pyritä lisää-
mään voimaa sillanpään hal-
tuun oton jälkeen. Länsimaissa 
käytetyn määritelmän mukaan 
maihinnousu on laivasto- ja 
maihinnousujoukkojen mereltä 
vastustajan tai oletetun vastus-
tajan hallussa olevalle rannalle 
suunnattava hyökkäys. Yleistyk-
sistä huolimatta länsimaista kä-

Yhdysvaltain maihinnousujoukot Eagle Resolve -harjoituksessa v 2015 Arabian niemimaalla.

 u.s. maRine CORps phOtO by sgt. devin niChOls
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nen ja tukialueiden haltuunotto. 
Lisäksi maihinnousujoukon käy-
tön päämääränä voi olla merelli-
sen reservin luominen ja vihol-
lisen voiman sitominen tai krii-
sinhallintaoperaatiossa siviilien 
evakuointi ja edellytysten luomi-
nen lisävoimien tuomiselle. Mai-
hinnoususotatoimi liittyy meren-
herruuteen, merellisen taistelu-
tilan hallintaan ja voiman kes-
kittämiseen. 

Nykyaikaisessa sodan-
käynnissä voidaan nähdä pyrki-
mys vaikutukseen mahdollisim-
man vähäisellä voiman käytöl-
lä. Tavoitteellisessa liikesodan-
käynnissä sotaa käyvät osapuo-
let pyrkivät iskemään vastapuo-
len heikkouksiin ja yhteiskun-
nalliseen ytimeen sekä kiertä-
mään puolustajan painopisteen. 
Maihinnoususotatoimessa aloi-
te on aina hyökkääjällä. Puo-
lustaja joutuu arvioimaan hyök-
kääjän aikomuksia, hyökkäyk-
sen kohdetta ja hyökkäyksessä 
käytettävää voimaa. Hyökkää-
jä valitsee ajankohdan ja alueen 
jonne hyökkäys suunnataan. 
Puolustaja on altis hyökkääjän 
aloitteellisuudelle, mikä pakot-
taa puolustajan löytämään ak-
tiivisia ratkaisuja. Irakin sotaa 
pidetään nykyaikaisen sodan il-
mentymänä, jolloin taisteluken-
tällä olevien joukkojen määrän 
pienentyessä joukkojen väliset 
etäisyydet kasvavat. Toisaalta 
joukkojen käyttöön liittyy kyky 
hajauttamiseen ja uudelleen ky-
ky nopeaan taisteluun vetämi-
seen. Joukkojen pienevä mää-
rä ja yksiköiden kasvavat etäi-
syydet tuottavat uusia haastei-
ta: miten joukkojen huolto on 

mahdollistaa suorittaa operaati-
on pitkittyessä tai miten eri yksi-
köiden välinen tulituki on järjes-
tettävissä. Yksiköiden toimies-
sa kaukana toisistaan jää hyök-
käävän joukon sivusta myös 
avoimeksi. Kaikkien joukkojen 
osalta kehitys kulkee kohti ke-
vyempiä ja ketterämpiä joukko-
ja. Asevaikutuksen ulottaminen 
kaukaa ja järjestelmien kehitty-
vä tarkkuus ei puolla raskaiden 
joukkojen ryhmittämistä ja voi-
makasta liikettä. Toisaalta kevyi-
den joukkojen kyky taistella val-
mistautunutta puolustajaa vas-
taan on aikaisempaa vähäisem-
pi, erityisesti mikäli kauaskanta-
van asejärjestelmän teho ei riitä 
rikkomaan puolustuksen perus-
teita ja lamauttamaan puolusta-
jan yksiköitä.

Nykyaikaisen sodankäyn-
nin yleistetyt tavoitteet ilmen-
tyvät maihinnoususotatoimen 
kehityksessä. Nato-mailla se-
kä Venäjällä ja Kiinalla on ha-
lukkuus ylläpitää ja kehittää 
maihinnousujoukkojen suori-
tuskykyä. Kehittämiseen liittyy 
myös operaatiotaidollinen ke-
hitys. Materiaalisen valmiuden 
kehittämisen päämäärä on eri-
tyisesti strategisen ja operatiivi-
sen kuljetuskyvyn parantami-
nen. Hankkeiden tavoitteena 
on keventää joukkojen raken-
netta ja luoda nykyaikaiseen 
taistelukenttään soveltuva mai-
hinnousuvoima sekä mahdol-
listaa doktriinien ja oppien so-
veltamiseen. Maihinnousujou-
kon on määrä kiertää puolus-
tuksen painopiste, harhauttaa 
ja yllättää sekä ylläpitää aloitet-
ta ja hallita operatiivista tempoa. 

2. Yhdysvaltojen johta
va rooli maihinnoususota
toimen kehittäjänä

Yhdysvalloilla on ollut toisen 
maailmasodan jälkeen johtava 
rooli länsimaisen maihinnou-
susotatoimen operaatiotaidon 
kehittymisessä. Keskeisimmät 
maihinnousun operaatiotaitoon 
ja taktiikkaan vaikuttaneet opit 
perustuivat Normandian ja Ko-
rean sodan kokemuksiin. Lisäk-
si Suezin ja Vietnamin sotako-
kemukset sekä myöhemmäs-
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sä vaiheessa Falklandin ja Gre-
nadan operaatioissa esiintyneet 
puutteet vaikuttivat operaatiotai-
don kehittymiseen. Kokemukset 
toisen maailmansodan aikana 
suoritetuista maihinnousuope-
raatioista osoittivat, että hyök-
käyksen onnistumisen kannal-
ta keskeisiä tekijöitä ovat hyök-
käyksen nopeus ja maihinnou-
sevan joukon kyky kasvattaa 

voimaa nopeasti maihinnousu-
rannalla. Lisäksi tulituki ymmär-
rettiin maihinnousuun liittyväk-
si keskeiseksi elementiksi. Toi-
saalta hyökkäyksen onnistumis-
ta haittaavaksi tekijäksi todettiin 
maihinnousevaa joukkoja vas-
taan merellä kohdistuva uhka. 
Maihinnousuporras oli merikul-
jetuksen aikana haavoittuvainen 
erityisesti ilmasta ja veden al-

ta kohdistuneeseen uhkaan se-
kä altis puolustajan merimiinoit-
teiden vaikutukselle, pelkästään 
Normandiassa tuhoutui 43 mai-
hinnousualusta miinoihin. Aluk-
siin lastattu maihinnousujoukko 
on käytännössä taistelukyvytön 
ja riippuvainen ulkopuolisesta 
suojasta, minkä johdosta edel-
leenkin maihinnousun torjun-
nassa puolustajalle on edullis-

MHN-joukot hyökkäyksessä Eage Resolve -harjoituksessa, jonka tavoitteena on mm harjoituttaa monikansallisia 
joukkoja asymmetrisiä uhkia vastaan.

u.s. maRine CORps phOtO by sgt. devin niChOls
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ta pyrkiä vaikuttamaan maihin-
nousevaan portaaseen sen ol-
lessa vielä merellä.

Voiman kasvattamises-
sa keskeistä oli maihinnou-
sukykyisten ja erityisesti suu-
ren kuljetuskapasiteetin omaa-
vien maihinnousualusten käyt-
töönotto. Aikaisemmin maihin-
nousuportaan kuljetuksiin ei 
ollut käyttää kuin pienehköjä 
tai keveitä maihinnousuvenei-
tä, mutta erityisesti Norman-
dian ja Saipanin maihinnou-
sut osoittivat maihinnousualus-
ten (LST, LSI, LSD) merkityk-
sen hyökkäyksen käytettävän 
voiman kasvattajana ja maihin-
nousurannalle syntyvän opera-
tiivisen tauon pienentäjänä. Yh-
dysvaltain merijalkaväki kykeni 
Saipaniin suoritetun hyökkäyk-
sen kahden ensimmäisen tun-
nin aikana tuomaan puoluste-

tulle rannalle 8000 merijalka-
väen sotilasta ja iltaan mennes-
sä vielä noin 12 000 sotilasta li-
sää. Rantautuneiden joukkojen 
määrä mahdollisti noin 10 kilo-
metriä leveän ja kilometrin sy-
vän sillanpään valtaamisen sekä 
japanilaisten vastahyökkäysten 
torjumisen. Hyökkäävän joukon 
koon kasvattamiseksi todettiin 
myös ilmakuljetusten merkitys. 
Ilmoitse kuljetettavien ja maa-
hanlaskettavien tai laskuvarjo-
pudotteisten joukkojen käyttö 
mahdollisti puolustajan yllättä-
misen, vaikeutti puolustusval-
misteluja sekä hajotti puolus-
tajan voimaa, mitä Normandi-
an lisäksi oli hyödynnetty on-
nistuneesti jo aiemmin Kreetal-
la ja Sisiliassa. Ilmakuljetteisten 
joukkojen käyttö mahdollisti 
myös keskeisten kohteiden hal-
tuunoton, sivustan suojaamisen 

sekä voiman sitomisen ja vasta-
hyökkäysten pysäyttämisen en-
nen pääjoukon rantautumista. 
Hyökkäykseen liittyvä uusi ele-
mentti oli myös ilmasta maahan 
tulituki, jolla täydennettiin laiva-
tykistön tulitukea. Aiemmin vain 
mereltä suunnattu tulivaikutus 
oli voimaltaan suurta, mutta il-
ma-aseen käytöllä kyettiin li-
säämään tulituen joustavuutta 
ja erityisesti ulottuvuutta, tuli-
vaikutus oli mahdollista ulottaa 
kaukana mantereella oleviin re-
serveihin ja heikentää puolus-
tajan vastahyökkäyskykyä mer-
kittävästi.

Vietnamin sodassa meri-
jalkaväen suorittamat mereltä 
suunnatut operaatiot kärsivät 
yllätyksen vähyydestä; ilma- 
ja rantautumisalueen tieduste-
lu, tulituen suuntaaminen tie-
tyille alueille ja puolustajan ha-
vaintoetäisyyden päässä olleet 
alukset paljastivat alkavan ope-
raation sekä hyökkäyksen koh-
teen. Toisaalta merijalkaväki ei 
kyennyt reagoimaan riittävän 
nopeasti saatuihin vihollistietoi-
hin. Hyökkäysten pitkät etäisyy-
det ja huollon vaikeudet hidasti-
vat operaation toimeenpanoa ja 
kasvattivat operatiivista taukoa. 
Lisäksi hyökkäävällä joukolla ei 
ollut mahdollisuutta hyökkäyk-
sen painopisteen ja maihinnou-
sualueen vaihtamiseen. Viet-
namista saatuja sotakokemuk-
sia kyettiin hyödyntämään Gre-
nadan operaatiossa, jossa käy-
tettiin merijalkaväkiyksiköitä yh-
dessä maahanlasku- ja erikois-
joukkojen kanssa. Operaatio 
Urgent Furyn aikana toteutettiin 
kahdesta suunnasta suunnat-

Ilmatyynyalus harjoituksessa.

u.s. maRine CORps phOtO by Cpl. anna albReCht/Released
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tu hyökkäys saaren keskiosis-
sa olevaan pääkaupunkiin, jos-
sa maihinnousseet ja maahan-
lasketut joukot yllättivät ja löi-
vät alueella olleen puolustajan. 
Hyökänneet joukot saivat kah-
dessa vuorokaudessa yhteyden 
toisiinsa. Operaation kannal-
ta oli keskeistä, että maahan-
laskettavia ja maihinnousevia 
joukkoja kyettiin kaikissa vai-
heissa tukemaan sekä laivaty-
kistön (Naval Gun Fire Support) 
että ilmasta maahan (Close Air 
Support) tulituella. Operaatios-
sa sovellettiin vuotta aikaisem-
min julkaistun Air Land Battle 
- doktriinin oppeja. Erikoisjouk-
koja käytettiin runsaasti, mutta 
erikoisjoukkojen sekä merijalka-
väki- ja maahanlaskujoukkojen 
yhteistoiminta kangerteli koko 
operaation ajan.

Yhdysvaltalaisen maihin-
noususotatoimen kehitykseen 
vaikuttivat toisen maailman-
sodan sekä Vietnamin ja myö-
hemmin Grenadan johtopää-
tösten lisäksi myös yleisemmin 
sotatekninen kehitys ja käsitys 
sodan kuvan muutoksesta. So-
dankäynnin muutos liittyi erityi-
sesti taistelukentällä saavutetta-
va tietoylivoimaan, johtamisen 
nopeuteen sekä täsmäaseiden 
käytön yleistymiseen ja tarkkuu-
den parantumiseen. Ilma-aseen 
kehittymisestä huolimatta koke-
mukset osoittivat, että pelkäs-
tään ilma-aseen käytöllä ei kye-
tä voittoon vaan maassa toimi-
vaa jalkaväkeä tarvitaan ratkai-
sevassa taistelussa. Ilma-aseen 
kehittyminen kuitenkin loi mah-
dollisuuden käyttää aikaisem-
paa kevyempiä ja pienempiä 

yksiköitä, joilla on kyky taistel-
la epäsymmetristä, kevyttä ja 
osin jopa mekanisoitua vihollis-
ta vastaan. Informaatioteknolo-
gian kehittyminen vähensi joh-
tamisen ja tiedustelutiedon vä-
littämisen viivettä sekä lisäsi ko-
mentajien ja esikuntien tilanne-
tietoisuutta. Kyky aikaisempaa 
tarkemman tilannekuvan luomi-
seen kasvatti maihinnousuope-
raation tehokkuutta ja suorituk-
sen nopeutta. Johtamisen vii-
veet ja tiedonkulun epätarkkuu-
det olivat muodostaneet mai-
hinnousuoperaatioiden suurim-
man ongelman Gallipolista Gre-
nadaaan.

3. Operatiivinen liike 
mereltä mantereelle

Yhdysvaltain Merijalkaväki jul-
kaisi vuonna 1996 Operatio-
nal Maneuver from the Sea 
(OMFTS) -konseptin, jossa mai-
hinnousuoperaation tavoitteena 
on iskeä suoraan mereltä maal-
le sellaiseen kohteeseen, johon 
muulla asevaikutuksella ei kye-
tä vaikuttamaan. Hyökkäys tu-
lee aina suunnata puolustajan 
heikkoon kohtaan ja sillä pyri-
tään ensisijaisesti vaikuttamaan 
voiman lähteeseen. Maihin-
nousuhyökkäys suoritetaan ha-
jautetusti maihinnousu- ja ran-
tautumisalueiden kautta mante-
reella sijaitsevaan kohteeseen. 
Kohteeseen hyökkääjä iskee 
kootusti. Toiminnan tavoitteena 
on yllätyksellisyys, jolloin pyrki-
myksenä on, että hyökkääjä ei 
saa taistelukosketusta ennen 
kuin kohteessa. Maihinnousun 
toteuttaminen yllätyksellisesti ja 
rajoitetun voimin vaatii keskitet-

tyä taistelujohtoa (Full Operatio-
nal Command) sekä kykyä ope-
roida nopean toiminnan joukoil-
la. Lisäksi maihinnousu edellyt-
tää kykyä siirtyä suoraan merel-
tä rantaan ja edelleen kohtee-
seen, mikä vaatii kelluvan sil-
lanpään (Sea Basing) sekä ke-
vyen maihinnousukaluston. Li-
säksi maihinnousu edellyttää 
ilma-aseen ja täsmäaseiden 
käyttöä tulituen järjestämisek-
si, kykyä siirtyä suoraan merel-
tä rantaan ja edelleen kohtee-
seen sekä kehittynyttä ja mo-
nipuolista tiedustelukykyä. Tie-
dustelu ei saa paljastaa hyök-
kääjän aikomuksia tai kohdetta. 

Maihinnousuhyökkäys voi 
vaikuttaa kohteessa kuudes-
sa tunnissa maihinnousutuki-
aluksen saapumisesta toimin-
ta-alueelle ja se pyrkii välttä-
mään maihinnousurannalle 
muodostuvan operatiivisen tau-
on muodostumisen. Hyökkäys 
on suunniteltu toteutettavan si-
ten, että se väistää perinteisen 
maihinnousun mukaan raken-
netun puolustuksen. Hyökkää-
jä selvittää aktiivisella tiedustel-
lulla puolustajan puolustuksen 
ja ryhmityksen painopisteet. Li-
säksi ranta-alueelta tiedustel-
laan kahdesta kolmeen mahdol-
lista maihinnousualuetta. Kaik-
ki maihinnousualueet ovat toi-
minnan kannalta vaihtoehtoi-
sia. Lisäksi jokaiselta maihin-
nousualueelta tiedustellaan lu-
kuisia rantautumisalueita. Mai-
hinnousu- ja rantautumisaluei-
den etäisyydet toisistaan riippu-
vat hyökkäyksen luonteesta, ta-
voitteen etäisyydestä sekä ran-
nikosta ja maastosta. 
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OMFTS-konsepti perustuu 
liikesodankäynnin teoriaan, jos-
sa molempien osapuolien so-
dankäynti on hyökkäyksellis-
tä. Sodankäynti on taisteluken-
tällä epälineaarista ja taistelut 
käydään yllättävinä ja nopeas-
ti suoraan tavoitteeseen suun-
nattavina keskitettyinä iskuina. 
Tyhjyyttä pyritään käyttämään 
hyväksi. Onnistuessaan hyök-
kääjä kykenee suuntaamaan 
hyökkäyksen puolustamatto-
malle rannalle, luomaan tarvit-
tavan sillanpään ja jatkamaan 
hyökkäystä lyhyen aikaviiveen 
jälkeen. Joukkojen suuntaami-
nen tiedustelun perusteella puo-
lustajan heikkoihin kohtiin tai si-
vusta-alueelle vähentää maihin-
nousurannan merkitystä taiste-
lualueena. Rantautumisesta 
hyökkäyksen jatkamiseen ku-
luva aika muodostaa maihin-
nousuoperaation kriittisen ajan 
- operatiivisen tauon - jonka ai-
kana joukon liike on pysähtynyt 
ja maihinnoussut joukko erit-
täin haavoittuvainen. Osoitukse-
na operatiivisen tauon pienen-
tymisestä on aikavertailu toisen 
maailmansodan aikana ja sen 
jälkeen suoritettujen maihin-

nousujen kesken. Päämääränä 
lienee operatiivisen tauon pois-
taminen kokonaan, jolloin hyök-
käys jatkuu suoraan maihinnou-
surannalta tavoitteeseen ilman 
erillisen sillanpääaseman luo-
mista. Kyky jatkaa hyökkäystä 
edellyttää joukolta aikaisemmin 
mainitun tilannetietoisuuden ja 
keveyden lisäksi mahdollisuutta 
luoda taistelujaotus ja -järjestys 
valmiiksi jo lähtöalueella ennen 
aluksiin järjestymistä. 

OMFTS-konseptin mukai-
sen hyökkäyksen rakennetta 
on myös arvosteltu ja joukkojen 
kykyä yhdistää voima rantautu-
misen jälkeen epäilty. Arvoste-
lijoiden mukaan maihinnousu-
alueen ja hyökkäyksen tavoit-
teen välinen etäisyys on liian ly-
hyt. Lisäksi maihinnousun vaa-
timan huollon merkitystä on ali-
arvioitu. Suurin kysymys on kui-
tenkin joukkojen vetäminen pois 
taistelualueelta, mikä vaatii he-
likopterievakuoinnin tai maihin-
nousseen joukon uudelleen las-
tauksen. Tämä altistaa joukon 
puolustajan vastatoimille. 

Konseptin käyttöönoton jäl-
keen Yhdysvaltain merijalkavä-
ki on suorittanut yli 100 erilaista 

maihinnousuoperaatiota, joista 
kuitenkin vain muutama kym-
menen on luokiteltu taisteluteh-
täväksi. Tämä osaltaan kuvas-
taa mereltä suunnattavan jou-
kon monikäyttöisyyttä ja meri-
alueen hyödyntämistä esimer-
kiksi evakuointioperaation osa-
na. Varsinaisiin sotatoimiin me-
rijalkaväki on osallistunut muun 
muassa Irakissa ja Afganista-
nissa. Jälkimmäisen Irakin so-
dan ensimmäisiä taisteluita oli 
Al-Faw -niemimaalle toteutettu 
maihinnousu. Maihinnousuun 
liittyi operaatiota varten muo-
dostetun merijalkaväen taiste-
luosaston runsaat maahanlas-
kut ja alueella olleiden satami-
en valtaaminen ja öljyjalosta-
moiden haltuunotto. Hyökkäys 
oli menestys, mutta konseptia 
ei sellaisenaan sovellettu eikä 
varsinaisia sotakokemuksia saa-
tu. Tämän takia on vaikea arvi-
oida, miten hyökkääjä kykenee 
operatiivisen tempon ylläpitämi-
seen, onnistuuko joukkojen tais-
telusta vetäminen tai onko huol-
lon ulottaminen taistelualueelle 
mahdollista.
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Vuosipäivän iltajuhla tarjoaa 
rentoa yhdessäoloa Suomenlinnan 
tunnelmallisessa ja historiallisessa 
ympäristössä.

Puheet ovat lyhyet, illallispöydässä 
viihdytään ja orkesteri tahdittaa 
tanssin.

Illalliskortin hinta on € 45, sisältäen 
alkumaljan, illallisen, ruokajuomat 
ja kahvin. Asu on tumma puku tai 
palveluspuku. 

Kuljetukset Suomenlinnaan Sinisen 
Reservin yhteysaluksilla Kauppatorin 
rannasta kello 18.15 alkaen

Sitovat ilmoittautumiset  
iltajuhlaan tehdään sähköpostitse 
Kristiina Slottelle.

Illalliskortti tulee maksaa 
30.6. mennessä tilille Nordea 
FI8221991800199726 /  
Sininen Reservi ry

Mainitakaa ystävällisesti 
lisätiedoissa osallistujien nimet, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Sininen Reservi ry toivottaa Teidät 
lämpimästi tervetulleiksi.

Suomenlinnassa tavataan!

Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla

Suomenlinnassa!
Sininen Reservi ry  järjestää

iltajuhlan Suomenlinnan  
Upseerikerholla

torstaina 9.7.2015 klo 19.00

Ilmoittautumiset: 
Kristiina Slotte 

sihteeri 
kristiina.slotte@mpk.fi 

puh. 050-5250022

Lisätiedot: 
Robin Elfving 
puheenjohtaja 
robin.elfving@mac.com 
puh. 040-8544251

www.sininenreservi.fi www.facebook.com/sininenreservi
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osallistumista vuosien 1854–
1855 sotaan, heidän rakenta-
maansa meripuolustusjäestel-
mää ja vihollisen merenherruu-
den kiistämistä sekä näiden vai-
kutusta taisteluiden kulkuun. Si-
viileiden osallistumisella Suomen 
sotaan nähdään myös olleen ai-
emman tutkimuksen osoittamaa 
merkittävämpi vaikutus Porvoon 
valtiopäivien kokoon kutsumisel-
le. Krimin sodassa siviilihallinto 
ja lähes spontaanisti toimiva ran-
nikoiden siviiliväestö tuottivat vi-
holliselle henkilö- ja materiaali-
tappioita sekä hidastivat merkit-
tävästi sen liikkeitä. He kiistivät 
lännestä iskevän vihollisen me-

Krimin sota, Venäjä ja suomalaiset
Siviilit rannikoiden puolustajina ja sen vaikutus sotatoimiin sekä Venäjän suomensuhteisiin
Auvinen Eero
497 sivua, Turun Yliopisto 2015

ren herruuden etenkin saarron-
murtaja-aluksillaan ja suojasivat 
tehokkaasti merikaupankäyn-
tiin sidottuja investointeja. Suo-
mi vastasi suurelta osin venäläis-
ten ja suomalaisten joukkojen yh-
teisen vihollisen torjumisen vaati-
mista hankinnoista, joukkoja yllä-
pitävästä huollosta sekä sotilaal-
lisen liikkuvuuden vaatimista ku-
luista ja joutui siksi taloudessaan 
lähes suoritustilaan.

Keisarit kiittivät rannikoiden 
väestöä laajasta ja merkittävästä 
osallistumisesta sekä vaikutuk-
sesta sotatoimien kulkuun. Väi-
töskirjassa todetaan, että näin 
ansaittu Venäjän turvallisuus-

AVUNPYYNTÖ

R annikkoupseeriyhdistys on käynnis-
tänyt kirjahankeen, jonka tavoittee-
na on vuonna 2018 julkaista teos 

teemalla ”seuraavat 20-vuotta”. Kirja jatkaa 
aiempien noin vv 1995 - 1998 valmistunei-
den RT-joukko-osastojen historiikkien tarinaa 
vuoteen 2018 saakka. Teoksessa käsitellään 
myös vuoteen 1998 liittämiseen välittömästi 
liittyviä aikaisempia tekijöitä eri rannikkotykis-
töjoukko-osastoissa.

Teosta varten RUY pyytää lukijoilta lai-
naksi aiheeseen liittyviä valokuvia sekä mah-
dollista muuta aineistoa kuten lehti-leikkeitä, 

omia muistiinpanoja ja muita kirjoituksia. Va-
lokuvia pyydetään lähettämään allekirjoitta-
neelle, hankkeen kuva-toimittajalle, joko skan-
nattuina noin kokoon 10 x 15 cm ja 300 dpi:n 
(pistettä tuumalle) tarkkuudella, tai paperiku-
vina. Muusta lainamateriaalista pyydetään ot-
tamaan yhteyttä ennen lähettämistä. Materi-
aali palautetaan haluttaessa lainaajalle. Mu-
kaan pyydetään liittämään kirjallinen ilmoitus 
siitä, että materiaalia saa käyttää RUY:n vuo-
den 2018 kirja-hankkeeseen.

Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 VANTAA 

040 5524136, enqvist@oktanet.fi

V äitöskirjassa kuvataan 
aiempaa tutkimus-
ta kattavammin auto-

nomisen Suomen siviiliväestön 
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Krimin sota, Venäjä ja suomalaiset
Siviilit rannikoiden puolustajina ja sen vaikutus sotatoimiin sekä Venäjän suomensuhteisiin
Auvinen Eero
497 sivua, Turun Yliopisto 2015

poliittinen luottamus on aiem-
pien tutkimusten osoittamia syi-
tä voimakkaammin vaikuttanut 
Suomen autonomian voimistu-
miseen aina vuoteen 1878 asti. 
Luottamus oli saavutettu Krimin 
sodassa, ja edelleen varaudut-
tiin samalla tavalla samalla ta-

valla torjumaan yhteinen viholli-
nen emämaan luoteisrajan tur-
vaamiseksi.

Eero Auvinen väitteli tohto-
riksi Turun Yliopistossa perjan-
taina 30.1.2015. Opponenttina 
oli sotatieteiden tohtori, yleisesi-
kuntakomentaja evp. Aarni Leh-

ti ja kustoksena valtiotieteiden 
tohtori Timo Soikkanen Turun 
Yliopistosta. Kirja on tilattavis-
sa 15 euron hintaan Turun Yli-
opistosta, https://utushop.utu.
fi/c/2-annales-universitatis-tur-
kuensis/  

Ove Enqvist

www.mercury-marine.eu

Ammattilaisten valinta.
Meripelastajat, merivartiostot ja muut vaativat ve-
neiden käyttäjät kaikkialla maailmassa luottavat 
Mercury-moottoreihin. Ei ihme, sillä niiden luotet-
tavuus, suorituskyky ja käyttömukavuus hakevat 
vertaistaan. Jokaisen Mercury-moottorin mukana 
seuraa myös Mercury Marinen maailmanlaajuisen 
huoltoverkoston tuki - huolettomia hetkiä vesillä!
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J oskus törmää meri- ja 
rannikkopuolustusaihei-
siin kirjoihin, jotka ovat 

jääneet ainakin allekirjoittaneel-
le täysin tuntemattomiksi. Yksi 
tällainen on Esko Sipiläisen jo 
vuonna 2010 ilmestynyt kirja, 
joka nimen perusteella käsitte-
lisi Pellingin lohkon tapahtumia 
1939–1944. Koska ko. lohkos-
ta on kirjoitettu hyvin vähän, 
päätin tutustua teokseen, joka 
on saatavilla eri nettikirjakaup-
pojen ja antikvariaattien kautta.

Suhtautuminen kirjaan on 
vaikeaa, koska se ei ole yhte-
näinen esitys nimessä esitetys-
tä aiheesta, vaan lähinnä ko-
koelma eri lähteistä poimituis-
ta, aiheeseen enemmän tai vä-
hemmän liittyvistä tekstikappa-
leista. Jo nimessä esiintyy epä-

määräisyyttä, koska Pellingin 
lohkoksi kutsuttu rannikkoty-
kistöjoukko-osasto oli olemas-
sa vain 1939–1940, sitten sii-
tä tuli hetkeksi Pellingin Rannik-
kotykistörykmentti ja jatkosodan 
aikana lyhyen aikaa 3. Rannik-
koprikaati, kunnes se jo loppu-
kesästä 1941 liitettiin 1. Ran-
nikkoprikaatiin.  Kirjan nimessä 
mainittu lohko on siten ymmär-
rettävä lähinnä alueena, jota kir-
ja käsittelee.

Kuten todettu, kirja ei ole 
tutkimus, vaan kokoelma eri 
lähteistä otettu lyhyitä, välillä 
hyvin lyhyitä, tekstejä ja kuvia, 
jotka itse asiassa kattavat pal-
jon pidemmän ajanjakson kuin 
nimessä mainittu 1939–1944. 
Materiaali on jäsennelty kuta-
kuinkin, mutta ei aina, kronolo-
giseen järjestykseen. Ilmeisesti 
tekijän ilmavoimataustasta joh-
tuen paljon tilaa on annettu eri 
maiden ilmavoimien toiminnal-
la alueella.

Ilmeisesti kirjan rakentees-
ta johtuen ei tekstin toimittami-
seen ole juuri kiinnitetty huo-
miota, mikä on sekä hyvä et-
tä huono asia. Tekstit ovat teok-
sessa kutakuinkin alkuperäi-
sessä muodossaan, mikä aut-
taa jatkotutkimuksista kiinnos-
tuneita. Valitettavasti tekstin ko-

pioimisessa on kuitenkin siel-
lä täällä huolimattomuutta, jo-
ka on johtanut mm. kirjoitusvir-
heisiin. Pahimmissa tapauksis-
sa tapa on johtanut siihen, et-
tei lukija tiedä, mistä on kyse. 
Lauseet esim. katkeavat kesken, 
ja saatetaan puhua ”saaresta” il-
man että tiedetään, mistä saa-
resta puhutaan.

Näen kuitenkin kaksi syytä 
hankkia esitelty teos. Toinen on 
se, että aiheesta ei ole muual-
lakaan juuri kirjoitettu mitään. 
Ainoa tuntemani teos on Lars 
Illmanin vuonna 1999 julkais-
tu hieno kirja ”Söderby i storm 
och stiltje: en berättelse om en 
lotsby och havet där utanför.” 
Toinen syy on, että teos toimii 
johdantona aiheeseen, ja teks-
tilainauksien avulla pääsee kiin-
ni lähteisiin, joissa asiaa käsitel-
lään tarkemmin.

Kirja on tilattavissa eri net-
tikirjakauppojen kautta. Yksi täl-
lainen on Antikvariaatti Ensipai-
nos Oy Tampereella, puh. 03-
2147995, http://www.ensipai-
nos.fi/fi/ilmailu/?aloitusrow=8 
ja sähköposti ensipainos@ko-
lumbus.fi.  Hinta on 25 euroa, 
mutta kirjaa saattaa saada hal-
vemmalla muista antikvariaa-
teista.

Ove Enqvist

Ruotsinpyhtään saaristo sodassa
Pellingin lohkon tapahtumia 1939–1944
Sipiläinen, Esko 
Omakustanne 2010, 158 sivua.
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R annikkolinnakkeella  
palvellut on jotenkin 
kotonaan Heikki Haa-

pavaaran ja Jarmo Vehkakos-
ken Koillisväylän parissa: vaik-
ka meret ovat isommat, samoin 
vehkeet, näyttää molemmissa 
tekijöissä kasvaneen saman-
lainen kiinnostus ja kunnioitus 
merijäitä kohtaan kuin talvia 
Suomen saariston ehdoilla viet-
täneillä. Asenne tulostuu kirjas-
sa mielenkiintoisena tekstinä ja 
upeina valokuvina, joiden kes-
keinen elementti on jää. Ja jään 
suomalaiset murtajat, joiden 
mukana Haapavaara ja Veh-
kakoski matkasivat tuon ta-
runomaisen pohjoisen me-
ritien.  

Kirjana Koillisväylä on 
moniulotteisempi kuin osaa 

odottaakaan. Siinä kuvataan 
”arktisen ulottuvuuden” strate-
ginen tilanne, Venäjän aikomuk-
set, suomalainen jäänmurtajara-
kentaminen, alkuperäiskansat, 
luonnonsuojeluasiat ja jään kes-
kellä töitään tekevät ihmiset ta-
valla, joka vähäisemmältä kirjoit-
tajalta puuroutuisi. Heikki Haa-
pavaaralle, nykyiselle Kauppa-
lehden toimittajalle, näin ei käy. 
Hän on maailman meret purjeh-
tinut ja mm. Suomenlahdelta Is-
tanbuliin perämoottoriveneellä 
ajanut veteraanijournalisti. Kirja 
huipentuukin jännittävään kuva-
ukseen salaisen öljynporauslau-
tan Kullukin hinausyrityksestä, 
joka päättyi haaksirikkoon Ko-
diakinsaaren rantaan. Haapa-
vaara antaa ymmärtää, että näin 
ei ehkä olisi käynyt, jos asialla 
olisivat olleet suomalaiset mur-
tajat ja jään osaajat. 

Haapavaara pitää Vehka-
kosken saamista työparikseen 
onnenpotkuna, eikä syyttä. 
Mahtavat kuvat jäistä ja niiden 
keskellä työskentelevistä laivois-

ta koskettavat jylhässä kauneu-
dessaan muitakin kuin saarelai-
sia. Sääli vain, että panoraamo-
jen voima joskus katkeaa kir-
jan taitteeseen, asia, jolle hie-
non taittotyön tehnyt Taina Lei-
no ei tietenkään ole mahtanut 
mitään.

Koillisväylä on jo yleisen in-
formaationsa takia kiinnostava 
luettava. Jäänmurtajien henki-
löstökin nousee esiin sellaisel-
la lämmöllä, että vanha kirkon-
maalainen melkein antaa an-
teeksi puolen vuosisadan ta-
kaisen kiusanteon, kun muu-
an Kotkan edustalla toimineen 
jäänmurtajan päällikkö otti oi-
kein asiakseen ajaa säännölli-
sesti rikki saarelaisten rakenta-
ma väyläsilta. 

Kirja tuo rannikkotykistölu-
kijalle muistoja mieleen, mutta 
voi jättää hänet hiukan haikeak-
si: miksei Haapavaaraa ja Veh-
kakoskea saatu kuvaaman elä-
mää linnakkeilla, kun niitä vie-
lä oli?

Heikki Tiilikainen

Jään taju
Koillisväylä
Heikki Haapavaara, Jarmo Vehkakoski
Auditorium, EU 2014. ISBN 978-952-7043-08-0

UUDET KOTISIVUT JULKAISTU OSOITTEESSA
WWW.SININENRESERVI.FI

Sininen Reservi
Marinreserven

150331_sininen_reservi_www_ad-148x30-X1a.pdf   3   29/04/15   15:48
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J ehu-nimellä on perinteet 
Suomen vesillä. Yksi Eh-
rensvärdin luoman Suo-

menlinnan telakan ensimmäi-
sistä aluksista oli Jehu. Vuoden 

1788 sodassa Ruotsi-Suomen 
rannikkolaivaston nopein alus 
oli Jehu - noin 20 metrinen, 
yksimastoinen, solakka tiedus-
telualus - aikansa vauhtihirmu.

U-700-luokka on mones-
sa mielessä venekaluston ke-
hittämisessä huikea harppaus. 
Mitä tulee alusluokalle asetet-
tuihin suorituskyvyn vaatimuk-
siin, ei liene liioiteltua, että oiko-
päätä on hypätty tulevaisuuteen 
- yhden sukupolven ohi. Meri-
voimien niukat taloudelliset re-
surssit ohjaavat automaattises-
ti kehittämään aluksia, jotka so-
veltuvat moniin erilaisiin tehtä-
viin. Jehu ei kuitenkaan ole mi-
kään ”joka paikan höylä”, joka 
tekee vähän kaikesta, mutta ei 

Pieni, mutta pippurinen 

Jehu-luokka astuu 
palvelukseen
Kesäkuun alkupäivinä Merivoimat vastaanottaa kolme 

ensimmäistä Jehu- eli U-700-luokan kuljetusvenettä. 

Alukset ovat Salon Teijossa toimivan Marine Alutechin 

rakentamia. Jehujen tilaaminen on osa laajempaa ran-

nikkojoukkojen varustamisprojektia. Tämän tilatun en-

simmäisen erän kaksitoista venettä ovat ensisijaises-

ti korvamerkittyjä kuljettamaan rannikkojalkaväkeä saa-

riston vaativissa olosuhteissa.

Tommi Sorvari
Kirjoittaja, komentajakapteeni Tommi Sorvari,  
johti Merivoimien esikunnassa Merivoimien rannikolla  
toimivien joukkojen varustamisprojektia  
(MERA-projektia) vuosina 2011-2014.
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mitään oikein kunnolla. Aluksen 
kyvyillä on selkeä painopiste, ja 
se on rannikolla tapahtuvat etu-
linjan kuljetus- ja rantautumis-
tehtävät. Tämän ympärille on 
rakennettu runsaasti muita ky-
kyjä huonontamatta kuitenkaan 
kokonaisuutta.

Liikekyky

U-700-luokan runko perustuu 
Marine Alutechin muihin tuot-
teisiin, joista sillä on kokemusta 
useilta vuosikymmeniltä. Koea-
joissa on voitu todentaa, että 

aluksella on erittäin hyvät me-
renkulkuominaisuudet ja sen 
ohjattavuus on ensiluokkais-
ta. Lähes kahdenkymmen met-
rin pituudella ja yli 27,5 tonnin 
painollaan alus omaa edeltä-
vään U-600 Jurmo-luokkaan 
verrattuna melkein kaksinker-
taisen kuljetuskyvyn. Mars-
si- ja sprinttinopeuksien lisäk-
si myös toimintamatka on kas-
vanut. Kaksi 900 hevosvoiman 
Scanian meridieseliä antavat Je-
hulle yli 40 solmun huippuno-
peuden.

Suoja

Jehu on tavallaan samanlai-
nen apuväline rannikkotaiste-
lijoille, kuin mitä miehistönkul-
jetuspanssarivaunu on maajou-
koille. Jehua on tarkoitus käyt-
tää etulinjan taistelutehtävissä, 
joten siinä on otettu huomioon 
miehistölle ja matkustajille an-
nettava ballistinen suoja. Suo-
jaominaisuuksia on saatu ke-
hitettyä laajojen materiaaliko-
keiden ja uusimman kompo-
siittimateriaalitekniikan avulla. 
Suojaava rakenne koostuu lä-
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hes kokonaan vaihdettavista ja 
modulaarisista levyistä. Aluksen 
elinkaari on noin 25-30 vuot-
ta ja teknologian kehitys on hy-
vin nopeaa, joten modulaarinen 
ratkaisu mahdollistaa elinkaaren 
aikana tehtävän suojatason nos-
tamisen uusilla kehittyneemmil-
lä levyillä tai niiden vaihtamisen 
muista syistä.

Veneellä on myös NBC-suo-
jajärjestelmä, joka suojaa taiste-
luaineita vastaan. NBC-suojaus 
mahdollistaa toiminnan saastu-
neilla alueilla tai niiden läpi aja-
misen sekä toiminnan esimer-
kiksi kansainvälisissä tehtävissä 
alueilla, joilla on vaara, että tais-

teluaineita tai vastaavia myrkky-
jä esiintyisi ympäristössä.

Tulivoima 

Myös asepuolella Jehussa on 
uraauurtavaa suorituskykyä. 
Siinä missä aikaisemmat kul-
jetusveneet ovat omasuojansa 
suhteen joutuneet tyytymään 
manuaaliohjattuihin aseisiin, 
Jehussa on vakautettu ja kau-
ko-ohjattu modulaarinen asetor-
ni - RWS (engl. Remote Weapon 
Station). Nyt käyttöön otettavas-
sa kokoonpanossa tornissa on 
sovittimet pääaseeksi 12,7 mm 
ilmatorjuntakonekiväärille tai 40 
mm kranaattikonekiväärille. Si-

vuaseena on 7,62 mm koneki-
vääri. Sovittimia voi tulevaisuu-
dessa tilata myös muille aseil-
le. Omasuojan lisäksi aseita voi 
käyttää kuljetettavan joukon tu-
lituen antamiseen tai tietoisesti 
suunniteltuihin taistelutehtäviin. 
Asetornissa on erittäin suori-
tuskykyinen optroniikkapaketti, 
joka mahdollistaa aseenkäytön 
ohella ympäristön tähystämisen 
valvonta-, etsintä- ja tiedustelu-
tehtävissä.

Informaation siirtokyky

Jehussa on monia tiedonsiirron 
mahdollisuuksia, joilla sekä väli-
tetään tietoa muille aluksille, että 
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Faktaruutu
U-700 - Jehu-luokka
Alustyyppi: Nopea kuljetusvene
Kylkinumerot: U-701 - U-712
Miehistö: 2-6
Kuljetuskyky: 25 täysin varustettua sotilasta sekä heidän 

joukkokohtainen varustus
Telakka: Marine Alutech oy ab , Teijo/Salo
Tilattu: 15.10.2012
Käyttöönotto: 06-2015 (Initial Operational Capability), 

2017 (Final Operational Capability)
Paino: 27,5 tonnia
Pituus: n. 20 m
Leveys: n. 5m
Syväys: n. 1m
Nopeus: 40+ kn
Voimanlähde: 2 x Diesel 900 hv (2 x 660 kw) Scania 
Aseistus: 1 x SAAB Trackfire RWS, jossa 40mm KRKK tai 

12,7mm ITKK ja 7,62 KK

otetaan vastaan muiden tuotta-
maa tilannetietoa. Aluksessa on 
lisäksi käytössä lukuisia tietojär-
jestelmiä sekä mahdollisuus uu-
sien käyttöönottoon, jos alusta 
käytetään erikoistarkoituksiin ja 
siltä käsin käytetään raskaam-
pia asejärjestelmiä. Aluksesta 
voidaan myös lyhyessä ajassa 
tehdä pienehkön esikunnan ko-
mentopaikka tai erillisen operaa-
tion komentokeskus.

Ergonomia

Yksilön, eli aluksessa toimivan 
yksittäisen sotilaan, toiminta-
kyvyn ylläpitämiseen on kiinni-
tetty suurta huomiota ja otettu 
käyttöön sovelluksia, joita aikai-
semmin ei ole ollut näin pienis-
sä aluksissa. Jehussa on ym-
päristömääräykset täyttävä ve-
sikäyttöinen vessa, pieni keitto-
nurkkaus, jossa voi lämmittää 
ruokaa tai juomaa, tilavat säi-
lytysratkaisut varusteille ja lu-
kuisia pieniä mukavuuksia tuo-
via yksityiskohtia. Aluksen mat-
kustamo on niin tilava, että sii-
hen voi poikittain asentaa jopa 
riippuvuoteen, jolloin alukses-
sa majoittuminenkin onnistuu. 
Pitkäkestoisilla missioilla tämän 
kaltainen pieni ylellisyys on var-
sin perusteltua. 

Jehu voidaan nopeasti 
muuntaa tehokkaaksi merelli-
seksi ambulanssiksi. Toimituk-
seen kuuluu useampi kokonai-
suus jousitettuja paaritelineitä, 
hoitopöytiä ja sairasajoneuvon 
lääkintäsarjoja. Lääkintävarus-
teita voi käyttää joko osana va-
kiovarustusta tai rakentaa vain 
sairaskuljetuksiin käytettäviä ve-
neyksilöitä.

Eteenpäin!

Jehu tarjoaa mielenkiintoisen 
vaihtoehdon jatkokehittelylle. 
Pienillä lisäasennuksilla sille voi 
asentaa mitä monipuolisimpia 
järjestelmiä rannikolla toimivien 
joukkojen tukemiseksi. Jehut ky-
kenevät toimimaan itsenäisesti ja 
hajautetusti laajalla alueella, mut-
ta tarvittaessa iskemään kootusti 
kuin saalistajalauma mahdollisen 
rannikolle tunkeutuvan - ison tai 
pienen - vastustajan kimppuun. 
Lauma aistii vastustajansa inte-
groidulla sensorijärjestelmällä ja 
sen raateluhampaat ovat kau-
kovaikutteiset aseet. Järjestel-
män viitekehys ei ole yksi suu-
ri runko vaan hajautettu organi-
saatio, jossa kokonaissuoritusky-
ky rakentuu monesta pienestä, 
mutta yhdessä toimivasta osas-

ta. Jehut voivat nopeasti ja jous-
tavasti siirtyä tehtävätyypistä toi-
seen hyödyntäen laajaa modu-
laarisuuttaan. Sotilaallisen käy-
tön ohella alusluokka pystyy tu-
kemaan muita viranomaisia ja si-
viiliyhteiskuntaa vaativissa tehtä-
vissä monella eri tavalla.

Eräs komentaja totesi leik-
kisästi Jehun suunnitteluryhmäl-
le, kuullessaan aluksen järjestel-
mien määrän ja sen toiminnot: 
”kuulostaa 140-metriseltä fre-
gatilta”. Maailmansotien välissä 
kehiteltiin Saksassa pieniä, mut-
ta suorituskykyisiä taistelulaivo-
ja, joita britit nimittivät puoliksi 
halveksien, puoliksi kunnioitta-
en, ”Pocket Battleship”, eli tas-
kutaistelulaiva - voisiko Jehu ol-
la aikamme taskufregatti rannik-
kojemme suojaksi? 
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muksen nojalla. Kööpenhaminan 
sopimus (SopS 71-72/1998) 
koskee laittomien päästöjen val-
vontaa, torjuntavalmiutta, tor-
junta-avun antamista ja harjoi-
tuksia. Sopimuksen nojalla on 
mm. Ruotsin ja Suomen välillä 
toteutettu vuosittain yhteisharjoi-
tuksia. Suomen ja Ruotsin väli-
nen lentovalvontayhteistyö Poh-
janlahdella ja Pohjois-Itämerellä 

perustuu myös Kööpenhaminan 
sopimukseen.

Kemissä järjestetyssä kon-
ferenssissa oli kantavana tee-
mana kotimainen arktinen ym-
päristöosaaminen. Kemin kult-
tuurikeskuksessa järjestetyn 
konferenssin yhteyteen oli myös 
järjestetty pienimuotoinen näyt-
tely, jossa öljyntorjunta-alan ja 
ympäristömonitoroinnin ammat-
tilaiset esittelivät tuotteitaan ja 
osaamistaan.

Konferenssin pääteemat 
olivat arktinen ympäristö, jää- 
ja sääpalvelu, ympäristömoni-
torointi, mekaaninen öljyntor-
junta ja alusten kulkuominai-
suudet ja –vaatimukset jäis-
sä. Näiden pääteemojen lisäksi 
konferenssissa pidettiin öljyntor-
juntaharjoituksen jälkeinen deb-
riefing- tilaisuus yhdessä konfe-
renssiosallistujien kanssa, jol-
loin kutsuvieraille välittyi myös 
kuva tavasta, jolla harjoituksis-
sa todetut seikat, puutteet, opi-

Öljyntorjuntakykyä 
talviolosuhteissa  
testattiin Kemissä
Suomen ympäristökeskus on vastuuviranomainen merellisessä öljyntorjunnassa. 

Järeitä öljyntorjuntaratkaisuja esiteltiin laajalle kutsuvierasjoukolle Kemissä maalis-

kuun lopulla pidetyssä tapahtumassa ”Kemi Arctic 2015”.

Arktinen ympäristön
suojelu fokuksessa

Suomen ympäristökeskus (SY-
KE) järjesti maaliskuun viikolla 
13 Kemissä kansainvälisen ark-
tisen öljyntorjuntatapahtuman. 
Tapahtuma koostui kansainvä-
lisestä kaksipäiväisestä konfe-
renssista ja öljyntorjuntaharjoi-
tuksesta jäissä. Harjoitus toteu-
tettiin nk. Kööpenhaminan sopi-

Jorma Rytkönen
Suomen ympäristökeskus / ympäristövahinkojen torjunta 
RT kerho Johtorengas

Kansainvälinen tarkkailijajoukko jäänmurtaja Sammolla seuraa Merivoimien 
Louhi-aluksen perään kiinnitettyjen SYKEn öljynkeräyslaitteiden toimintaa.
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tut asiat ja mahdolliset suosituk-
set käydään läpi. 

Konferenssiin osallistui yli 
180 asiantuntijaa useista eri 
maista. Tapahtumaan oli kut-
suttu edustajia Itämeren mais-
ta (HELCOM eli Helsingin sopi-
muksen (Sops 2/2000) alaisen 
torjuntakomitean RESPONSEn 
jäseniä) sekä Arktisen neuvos-
ton jäsenmaista. Kaikki konfe-
renssin esitelmät ovat ladatta-
vissa SYKEn sivuilta, osoittees-
ta: http://www.environment.fi/
oil/exercise

Arktinen 
öljyntorjuntaharjoitus

Öljyntorjuntaharjoitus pohjau-
tui harjoitusskenaarioon, jos-
sa kaksi kauppalaivaa törmäsi 
toisiinsa Kemin Ajokseen joh-
tavalla väylällä talvisissa olo-
suhteissa. Harjoitusskenaa-
rioon perustuen alukset törmä-
sivät toisiinsa kovassa tuulessa 
jäänmurtajan vasta avaamassa 

rännissä, ja mereen valui toi-
sesta haverialuksesta arviolta 
150…200 tonnia raskasta polt-
toöljyä. Haveri tapahtui kohdas-
sa  65o34’N; 024o28’E aamul-
la klo 8:00 paikallista aikaa. SY-
KEn ympäristövahinkopäivystä-
jä sai tiedon pian onnettomuu-

den jälkeen ja alkoi suoritta-
maan hälytyksiä ja välittämään 
tietoja eri virka-apuviranomai-
sille. Päivystäjä päätti alkutilan-
teessa käskeä Merivoimien Lou-
hi-aluksen paikalle Upinniemes-
tä sekä Meritaidon Letto-aluk-
sen Oulusta. Päivystäjä myös 
hälytti Lapin pelastuslaitoksen 
ja sitä kautta Kemin satama-
jäänmurtaja Ahdon, joka har-
joitusta varten oli varustettu La-
mor Oy:n uudella Sternmax öl-
jynkeräyslaitteella.

Hälytysharjoitukseen liittyi 
SYKEn oman kriisiryhmän pe-
rustaminen sekä Euroopan me-
riturvallisuusvirasto EMSA:lle lä-
hetetty pyyntö saada jäänmur-
taja Kontio tukemaan öljyntor-
juntatöitä. Sekä Ahto että Kon-
tio olivat harjoitushetkellä aluk-
sia koskevan lakon piirissä ei-
vätkä purjehtineet ulos Ajoksen 
satamasta. Alun pitäen myös 
Rajavartioston Turvan piti osal-
listua harjoitukseen, mutta ke-

Meritaidon Letto ja peräkannelle asennettu 
SYKEn järeä öljynkeräyslaite.

SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi tervehdyspuheessaan Kemin kaupun-
gin vastaanotolla. Hänen vasemmalle puolellaan vara-amiraali Peter 
Neffenger/US Coast Guard ja puolustusasiamiehemme Washingtonista, 
kommodori Timo Ståhlhammar.

JOukO piRttiJäRvi
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vään huonoista jääolosuhteista 
johtuen sen jääkokeet peruttiin 
harjoitusta edeltävällä viikolla, ja 
alus ei tästä syystä purjehtinut 
Perämerelle.

EMSA:lle esitettiin myös 
pyyntö saada alueelta satelliitti-
kuvia. Lentovalvontatoimet aloi-
tettiin Rajavartioston DORNIER- 
koneilla, ja ensimmäisenä har-
joituspäivänä testattiin myös 
laajemmin erilaisia hälytysrutii-
neja ja vasteaikoja Kööpenhami-
nan sopimuksen alaisten mai-
den lisäksi Helsingin sopimuk-
sen ja Arktisen Neuvoston öljyn-
torjuntasopimuksen mukaises-
sa laajuudessa. Hälytykset suo-
ritettiin eri sopimusten mukaisin 
järjestelyin ja rutiinein. Hälytyk-
sistä ei kerrottu etukäteen mil-
lekään vastapuolelle todenmu-

kaisten vasteaikojen saamiseksi.
Lännen ja etelänpuolei-

set tuulet saivat mereen jou-
tuneen öljypäästön liikkumaan 
hieman Kemiä kohden. Tilan-

nekuvaa tuotettiin harjoitusjou-
koille mm. SYKEn ylläpitämän 
BORIS-2 -tilannekuvajärjestel-
män avulla. Hälytyspäivää seu-
raavan päivän iltaan mennessä 

Sampoon kiinnitetty LIDAR laite – yksi harjoituksen aikana testatuista 
sensoreista.

Satamajäänmurtaja Ahdon ahteriin kiinnitetty järeä öljynkeräyslaite.
JOukO piRttiJäRvi
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olivat kaikki kuvitteelliset tor-
junta-alukset jo päässeet ke-
räystyön makuun jäisissä olo-
suhteissa, ja iltaan mennessä 
oli neljän aluksen voimin kerät-
ty kuvitteelliset 97 tonnia öljyä 
merestä. Meritoiminnan johtaja-
na toimi Louhen päällikkö kom-
kapt Marko Karppinen, torjunta-
töiden johtajaksi oli SYKE:n päi-
vystäjä nimittänyt yli-ins. Kaler-
vo Jolman SYKE:stä. Koko har-
joituksen johtajana ja tapahtu-
man vastuuhenkilönä toimi tä-
män artikkelin kirjoittaja.

Kolmantena päivänä Tor-
juntalaivastoon liittyi jäänmur-
taja SAMPO, johon oli pakat-
tu yli 170 tarkkailijaa seuraa-
maan järeiden öljyntorjuntalait-
teiden toimintaa. SAMPO toimi 
myös UAV -lentokaluston ope-
raatioalustana sekä joidenkin öl-
jynhavainnointiin liittyvien mo-
nitorointilaitteiden demoalusta-
na. Oheisesta Youtube-linkistä 
voit katsoa otteita UAV:n tuotta-
masta videokuvasta – linkin ta-
kaa löytyy myös IR-kuvaa UA-
V:n tuottamana (https://www.
youtube.com/watch?v=oJytA-
CUsJjA ). Harjoituksen aikana 
saatiin kuulla tietoiskuja SYKE:n 
öljyntorjuntalaivaston kapasitee-
tista, kyvystä kulkea jäissä, öl-
jynhavainnointilaitteista jne.

Myös Louhi-aluksella oli 
kansainvälisiä tarkkailijoita, jot-
ka osallistuivat harjoituksen pur-
kutilaisuuteen ja kommentoi-
vat harjoituksen sujumista. Pu-
heenvuoroissaan he ottivat kan-
taa laitteistoilta ja aluksilta vaa-
dittavaan suorituskykyyn arkti-
sissa olosuhteissa. Tilaisuudes-
sa myös saatiin kooste hälytys-

ten onnistumisesta ja tilanne-
kuvasta hälytyksen alusta ai-
na käskyyn harjoituksen päät-
tämisestä.

Lopuksi

Kemin tapahtuma oli osa SYKE:n 
vastuulla olevaa ympäristövahin-

kojen torjuntatyötä. Vuosittain 
SYKE osallistuu Merivoimien, Ra-
javartioston ja Meritaidon aluksil-
la useisiin kahdenvälisiin ja kan-
sainvälisiin harjoituksiin. Tänä 
vuonna suomalaisia aluksia osal-
listuu Viron Saarenmaalla pidet-
tävään harjoitukseen, Venäjän 
isännöimään harjoitukseen Vy-
sotskissa sekä Puolassa pidettä-
vään koko Itämeren aluetta kos-
kevaan Balex Delta -harjoituk-
seen. Näiden lisäksi järjestetään 
lukuisia aluskohtaisia harjoituksia 
sekä osallistutaan pelastuslaitos-
ten ja vapaaehtoisten järjestöjen 
järjestämiin harjoituksiin.

Kemin harjoituksen tavoite 
oli osoittaa, että Suomella on ky-
kyä ja teknistä osaamista toimia 
jääpeitteisellä merialueella  ja to-
teuttaa operaatioita myös vaati-
vissa olosuhteissa. Saadun pa-
lautteen perusteella tapahtuman 
tavoite täyttyi hyvin.

Kanadan suurlähettiläs Andrée 
Cooligan valotti konferenssissa 
Arktisen Neuvoston tapahtumia 
Kanadan puheenjohtajakaudella.

Yhdysvaltain rannikkovartioston vara-amiraali Neffengerin  
seuruetta siirtymässä jalkaisin jäätä pitkin Louhelta vieressä  
odottavaan jäänmurtaja Sampoon.

JyRki nikkilä & syke

JyRki nikkilä & syke
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omalta osaltaan tarinaa, jonka 
jatko-osat tullaan näkemään tu-
levina vuosina ja vuosikymme-
ninä. Upseerikerho on jäsenten-
sä näköinen yhdistys, joka elää 
tässä ajassa ja katsoo tulevai-
suuteen juuriaan unohtamatta.

Tapahtumia

Suomenlinnan Upseerikerholla 
tapahtuu ympäri vuoden. Johto-

K erhon tarjonta jäsenil-
leen on laadukasta ja 
ajanmukaista. Tiloja 

uudistetaan ja uusia yhteistyöta-
hoja hankitaan, vanhoja kump-
paneita hylkäämättä. Jos kai-
paat ajanvietettä ihmisten ym-
päröimänä tai uniikkeja tiloja ta-
pahtumiisi, Suomenlinnan Up-
seerikerho tarjoaa sinulle oivan 
paikan toteuttaa itseäsi. Upsee-
rikerhon toiminta on ajankohtai-
sempaa kuin aikoihin. Vaikka 

kahvipöytäkeskusteluissa usein 
esille nouseva ajatus onkin, että 
nykyään mikään ei ole kuten en-
nen, on meripuolustuksen up-
seereiden kerho raikas poikke-
us. Kerhomme elää ja hengittää 
kuten aiempina vuosina, mutta 
onneksemme uudet polvet tuo-
vat kerhoomme raikkaita ide-
oita ja ajatuksia toiminnan ke-
hittämiseksi nykyaikaan, tule-
vaisuuden historiaan. Kerhom-
me nykyinen jäsenistö rakentaa 

Kevättä 
Suomenlinnan 
upseerikerholla
Suomenlinnan Upseerikerhon lähes satavuotinen as-

kel on lennokas. Kerho ottaa 2010-luvun loppua vas-

taan kirkkain silmin ja uusin ajatuksin.

Kalle Järvi
Suomenlinnan Upseerikerhon puheenjohtaja

Baari.

Ulkoa.
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kunta järjestää noin kerran kuu-
kaudessa ohjelmaa kerhon jä-
senille.

Muutamana viime vuote-
na ajatuksemme on ollut avar-
taa jäsentemme maailmankat-
somusta, ja siksi tarjoamme 
keskustelu- ja paneelitilaisuuk-
sia, joissa asiantuntijat saa-
vat puheenvuoron. Ohjenuora-
na johtokunnalla on, että tilai-

suuden aiheen tulee olla ajan-
kohtainen, asiantuntijoiden kan-
sallisesti merkittäviä ja yleisöl-
lä mahdollisuus osallistua kes-
kusteluun. Kevään 2015 ohjel-
misto katsoo vahvasti tulevai-
suuteen tarjoamalla toukokuus-
sa keskustelutilaisuuden, jossa 
maamme johtavat asiantuntijat 
keskustelevat seuraavan vuosi-
kymmenen vaatimuksista suo-

malaiselle tiedustelulle. Joulu-
kuussa 2014 puhetta ja otsi-
koita kirvoittanut mietintö ”Suo-
malaisen tiedustelun suuntavii-
voja” on nyt kerhomme jäsenten 
käsittelyssä, kun joukko suoje-
lupoliisin, oikeusministeriön ja 
Puolustusvoimien korkeita vir-
kamiehiä asettuu paneeliin tou-
kokuun 28. päivänä.

Vaikka tasokkaat keskus-

Ulkoa.
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telutilaisuudet monipuolisine ai-
heineen ovatkin kerhomme vuo-
den päätapahtumia, arvostam-
me myös vuotuisia, perinteikkäi-
tä juhlapäiviä. Puolustusvoimi-
en lippujuhlan päivänä pidettä-
vässä cocktail-tilaisuudessa pal-
kitaan kerhomme ansioituneita 
jäseniä, ja tänä vuonna juhlapu-
hujana on kontra-amiraali Geor-
gij Alafuzoff Euroopan sotilastie-
dustelun huipulta. Syksyn aloit-
tava, usein railakas rapujuhla ja 
itsenäisyyspäivän arvokas ilta-
juhla keräävät vuosittain salin 
täydeltä juhlijoita. Ajatuksissa 
on, että saamme kerhomme oh-
jelmistoon uuden juhlaillan ensi 
talvena. Lisätietoa tulevista ta-
pahtumista saa muun muas-
sa kerhon Facebook-sivuilta tai 
pian uudistuvilta nettisivuilta, 

kannattaa käydä katsomassa. 
Kuten huomaatte, Suomenlin-
nan Upseerikerho elää ja hen-
gittää vahvasti. Vaikka maailma 
ympärillämme muuttuukin, mi-
kään ei estä meitä muuttumas-
sa sen mukana.

Jäsenistä

Suomenlinnan Upseerikerhon 
jäsenmäärä on viimeisen kah-
den vuosikymmenen aikana lä-
hes kaksinkertaistunut. Jo lähes 
900 henkilöä yhdistää upseeri-
kerho, joka toimii virkeänä osa-
na UNESCO:n maailmanperin-
tökohdetta. Vaikka toisinaan on-
kin arveltu, että kerhoelämä olisi 
menneen maailman peruja, on 
Viaporin ajoista saakka saarel-
la toimineen kerhomme nykytoi-
minta virkeämpää kuin aikoihin.

Kerhotoimintaan pääsee 
mukaan nimellisellä liittymis-
maksulla, eikä vuotuinen 20 eu-
ron jäsenmaksukaan ole mah-
doton kustannus. Tuolla sum-
malla saa paljon. Kerhomme ti-
lat ja tilaisuudet ovat aina jokai-
sen jäsenen saatavilla. Tule mu-
kaan!

Tiloistamme

Viime vuosina kerhomme on 
satsannut etenkin keittiön tilo-
jen parantamiseen, jotta voim-
me tarjota entistä maukkaam-
paa ruokaa. Juhlasalin äänen-
toistojärjestelmä on uusittu, ja 
se tarjoaa laadukkaan musiikin 
tapahtumaan, jos bändiä ei juu-
ri silloin ole saatavilla. 

Totuus on kuitenkin se, et-
tä investointivelkaa on kertynyt 

Juhlasali.
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viimeisinä vuosina varsin mitta-
vasti, joten uusi johtokunta on 
merkittävien menopaineiden al-
la. Onneksi tahtoa ja osaamis-
ta löytyy tarvittavien hankinto-
jen tekoon. Jo aiemmin maini-
tut jäsen- ja verkkosivut valmis-
tuvat kesään mennessä. Verk-
kosivut tarjoavat jäsenillem-
me entistä paremman tilanne-
tietoisuuden tulevista tapahtu-
mista ja toisaalta johtokunnal-
le mahdollisuuden viestiä jä-
senistölle muutoksista. Ennen 
muuta uusi, virkeä ja tyylikäs il-
me kertoo verkkosivuilla vierai-
leville Suomenlinnan Upseeri-
kerhon olevan instituutio, joka 
huokuu tunnetta ja tyylikkyyt-
tä. Jäsenistölle kerhon tilat ovat 
maksutta käytössä, ja kerhora-
vintolamme tarjoaa erinomaisen 
palvelun sekä tarjottavat juhlaan 
kuin juhlaan. Kuten jo todet-
tua, investoinneille on tarvetta 
myös muutoin kuin verkkosivu-
jen osalta. Johtokunta on päät-
tänyt uudistaa juhlasalin kalus-
ton, joten syksyn rapujuhlat juh-
litaan uusilla tuoleilla istuen, eh-
kä jopa seisten (sic!).

Monet teistä tietävätkin, et-
tä kerhomme juhlasali ja baari 
ylimmässä kerroksessa ovat vä-
hintään tyydyttävässä kunnos-
sa, vaikka pieni virkistys uuden 
maalipinnan muodossa ei olisi 
pahitteeksi. Onkin todettava, et-
tä johtokunnan asettama tavoite 
kohdata uusi vuosikymmen pa-
raatikunnossa vaatii vielä paljon 
työtä kumppaneiden ja yhteis-
työtahojen kanssa. Lisäksi toi-
sen kerroksen ns. biljardihuone 
on tällä hetkellä vajaakäytöllä. 
Ehkäpä tuohon tilaan saadaan 

palanen Suomen merihistoriaa 
ensi vuonna?

Kurkistus historiaan

Kun tsaarin upseerit 1800-lu-
vun lopussa sivistivät toisiaan 
silloisella aateliskerholla, he 
tuskin osasivat kuvitella, että 
samassa talossa keskustelevat 
suomalaiset upseerit 2010-lu-
vulla turvallisuuspolitiikasta ja 
muista päivänpolttavista aiheis-
ta. Silloista aateliskerhoa ja ny-
kyistä upseerikerhoa yhdistävät 
monet asiat, vaikka muutokset 
ympäristössämme ovatkin olleet 
moninaisia. Suomenlinnan Up-
seerikerho pitää omalta osaltaan 
yllä Suomenlinnan sotilasperin-
nettä olemalla Suomen vanhin 
samoissa tiloissa yhtäjaksoises-
ti toiminut upseerikerho. Sotilai-
den yhteisö on muuntautunut ja 
mukautunut rannikkotykistön 
upseereiden yksityistilasta meri-
puolustuksen ja muidenkin puo-
lustushaarojen upseereiden ja 

reservinupseereiden yhteisöksi, 
joka edustaa kattavasti suoma-
laisia upseereita. Jos Suomen-
linnan Rannikkotykistöpataljoo-
nan komentajalla oli aikoinaan 
tarve tarjota upseeristolleen tila 
levähtää ja nauttia hyvä päiväl-
linen, tarjoaa upseerikerhomme 
tänä päivänä molempien edellä 
mainittujen lisäksi hengenravin-
toa ja riemukkaita juhlia.

Lopuksi

Jos olet jo jäsen, muttet vie-
lä ole löytänyt tietäsi kerholle, 
on kevät 2015 siihen oiva het-
ki. Jos et vielä ole jäsen, täy-
tä jäsenhakemus ja tule nautti-
maan kerhon tilaisuuksista, vä-
littömästä ilmapiiristä ja riemul-
lisista juhlista Suomenlinnaan. 
Jos epäröit saapua kerholle yk-
sin, ota yhteyttä ystävääsi, sil-
lä hän lienee valveutuneena jo 
osa upseerien yhteisöä, joka en-
nen muuta katsoo ja näkee tu-
levaisuuteen.

Aula.
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Omatoimivierailu 
Teikarin saareen

vänä, jolloin venäläiset yrittivät 
turhaan vallata Uuraan edustal-
ta muun muassa Suonion- ja Ra-
vansaaret sekä lännempänä si-
jaitsevan Teikarin saaren. Pu-
na-armeija sai haltuunsa Suo-
nion- ja Ravansaaret sekä kol-
me muuta saarta 4.7.1944. Tei-
karin puolustajat sen sijaan pi-
tivät pintansa. Neuvostojoukko-
jen ratkaisevan kolmannen val-
tausyrityksen johti henkilökoh-

T eikarin saarella käytiin usei-
ta verisiä taisteluja jo talvi-

sodassa. Silloin Neuvostoliiton 
sotavoimat aloittivat muihin Kan-
naksen sotatoimiin liittyen hyök-
käyksen Viipurinlahden ylitse 
2.3.1940. Sen ensimmäiset is-
kut kohdistuivat nimenomaan sil-
loin jo evakuoituun Teikarin saa-
reen. Jatkosodan aikana heinä-
kuussa 1944 venäläiset olivat 
ottaneet tavoitteeksensa saa-

da puhdistettua Viipurinlahden 
saariston suomalaisista  joukois-
ta. Näin Teikarsaari joutui jälleen 
voimakkaan hyökkäyksen koh-
teeksi. Tarkoitus oli ylittää Viipu-
rinlahti saarelta toiselle ja luoda 
länsirannalle sillanpääasema. Sil-
lanpäästä tie avautuisi Tali–Ihan-
talan taistelijoiden sivustaan se-
kä Helsinkiin. 

Vuonna 1944 taistelut al-
koivat kesäkuun viimeisenä päi-

Erkki Kurkinen
Tikkakosken Reserviupseerit ry

Teikarin saari on Suomenlahdessa, Venäjällä Viipurin lähellä olevan Vilaniemen 

edustalla oleva noin kolmen kilometrin mittainen ja vain vajaan kilometrin levyinen 

ennen Suomelle kuulunut saari. Teikarin saarella on merkittävä rooli Suomen torjun-

tataisteluissa  kesällä 1944.
Tapahtum

at
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pymäänkin. Totuttuun tyylinsä 
he tarjosivat meille tervetuliais-
ryypytkin telttapaikallaan.

Sovittuna aikana Sergei ka-
verineen tuli noutamaan meidät 
paluumatkaa varten. Iltapäiväl-
lä niin komea aamun sää olikin 
muuttunut tuuliseksi, ja kun ve-
neemme poistui saaren suojas-
ta Suomenlahdelta puhaltavan 
tuulen armoille, oli vastassa 
korkea aallokko! Siinä jo venet-
tä ohjaava Sergei meinasi kään-
tyä takaisin Melansaaen suo-
jaan, mutta ryhmämme ohjeis-
tamana osasi pitää veneen keu-
lan vastatuuleen, ja niin pääsim-
me onnellisesti takaisin Vilanie-
meen, tosin housunpersuukset 
hieman meren tyrskyistä kas-
tuneena. 

Matka Teikarin saareen oli 
onnistunut ja mieleenpainu-
va osa Kannaksen heinäkuis-
ta matkaamme, joka jatkui seu-
raavana aamuna mm. Kuuter-
selkään ja Siiranmäkeen.

taisesti 59. armeijan komen-
taja kenraaliluutnantti Korovni-
kov. Suomalaiset joutuivat pe-
rääntymään saarelta, pakoon 
pääsi vain uimalla tai veneellä. 
Saareen jäi myös haavoittunei-
ta. Kaatuneita kellui meressä ai-
na Vilanemeen asti. Venäläisten 
tappiot olivat vajaassa kahdessa 
viikossa noin 3 000 sotilasta, 
suomalaisten ja saksalaisten pit-
kälti toistatuhatta. Lopulta taiste-
lut laantuivat asemasodaksi. Pu-
na-armeija valtasi noin 20 saar-
ta, mutta päätavoitettaan sillan-
päätä mantereella se ei saavut-
tanut. Teikarin sankarit olivat pe-
lastaneet sen hengellään.

Teikarin veteraanit ja Ran-
nikkojääkärikilta ry pystyttivät 
vuonna 2000 saareen Teikarin 
taistelujen muistomerkin. Sa-
mana vuonna Viipurin kaupun-
ki julisti saaren virallisesti hau-
tasaareksi.

Saarelle ei ole virallista ei-
kä säännöllistä veneliikennettä, 
joten sinne joutuu menemään 
joko monimutkaisten virallis-
ten reittien kautta tai omatoimi-
sesti. Me teimme sen jälimmäi-
sellä tavalla. Yhdeksän jo muu-
taman aiemman vierailun teh-
nyttä ja Karjalan kannaksen 
taistelupaikkoihin tutustunut-
ta ja perehtynyttä miestä päät-
ti toteuttaa jo pitkään suunni-
tellun vierailun Teikarin saa-
reen. Tavoitteena oli tehdä se 
juuri 5.7.2014, jolloin olisi ku-
lunut 70 vuotta saaren ratkai-
sutaisteluista. Matkan primus 
motor oli jälleen kerran Martti 
Saarinen, joka kokeneena ran-
nikkojääkärinä päätti, että sin-
ne mennään tavalla tai toisel-

la. Niinpä jo menomatkalla Vii-
puriin kiersimme tutulla pikku-
bussillamme Vilaniemen kaut-
ta tiedustellen mahdollisuuksia 
päästä saareen. Vilaniemi ja sen 
meren ranta on nykyisin puolil-
laan rikkaiden venäläisten toi-
nen toistaan komeampia huvi-
loita. Koska meillä ei ollut mu-
kana omaa venettä, kuljettajam-
me sai tehtäväkseen tiedustel-
la erään  uuden datsan työ-
maan kaivinkonemieheltä, mis-
tä saisimme veneen ja kuljetta-
jan. Ja pian neuvottelu johti jo 
tulokseen, ja kun hintakin saa-
tiin sovittua, ajaa karautti siihen 
hetkessä Sergei vanhalla Ladal-
laan, perässään traileri venei-
neen. Me vaihdoimme lennos-
sa matkavaatteemme merikel-
poisiin ulkoiluvaatteisiin ja val-
mistauduimme parin kilometrin 
merimatkaan Vilaniemestä Tei-
kariin. Moottori vaan veneen pe-
rään ja matkaan. Kuitenkin aal-
lokko oli niin kova, että jouduim-
me palaamaan takaisin rantaan. 
Sovimme seuraavaksi aamuksi 
uuden yrityksen kello 10.00. Ei 
auttanut muu kuin edetä Viipu-
riin ja yrittää seuraavana aamu-
na uudelleen. Ja niinpä Sergei 
kaverineen todellakin oli seu-
raavana aamuna sovitussa pai-
kassa oikeaan aikaan ja pääsim-
me matkaan. Meri oli lähes ras-
vatyyni, sää kaunis ja aurinkoi-
nen. Näin venematka Vilanie-
mestä Teikariin oli todella miel-
lyttävä. Saarta lähestyttäessä 
tapasimme muutamia viipuri-
laisia vapaa-ajan kalastajia va-
paapäiväänsä viettämässä, oli-
pa Teikarin saareen tullut jopa 
muutama kalastusporukka yö-

71Rannikon Puolustaja 2 | 2015



Tapahtum
at

Länsisatamasta 
presidentin linnaan

Matka alkoi sotilaallisesti perjan-
taiaamuna Länsisatamassa, jos-
sa M/S Star odotti matkalaisia. 
Aikainen herätys palkittiin välit-
tömästi, sillä joukolle oli varattu 
matkaa varten paikat aluksen Bu-
siness Loungesta. Muhkean aa-
miaisen ja komeiden näkymien 
ansiosta Suomenlahden ylitys ta-
pahtui erittäin mukavasti, hiljal-
leen katseet alkoivatkin jo suun-
tautua matkan ensimmäiseen 
kohteeseen, presidentin linnaan.

Viron presidentin linna si-
jaitsee Kadriorgin puistossa, ki-
venheiton päässä Tallinnan kes-
kustasta. Laajan ja hyvin hoide-
tun puistoalueen rauhallisuus ja 
vehreys luovat arvokkaan ilma-
piirin linnan ympärille. Linna it-
se ei suinkaan ole uinuva muis-
to menneiltä ajoilta, vaan se toi-
mii edelleen presidentin asunto-
na, toimistona ja edustustilana. 
Ehkäpä linnan vaikuttavin asia 
oli liki täydellisesti säilynyt alku-
peräissisustus, johon liittyi mon-
ta tarinaa. 

Saimme kuulla miten Viron 
ensimmäinen presidentti Kons-
tantin Päts oli aikanaan ohjannut 
linnan sisustusta, sekä miten lin-
na oli Neuvostoliiton aikana toi-
minut korkeimpana oikeutena. 
Neuvostoliiton aikana Viron val-
tioon viittaavat tunnukset oli jou-
duttu poistamaan ja tuhoamaan. 
Kuitenkin esimerkiksi valtiosalin 
pitkän pöydän päähän käsin kai-
verrettu Viron leijona oli säilynyt 
piilotettuna, ja Neuvostoliiton ro-
mahtamisen jälkeen se oli palau-
tettu oikealle paikalleen. Vierailu 
oli erinomainen aloitus matkal-
lemme, sillä asiantunteva opas-
tuksemme perehdytti meidät lin-
nan historian lisäksi myös Viron 
historiaan.

Suomen suurlähetystö

Presidentinlinnasta matka jat-
kui kohti vanhaa kaupunkia ja 
Suomen suurlähetystöä Toom-
pean mäellä. Suurlähetystön 
portilla meitä oli vastassa 
puolustusasiamies komentaja 
Jussi Voutilainen. Iltapäivän 

ohjelmana oli esitelmämuodos-
sa rautaisannos Baltian ja eri-
tyisesti Viron puolustusratkai-
sua. Esitykset päätti komenta-
ja Voutilainen, joka ansiokkaasti 
teki yhteenvedon päivän aikana 
kuullusta. Matkalle osallistunei-
den keskuudessa kysymyksiä ja 
keskustelua herättivät erityisesti 
viime aikoina Pohjolan ja Baltian 
alueella tiivistynyt puolustusyh-
teistyö sekä Viron puolustusrat-
kaisu osana sotilasliitto Natoa. 

Vielä ennen hotellille siirty-
mistä oli aikaa tehdä lyhyt kier-
ros suurlähetystön muissa tilois-
sa. Lähetystörakennuksen histo-
ria oli vähintäänkin mielenkiintoi-
nen. Lyhyenä historiakatsaukse-
na suurlähetystörakennus sai ny-
kyisen muotonsa 1850-luvulla, 
jolloin paikallinen aatelinen ra-
kennutti siitä itselleen asumuk-
sen. Viron itsenäistymisen jäl-
keen toteutettu maareformi joh-
ti rakennuksen myyntiin. Raken-
nuksen osti pankkiiri, ja myö-
hemmin Viron presidentiksikin 
noussut, Konstantin Päts. Päts 

RUY:n kevätmatka 24.- 26.4.
Rannikkoupseeriyhdistyksen kevätmatka suuntautui tänä vuonna Viroon. Kohteiksi 

oli valittu Tallinna, Narva ja Tarto, jotka tulivat tarjoamaan matkalaisille erinomaisen 

läpileikkauksen Viron pitkästä historiasta. Erityisesti Viron sotilashistoria on suoma-

laisittain varsin mielenkiintoista, sillä usein unohtuu miten maidemme taistelut kie-

toutuivat yhteen toisessa maailmansodassa.

Jonne Huhtala, Niko Norilo, Risto Saarinen,  
Aki Salo, Samu Tanskanen ja Jonas Wickström
Jonne Huhtala on kadettikersantti, Niko Norilo kadettialikersantti ja  
Risto Saarinen, Aki Salo,  Samu Tanskanen ja Jonas Wickström  ovat kadetteja
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joutui kuitenkin taloudellisista 
syistä luopumaan talosta, jolloin 
uudeksi omistajaksi tuli Suo-
men valtio. Päts jäi rakennuk-
seen vuokralle ja asui rakennuk-
sessa vielä presidenttiaikanaan-
kin, aina vuoteen 1940 asti. Vi-
ron miehityksen jälkeen Suomi 
joutui luopumaan rakennukses-
ta. Vuonna 1993 tehty sopimus 
kuitenkin muistettiin Neuvostolii-
ton kaatumisen jälkeen ja raken-
nus palautettiin Suomen suurlä-
hetystön käyttöön. 

Matka Venäjän rajalle

Lauantaiaamu alkoi bussimat-
kalla kohti Narvaa. Esittelyvuo-
rossa oli Narvan lähistöllä käy-
ty Sinimäen taistelu. Eversti evp. 
Risto Gabrielsson esitteli yksi-
tyiskohtaisesti maastoon sitoen 
vuonna 1944 käydyn taistelun 
kulun. Taistelusta jäivät erityi-
sesti mieleen taktiikan oppitun-
neilla esiintyneet taktiset peri-
aatteet. Syy saksalaisten me-

nestykseen taistelussa olivat 
taktinen joustavuus ja reser-
vin oikea-aikainen käyttö. Esille 
otettiin myös taistelun merkitys 
Suomen kannalta; Ilman sak-
salaisten ja virolaisten kiivasta 
vastarintaa Neuvostoliitto olisi 
voinut yrittää Viron kautta mai-
hinnousua Suomeen. Sää suosi 
matkaajia ja urheimmat siirtyi-
vät läheiselle näköalatornille ja-
lan. Jalkapatikka tarjosi pienen 
palasen virolaista maalaisidylliä 
kukonlauluineen. 

Näköalatornista suoritetun 
tähystyksen jälkeen siirryttiin 
bussilla Narvaan lounastamaan. 
Narvassa meitä odotti erikoinen 
yllätys, sillä Viron ja Venäjän väli-
sellä rajalla virtasi vain Narva-jo-
ki, eikä sotilaita ollut näkyvissä 
kummallakaan puolella. Nar-
vasta löytyi myös mielenkiintoi-
sia jäänteitä miehitysajoilta. Esi-
merkiksi Leninin patsas oli suo-
sittu ryhmäkuvauskohde matka-
seurueen keskuudessa. 

Tarton yliopistokaupunki

Narvasta matkamme jatkui koh-
ti etelää. Määränpäänä oli tällä 
kertaa yliopistokaupunkina tun-
nettu Tartto. Matkalla ohitimme 
myös pienehkön järven nimel-
tään Peipsijärvi.  Tartoon saa-
vuttuamme ymmärsimme no-
peasti miksi kaupunkia kutsu-
taan Viron kulttuurin ja sivistyk-
sen pääkaupungiksi. Kaupunki 
huokuu kulttuuria ja historiaa 
ja huomiomme kiinnittyi välit-
tömästi kaupungin siisteyteen. 
Tartto vaikutti ensikertalaisen 
silmissä selvästi sivistyneem-
mäksi kaupungiksi verrattuna 
esimerkiksi jokaiselle suomalai-
selle tuttuun Tallinnaan.

Majoituttuamme hotelliin 
joukkomme suuntasi kohti kau-
pungin tunnetuimpia ravintoloi-
ta. 1700-luvun loppupuolella 
rakennettua kellaria käytettiin 
ruutikellarina vuoteen 1809 as-
ti, josta myös ravintolan nykyi-
nen nimi, Ruutikellari, on saa-

Viron presidentinlinnan esittely menossa.
Ove enqvist
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nut alkunsa. Kuriositeettina voi-
daan mainita Ruutikellarin ole-
van maailman korkeimmalla 
harjakorkeudella (10,2 m) va-
rustettu pubi. Illallisen aikana 
kadetteja kokeneemmat herrat 
kertoivat mielenkiintoisia tarinoi-
ta vuosien varrelta. Kadetit voi-
vat vain toivoa saavansa yhtä 
mielenkiintoisia kokemuksia tu-
levien uriensa aika. 

Illan tanssien ja hyvin nuku-
tun yön jälkeen pääsimme tutus-
tumaan Baltic Defence Collegeen 
eversti evp Risto Gabrielssonin 
toimiessa oppaanamme. Koulu 
vaikutti kadetin silmistä vastaa-
van omaa opinahjoamme melko 
paljon. Mielenkiintoisen esittelyn 
jälkeen Gabrielsson esitteli meil-
le vielä Tartoa kävelykierroksen 
muodossa, jonka jälkeen huoma-
simmekin jo olevamme linja-au-
tossa matkalla Tallinnaan.

Tallinnan merimuseo

Kevätmatkamme viimeinen py-
sähdyspaikka oli Viron merimu-
seo. Ryhmällemme oli järjestet-
ty opastettu vajaan tunnin mittai-
nen esittelykierros tässä vuonna 
2011 valmistuneessa museossa. 
Hyvin pian kävi ilmi, että aikaa 
esittelylle oli aivan liian vähän. In-
nokas oppaamme kertoi kuiten-
kin kohteista todella yksityiskoh-
taisesti ja suurella ammattitaidol-
la, riippumatta siitä oliko kysees-
sä merimerkki vai joku museon 
vetonauloista. Tuntui siltä, että jo-
kaisella museoon lahjoitetulla tai 
hankitulla esineellä oli jokin mie-
lenkiintoinen tarina liittyen siihen 
kuinka se oli sinne päätynyt. Mu-
seon näyttelyesineet olivat laajal-
ta aikakaudelta ja esineiden si- Muistomerkki Sinimäellä.

joittumista meren pintaan näh-
den oli osuvasti kuvattu rakenta-
malla museo siten, että näytte-
lyesineet sijaitsivat kolmessa ta-
sossa: ilmassa, meren pinnalla 

ja pinnan alapuolella.  Museos-
sa oli myös paljon sotien aikais-
ta asekalustoa aina merimiinois-
ta ilmatorjuntatykkeihin. Näytteil-
lä oli muun muassa suomalais-
ten lahjoittama ilmatorjuntapans-
sarivaunu SU-57-2. Harmiksem-
me museon mielenkiintoisin koh-
de, 1930-luvulla rakennettu su-
kellusvene Lembit, jäi kuitenkin 
ajanpuutteen vuoksi näkemättä. 

Ennen paluumatkaamme 
oli vielä aikaa käydä sataman lä-
histöllä sijaitsevissa ostoskeskuk-
sissa ostamassa viime hetken tu-
liaiset kotiin vietäväksi. Itse pa-
luumatka sujui mukavasti loung-
en tarjoiluista nauttien ja matkan 
tapahtumia kertaillessa.

Narvassa Leninin käden alla.
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P ietarin Serafimovin 
hautausmaalla paljas-
tettiin 27. tammikuuta 

2015 Suomenlahden ja Itäme-

Suomenlahden  

venäläiset miinanraivaajat
saivat muistomerkin Pietariin

ren miinanraivauksessa kaatu-
neiden merisotilaiden muisto-
merkki, jossa seuraava teksti:

”Punalipun Itämeren lai-
vaston raivaaja-alusten sanka-
rillisille merimiehille, jotka hen-
kensä uhalla kävivät miinasotaa 
Itämerellä 1941-1945, mursi-
vat Leningradin miinasaarron 
05.06.1946 ja poistivat miina-
vaaran vuonna 1962.

Ikuinen kunnia ja ikuinen 
muisto kaupungin puolustajille, 
jotka antoivat henkensä sotilaal-
lista velvollisuuttaan täyttäes-
sään OVR:n ja merivoimien rai-
vaajaprikaatien merellisen mii-
nasodan veteraanit, Piiritetyn 
Leningradin asukkaat”

Järjestön OVR (Ohrana 
vodnogo raiona = Vesialuei-
den suoja) veteraanien puuha-
mies, kommodori Nikolai Ivan-
ov, on suomalaisillekin tuttu. 
Hän iloitsee pitkäaikaisen hank-
keen toteutumisesta ja kertoo, 

että muistomerkin perustuk-
seen on muurattu kapseli, jos-
sa on 1300 kaatuneen nimet. 
Kaatuneita tiedetään toki olleen 
enemmän, joten nimien etsintää 
jatketaan. Ivanov kertoo myös, 
että Pietarin kaupunginhallitus 
on käynnistänyt muistomerkki-
hankkeen myös Kronstadtissa. 

Takavuosien veteraanita-
paamisissa suomalaiset miinan-
raivaajaveteraanit saivat venä-
läiskollegoiltaan viljalti tunnus-
tusta muistomerkkiasioiden hy-
västä hoidosta: Kun Suomessa 
on 1960-luvulta alkaen pysty-
tetty seitsemän muistomerkkiä, 
Pietari sai ensimmäisensä vas-
ta 2000-luvun alussa sikäläisen 
Merisotakoulun pihalle. Nyt siis 
saatiin aikaan toinen.

Ivanov lähettää omasta 
ja OVR:n veteraanien puoles-
ta parhaat toivotuksensa suo-
malaisille miinanraivaajavete-
raaneille.

nikOlai ivanOv

Matti Mäkinen
Kirjoittaja on kommodori evp

H
istoria
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Rannikkoupseeriyhdistys

Rannikkoupseeriyhdistyksen 
vuosikokous Dragsvikissa
Ennen kokousta oli tarkoitus 

tutustua kapteenin puus-
telliin, Uudenmaan Prikaatin 
kasarmialueen laidalla olevaan 
kunnostettuun vanhaan kap-
teenin virkataloon ja talon piha-
piirissä oleviin muihin museoti-
loihin.  Kaatosateen takia pää-
dyttiin suunnitelmaan B ja luut-
nantti Harri Hyttisen johdol-
la tutustuttiin peruskorjattuun 
1910-luvulla rakennettuun ka-
sarmiin. Kranaatinheitinkomp-
panian miehet olivat juuri pa-
lanneet barettimarssilta, joten 
me vieraat näimme miltä ”arki 
kasarmilla näyttää”. 

Kierroksen jälkeen siirryttiin 
Upseerikerholle, jossa aloitettiin 
valmistautuminen vuosikokouk-
seen. Paikalle oli saapunut 27 
yhdistyksen jäsentä.

Ennen kokouksen alkua 
saapui kerholle Uudenmaan 
Prikaatin esikuntapäällikkö, ko-
mentaja Carl-Magnus Waseni-
us, ja toivotti kokousväen terve-
tulleeksi prikaatiin. 

Ennen kuin yhdistyk-
sen puheenjohtaja, kommodo-
ri evp Sakari Martimo löi nui-
jan pöytään kokouksen avaa-
misen merkiksi, hän kertoi keil-
le Rannikon Puolustaja-lehden 
vuoden 2014 kirjoittajastipen-
dit jaetaan.

Stipendien jako:

 – Vuoden teemapäätoimittaja: 
komentaja Tuomas Tiilikainen 
Lehti 1/14 ”Kokonaisval-
tainen maanpuolustus”

 – Vuoden kirjoittaja:  
komentaja Ville Vänskä 
Lehdet 2 - 4/14,  
kirjoitussarja tunnetuista 
maihinnousuoperaatioista

 – Vuoden artikkelikirjoittaja: 
komentajakapteeni  
Tommi Sorvari 
Lehti 3/14 ”Terveiset ma-
teriaalihankinnan etulin-
jasta” (Jehu-hankkeen 
esittely) 

Klo 16.37 löi Martimo nui-
jan pöytään ja kokous alkoi.

Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi on perinteisesti valittu 

sen joukko-osaston tai vastaavan 
edustaja, jonka vastuualueella ol-
laan. Koska prikaatin komenta-
ja ja yhdistyksemme jäsen, kom-
modori Kjell Törner, oli vuosilo-
malla, valittiin kokouksen pu-
heenjohtajaksi Pääesikunnan 
mies, komentaja Pasi Rantakari.

Rantakarin johdolla aloitet-
tiin sääntömääräisten kokous-
asioiden käsittely. Vuoden 2014 
hallitukselle myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus, vaikka vuoden 
tulos olikin alijäämäinen.

Hyväksytty vuoden 2015 
toimintasuunnitelma oli muuten 
perinteinen, mutta se sisälsi uu-
den kohdan: ”Jatketaan vuonna 
2014 alkanutta rannikkotykistön 
joukko-osastojen juhlajulkaisu-
työtä ”Seuraavat 20 - vuotta”.”

Seuraavassa pykälässä va-
littiin yhdistyksen puheenjohtaja. 
Kommodori evp Sakari Martimo 
oli päättänyt luopua puheenjoh-
tajuudesta ja uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti 
kommodori Olavi Jantunen.

Hallituksen jäsenten luku-
määräksi päätettiin 12 ja halli-
tuksessa jatkoivat ns. ”kahden 
vuoden säännöllä” 
 – komentaja evp  

Ove Enqvist evp-jäsenet
 – majuri res Kare Vartiainen 

RT-JohtorengasKommodori Olavi Jantunen.
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 – kapteeniluutnantti 
Heikki-Ilari Hirvonen 
MERISK

 – kapteeniluutnantti 
Tomas Salonen RPR

 – kapteeniluutnantti 
Antti-Pekka Kiiski RPR

 – komentaja Tapio Lineri PE

Hallitukseen valittiin seu-
raavaksi kahdeksi vuodeksi
 – komentaja evp 

Jarmo Valtimo evp-jäsenet
 – komentaja Petri Parviainen 

PVPALVK
 – komentaja Kari Salin PE
 – luutnantti Otto Seeck 

UUDPR
 – komentaja Petri Pääkkönen 

MERIVE uusi
 – luutnantti Jussi Ahokas 

RPR uusi

Kahdeksi vuodeksi valituis-
sa oli kaksi uutta henkilöä.

Jäsenmaksu vahvistettiin sa-
maksi kuin viime vuonna eli 23 
euroksi. Tarkastathan, että olet 
maksanut jäsenmaksusi, sillä 
maksulomakkeet on jo postitet-
tu jäsenille.

Muissa asioissa kommo-
dori evp Sakari Martimo ker-
toi yhdistyksen 8.3.2014 päi-
vätyllä kirjeellä käynnistämästä 
ja hänen vetämästään, ”seuraa-
vat 20 - vuotta ” kirjaprojektis-
ta. Periaatteena on, että julkais-
taan kirja, johon kootaan kaik-
ki entiset rannikkotykistöjouk-
ko-osastot omina lukuinaan. Li-
säksi kirjaan tulee luku Uuden-
maan Prikaatista. Kirjoittajik-
si pyritään saamaan viimeinen 
itsenäisen joukon komentaja ja 
viimeinen yhdentymisen jälkei-
nen komentaja. Kokonaispro-
jektin vetäjänä tulee toimimaan 
kommodori evp. Tapio Maijala. 
Suunnitelmana on, että kirja jul-
kaistaisiin 12.5.2018. 

Kokouksen lomassa yhdis-
tyksen vastavalittu puheenjoh-
taja, kommodori Olavi Jantu-
nen, esittäytyi kokousväelle ja 
prikaatikenraali Asko Kilpinen 
käytti puheenvuoron, jossa to-
tesi, että kirjaprojektin käynnis-
täminen oli erinomainen asia.  
Kymmenen vuoden päästä ei 
olisi enää henkilöitä, jotka pys-
tyvät kertomaan näistä men-
neistä asioista.

Kokouksen puheenjohtaja, 
komentaja Pasi Rantakari päät-
ti kokouksen klo 17.52.

Kokouksen puheenjohtajaa 
kiitettiin varmalla otteella johde-
tusta kokouksesta.

Kokouksen jälkeen nautit-
tiin kerhon kokkien valmistama 
maittava päivällinen. Ruokasalis-
sa riitti keskusteltavaa, sillä tapa-
sivathan monet kadettiveljet toi-
sensa monen vuoden jälkeen.

Yhdistyksen sihteeri

komentaja evp Jarmo Valtimo
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Meriupseeriyhdistys

1. Vuosikokouksessa 
päätettyä

Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin Merisotakoululla torstaina 
9.4.2015. Paikalla oli 25 jäsentä. 

Vuosikokous vahvisti yh-
distyksemme vuoden teemak-
si: ”Kansainvälinen toiminta”.

Vuosikokouksessa valittiin 
uusi hallitus; kommodori Timo 
Hirvonen jatkaa puheenjohta-
jan tehtävässä, komentaja Mik-
ko Saarinen jatkaa varapuheen-
johtajana.

Hallitus 2015:
 – Puheenjohtaja:  

kommodori 
Timo Hirvonen/ RLAIV

 – Varapuheenjohtaja: 
komentaja  
Mikko Saarinen / PE

 – Hallituksen jäsenet: 
komentaja 
Ilpo Bergholm / evp

 – komentajakapteeni 
Mika Raunu / PVTUTKL

 – komentajakapteeni 
Jyrki Myllyperkiö / evp

 – komentajakapteeni 
Jan Brunberg / MERIVE

 – kapteeniluutnantti 
Mikko Hirvi / SLMV

 – yliluutnantti  
Joona Hämäläinen / RPR

Yhdistyksen sihteerinä jat-
kaa kapteeniluutnantti Tuomas 
Mäkelä / RPR.

Toiminnantarkastajina jatka-
vat komentaja Vesa Ennevaara ja 
komentajakapteeni Risto Ratia. 
Varatoiminnantarkastajina toimi-
vat komentaja Kristian Isberg ja 
komentaja Jussi Mattila.

Muut keskeisimmät vuosi-
kokouksen päätökset olivat:
 – hyväksyttiin vuoden 2014 

tilinpäätös
 – edelliselle hallitukselle 

myönnettiin tili- ja vastuu-
vapaus

 – päätettiin vuoden 2015 jä-
senmaksujen suuruudesta

 – hallituksen esittämä vuoden 
2015 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio hyväksyttiin

 – hyväksyttiin uudet vapaa-
jäsenet

Kokouksessa hyväksytyn 
vuoden 2014 toimintakerto-
muksen, tuloslaskelman ja ta-
seen sekä vuoden 2015 toimin-
tasuunnitelman ja talousarvion 
voi tilata sihteeriltä.

Hallitus kiittää jäsenistöä 
luottamuksesta.

Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat:
amiraali-komentaja 40,00 €
komentajakapteeni- 
luutnantti 30,00 €

evp / res 30,00 €
ainaisjäsenmaksu 440,00 €
kadetit  ei maksua

Jäsenille tullaan lähettä-
mään vuoden 2015 jäsenmak-
sut toukokuun aikana.

2. Tulevat tapahtumat

Lokakuussa järjestettävä yh-
distyksen kuukausikokous pi-
detään Helsingissä, Katajano-
kalla perjantaina 23.10.2015.

Tilaisuudessa katsaus raja-
vartiolaitoksen kansainväliseen 
toimintaan. Tilaisuuden tarkem-
mat tiedot julkaistaan yhdistyk-
sen jäsenkirjeessä. 

3. Jäsenmatka

Yhdistyksen syysmatkan kohtee-
na tänä vuonna on Vilna, Liet-
tua. Lähtö on perjantaina 25.9. 
aamulla klo 9.45 ja paluu sun-
nuntaina 27.9. klo 19.20. Mat-
kan aikana tutustutaan Liettuan 
ase- ja merivoimiin, tutustutaan 
Vilnan kauniiseen kaupunkiin ja 
vieraillaan suurlähetystössä. Yh-
distys on varannut lentoyhtiöltä 
ja hotellista paikat 40 jäsenelle. 
Mikäli olet kiinnostunut osallis-
tumaan syysmatkalle ota yhteyt-
tä sihteeriin osoitteella sihteeri@
meriupseeriyhdistys.fi.

Meriupseeriyhdistys 
tiedottaa:
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R annikkosotilaskotiyhdis-
tys vietti vuosikokoustaan 

sunnuntaina 01.03.2015, tällä 
kertaa Suomenlinnan paikallis-
osaston emännöimänä Helsin-
gissä, hotelli Arthurissa. Yli 80 
vihreää sisarta koko yhdistyksen 
toimialueelta kokoontui päättä-
mään yhdistystä koskevista, yh-
teisistä asioista. Samassa tilai-
suudessa muistettiin myös va-
paaehtoisia, vihreitä sisaria vuo-
si- ja ansiomerkeillä.

Kokouksessa käytiin läpi 
paitsi tilinpäätösasiat myös ku-
luvan vuoden toimintasuunni-
telma. Facebook-toiminnan vil-
kastuttaminen ja yhdistyksen 
uusien kotisivujen käyttöönotto 
ovat tämän vuoden asioita.

Vuosikokous päätti ot-
taa yhdistykselle uuden tee-
man käyttöön seuraavalle kol-
men vuoden jaksolle. Teema on 
kohdennettu vapaaehtoisten si-
sarten toimintaan: ”Monimuo-
toisuus on valttimme”.

Olemme toteuttaneet tee-
maa jo vuosikymmenten ajan 
palvellessamme varusmiehiä 
vuodesta 1918 alkaen. Toimin-
tamme perusajatus on säilynyt 
vuosikymmenten ajan samana, 
samoin sotilaskotisisaren työ.

Sisartyö on päivystystyötä 
palkatun henkilökunnan apu-
na sotilaskodeissa, maasto-olo-
suhteissa tapahtuvaa leirisoti-
laskodin ylläpitämistä tai munk-

kien ja kahvin myyntiä jossain 
myyntitapahtumassa. Sisartyö 
on myös järjestötoimintaa. Yh-
distystä hallinnoidaan luotta-
mushenkilöistä koostuvan halli-
tuksen kautta. Vuosikokous va-
litsee vapaaehtoisista sisarista 
hallituksen.

Sisartyöllä ei ole työaikaa 
eikä rahalla mitattua palkkaa. 
Palkka on tyytyväinen asiakas 
eli meidän tapauksessa varus-
mies tai kertausharjoituksissa 
oleva reserviläinen. Sisartyö-
hön kuuluu myös huolehtia tai 
huomioida varusmiehen hen-
kistä hyvinvointia. Olemme ai-
na kuulolla, jos varusmies tar-
vitsee kuuntelijaa.

Sisartyön vaativuuden ta-
kia on huolehdittava myös si-
sarten jaksamisesta ja virkistäy-

tymisestä. Sen vuoksi järjestäm-
mekin yhteisen sisarten virkistys-
päivän syksyisin. Viime vuonna 
olimme Ateneumissa taidenäyt-
telyssä, tänä vuonna suuntaam-
me Upinniemen varuskuntaan, 
tällä kertaa ”vierailulle”.

Sisartyö vaatii sitoutumis-
ta sotilaskotiyhdistyksen toimin-
taan. Tämän päivän kiireinen 
yhteiskunta on tehnyt uusien si-
sarten hankinnan ongelmallisek-
si. Ei haluta sitoutua ja erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia on pal-
jon tarjolla. Kaiken kaikkiaan so-
tilaskotityö on harrastuksena erit-
täin antoisaa ja haasteellista.

Terveisin
Rannikkosotilaskotiyhdis-

tys ry

Anne Kärki
puheenjohtaja

Rannikon kuulumisia

Rannikkosotilaskotiyhdistys
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Sininen Reservi

mika kuutti

S ininen Reservi ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous 

pidettiin 11.4.2015 Haminan 
Upseerikerhon tiloissa. Aluk-
si Reserviupseerikoulun johta-
ja, eversti Markku Hutka toi-
votti kokousväen tervetulleeksi 
Haminaan ja kokouksen päätyt-
tyä tutustumaan Reserviupsee-
rikoulun tiloihin.

Ympäri Suomen paikalle 
saapunut noin 35 hengen ko-
kousväki nautti aluksi lounaan 
ja kahvit sekä samassa vaih-
dettiin sujuvasti jäsenyhdistys-
ten tuoreimmat kuulumiset.

Vuosikokous valitsi kokouk-
sen puheenjohtaksi Tapio Riiko-
sen Kymen Laivastokilta ry:stä ja 

Riikonen kutsui kokouksen sih-
teeriksi Kristiina Sloten Suomen-
linnan Rannikkotykistökillasta.

Vuosikokous vahvisti halli-
tuksen yhdistykselle valmistele-
man ja toimintasuunnitelmaan 
kirjatun moton ”Vapaaehtois-
ta voimaa merellä ja rannikol-
la”. Tämä iskulause on jatkossa 
käytössä Sinisen Reservin koti-
sivuilla, Facebookissa, esitteis-
sä ja muissa materiaaleissa. Sa-
moin hallitus oli valmistellut ja 
vuosikokous vahvisti perusar-
vot ohjaamaan yhdistyksen toi-
mintaa. Tuoreet Sininen Reser-
vi ry:n perusarvot ovat ”Yhteis-
toiminta, Turvallisuus, Osaami-
nen”. Sekä moton että iskulau-

seen valmistelutyössä on hyö-
dynnetty talvella 2015 tehdyn 
jäsenkyselyn tuloksia.

Hallitus oli esittänyt vuosi-
kokoukselle teknisiä muutoksia 
ja päivityksiä yhdistyksen sään-
töihin. Merkittävin muutoksista 
oli hallituksen jäsenten kausien 
rajaaminen kolmeen peräkkäi-
seen kaksivuotiskauteen. Vuo-
sikokouksen hyväksymien sään-
töjen voimaanastuminen odot-
taa Patentti ja Rekisterihallituk-
sen virallista rekisteröintiä.

Yhdistyksen hallituksen 
vaalivaliokuntaan valitsemat Ka-
ri Näriäinen (Tampereen Meri-
puolustuskilta ry) ja Rami Kuus-
tonen (Naantalin Reservialiup-
seerit ry:n Meriosasto) olivat 
valmistelleet kokoukselle esi-
tyksen puheenjohtajasta ja hal-
lituksen jäsenvalinnoista. Vuo-
sikokous valitsi Sininen Reser-
vi ry:n puheenjohtajaksi edel-
leen Robin Elfvingin. Hallituk-
seen valittiin Henri Havulinna 
(Helsingin Reservimeriupsee-
rit ry), Hannu Hyttinen (Helsin-
gin Laivastokilta ry), Antti Rau-
tiainen (Rannikkojääkärikilta ry), 

Sininen Reservi ry:n 
vuosikokous
Sininen Reservi ry:n vuosikokous on perinteisesti kiertänyt ympäri Suomen, jäsen-

yhdistysten toiminta-alueilla. Toiminta-alueet ovat pääkaupunkiseutu, Saaristomeri, 

Merikarjala, Tampere ja Pohjanlahti.

Kokouksen puheenjohtaja Tapio Riikonen ja sihteeri Kristiina Slotte.
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mika kuuttimika kuutti

Ravo Sarmet (Selkämeren Ran-
nikkokilta ry), Niilo Siro (Kymen 
Laivastokilta ry), Kristiina Slotte 
(Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry) ja Sirkka Stolt (Ran-
nikkosotilaskotiyhdistys ry). Pu-
heenjohtajan ja valittujen halli-
tuksen jäsenien toimikausi on 
2015-2017. Parasta menestys-
tä puheenjohtajalle ja valituille 
hallituksen jäsenille.

Puheenjohtaja esitteli yh-
distyksen uudet kotisivut, jot-
ka jo tämän lehden ilmestyttyä 
on julkaistu. Sivusto on päivitet-
ty ulkoasullisesti, sisällöllisesti ja 
teknisesti. Uusi tekninen ympä-
ristö mahdollistaa sivuston hel-
pon ja joustavan ylläpidon. Sini-
nen Reservi on myös aktiivises-
ti läsnä Facebookissa. Muista-
kaahan käydä peukuttamassa.

Kokouksen päätteeksi yh-
distyksen puheenjohtaja Robin 
Elfving luovutti hallituksen jättä-
neelle varapuheenjohtaja Jarmo 
Holmille Sinisen Reservin stan-
daarin elinikäisestä meripuolus-
tustyöstä. Jarmo Holm on ollut 
mukana merellisessä reservi-

läistoiminnassa vuosikymmeni-
en ajan ja 1990-luvulla Sinisen 
Reservin toiminnan käynnistämi-
sessä sekä yhdistyksen perusta-
misessa. Japi on myös toiminut 
Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
tajana ja varapuheenjohtajana. 
Parhaat onnittelut ja kiitokset 
Jarmolle merkittävästä työstä.

Eversti Markku Hutka esit-
teli Reserviupseerikoulun toi-
mintaa vuosikokouksen päätyt-
tyä. Aluksi kokousväki sai katta-
van tietopaketin RUK:sta. Hut-
kan esittelyn mukaan reservin 
upseeriksi on viisi tietä: varus-
miespalveluksen aikainen reser-
viupseerikurssi ja ”jälki-RUK”; 
Täydennyskurssi (aliupseeris-
ta upseeriksi reservissä); Soti-
lasjohtamisen kurssi tai Jouk-
kueenjohtajakurssi. Reserviup-
seerikoulu on vuodesta 1920 
alkaen kouluttanut yhteensä 
174 477 reservin upseeria, jois-
ta naisia 687 ja virolaisia 218. 
RUK kouluttaa noin 60 Merivoi-
mien joukko-osastoista tulevaa  
upseerioppilasta joka kurssilta.

Eversti Hutkan esittelyn jäl-

keen kokousväki pääsi kiertä-
mään vuosina 2009-2011 kat-
tavasti remontoidun pääraken-
nuksen ja joukkuekohtaisten va-
rusteiden huolto- ja säilytystilat. 
Tilojen suunnittelussa on erityi-
sesti huomioitu maastossa käy-
tettyjen varusteiden huoltami-
nen. Päärakennuksessa on ny-
kyaikaiset tilat noin 300 varus-
miehelle ja heidän koulutukses-
taan vastaavalle henkilökunnal-
le. Esimerkiksi varusmiesten ma-
joitustiloissa jokaisella on mobii-
lipäätelaitteiden latausmahdolli-
suus lukitussa kaapissa. 

Kiitoksena hyvästä yhteis-
työstä Reserviupseerikoulun 
kanssa, eversti Markku Hutka 
vastaanotti Robin Elfvingiltä Si-
nisen Reservin standaarin. 

Erinomaista alkavaa kesää 
ja purjehduskautta kaikille Sini-
nen Reservi ry:n yhteistyökump-
paneille ja jäsenyhdistyksille!

Sininen Reservi ry - Vapaa-
ehtoista voimaa merellä ja ran-
nikolla.

Mika Kuutti

RUK:n johtaja eversti Markku Hutka. Varapuheenjohtaja Jarmo Holm ja puheenjohtaja Robin Elfving.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Tervetuloa kesäretkelle  
Kuivasaareen
Kuivasaari 

– kuin Jules Verné n ”Salaisuuk-
sien Saari”

Kymmenen kilometriä lä-
hes suoraan etelään Helsingin 
Kauppatorilta laivaväylän var-
rella Harmajan kohdalla sijait-
see pienehkö Kuivasaaren lin-
nakesaari. Saari on ollut puo-
lustushallinnon käytössä run-
saat sata vuotta. Tällä hetkellä 
saari on Suomenlinnan Rannik-
kotykistökillan ylläpitämä muse-
osaari. Kuivasaaren nimi nou-
see esiin uutisissa, kun sen jä-
reällä kaksiputkisella tykillä am-
mutaan kunnialaukauksia. Lau-
kaukset kuuluvat Helsinkiin as-
ti. Ensimmäiset ammuttiin It-
senäisyyspäivänä 6.joulukuuta 
v. 1992. Tällöin Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan kunnian-
himoinen tykin entisöintiprojek-
ti oli saatu vihdoin maaliinsa. 
Entisöidyllä tykkivanhuksella – 
valmistui alun perin ampuma-
kuntoon kesällä 1935 - ammu-
taan lähes vuosittain kunnialau-
kauksia. Tekeepä tykki myös to-
dellisen ”luonneroolin” yhdessä 
Raid-elokuvassa.

Kuivasaari on kuitenkin 
paljon muutakin kuin vain kun-
nialaukausten ammuntapaikka. 
Kuivasaaren sotilaallinen käyttö 

tunnetaan jo 1500-luvulta, jol-
loin saaressa oli semaforiase-
ma, joka välitti Susisaarien (ny-
kyinen Suomenlinna) redillä ole-
ville sota-aluksille vartioalusten 
havaitsemista kauppa-aluksista, 
joiden kohteena oli itäinen Suo-
menlahti. Iivana Julman ratsu-
joukot, jotka tulivat Tallinnasta 
jäätä pitkin Helsinkiä kohti, tu-
keutuivat myös Kuivasaareen 
samalla vuosisadalla. 

Kalastajien käytössä olleen 
Kuivasaaren pakkolunastus saa-
tiin päätökseen 1800–1900-lu-
kujen vaihteessa, kun saari lu-
nastettiin Korkealle Kruunulle 
sotilaallista käyttöä varten. Siitä 
lähtien ovat sotilaat olleet isän-
tänä saaressa.  Saari on sijain-

nut sekä Venäjän keisarikunnan 
että Suomen tasavallan turval-
lisuuspolitiikan keskiöissä noin 
100 vuoden ajan. Yhdessä mui-
den Helsingin merilinnoituksen 
osien kanssa saari oli merkit-
tävässä roolissa, kun 1800-lu-
vun alun vaatimaton Helsin-
gin kaupunki kasvoi itsenäisyy-
den alkuun mennessä Suomen 
pääkaupungiksi sekä maamme 
merkittävimmäksi taloudelliseksi 
keskukseksi ja koko keisarikun-
nan pääkaupungin – Pietarin – 
puolustuksen kulmakiveksi.  

Itsenäisyyden ajan Kuiva-
saari yhdessä Suomen Tasaval-
lan Venäjältä perimän ja uudis-
taman Helsingin meripuolustuk-
sen kanssa on osa ainutlaatuis-
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ta, mutta vähemmän tunnet-
tua menestystarinaa, joka pe-
lasti Helsingin täystuholta toi-
sen maailmansodan aikana. 
Kuivasaarella on paljon kerrot-
tavaa myös kylmän sodan ajoil-
ta, jolloin sotaväkemme joutui 
suurvaltojen puristuksessa kek-
simään hyvin erikoisia ratkaisuja 
maanpuolustuksen uskottavuu-
den turvaamiseksi.

Kuivasaaressa on järeän 
12-tuumaisen kaksiputkisen tyk-
kitornin lisäksi esillä lähes kaik-
ki Suomen itsenäisyyden aikana 
käytetyt rannikkotykit ja lisäksi 
1960-luvulla käyttöön otettua 
meritorjuntaohjuskalustoa. Saa-
ren oppaat osaavat selittää tar-
vittaessa yksityiskohtia myöten 
sotavuosien ja kylmän sodan ai-
kaiset rannikkopuolustuksen sa-
laisuudet anekdootteineen.

Kuivasaari on myös luon-
tokohde. Kuten yleensäkin puo-
lustushallinnon käyttämät alueet 
niin myös Kuivasaari on pääosin 
säilynyt luonnoltaan samanlaise-
na, kuin se oli jo satoja vuosia sit-
ten. Myöhemmin saaressa asu-
neiden sotilaiden perheiden toi-

minnoilla on myös ollut vaikutuk-
sensa pieneltä osin saaren kas-
villisuuteen. Vielä rikastuttavampi 
vaikutus kuitenkin oli taannoisel-
la kauppamerenkululla paarlas-
teineen. Saaressa on myös run-
sas lintu- ja perhoskanta.

Kuivasaari on edelleen so-
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tilasaluetta, jonne ei saa saa-
pua ilman asianmukaista lupaa. 
Saaressa oleva runsas rannik-
kotykistökalusto tykkeineen se-
kä maanalaisine käytävineen ja 
tiloineen on museoitu eikä ole 
enää operatiivisessa käytös-
sä. Kuivasaaren opastuksista ja 
saaren kaluston ylläpidosta vas-
taa Suomenlinnan Rannikkoty-
kistökilta, joka kerää varoja yl-
läpitoon pääosin juuri opastet-
tujen kierrosten pääsymaksuilla. 
Ne menevät lyhentämättöminä 
Kuivasaaren historiallisten koh-
teiden huoltoon. Ei edes oppail-
le makseta palkkioita. Kuiva-
saari onkin killan talkootoimin-
nan turvin muuttunut entisestä 
linnakesaaresta Suomenlahden 
rannikkopuolustuksen historial-
liseksi rannikkotykistömuseoksi 
ja luontokohteeksi.

Sinäkin voit tutustua Kui-
vasaareen, sillä saareen järjes-
tetään avoimia yleisöretkiä lop-
pukesällä kolmena viikonlop-
puna: 25.-26. heinäkuuta sekä 
1.-2. ja 15.-16. elokuuta. Tuol-

loin myös ulkomaiden kansalai-
silla on mahdollisuus vierailla 
Kuivasaaressa sunnuntain ret-
killä. Tuokaa mahdollisesti sa-
maan aikaan kylässänne olevat 
ulkomaalaiset vieraanne tutus-
tumaan muutoin luoksepääse-
mättömään museosaareen. Vie-
railla tulee olla henkilöllisyysto-
distukset / passit mukana (soti-
lasalue). Näistä retkistä saa tar-
kat ohjeet osoitteesta: www.
ihalines.fi/suomeksi/saannolli-
set/kuivasaari

Yleisöretkien aikana saarel-
le avataan myös Rannikkosoti-
laskotiyhdistyksen sotilaskoti, 
eli nyt on mahdollisuus muis-
tella sotilaspalvelusaikaa ja tar-
jota vaikkapa vaimolle ja lapsille 
ne kuuluisat sotkun munkkikah-
vit. Saarella on myynnissä myös 
rannikkotykistöön liittyvää kirjal-
lisuutta ja julkaisuja.

Saareen on mahdollista 
päästä myös yksityisesti esi-
merkiksi yhdistys- tai yritysvie-
railun merkeissä ottamalla yh-
teyden saaren isäntään: lahti-

nen.mikko@kolumbus.fi.  Kaik-
ki Helsingin saaristoristeilyjä jär-
jestävät yrittäjät osaavat järjes-
tää Kuivasaareen risteilyn myös 
mahdollisine trahteerauksineen. 
Merimatka esimerkiksi Kauppa-
torilta Kuivasaareen kestää vesi-
bussilla alle 30 minuuttia. Kui-
vasaaren opastetun kierroksen 
pituus vaihtelee asiakkaiden tar-
peiden mukaan, mutta siihen 
on syytä varata vähintään puo-
litoista tuntia.

Oikeastaan Kuivasaari on 
enemmän kuin museo tai luon-
tokohde. Se on edelleen Suo-
men pääkaupungin edustan 
strategisesti tärkeällä alueella 
oleva maanpuolustusharrastuk-
sen kohde yhdelle vireimmistä 
maanpuolustuskilloista, jonka 
jäsenet eivät halunneet luovut-
taa, kun Sotamuseon (=valtion) 
rahat eivät riittäneet Kuivasaa-
ri-nimisen kansallisaarteen säi-
lyttämiseen. Kuivasaaressa vie-
railtuasi sinulle jää hyvä mie-
li myös siitä, että näet perintei-
sellä suomalaisella talkoo- tai 
vapaaehtoistyöperinteellä saa-
tavan aikaan aikamoisia asioita.

Tervetuloa tutustumaan!

Mikko Taavitsainen  
ja Hasse Rekola

Killasta ja killan myymäs-
tä kirjallisuudesta saat tietoa si-
vuilta www.rt-kilta.net ja www.
facebook.com/rtkilta
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Pohjanlahden Laivastokilta

V altakunnallinen Laivaston 
Kilta ry piti sääntömääräi-

sen vuosikokouksensa hotelli 
Scandic Stationissa Tampereel-
la sunnuntaina 19.4. Kokouk-
seen  osallistui  12 aluekiltojen 
edustajaa. Laivaston Killan jäse-
ninä tällä hetkellä on kolme alu-
eellista laivastokiltaa: Turun Lai-
vastokilta ry., Pohjanlahden Lai-
vastokilta ry  ja Kymen Laivasto-
kilta ry. Aluekiltojen yhteinen jä-
senmäärä on nyt 383 henkeä. 
Laivaston Kilta ry. täyttää kulu-
vana vuonna 53 vuotta, sillä se 
on perustettu jo 1962.

Vuosikertomuksen mu-
kaan aluekillat järjestivät tai oli-
vat mukana  valtakunnallisissa 
tai yhteisiksi luokiteltavissa ta-
pahtumissa kahdeksan kertaa, 
joista tärkeimmät olivat Valta-
kunnalliset Laivastokiltapäivät 
Kristiinankaupungissa heinä-
kuussa ja Pohjoismaiset Laivas-
tokiltapäivät Göteborgissa kesä-
kuussa. Näille päiville osallistui 
yhteensä 26 kiltaveljeä ja -sisar-
ta. Merkittäviä tapahtumia olivat 
Turun Laivastokillan ja Kymen 
Laivastokillan vuosijuhlat mo-
lempien täyttäessä 50 vuotta. 
Omilla toiminta-alueillaan alue-
killat osallistuivat moniin pai-
kallisiin maanpuolustus tapah-
tumiin ja juhlallisuuksiin. Poh-
janlahden Laivastokillan molem-

mat alukset, Y-20 luokan Linda 
ja Ahven –luokan Maria osallis-
tuivat meripuolustuspiirin kou-
lutuksiin kolmella eri kurssilla.  
Sinisen Reservin hallitukseen 
ovat kuuluneet Tapio Riikonen 
Kymen Laivastokillasta ja Jar-
mo Holm sekä Rami Kuustonen 
Turun Laivastokillasta. Laivas-
ton Kilta kuuluu edelleen myös 
Maanpuolustuskiltojen Liittoon. 

Aktiivisesta toiminnasta 
palkittiin toimikauden aikana 
kaikkiaan 17 aluekiltojen jäsen-
tä. Korkeimman huomionosoi-
tuksen sai Pohjanlahden Lai-
vastokillan kerhomestari ja ve-
nevastaava Erkki Lehtimäki, jol-
le luovutettiin  Suomen Leijonan 
ansioristi.

Killan hallituksessa tapah-
tui jonkin verran muutoksia, 

mm. hallituksen varsinaisten jä-
senten sekä heidän henkilökoh-
taisten varajäsenensä määrää 
vähennettiin käytännön syis-
tä kahdella. Muut erovuoros-
sa olevat jäsenet valittiin uudel-
leen. Suurin muutos oli puheen-
johtajan vaihtuminen, kun vuo-
desta 2007 kiltaa luotsannut 
komentaja evp Olavi Niskanen 
luopui omasta tahdostaan pu-
heenjohtajuudesta. Uutena pu-
heenjohtajan killan hallitukseen 
tulee komentaja evp Pentti O. 
Niskanen. Erikoisen yhteensat-
tuman johdosta ainoastaan pu-
heenjohtajan etunimi muuttuu 
sotilasarvon ja sukunimen py-
syessä samana.

Teuvo Roden
Laivaston Kilta ry:n sihteeri

Aluekiltojen edustajat Tampereen vuosikokouksessa. Vasemmalla seiso-
massa puheenjohtajuudesta luopuva Olli Niskanen. Uusi puheenjohtaja ei 
ehtinyt muiden kiireiden takia vielä näyttäytyä hallitukselle.

Laivaston kilta 
kokousti Tampereella
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Turun Laivastokilta

Kevätkokous

Turun Laivastokillan sääntö-
määräinen kevätkokous pidet-
tiin Heikkilän sotilaskodissa 
24.2. Ennen varsinaista kokous-
ta merikapteeni Peter Lindberg 
piti mielenkiintoisen esitelmän 
meriteiden viitoituksesta tee-
malla ”Luudasta kännykkään”. 
Esitys pureutui pitkälle meren-
kulun historiaan käsitellen me-
riväylien merkitsemistä ja –vii-
toitusta kautta aikain. Alkuai-
kojen merimerkit olivatkin aluk-
si luudankaltaisia, joista moni-
vaiheisten käytäntöjen jälkeen 
on tultu virtuaalisiin merimerk-
keihin, joita ei fyysisesti ole ole-
massa, vaan ne näkyvät sähköi-
sissä merikartoissa. Esitelmä toi 
kokousväelle paljon uutta yleis-
tietoa nykyisestä järjestelmästä 
ja näkökulmaa väylänpidon pit-
kään historiaan.

Varsinainen kokous aloi-
tettiin esitelmän ja sen oheisen 
kahvin ja kermakakun nautti-
misen jälkeen. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Jouni 
Aho ja sihteeriksi Kyösti Ran-
tanen. Kokouksessa käsitel-
tiin sääntöjen kevätkokouksel-
le määräämät asiat, kuten edel-
lisen vuoden toimintakertomus 
ja vahvistettiin tilinpäätös. Sep-
po Sundellin luovuttua omasta 
pyynnöstään yhdistyksen sih-
teerin tehtävistä, kokous päätti 

hallituksen esityksestä olla täy-
dentämättä hallitusta kesken 
kauden. Päätettiin, että hallitus 
hoitaa keskenään loppukauden 
sihteeritehtävät. Kyösti Ranta-
selle luovutettiin vuosikokouk-
sessa viikinkilaiva-kiertopalkin-
to edellisen vuoden harrastus-
kilpailun voitotosta.

Ampumassa

Turun laivastokillan ampujat 
osallistuivat Sinisen Reservin 
ampumapäivään nro 1 Upin-
niemessä 11.4. Lajeina oli va-
paavalintainen pistooli 50m ja 
perinnekivääri 150m.

Pistoolilla mitaleille pääsi 
TLK:n Hannu Risteli sijalla 3. 
Pistesijoille pääsi Jouni Aho si-

jalla 4, Raimo Novari sijalla 5 ja 
Jari Jaarinen sijalla 7.

Perinnekiväärillä meiltä 
parhaiten osui Hannu Risteli 3. 
Muut sijat olivat 4. Raimo Nova-
ri, 5. Jari Jaarinen. Jouni Ahol-
la oli 14. sija.

Perinnekiväärillä TLK:n 
joukkueella Jaarinen, Novari ja 
Risteli saavutettiin 2. sija. Pis-
toolin TLK:n joukkueelle Aho, 
Novari ja Risteli saatiin myös 
hopeasija.

Osallistuminen muissa 
killoissa

Sinisen Reservin vuosikokouk-
sessa Haminan Varuskuntaker-
holla 11.4. tehtiin hallituspaikka-
vaihdoksia. Varapuheenjohtaja-

Kevätkuulumisia

Jouni Aho luovuttaa Kyösti Rantaselle viikinkilaiva-kiertopalkinnnon.

seppO kaila
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na toiminut Jarmo Holm luopui 
hallituspaikastaan, Turun Laivas-
tokillan toinen hallitusjäsen Rami 
Kuustonen jatkaa edelleen Sini-
sen Reservin hallituksessa.

Jarmo Holmin kausi Sini-
sessä Reservissä on ollut pitkä 
ja kunniakas, toimien sen va-
rapuheenjohtajana ja puheen-
johtajana.  Jarmo oli Turun Lai-
vastokillan edustajana mukana 
jo SR:n perustamaisvaiheessa 
vuonna 1997. Hän on toimi-
nut myös lounaisen ja läntisen 
Suomen yhteysupseerina Sini-
sen Reservin suuntaan. Jarmol-
le luovutettiin vuosikokoukses-
sa huomionosoituksena Sinisen 
Reservin standaari.

Laivaston Killan vuosikoko-
uksessa Tampereella 19.4. va-
littiin väistyvän puheenjohtajan, 

TLK:n Olavi Niskasen tilalle seu-
raavaksi kaudeksi TLK:n Pertti 
Niskanen. Kiitämme Olavia pit-
kästä rupeamasta Laivaston Kil-
lan ruorissa! Hallituksen jäsenik-
si TLK:n edustajina valittiin Ka-
lervo Ylistö ja Reino Varinows-
ki. Sihteerinä jatkaa PLK:n Teu-
vo Rodén.

Kunnianosoitukset

Veteraanipäivä 27.4. Turun Lai-
vastokillan Rami Kuustonen 
laski seppeleen Naantalin hau-
tausmaan Sankarikivelle, Jar-
mo Holmin seisoessa kunnia-
vartiossa.

Merkkipäiviä

Alkuvuoden ja kevään aikana 
merkkipäiviään ovat viettäneet: 
90 v. Arvo Saarinen. 85v Veik-

ko Laiterä. 75 v Taisto Koli. 70 
v Esko Heinonen. 60 v ikäjärjes-
tyksessä Paul-Erik Lindström, 
Kimmo Rajanummi ja Tatu Kor-
honen. 50 v Minna Kakko ja 
Pekka Vainio.

Alkaneen kesän ja alku-
syksyn aikana syntymäpäiviä 
viettävät: 85 v Rauno Kekäläi-
nen 14.6. 75 v Reino Varinows-
ki 29.6. 70 v Erkki Kärkkäinen 
14.6., Anneli Rautiainen 17.7., 
Mauno Suominen 19.8., Olavi 
Niskanen 19.9., Seppo Sundell 
21.9., Raimo Laurikainen 27.9. 
ja Matti Laakso 29.9. 60 v Pek-
ka Enberg 7.6., Pentti Strömmer 
26.6., Jyrki Winberg 4.7. ja Ju-
hani Simpanen 31.7.

Onnea kaikille syntymäpäi-
väsankareille!

Seppo Kaila

Turun Laivastokillan kevätkokousväkeä Heikkilän sotilaskodin yläkerrassa.
seppO kaila
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Vierailu ulkovartiolaiva 
Turvalle 7.3.

M aaliskuinen lauantai val-
keni viileänä mutta pou-

taisena kun Laivaston sukelta-
killan vuosikokoukseen ja Upin-
niemen perinteiselle maaliskuun 
kurssille saapunut ryhmä ko-
koontui sotasataman portille. 
Sotasatamaan pääsy vaati tun-
netusti monet luvat ja tarkistus-
kierrokset kuten mielenkiintoi-
siin paikkoihin yleensäkin. 

Ryhmällämme oli onni 
matkassa, sillä kyseisenä vii-
konloppuna Rajavartiolaitoksen 
ulkovartiolaiva Turva oli Upin-
niemen satamassa ja meille oli 
järjestynyt mahdollisuus päästä 
tutustumaan tähän edellisvuon-
na Rauman telakalla valmistu-
neeseen laivaan.  Laiva on vai-
kuttava ilmestys kun sitä lähes-
tyy laituria pitkin. Korkea vaalea 
keula tervehtii vastaantulijaa jo-
ka ei vielä tässä vaiheessa tiedä 

että sen päällä on avattava he-
likopterikansi, tai että kylkiluu-
kut molemmin puolin piilotti si-
säänsä eri tarkoituksiin rakenne-
tut sukkula-alukset.

Vierailun aluksi meidät otti 
vastaan aluksen päällikkö Mar-
ko Aheristo, perämies Sami Ro-
manov ja ylimerivartija Suonie-

mi josta viimeksi mainittu myös 
toimi isäntänämme kierroksem-
me ajan.  Laivan messi muistut-
taa ruotsinlaivoilta tuttua valoi-
saa ravintolatilaa ja se on omi-
aan myös esitystekniikaltaan 
luentoja ja esitelmiä ajatellen. 
Aheriston pitämässä yleisesit-
telyssä oli yleisössä havaittavis-
sa pikkupoikamaista innostusta 
myös ryhmän vanhempien osal-
listujien kesken. Laiva tuntuu 
ominaisuuksiltaan suorastaan 
futuristiselta; laivalta voi tan-
kata lentopetroolia helikopteriin 
sen ollessa leijunnassa kannen 
yllä, tai torjua itsenäisesti öljyva-
hinkoja omien keräysharjojen ja 
–tankkijärjestelmän avulla.  

Ryhmän sukeltajataustas-
ta johtuen keskityimme laiva-
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vierailulla eritoten sukellusjär-
jestelmiin jotka VL Turvalla on-
kin maassamme ainutlaatuiset. 
Sen lisäksi että sukeltajien puit-
teet pukutilojen ja avustajien ti-
lojen osalta ovat ruhtinaalliset, 
myös moderni tekniikka on vah-
vasti läsnä. ROV (remotely op-
erated underwater vehicle) ro-
boteilla voidaan suorittaa mo-
nia tehtäviä ilman että sukelta-
jan tarvitsee mennä veteen ol-
lenkaan, ja silloinkin kun sukel-
tajaa tarvitaan on ROVista pal-
jon apua koneellisena sukellus-
parina valon antajana tai työ-
kalujen kantajana sekä vide-
olinkkinä pinnalle. VL Turvalta 
voi myös sukeltaa sen ollessa 

kellunnassa edistyksellisen DP 
(Dynamic Positioning) -järjes-
telmän avulla. Järjestelmä pitää 
aluksen paikallaan koneellises-
ti paikannusjärjestelmän avulla.

Vaikutuksen moniin ryh-
mäläisiin teki laivan monipuo-
lisuus ja se että siinä yhdistyy 
tehokkaalla tavalla monen vi-
ranomaistahon tarpeet. Tilan-
teesta riippuen se voidaan val-
jastaa hyvinkin erilaisiin tehtä-
viin. Useissa muissa maissa öl-
jyntorjuntaan, ilmavalvontaan, 
hinausavustukseen tai vaati-
viin sukellusoperaatioihin tar-
vitaan omat aluksensa. Turvan 
erityisansioihin kuuluu helikop-
terikaluston tukeminen pelas-

tusalueella jolloin säästyy arvo-
kasta aikaa lentotoimintaan kun 
tankkaus ja potilashuolto voi-
daan saada vierestä. Myös öl-
jy- ja kemikaalitorjunta ovat lai-
vaonnettomuuksien ohella olen-
naisia turvallisuusriskejä Itäme-
rellä. Turva pystyy näihin ope-
raatioihin tarvittaessa myös jäi-
seen aikaan.

Haluamme kiittää Aheris-
toa, Romanovia ja Suoniemeä 
vieraanvaraisuudesta ja toivo-
tamme VL Turvalle suotuisia 
merimaileja vaikka toivomme-
kin että kaikkia laivan ominai-
suuksia ei tarvitse sen elinkaa-
ren aikana käyttää. 

Tony Eichholz
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkäreiden juhlavuosi 2015

R annikkojääkärikilta täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta, ja 

tätä saavutusta kilta tulee juhlis-
tamaan yhdessä Rannikkojääkä-
ripataljoonan perinneyhdistyksen 
(PERY) kanssa monin tavoin 
vuoden 2015 aikana. Vaasan 
Rannikkojääkäripataljoona on 
myös toiminut 25 vuotta Drags-
vikissa ja siihen liittyen Teikarin 
päivän juhlallisuudet ovat juhla-
vammat. Killan juhlavuoden ta-
voitteena on ennen kaikkea pa-
nostaa erilaisiin tapahtumiin ran-

nikolla ja saaristossa, rannikko-
jääkärin oikeassa elementissä. 
Tämä on osa killan sekä PERY:n 
toiminnan jatkuvaa uudistumista, 
jonka tavoitteena on pitää yhdis-
tykset elävänä ja toiminta sekä 
nuorempia että vanhempia ran-
nikkojääkäreitä puhuttelevana.

Juhlavuoden neljä pääta-
pahtumaa ovat:
 – 3.7 Teikarin päivä Teikarin 

taistelujen muistoksi. Aloi-
tus Upinniemessä ja jatko 
kello 12.00 Dragsvikissa.

 – Sotahistoriallinen ret-
ki Normandiaan 10.-13. 
syyskuuta tutustumaan 
vuoden 1944 maihinnou-
sualueisiin ja museoihin 
oppaan avustuksella.

 – Juhlavuoden 2015 pääta-
pahtuma Rannikkojääkäri-
kilta 50 v (ja VAARANNJP 
25 v) sekä purjehdus- ja 
vesistökauden päättäjäiset 
Dragsvikissa perjantaina 
6. marraskuuta

Rannikkojääkärikillan kevätkokous pidettiin Soneran pääkonttorin auditoriossa Vallilassa 19. maaliskuuta. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus ed. vuoden hallituk-
selle.  Kokousta ennen oli tarjolla iltapala ja Arto Pulkki (kuvassa vas.) kertoi erittäin mielenkiintoisia asioita 
Venäjän aseellisesta voimasta Ukrainassa. Arto on aihepiirin johtava asiantuntija ja sai ansaitut kiitokset sekä 
Viipurinlahti kesällä 1944-DVD:n pj Henri Harmialta.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkäreiden juhlavuosi 2015

Teikarin päivä 3.7.2015
VAARANNJP 25 v ja Rannj-kilta 50 v

R annikkojääkäreiden juhlapäivä eli VAA-
RANNJP:n vuosipäivä, jota vietetään ke-

sän 1944 Teikarin taisteluiden muistoksi, jär-
jestetään tänä vuonna perjantaina 3.7.2014. 
Päivän ohjelma on pääpiirtein perinteinen eli 
aloitamme aamupäivällä Upinniemen Teikarin 
kivellä, josta siirrymme jatkamaan juhlapäivää 
Dragsvikiin. Päivän ohjelmassa on kuitenkin 

VAARANNJP:n 25 v-juhla sekä osin killan 50 
v-juhla. Tarkempi aikataulu tiedotetaan jäsenil-
le sekä muille ilmoittautuneille myöhemmin, 
mutta tässä vaiheessa jo tiedoksi, että ennak-
koilmoittautuminen on kulkulupien vuoksi pa-
kollinen. Ilmoittautumiset viimeistään su 14.6. 
antti@rautiainen.fi tai 050-556 1825.

 – ”Talvisodan muistoja ja 
adventin lauluja”-konsert-
ti, Upinniemen Merikap-
peli su 29.11.

Muita poimintoja tarjon-
nasta ovat mm. Erikoisjouk-
kojen kesäselviytymiskurssi ja 
kajakkivaelluksia Upinniemen 
saaristossa kesä- ja elokuussa 
jne. (toimintakalenteri liitteenä). 
Loppusyksystä järjestetään nor-
maaliin tapaan killan syyskoko-
us jossa päätetään mm. vuo-
den 2016 toiminnasta, kaikki 
kiinnostuneet mukaan vaikut-
tamaan toimintasuunnitelmaan. 

Historiaan liittyen julkai-
semme ”Rannikkojääkärit tässä 
ajassa – Kustjägarna i tiden”-his-
toriateoksen, jossa kerrotaan 
rannikkojääkäreiden toiminnas-
ta 1998-2014. Samoin Rannik-
kojääkärikillan 50 vuotishistoriik-
ki on työn alla ja jää nähtäväksi, 

saammeko sen julkaisukuntoon 
juhliimme 6. marraskuuta.

Kilta panostaa myös yhteis-
toimintaan Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys MPK:n (www.mpk.
fi -> koulutuskalenteri) kanssa, 
ja useat tapahtumat järjestetään 
MPK:n kursseina. Killan ja Pe-
ry:n jäsenet voivat lisäksi hyö-
dyntää niin killan majaa kuin 
myös Ramsön Johtolaa Upinni-
messä sekä käyttää killan kah-
den hengen kajakkeja omatoimi-
sesti rannikkoalueella (killan ka-
jakkitraileri on myös ehdoin käy-
tössä). Puitteet aktiiviselle toi-
minnalle ovat siis kunnossa.

Kerran rannikkojääkäri  
– aina rannikkojääkäri

Rannikkojääkärikilta 
Henri Harmia
Puheenjohtaja

RannJP:n perinneyhdistys 
Mika Kiuru

Puheenjohtaja

PS.
”Kiinnostaako ammunta muttet 
tunne muita ampujia? Ota yh-
teys killan ampumavastaavaan 
Jussi Hermuseen (jussi.her-
munen@gmail.com 050 506 
0991) ja kerro asuinkuntasi se-
kä kiinnostus (kivääri, pistoo-
li, haulikko tms.), niin saat tie-
toa lähellä olevista ampujista. 
Ammuntaa tahoillaan harrasta-
via on jäsenistössä useita aina-
kin Turussa sekä Helsingissä, 
ja mukaan mahtuu. Lainaka-
lustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa ran-
nikkojääkäri-toiminnasta löytyy 
tämän lehden lisäksi myös killan 
nettisivuilta (http://www.mpkl.fi ja 
sieltä Rannikkojääkärikilta) tai vie-
lä paremmin Facebook’sta (Ran-
nikkojääkärikilta).
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Rannikkojääkärikillan ja RannJP:n perinneyhdistyksen 
toimintakalenteri 2015 kesä - joulukuu.

Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry.
 Rannikkojääkärikilta ry. 

Kutsuvat teidät Talvisodan 
muistoja ja adventin lauluja 

– konserttiin

Upinniemen Merikappeliin 
1.adventtisunnuntaina 29.11.2015 

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

6.11. Juhlavuoden 2015 pää-
tapahtuma Rannikkojääkärikil-
ta 50 v (ja VAARANNJP 25 v) 
sekä Purjehdus- ja vesistökau-
den päättäjäiset Dragsvikissa 
(tiedotetaan myöhemmin erik-
seen)

29.11. ”Talvisodan muistoja 
ja adventin lauluja”-konsertti, 
Upinniemen Merikappeli. Lisä-
tietoja voi kysyä Mika Kiurul-
ta mika.kiuru@finnair.com ja 
050-3926866.

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) tai Mika 
Kiurulta  mika.kiuru@finnair.
com ja 050-3926866.

12.-14.6. Kajakkivaellus 1. 
MPK:n sotilaallisia valmiuksia 
palveleva kurssi, joka on kui-
tenkin kevyempi vaellus Tam-
misaaren saaristossa. Lisää tie-
toa MPK:n sivuilta (www.mpk.
fi) tai kurssinjohtajalta Antti 
Rautiainen antti@rautiainen.fi 
tai 050-556 1825.

3.7. Teikarin päivän juhlallisuu-
det, Upinniemi ja Dragsvik. 
Katso er. ilmoitus tässä lehdes-
sä ja nettisivuilla. Viim. ilm. su 
14.6.2015.

28.-30.8. Selviytymiskurssi ja 
Kajakkivaellus Upinniemen/
Porkkalan saaristossa tukeu-
tuen Ramsööseen. Lisää tietoa 
MPK:n sivuilta (www.mpk.fi) 
tai Mika Kiurulta mika.kiuru@
finnair.com ja 050-3926866.

10.-13.9. Sotahistoriallinen ret-
ki Normandiaan. Tutustumista 
oppaan johdolla vuoden 1944 
maihinnousualueisiin ja muse-
oihin. Mahdollisuus myös tu-
tustua viini/calvados tiloihin.  
Tarkempia tietoja voi kysyä Mi-
ka Kiurulta mika.kiuru@fin-
nair.com ja 050-3926866.

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) tai Mika 
Kiurulta  mika.kiuru@finnair.
com ja 050-3926866.

9.-11.10. Meripuolustuspii-
rin SLKA:n Porkkalan marssi, 
Upinniemi. Vaativahko sotilas-
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Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Rannikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ry:n 26. vuosikokous

R annikkojääkäripataljoonan 
Perinneyhdistys ry:n 26. 

vuosikokous pidettiin lauantai-
na 25.4.2015 merellisessä ym-
päristössä IHA-Linesin Doris II 
risteilyaluksella Helsingin edus-
talla. Risteilylle osallistui kolmi-
senkymmentä kokousvierasta, 
yhdistyksen jäseniä seuralaisi-
neen. Ennen varsinaista kokous-
ta saimme nauttia maittavan päi-
vällisen. Seisovassa pöydässä oli 
tarjolla runsas keulasalongin ka-
lapöytä  sekä uuniporsasta  jälki-
ruokineen ja kahveineen.

Täysin vatsoin pääsimme 
pääaiheeseen, vuosikokouk-
seen. Kokouksessa käytiin lä-
pi 14-kohtainen esityslista. Hy-
väksyttiin edellisen vuoden vuo-
sikertomus ja tilinpäätös, sekä 
käsiteltiin yhdistyksen toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuo-

delle 2015. Vuoden 2014 hal-
litukselle ja toiminnantarkasta-
jille myönnettiin vastuuvapaus. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää sa-
mana kuin ennenkin, 15 euros-
sa. Jäsenmäärä yhdistyksellä on 
viimeisimmän päivityksen mu-
kaan 157 henkilöä.

Hallituksen kokoonpanos-

sa tapahtui pientä muutosta 
kun Hannu Kärkkäinen halu-
si luopua hallituspaikastaan ja 
hänen tilalleen valittiin Julius 
Maaskola. Kiitos Hannulle an-
siokkaasta hallitustyöstä ja ter-
vetuloa Juliukselle!

Kokouksen jälkeen oli va-
paata seurustelua ja tarinointia. 
Oli jälleen mukava tavata vanho-
ja tuttuja sekä huomata, että jut-
tu lähtee heti luistamaan vaikka 
edellisestä tapaamisesta olisi pi-
dempikin aika. Sitä vaan jatke-
taan siitä mihin viimeksi jäätiin.

Kokousristeily päättyi ja 
alus kiinnittyi Kauppatorin lai-
turiin aikataulun mukaisesti klo 
18:00. Ihailtavaa täsmällisyyt-
tä, kommentoi avec.

Esa Aittokallio

”Menes valittaan nälkää, niin lyörään semmonen rätinki eteen, jossa to-
ristetaa, että ei sulla voi olla nälkä.”

Kokousvieraita.

esa aittOkalliO

esa aittOkalliO
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Turun Rannikkotykistökilta

Vuoden 2015 kiltatapahtumat ja matkat

Elokuu
 – Örön tykkitalkoot. Vastuu-

henkilö Heikki Pohjanvirta
 – 18.-19.8. Matka Tallin-

naan. Tutustuminen mm. 
kuuluisaan Merimuseoon. 
Vastuuhenkilö Heikki Poh-
janvirta

 – Tutustuminen Uuden-
maan prikaatiin Drags-
vikiin SIIRTYY SYKSYM-
MÄLLE. Vastuuhenkilö Ta-
pio Hirvonen

Syyskuu
 – 2.9. Tutustuminen Turun 

sodanaikaisiin it-asemiin. 

Linja-autokuljetus Heikki-
lästä klo 17.

 – 5.9. Sieni- ja marjamatka 
Gyltöseen. Vastuuhenkilö 
Jukka Verho

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

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

Muistutus: Kahvitapaa-
miset kuukauden ensimmäi-
nen keskiviikko klo 14 Naanta-
lin Aurinkoisessa Kauppiaska-
tu 9 (Wiklundin valopiha) se-
kä Mursujaoksen uimahallita-
paamiset Impivaaran uimahal-
lissa kuukauden toinen keski-
viikko klo 10.

Kevätkokouksen satoa 

K illan uusien sääntöjen mu-
kainen ensimmäinen ke-

vätkokous on pidetty. Siinä on 
teemana ”hyväksyä menneet”. 
Tilaisuudessa palkittiin Maan-

puolustuskiltojen liitto ry:n kilta-
risteillä kiltalaiset Arto Heinonen, 
Eero Joutsikoski, Arimo Lähde-
niitty ja Harri Takala. Heikkilän 
sotilaskodin yläkertaan oli saa-

punut tuttuja kasvoja koolle. Ti-
laisuuden aloitti Rannikkolaivas-
ton esikuntapäällikkö, komentaja 
Timo Korpela esitelmöiden Ran-
nikkolaivastosta. Toimintakerto-
mus sekä tilinpäätös hyväksyt-
tiin ja myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille.

Killan toimintasuunnitelma 
2015 on alla esitetyn mukainen. 
Mahdolliset aikataulumuutok-
set tulevat Turun Sanomien kil-
tapalstalle ja sen netin tapahtu-
makalenteriin sekä omille ko-
tisivuillemme. Samoin uusista 
kohteista informoidaan mainit-
tujen kanavien kautta.

Mikael Kaskelo
Killan tiedottaja 

mikael kaskelO
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Rannikkotykistön perinneyhdistys

mon johtaja Tiina Mertanen esit-
teli Vellamon tiloja kokouksen 
osallistujille. Kierros käsitti pää-
osin sellaisia tiloja, joihin kävi-
jät eivät yleensä pääse. Kierrok-
sen jälkeen pidettiin vuosikokous. 
Ove Enqvist valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana. Uusina jäseni-
nä hallituksessa aloittavat Saka-
ri Martimo ja Timo Mäki-Ventelä. 
Virallinen osuus päätettiin kokous-
kahveihin. Sen jälkeen osallistujil-
la oli mahdollisuus omaan tahtiin 
tutustua museon näyttelyyn.

Liittyminen yhdistykseen

Yhdistys ei tarjoa jäsenilleen ”lei-
pää ja sirkushuveja”, vaan kul-
lekin jäsenelle sopivaa työtä pe-

R annikkotykistön perin-
neyhdistys perustettiin 

vuonna 1979 tehtävänään pe-
rustaa rannikkotykistösäätiö. 
Rannikkotykistösäätiö rs. pe-
rustettiinkin nopeasti, ja sen 
jälkeen perinneyhdistys nukkui 
pitkään ”Ruususen unta”.  Kun 
rannikkotykistön alasajo alkoi, 
yhdistys herätettiin taas toimi-
maan ja ajamaan rannikkoty-
kistöaselajin häviäviä perinteitä.

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin tänä vuonna Kotkassa Meri-
keskus Vellamossa. Kokoukseen 
osallistui 12 jäsentä. Kokouslou-
naan jälkeen Merikeskus Vella-

rinteiden vaalimisessa. Jäseneksi 
pääsee maksamalla jäsenmak-
sun 10 euroa yhdistyksen tilil-
le FI35 1572 3000 3790 24.  
Maksettaessa käytetään viitet-
tä 20158. Laittakaa myös mu-
kaan sähköpostiosoitteenne tai 
muu yhteystieto, jotta teille voi-
daan lähettää kutsuja yhdistyk-
sen tilaisuuksiin. Kaikki jäsenet 
kutsutaan vuosikokouksiin ja 
mahdollisesti muihin järjestettä-
viin tilaisuuksiin. Tärkeimmistä 
tapahtumista ja muista rannik-
kotykistön perinteisiin liittyvistä 
asioista tiedotetaan yhdistyksen 
internet-sivuilla http://www.ran-
nikkotykisto.fi/

Ove Enqvist

Yhdistyksen vaiheita

Suomen Merimuseon johtaja Tiina Mertanen esittelee museon puuverstasta vuosikokoukseen osallistujille.

Ove enqvist
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Vuosikokous Hangossa 21.3.

P erinneyhdistyksen kuudes-
toista vuosikokous pidet-

tiin Hangossa ravintola Roxxis-
sa. Kokousväkeä oli liki 50 hen-
keä. Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin edelleen majuri 
Veikko-Olavi Eronen ja varapu-
heenjohtajakasi komentja Jarmo 
Valtimo. Hallituksen kokoonpa-

no muodostui seuraavaksi; jäse-
net Ilkka Kosonen, Pirjo Lange, 
Kimmo Mäkipeska, Keijo Suomi-
nen, Martti Valkeapää, Richard 
Hyvönen ja varajäsenet Kari Aar-
va, Oiva Lyytikäinen. 

Hallitus kiittää erinomai-
sesta yhteistyöstä hallitukses-
sa yhdistyksen perustamises-

ta (1999) lähtien mukana toi-
minutta Risto Muuroa, joka nyt 
halusi jäädä pois.

Myöhemmin pidetyssä jär-
jestäytymiskokouksessa sihtee-
riksi valittiin uudelleen Keijo Suo-
minen ja jäsenrekisterin pitäjäk-
si Pirjo Lange sekä tiedottajaksi 
Jarmo Valtimo. Hallituksen ulko-
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Yhdistyksen toiminnasta 
tänä vuonna

Vuoden tärkein tapahtuma on 
patteriston perinnepäivän (94 
vuotta patteriston perustamises-
ta) järjestäminen ja viettäminen 
1.8. yhteistoiminnassa Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
kanssa, jolloin voidaan taas ta-
vata entisiä patteristolaisia, toi-
mintamme tukijoita, yhteistyö-
kumppaneita ja tutustua uusiin 
jäseniin sekä verestää muistoja 
vuosien varrelta. 

Päivä aloitetaan perintei-
sellä seppeleenlaskulla sanka-
rihaudoilla, jonka jälkeen siirry-
tään Russarön linnakkeelle pe-
rinnepäivän viettoon. Puolustus-
voimien lippujuhlapäivänä 4.6., 
Suomen marsalkka Mannerhei-
min syntymäpäivänä on yhtei-
nen seppeleenlasku Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin ja han-
kolaisten maanpuolustusyhdis-
tysten kanssa sanakarihaudoilla. 
Tämän tilaisuuden jälkeen nauti-
taan ”Marskin kakkukahvit” Nel-
jän Tuulen Tuvalla. Kesäkuun 2. 

päivänä kiinnitetään ja paljaste-
taan rannikkotykistön muistolaat-
ta Porsskärin saarella yhteistoi-
minnassa Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistyksen kanssa. Yhdis-
tyksen omien kotisivujen osoite 
on hankortperinne.fi

Kiitokset

Perinneyhdistys kiittää Hangon 
kaupunkia, Suomenlahden Me-
ripuolustusaluetta, Suomenlin-
nan Rannikkorykmenttiä, Uu-
denmaan Prikaatia, Turun Ran-
nikkotykistörykmentin Perin-
neyhdistystä, Upinniemen va-
ruskunnan Leijona Cateringiä, 
Draksvikin Perinnesoittokuntaa, 
Hangon seurakuntia, Rannik-
kosotilaskodin Hangon paikalli-
sosastoa ja hankolaisia maan-
puolustusyhdistyksiä erinomai-
sesta yhteistyöstä ja kaikkia yri-
tyksiä, jotka olitte tukemassa 
toimintaamme kuluneen vuo-
den aikana sekä kaikkia eri ta-
pahtumissa mukana olleita jä-
seniämme!

Veikko-Olavi Eronen
Puheenjohtajapuolelta valittiin edelleen kirjan-

pitäjäksi Jyrki Alaluusua. 
Vuosikokouksen puheen-

johtajaksi valittiin Erkki Ristimä-
ki ja kokouksen sihteeriksi Kei-
jo Suominen. Kokouksen alussa 
pidetiin hiljainen hetki yhdistyk-
sen riveistä poistuneen jäsenen 
eversti Matti Lappalaisen muis-
toksi. Erkin johdolla ripeästi pi-
detyn kokouksen jälkeen kaptl 
Pekka Leinonen kertoi lyhtes-
ti Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin toiminnoista Hanko-
niemellä tänä vuonna. Tämän 
jälkeen yhdistys tarjosi kokous-
väelle voileipä- ja kakkukahvit.

kaaRle lange

kaaRle lange
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Järjestöt



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  
Olavi Jantunen, Kommodori,  
Merivoimien operaatiopäällikkö,  
Merivoimien esikunta

sihteeri Jarmo Valtimo, 040 
564 7695, jarmo.valtimo@
rannikonpuolustaja.fi

Yhteinen julkaisum
m
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Rannikon Puolustajan teemat 2015
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
3.7. Teikarin päivän juhlallisuudet, Upinniemi ja Dragsvik. (s. 91)

25.9. Meriupseeriyhdistyksen syysmatka (s. 78)

29.11. ”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja”-konsertti, Upinniemen 
Merikappeli. (s. 92)

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 Maahantuoja:

Ruukintie 7-9, 02330 Espoo, www.atoy.fi 
Puh. (09) 6827 1, Faksi (09) 6827 305

MERIVAIHTEET
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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


