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Meil’ on hanki ja       jää, meil’ on halla ja yö 

– meil’  on myös infrastruktuuri

M oni meistä typis-
tää Arktikan vain 
Jäämerelle ns. 

monivuotisen jään alueek-
si. Toisaalta Kanadan kan-
sallisen määritelmän mukaan 
maan eteläisin arktinen alue 
on noin Brysselin leveyspii-
rillä. Vakiintunein kansainvä-
linen määritelmä piirtää ark-
tisen alueen rajan Napapii-
rin mukaan. Tällöin esimer-
kiksi Islanti jää alueen ulko-
puolelle, mutta Pohjois-Suo-
mi ja -Ruotsi kuuluvat arkti-
seen alueeseen.

Miellämme helposti Nor-
jan arktiseksi maaksi, vaikka 
maan ja maailman pohjoisim-
masta kaupungista Hammer-
festistä täytyy matkustaa vielä 
kauas pohjoiseen ennen kuin 
Huippuvuorilta löytyy norja-
lainen jääsatama. Monessa 
maassa on toki lumisia ja jäi-
siä alueita, kuten Kilimanjaron 
huipulla Tansaniassa. Suomi 
on kuitenkin maailman ainoa 
maa, jonka kaikki satamat 
lähtökohtaisesti jäätyvät talvi-
sin joksikin aikaa. Tosin vuo-
det eivät ole tässäkään veljiä 
keskenään, kuten edellinen 
leuto talvi osoitti. 
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Pääkirjoitus

Meil’ on hanki ja       jää, meil’ on halla ja yö 

– meil’  on myös infrastruktuuri
Suomen opetusjärjestel-

mää on brändätty vientituot-
teeksi. Talvisen sotilaskoulutuk-
sen ja testaamisen tueksi meillä 
on Perämeren väylästöt, rannik-
ko ja satamat sekä Pohjois-Suo-
men aurattu(!) tiestö, lentoken-
tät, kaupat, energia, LVI-tekniik-
ka, terveydenhuolto ja kaiken 
päälle upea luonto. Brändättävä 
tuote! Toimivan infrastruktuurin 
takiahan suuret autotehtaatkin 
ovat perustaneet talvitestiase-
miaan juuri Suomen Lappiin.

Vaatimus talvisuoritusky-
vyillemme perustuu tietys-
ti maanpuolustustehtävääm-
me. Suomen jokaista kolkkaa 
valmistaudutaan puolustamaan 
vuoden jokaisena päivänä. Nor-
mitalvena lumiolosuhteet eivät 
ole vain Lapin-miehen, vaan jo-
kamiehen etuoikeus, ku-
ten vaikkapa Merisota-
koulussa Suomenlin-
nassa hankien kes-
kellä saimme to-
deta. Tästä syntyy 
osaamista, jolle on 
kysyntää arktisil-
la alueilla lisäänty-
vän toiminnan myö-
tä. Toiminnan, joka 
vääjäämättä heijas-

tuu myös ns. pehmeään ja ko-
vaan turvallisuuteen.

Suomella on vähän valtti-
kortteja. Osaamme luonnostam-
me toimia talven kylmässä ja pi-
meässä sekä kesän ympärivuoro-
kautisessa valoisuudessa. Sota-
marsalkka Erich von Mansteinin 
muistelmateoksen nimi on Ver-
lorene Siege, ”Menetetyt voitot”. 
Toivottavasti meidän ei tarvitse ai-
kanaan katsoa taaksemme ja to-
deta arktista osaamistamme me-
netetyksi voitoksi.

Sakari Martimo

Talviolot ovat osa huomaa-
matonta arkeamme. Harvoin tu-
lee esimerkiksi ajatelleeksi, et-
tä tavallisessa kumisaappaas-
samme on kiristysnauha estä-
mään lumen meneminen saap-
paaseen, ja saappaan kärjen 
kulmikas muotoilu sekä kannas-
sa oleva ura mahdollistavat jalki-
neen käytön hiihtämiseen. Mis-
sä muualla arkielämän käyttöesi-
neiden muotoilussa talvi on otet-
tu tai on otettava näin huomioon? 

Oli mieltä hivelevää kat-
soa vuoden 2010 jouluna CN-
N:n ylistävää uutista Helsingin 
lentokentästä, jossa paksuista 
hangista ja kylmästä huolimat-
ta lentokoneet eivät myöhästel-
leet. Samaan aikaan Brysselis-
sä tuuman lumisade jätti jou-
lulomalaiset lentokentälle mot-
tiin pariksi päiväksi. Meillä ark-
tinen on arkista!

Puolustusvoimien mate-
riaalihankinnoissa otetaan tal-
violot huomioon lähes poik-
keuksetta. Joudumme mak-
samaan tästä ominaisuudesta 
lisähintaa niin hankkeissa kuin 
järjestelmien käytössä. Järjestel-
mät ja osaaminen olisi kuitenkin 
myytävissä, ja menot käännet-
tävissä saataviksi.
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Olavi Jantunen
Kommodori Olavi Jantunen, Merivoimien operaatiopäällikkö, Merivoimien esikunta

Merivoimauudistus

H ieman yli puoli vuot-
ta on kulunut Puo-
lustusvoimissamme 

uudessa organisaatiossa. Muu-
tos, jonka toimeenpanimme, 
oli suurin sitten Toisen maail-
mansodan jälkeisten järjestely-
jen. Erinomaisen hienoa oli ha-
vaita, että haastava sekä koh-
tuullisen lyhyessä ajassa suun-
niteltu ja toimeenpantu uudistus 
loi organisaation, joka käynnis-
tyi ensi startilla eikä yskäisyjä-
kään paljoa kuulunut. Olemme 
tehneet hyvää työtä!

Ajattelin palauttaa mieliin, 
mitkä olivat puolustusvoima- 
uudistuksen ja samalla meri-
voimauudistuksen keskeiset ta-
voitteet. Päätavoiteena oli so-
peuttaa organisaatiomme vas-
taamaan käytössä olevia talou-
dellisia resursseja, jotka meil-
le määritetään vuosittain puo-
lustusbudjetissa. Toisena ta-
voitteena oli korjata organisaa-
tiorakennetta siten, että vapau-
tamme taloudellisia ja henkilös-
töresursseja hallinnosta ja tuki-
palveluista kentälle. Tavoitteel-
la haettiin siis optimaalista ta-
sapainoa tavoitteellisen toimin-
nan ja tukitoimintojen välille. Jos 
me vain hallinnoisimme ja tuki-
simme, kuka valmistautuisi sit-

ten päätehtäväämme: Suomen 
puolustamiseen? Siksi siis uu-
distus.

Kaiken kaikkiaan voim-
me todeta, että uudistus onnis-
tui tavoitteissaan. Joukoissa on 
nyt enemmän kouluttajia. Lai-
voilla on enemmän merisotilai-
ta. Harjoittelemme ja toimimme 
nyt enemmän kuin viime vuon-
na niin maalla kuin merellä. Jat-
ko kuitenkin riippuu tulevasta 
rahoituksesta. Tavoitteensa saa-
vuttanut merivoimauudistus tar-
vitsee toimintaansa jatkossakin 
vanhasta organisaatiosta puris-
tetut taloudelliset resurssit. Par-
hainkaan toiminnan tehostuk-
seen tähdännyt uudistus ei rii-
tä pitkällä juoksulla, ellei toimin-
nan rahoituksen tasoa kustan-
nusten nousu huomioiden kye-
tä ylläpitämään. Lisähaasteena 
on luonnollisesti yhä kallistuva 
puolustusmateriaali. Rannikko-
jääkärit tarvitsevat veneensä ja 
ohjuksensa, tykkimiehet ampu-
matarvikkeensa, laivamiehet lai-
vansa ja niitä tukevat järjestel-
mät ja logistiikan. 

Hyvältä kuitenkin näyttää: 
Laivue 2020 hanke etenee hy-
vässä myötätuulessa. Saamme 
myös lisää rannikko-ohjuksia 
ja JEHU-luokan kolme ensim-

mäistä venettä on jo vastaan-
otettu JURMO:jen odottaessa 
piakkoin alkavaa kunnostusta. 
Johtamisjärjestelmiä kehitetään 
hyvässä tahdissa. Uskon päät-
täjien hyvään kykyyn suunnata 
edelleen resursseja meripuolus-
tukseen sekä muille puolustus-
haaroille hyvän toiminta- ja so-
tamateriaalitason ylläpitämisek-
si ja suorituskykyjemme edel-
leen kehittämiseksi.

Kyse on Suomen puolus-
tuskyvystä.

Puheenjohtajalta

Olavi Jantunen
Kommodori, puheenjohtaja
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E versti Jukka Karvinen 
menehtyi Helsingissä 
sairauden murtamana 

Eino Leinon päivänä 6.7.2015. 
Jukka Karvinen oli syntynyt Vii-
purissa 2.4.1934. Kiintymys Kar-
jalaan ja Kaakonkulmaan seura-
si häntä läpi elämän. Jukka Kar-
vinen kirjoitti ylioppilaaksi Hami-
nan yhteislyseosta 1952. Varus-
miespalvelu II/TRT:ssä ja Meriso-
takoulun reserviupseerikurssilla 
alkoi samana vuonna. 26. meri-
kadettikurssi vuosina 1953 -55 
oli seuraava etappi kohti rannik-
kotykistöupseerin uraa. Ensim-
mäinen palveluspaikka oli 3.Er-
RtPsto:n Rankin linnake.

Luutnantti Karvinen oli 
joukkueen johtaja Suomen en-
simmäisessä YK-joukossa, 
Suezin komppaniassa vuonna 
1956. Suezin aika ja myöhempi 
sotilastarkkailijan tehtävä loivat 
elämän ajan kestäneet siteet Si-
nibaretteihin. Nopealiikkeinen ja 
tehokas luutnantti siirrettiin Me-
risotakouluun, missä ru-kurssin 
ja kadettien kouluttajan tehtävät 
jatkuivat vuoteen 1962. Yliup-
seeri- ja kapteenikurssit mah-
tuivat näihin vuosiin. HanRPs-
to:n Russarön linnakkeen pääl-
likkyys oli seuraava etappi. Edes-
sä oli pyrkiminen SKK:n Maaso-
talinjan syksyllä -63 alkaneelle 
yleisesikuntakurssille. 

Sotakorkeakoulun jälkeen 
alkoi kapteeni Karvisen monipuo-
linen yleisesikuntaupseerin ura. 
KotRPsto, 3.Divisioonan ja myö-
hemmin KSSl:n esikunta Kouvo-
lassa 1965 – 67. Välillä UNTSO 
Lähi-Idässä ja paluu Kaakonkul-
malle vuosiksi 1969 – 71. Pää-
esikunnan rt-toimisto oli edessä 
1971. Esikuntapäällikkyys HelS-
pE:ssä ja Rannikkotykistökoulun 
johtajan tehtävät mahtuivat vuo-
siin 1971-79. Everstiylennys ja 
Turun Rannikkotykistörykmen-
tin komentajan tehtävä sijoittui-
vat vuosiin 1979 – 85. Rannik-
kotykistön tarkastajaksi Jukka 
Karvinen nimitettiin 1985. Ero 
rannikkotykistön tarkastajan teh-
tävästä tapahtui syksyllä 1987. 
Tämän jälkeen seurasi pitkä työ-
rupeama Suomen Jääkiekkoliiton 
eri projekteissa ja tehtävissä vuo-
teen 2004 saakka.

Eversti Jukka Karvinen oli 
nopeasti oivaltava ja usein myös 
malttamaton luonne. Monipuo-
linen kielitaito mahdollisti koti-
maan ja maailman tapahtumien 
tarkan seuraamisen. Ystävät ja 
entiset työkaverit saivat tiheään 
rytmiin vastaanottaa Jukan terä-
viä kommentteja ja mielipiteitä 
maailman menosta. Hän hyväk-
syi Rannikkotykistön liittämisen 
Merivoimiin ympäristön muu-
tosten sanelemana ratkaisuna, 

mutta linnakkeiden alasajo oli 
vanhalle rannikkotykkimiehelle 
kitkerä kalkki nieltäväksi.

Kirsti ja Jukka Karvinen vi-
hittiin Suomenlinnan kirkos-
sa 1962 ja häitä tanssittiin ”RT 
1:n” Upseerikerholla. Lapsista Il-
po syntyi Russarön aikana ja Eli-
na keskelle SKK:n oppilaan an-
karaa arkipäivää. Merihenkisel-
le upseerille Rantasalmen kesä-
paikka järvimaisemineen muo-
dostui viimeisen vuosikymme-
nen aikana erittäin rakkaaksi. 
Eversti, rannikkotykkimies Juk-
ka Karvinen siunattiin viimeiselle 
matkalleen lähiomaisten ja ystä-
vien läsnä ollessa Meilahden kir-
kossa 3. elokuuta 2015.

Kunniaa rannikkotykki- 
miehen ja ystävän muistolle 
tehden!

Asko Kilpinen

Yleisesikuntaeversti

Jukka Ilmari Karvinen
2.4.1934 – 6.7.2015

In M
em

oriam
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kuten on käynyt ilmi, oli syntype-
räinen savolainen ja sosiaalinen 
ihminen. Ehkä juuri näistä syis-
tä George sai aina kuulijoita luke-
mattomille tarinoilleen. On syy-
tä myös todeta, että Georgella 
oli sana hallussaan. Tämä ilme-
ni niistä useista hienoista kiitos-
puheista, jotka hän joukon van-
himpana eri tilanteissa piti. Mai-
nittakoon, että hän oli Meriup-
seeriyhdistyksen kunniajäsen ja 
hänet oli palkittu sen kultaisella 
ansiomerkillä.

Koska Yrjö Halonen tam-
menlehvän kantajana kuului 
siihen ikäpolveen, joka ase kä-
dessä joutui isänmaamme va-
pautta puolustamaan, tarkas-
telkaamme pintapuolisesti si-
tä polkua, jota hän kulki pää-
tyen lopulta ammattisotilaaksi. 
Vuosina 1940–1944 hän kuu-
lui Pieksämäen suojeluskun-
taan. Jatkosotaan hän osallistui 

Komentaja 

Yrjö ”George” Halonen
on purjehtinut viimeisen halssinsa

In M
em

oriam

K uluvan vuoden maalis-
kuun 17. päivänä jou-
kostamme komennet-

tiin ”hiljaiseen laivueeseen” ko-
mentaja Yrjö Abraham ”George” 
Halonen. Hän oli syntynyt Piek-
sämäellä 17. marraskuuta vuon-
na 1924, joten hän ehti juuri en-
nen poismenoaan täyttää kun-
nioitettavat 90 vuotta. Syntymä-
päiväänsä, jonka viettoa hän jo 
kovasti oli suunnitellut, hän ei 
kuitenkaan enää voinut viettää, 
sillä hän sairastui sitä ennen va-
kavasti ja oli merkkipäivänään 
sairaalahoidossa. Hän olisi tah-
tonut viettää juhlansa Onni-ta-
lossa Tammisalossa, missä hän 
asui loppuajan elämästään. Tar-
koituksena oli esiintyä meriup-
seerin juhlapuvussa, jolloin tilai-
suus olisi antanut uudenlaisen 
myönteisen kokemuksen myös 
toisille mainitussa palvelutalos-
sa asuville senioreille. Valitetta-

vasti George purjehti tuolloin jo 
viimeisellä halssillaan ja oli saa-
vuttamaisillaan maalilinjan. 

Komentaja Halonen tunnet-
tiin merivoimien piirissä parhai-
ten lempinimellään George. Tuo-
hon nimeen sisältyi runsaasti 
häntä kohtaan tunnettua sympa-
tiaa ja arvonantoa. George osal-
listui esimerkillisen aktiivises-
ti Meriupseeriyhdistyksen syys-
matkoille ja muihin yhdistyksen 
järjestämiin tilaisuuksiin. Nuo-
remmille upseereille ja varsinkin 
mukana olleilla kadeteille hänes-
tä tuli eräänlainen isähahmo. Pit-
kän elämänsä aikana saamansa 
kokemukset hän mielihyvin ja-
koi nuorempien meriupseerivel-
jiensä kanssa. Suuri ikäero ei es-
tänyt veljellistä kanssakäymistä. 
Se, että yhdistyksen tilaisuuksiin 
on osallistunut edustajia kaikista 
ikäryhmistä, on ollut sen toimin-
nalle suuri rikkaus. Yrjö Halonen, 

Kutsu Santahaminaan sotatieteiden päiville
Teemana on ”Turvallisuusympäristön muutos ja sotatieteet”

S uomen Sotatieteellinen Seura ry ja 
Maanpuolustuskorkeakoulu järjes-
tävät kahdeksannet sotatieteiden-

päivät Santahaminan Santahaminatalossa 
16.10.2015 klo 09.00 - 16.00.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköises-

ti oheisen linkin https://www.lyyti.in/sotatie-
teiden _ paivat2015 kautta 25.9. mennes-
sä. Tilaisuudessa ei ole osallistumismaksua, 
ja paikalla tarjotaan kahvit. Työpaikkalounas 
on omakustanteinen. 

Tervetuloa!
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aluksi 86. kevyessä ilmatorjun-
tajaoksessa kotirintamalla Kar-
jalan kannaksella ja sittemmin 
Pioneeripataljoona 12 riveissä 
Itä-Karjalan Maaselässä ja Laa-
tokan pohjoispuolella. Hän tuli 
ylioppilaaksi Pieksämäen yhteis-
koulusta 1946 ja aloitti sama-
na vuonna opintonsa 20. meri-
kadettikurssilla valmistuen siltä 
vuonna 1948. Kapteenikurssin 
Halonen suoritti vuonna 1956 
ja merivoimien esiupseerikurs-
sin vuonna 1963.

Hänen sotilasuraansa voi 
kuvata kahdella laatusanalla: 
monipuolinen ja antoisa. Hän 
mm. kuului sodan jälkeen kou-
lutettujen sukeltajien valittuun 
joukkoon. Yrjö Halosen nou-
sujohteisen uran alkuvaiheen 
laivapalvelusvuodet päättyivät 
meidän oloissamme suuren so-
talaivan (so. saattajan) päällik-
kyyteen. Oli tullut aika siirtyä 
vanhempana upseerina opetus- 
ja hallintotehtäviin. Ne vuodet, 
jolloin oma merikadettikurssini 
Merisotakoulussa opiskeli, osui-
vat yhteen sen palvelusjakson 
kanssa, jolloin silloinen komen-
tajakapteeni Yrjö Halonen toimi 
kadettiosaston johtajana. Niillä 
”tukevilla eväillä”, jotka tuolloin 
koulusta saimme, ovat 37. me-
rikadettikurssin kadetit niin soti-
las- kuin siviiliurillakin myöhem-
min hyvin menestyneet.

Merisotilaana Haloselle tar-
joutui vielä jäljellä oleville palve-
lusvuosille monipuolisia ja yhä 
vaativampia esiupseerin työteh-
täviä. Toimiessaan viimeisessä 
virkapaikassaan Merivoimien 
esikunnan komento- ja koulu-
tusosaston päällikkönä Halo-
nen ylennettiin komentajaksi 
vuonna 1973. Hän siirtyi reser-
viin vuonna 1977. Ansioistaan 
Yrjö ”George” Halonen on pal-

kittu useilla koti- ja ulkomaisil-
la kunniamerkeillä.

Oli etuoikeus, Georgen enti-
senä kadettina, saada uudelle ta-
valla tutustua hänen kaltaiseen-
sa persoonaan ja toimia hänen 
viimeisenä ”adjutanttinaan”. 

Kunniaa Yrjö ”George” Ha-
losen muistolle tehden

Nyyrikki Kurkivuori
Merikadetti 733

11Rannikon Puolustaja 3 | 2015



E dellinen puolustusmi-
nisteri ja RKP:n pu-
heenjohtaja Carl Hag-

lund ehätti välittömästi totea-
maan, ettei sotilaallisen uhan 
tai vihreiden miesten riski Ahve-
nanmaalla ei ole muuta maata 
suurempi. ”Ahvenanmaa ei ole 
suuremmassa vaarassa kohda-
ta uhkaa kuin loputkaan Suo-
mesta. Tästä ei kannata teh-
dä suurta numeroa.” Ukrainan 
presidentti Poroshenko heitti 
3.8 hieman lisää vettä kuumal-
le kiukaalle toteamalla pitävän-
sä Venäjän todennäköisimpinä 
seuraavina kohteina Suomea ja 
Baltian maita. 

Edellinen ulkoministeri 
Erkki Tuomioja (sd) oli vuonna 
2014 käydyn Ahvenanmaa-kes-
kustelun lomassa väläyttänyt, 
että esimerkiksi sotilasliitto Na-
tolla voi olla vaikkapa Ahvenan-
maahan liittyviä painostus- ja 
hyväksikäyttötarpeita. Ahve-
nanmaalta valittu kansanedus-

taja Mats Löfström puolestaan 
sanoi saarten demilitarisoinnin 
antavan hyvän pohjan, jolla sei-
soa. Hän ei usko, että Venäjä tai 
kukaan muu hyötyisi, jos Itäme-
ren alueella syntyisi isompi kon-
flikti tai sota. 

Suomi ja Ruotsi eivät ole ir-
rallaan Itämeren alueen suunni-
telmista sen paremmin Venäjän 
kuin Natonkaan kartoilla. Venä-
läisen näkemyksen esitti touko-
kuussa kenraaliluutnantti Andrei 
Kartapolov, joka on yleisesikun-
nan operatiivisen päähallinnon 
päällikkö. Hänen Naton viha-
mielisyyttä kuvaavilla kartoillaan 
Suomi ja Ruotsi oli niputettu yh-
teen muiden länsivaltojen kans-
sa. Kenraalin tulkinnan mukaan 
isäntämaasopimus antaa Natol-
le mahdollisuuden hyökätä Ve-
näjää vastaan Suomen ja Ruot-
sin kautta. 

Poroshenkon ajatuksen voi 
toki ymmärtää monella tavalla. 
Kyseessä voi olla mielipide, jo-

ka pohjautuu Venäjän poliittis-
ten tavoitteiden syvälliseen ym-
märtämiseen. Vaihtoehtoises-
ti se voi olla tarkoituksellinen 
provokaatio, jolla sotaa käyvän 
valtion päämies haluaa ravistel-
la eurooppalaisia kumppaneita. 
Kaikkia suomalaisia noin suo-
ra puhe Venäjästä ei tietenkään 
miellytä, koska se johtaa aktiivi-
seen keskusteluun turvallisuus-
poliittisista ratkaisuista ja valtion 
puolustuskyvystä. Olemme tois-
taiseksi valinneet tien, jolla kul-
jemme yksin, joten kulkupeli pi-
täisi huoltaa omin voimin kaikis-
sa tilanteissa. Mutta onko mah-
dollista, että polkumme muut-
tuu kuoppaisemmaksi? 

Tarkistusammunnat 

Venäjän politiikka 
Venäjän sanojen ja tekojen tul-
kinta on välillä lievästi ilmaistu-
na haastavaa. Osa venäläisten 
lausumista menee valehteluas-
teikolla heti tilaston jälkeiselle si-

Venäjä, Venäjä, Venäjä ja Suomi 

Ballistinen sää
Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) antoi heinäkuun lopussa haastattelun, jossa 

hän totesi Suomen varautuvan siihen, että Ahvenanmaa voidaan miehittää. Niinistön 

mukaan puolustusministeriössä on ryhdytty pohtimaan, mitä tehdä tilanteessa, jos-

sa Ahvenanmaalle ilmestyisi ”vihreitä miehiä”. 

Juha-Antero Puistola
Komentaja Juha-Antero Puistola toimii Puolustusvoimien  
tutkimuslaitoksen strategisen analyysin tutkimusalajohtajana.

Teem
a

Venäjän uudet tuulet
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jalle. Haastamattomalle ykkös-
sijalle. Pelkästään kuuntelemal-
la ei siis Venäjän tarkoitusperis-
tä pääse selville – on myös kat-
seltava. Näky ei ole perin kau-
nis. Viimeistään Krimin miehi-
tys osoitti, ettei naapurimme 
aina huomaa noudattaa kan-
sainvälisiä lakeja tai sopimuk-
sia omien päämääriensä tavoit-
telussa. Suomessa, jossa on tie-
tyllä tavalla oltu ylpeitä venäjä-
tuntemuksestamme, mahalas-
ku suurvallan todellisuuteen te-
ki monille todella kipeää. 

Vuonna 2010 julkaistus-
sa Eduskunnan tulevaisuus-
valiokunnan ”Sopimusten Ve-
näjä 2030” mukaan ”Venäjä 
joutuu joka tapauksessa so-
peutumaan kansainvälisen 
yhteisön asettamiin sääntöi-
hin. Venäjää ei voi muuttaa 
komentamalla.” Jälkiviisaus 
on tietysti helppoa, mutta 
ihan kohdalleen lainattu koh-
ta ei osunut. 

Tulevaisuusvaliokunnan 
seuraava Venäjä-raportti ”Rus-
sia as a neighbour” julkaistiin 
vuonna 2014. Sen loppuvai-
heen työstöä väritti jo tieto sii-
tä, että Venäjä ei ilmeisesti ol-
lut sopeutumassa kansainväli-
sen yhteisön asettamiin sääntöi-
hin. ”Political power has begun 
to be concentrated in Russia, 
patriotic sentiment is strengt-
hening and there is a desire to 
shield domestic production from 
international competition. Rus-
sia’s involvement in events in 
Ukraine has brought tension to 
foreign relations.” 

Vuoden 2014 julkaisussa 
Venäjän tulevaisuudesta tehtiin 

useita skenaarioita, joista kaik-
kein vahvimmin näyttää olevan 
toteutumassa ”eristäytyminen”. 
Siinä on muutamia piirteitä, jot-
ka kannattaa laittaa merkille: 
1. Talous ei kehity ja on vaa-

rassa romahtaa. 
2. Venäjä irtautuu kansainvä-

lisestä yhteistyöstä. Kon-
fliktiriski pysyy. 

3. Vakaus kärsii lähialueiden 
jännitteistä. Kiina hallitsee 
Keski-Aasiaa ja Etelä-Kau-
kasus turvautuu Euroop-
paan. 

4. Nationalismi – eräänlainen 
putinismi – leimaa Venä-
jän poliittista järjestelmää. 

5. Yhteiskuntakritiikki leima-
taan epälojaaliudeksi ja 
elintaso laskee. 

6. Venäjän naapurivaltiot 
muodostavat omia liittou-
miaan, jotka ovat Venäjäs-
tä riippumattomia. 

Skenaario tarkoittaa sitä, 
ettemme pysty suoraan totea-
maan, ettei rajoitettu selkkaus 
tai voimannäyttö Suomen lä-
hialueella hyödyttäisi Venäjää. 
Ajatus on epätavallinen, mutta 
perustelen sen. Putin voi ryhtyä 

retoriikasta tekoihin ja Itämeren 
alueella ovat Kremlin mielestä 
Venäjän heikoimmat vastustajat. 

Nationalismi edellä
Venäjän politiikkaa leimaa täl-
lä hetkellä lähes henkilökultiksi 
muuntunut nationalismi ja pat-
riotismi. Yhteiskuntakritiikki tu-
kahdutetaan kovalla kädellä ja 
media on lähes täysin valjastet-
tu Kremlin sanoman levittämi-
seen. Virallisen totuuden epäile-
minen on suoraan sanoen pettu-
ruutta. Virallinen totuus puoles-

taan on se, että Yhdysvallat ja 
Nato pyrkivät hajottamaan Ve-
näjän kuten ne hajottivat Uk-
rainan. Vihollisten joukkoon on 
nostettu myös Saksa, joka vie-
lä pari vuotta sitten oli ylimpien 
ystävien kansiossa. 

Myös Itämeren alueella 
on lukuisia valtioita, jotka näh-
dään Venäjällä vihollisina. Var-
sinkin Ruotsi ja Puola ovat pro-
filoituneet maiksi, jotka edistä-
vät Euroopan unionissa viha-

mielistä suhtautumista Venä-
jään. Suomi on ainakin toistai-
seksi venäläisissä mielipidemit-
tauksissa nähty mukavampana 
naapurina. Keskitetyssä media-
kentässä mielipiteen vaihto käy 
kuitenkin tarvittaessa yllättävän 
sukkelasti. 

Ongelma nationalismia ko-
rostavassa politiikassa on se, et-
tä hurmostilan ylläpito edellyt-
tää vihollisen tunnistamista ja 
olemassaoloa. Ukrainan fasisti-
juntta ja CIA riittävät vain jon-
kin aikaa. Sen jälkeen uusi vi-
hollinen on löydettävä ja lyö-
tävä. Jos voimat tai tahto eivät 
taivu ulkomailla olevan viholli-
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sen tuhoamiseen, se löytyy val-
tion sisältä. Venäjä on luisumas-
sa Neuvostoliiton ajoilta tuttuun 
epäluulon ja ilmiantojen sävyt-
tämään yhteiskunnalliseen ilma-
piiriin. 

Hallinnon epävakaus on 
riski lähialueen valtioiden tur-
vallisuudelle. Hallinto keskittyy 
selviytymiseensä, ja siitä seuraa 
arvaamatonta käyttäytymistä. 
Kansalaisyhteiskunta käyttäy-
tyy kuin juopunut ja on jatku-
van aivopesun kohteena. Epä-
vakaa maailma suosii Putinin 
kaltaisia taktikkoja strategien 
asemesta. Päätökset voidaan 
tehdä nopeasti ja yksin. Puti-
nista on tullut vakautta tuo-
neesta presidentistä käytän-
nössä sota-ajan presidentti. 

Talous on sakkaamassa 
Venäjän taloutta varjostavat 
monet huolet. Ukrainan krii-
sin myötä Venäjälle asetetut 
talouspakotteet sekä Venäjän 
asettamat vastapakotteet vai-
kuttavat Venäjän talouteen usei-
ta vuosia. Venäjän työvoiman 
väheneminen, pääomakannan 
ja kokonaistuottavuuden muu-
tokset yhdistettynä pakotteiden 
vaikutuksiin aiheuttavat sen, et-
tä vuosien 2015–2020 välise-
nä aikana Venäjän bruttokan-
santuotteen kasvu on korkein-
taan 0,1 %. 

Edes energian hinnannou-
su, josta ei suinkaan ole takeita, 
kun mm. Iran pääsee eroon pa-
kotteistaan, ei takaisi jaettavan 
varallisuuden kasvua riittävästi. 
Venäjän talouspolitiikka kaipaisi 
täyskäännöstä, jolloin maan oli-
si sekä avattava taloutensa ulos-

päin että vapautettava kilpailua 
kotimarkkinoilla, joita valtio ja 
sen omistamat yhtiöt yhä vah-
vemmin kontrolloivat. 

Taloutensa pakottamana 
Venäjä joutuu etsimään uusia 
kumppaneita, ja se pyrkii sy-
ventämän Euraasian talousunio-
nia sekä laajentamaan sen Eu-
raasian unioniksi. Euraasian ta-
lousunioni ei kuitenkaan toistai-
seksi ole ollut mitkään paraati-
marssi onnelaan. Valtioiden väli-
set poliittiset jännitteet ovat käy-
neet ilmeisiksi. Venäjän miehi-
tettyä Krimin ja sotkeuduttua 

Ukrainan sotaan, sekä Valko-Ve-
näjä että Kazakstan ovat alka-
neet epäillä sen poliittisia tarkoi-
tusperiä talousunionin suhteen. 
Se on johtanut siihen, että maat 
ovat alkaneet etsiä vaihtoehtoi-
sia kumppaneita itselleen. 

Venäjä luonnollisesti pyr-
kii kasvattamaan Euraasian ta-
lousunionin voimaa, jota Ukrai-
nan menettäminen tuntuvasti 
heikensi. Tavoitteena on kaup-
pasopimusten laatiminen Egyp-
tin, Iranin, Kiinan ja vastaavien 
maiden kanssa. Toukokuus-
sa kauppasopimus allekirjoitet-
tiin Vietnamin ja unionin välil-
lä. Vaikka Euraasian talousunio-
ni näin pyrkii kehittyville mark-

kinoille, on vaikea nähdä niiden 
korvaavan yhteistyötä kehitty-
neiden maiden kanssa. 

Länsimaisen ajattelun mu-
kaan edellä kuvattu tilanne edel-
lyttäisi leikkauksia esimerkiksi 
joutavanpäiväisiin asemenoihin. 
Useimpien arvioiden mukaan 
Venäjä kuitenkin priorisoi ase-
voimat jopa orastavan ”hyvin-
vointiyhteiskunnan” edelle. Ve-
näjän eristäytyessä asevoimien 
merkitys itse asiassa kasvaa, ja 
se jatkaa asevoimien ydin- ja 
konventionaalisen pidäkkeen 
kehittämistä muiden uudistus-

ten kustannuksella. Varus-
tautumisen jatkuminen puo-
lestaan lisää Venäjän ja län-
nen välistä epäluuloa omal-
ta osaltaan ehkäisten Venä-
jän talouden uudistusten to-
teuttamista. 

Käpertyminen 
siilipuolustukseen 
Venäjä on sekä eristäytynyt 

että eristetty kansainvälises-
tä yhteistyöstä. Maaliskuus-
sa 2014 se potkaistiin ainakin 
toistaiseksi ulos kehittyneiden 
valtioiden G8 – ryhmästä. Ky-
seessä on poliittisesti merkittä-
vä signaali, koska kokoontumi-
sissa keskustellaan talouskas-
vusta, kriisien hallinnasta, glo-
baalista turvallisuudesta, energi-
asta ja terrorismista oikeastaan 
maailman johtovaltioiden kes-
ken. Kaikki mainitut aiheet kos-
kettavat Venäjää suoraan ja jä-
senyyden menettämisen myötä 
valtiolta katosi yksi merkittävä 
puheenvuoron pitopaikka. 

Heinäkuussa Suomi joutui 
vähintään myrskyyn vesilasissa, 
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kun Euroopan unionin matkus-
tuskieltolistalla olleita venäläisiä 
ei päästetty osallistumaan Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestön (ETYJ) parlamen-
taariseen yleiskokoukseen. Ky-
seessä oli Suomen osalta sitou-
tuminen Euroopan unionissa 
tehtyihin päätöksiin ja Venäjän 
osalta ainakin osin jään koet-
teleminen kepillä. Venäjä olisi 
voinut valita delegaatioon myös 
sellaisia henkiöitä, joita pakot-
teet eivät koske. Lopputulema-
na tasavallan presidentti totesi 
Helsingin Sanomien haastatte-
lussa, että moni on sitä mieltä, 
että Helsingin-sopimus on rikki. 
”On kuitenkin minunlaisiani, joi-
den mielestä on erittäin tärkeää 
tukea Euroopan turvallisuuden 
pääperiaatteita.” 

Venäjäkin tukee Euroopan 
turvallisuuden pääperiaattei-
ta ainakin puheissaan. Venäjän 
ulkoministeriön Eurooppa-yh-
teistyön johtajan Ivan Soltano-
vskyn mukaan Venäjä toimi täy-
sin Helsingin sopimuksen mu-
kaisesti, kun se liitti Krimin nie-
mimaan itseensä. Hänen mu-
kaansa Krimin kansa harjoit-
ti itsemääräämisoikeuttaan jär-
jestämällä kansanäänestyksen 
Venäjään liittymisestä. On ku-
takuinkin selvää, ettei näkemys-
tä jaeta kovin laajasti, mutta Ve-
näjän toimien puoltajat ovat ol-
leet melkoisen äänekkäitä jopa 
Suomessa. 

Naton ja Venäjän välinen 
sotilas- ja siviiliyhteistyö lope-
tettiin huhtikuussa 2014. Po-
liittista dialogia ei kuitenkaan 
päätetty, mutta se ei ole joh-
tanut käytännön saavutuksiin. 

Ukrainan sodan lisäksi Venäjän 
ja lännen välejä hiertää Syyrian 
tilanne. Venäjä on jatkanut Syy-
rian presidentin Assadin tuke-
mista. Lännen ja Venäjän yhtei-
nen vihollinen ISIS ei ole ollut 
riittävä peruste yhteistyölle. Ve-
näjä pyrkii omaan liittoumaansa 
Syyrian ja Irakin hallinnon jouk-
kojen kanssa taistelussa ISIS – 
terroristijärjestöä vastaan. Syy-
ria on yksi niistä paikoista, jois-
sa Venäjä voi osoittaa vaikutus-
valtaansa ja samalla aiheuttaa 
erityisesti Yhdysvalloille melkoi-
sia hankaluuksia.

Läntisin silmin tarkastel-
tuna Venäjän presidentti Putin 
käyttäytyy arvaamattomasti. 
Elokuun alussa Suomessa vie-
raillut Naton Euroopan-joukko-
jen komentaja, kenraali Philip 
M. Breedlove pitää Venäjää uh-
kana Euroopalle, mutta ei us-
ko välittömään sodan vaaraan 
Itämeren alueella. Hän totesi: 
”Emme voi arvata, mitä presi-
dentti Putin haluaa tai miten 
hän tekee päätöksensä. Mut-
ta kun näemme, mihin hän va-
rautuu, voimme päätellä, mitä 
hän saattaa tehdä.” Venäjän po-
liittiset ulostulot ja varustautu-
misohjelma antavat kuvan siitä, 
ettei valtio ainakaan valmistau-
du lämpimään yhteistyöhön län-
nen kanssa, vaan käpertyy yhä 
tiukemmin itseensä. 

Kiina 
Tulevaisuusvaliokunnan skenaa-
riossa Kiina hallitsee Keski-Aasi-
aa. Kiina voisi olla Venäjälle ar-
vokas liittolainen sekä taloudel-
lisesti että poliittisesti. Nouse-
van Kiinan ei kuitenkaan tarvit-

se tehdä Venäjälle minkäänlai-
sia myönnytyksiä nykyisessä ti-
lanteessa. Venäjä tarvitsee tällä 
hetkellä Kiinaa enemmän kuin 
Kiina Venäjää. 

Venäjän ja Kiinan sotilaalli-
nen yhteistyö on ollut myötätuu-
lessa sen jälkeen, kun lännen ja 
Venäjän suhteet jäätyivät Ukrai-
nan tapahtumien seurauksena. 
Venäjä on jopa valmis myymään 
Kiinalle aiemmin vientikiellossa 
olleita korkean teknologian tuot-
teita, kuten S-400 ilmatorjunta-
järjestelmiä. Niillä Kiina pystyy 
ulottamaan torjuntansa mm. 
Taiwanin ylle. Toinen esimerk-
ki tiivistyneestä sotilaallisesta 
yhteistyöstä on elokuun lopul-
la järjestetty ”Joint-Sea 2015-
II” – laivastoharjoitus. Japanis-
sa ja Yhdysvalloissa yhteishar-
joitus tulkitaan varmasti yhte-
nä merkkinä siitä, kuinka Venä-
jä ja Kiina yhdessä vastustavat 
länsivaltojen vaikutusvaltaa Aa-
siassa. 

Myös talousyhteistyötä py-
ritään tiivistämään. Valtioiden 
välisen kaupan vuotuisen kau-
pan arvo on noin 100 miljardia 
dollaria vuodessa eli vastaa noin 
kymmenyksestä Venäjän ja noin 
kolmea prosenttia Kiinan ulko-
maankaupasta. Kiinalla on kui-
tenkin suunnitelmia, joiden mu-
kaan se osallistuisi Venäjän inf-
rastruktuurin kehittämiseen, jot-
ta vientiä sekä Venäjälle että Ve-
näjän kautta Eurooppaan ja Lä-
hi-itään voidaan kasvattaa. Val-
tiot ovat myös aikeissa kehittää 
kaasunsiirtoverkostoa siten, että 
Kiina voisi tulevaisuudessa ohit-
taa Euroopan Venäjän suurim-
pana asiakkaana. 

Venäjän uudet tuulet
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Suunnitelmien toteuttami-
sessa on haasteensa. Projektit 
ovat erittäin kalliita, ja Kiina on 
valmis maksamaan niistä huo-
mattavasti vähemmän kuin Ve-
näjä toivoo saavansa. Kiinan ra-
hat eivät paikkaa läntisiä mark-
kinoita eli Venäjä joka tapauk-
sessa häviää kaupassa. 

On epävarmaa, millaiset 
tulevaisuudennäkymät Kiinan 
ja Venäjän yhteistyöllä on. His-
toria on osoittanut, että suhteet 
ovat voineet muuttua nopeas-
tikin. Venäjä on varmasti tyy-
tymätön tilanteeseen, jossa se 
ei voi käydä neuvotteluja tasa-
vahvoista asemista. Kiinan ta-
lous on yli neljä kertaa suurem-
pi kuin Venäjän ja kuilu kasvaa 
Venäjän ja lännen välirikon pit-
kittyessä. Venäjän Kaukoidässä 
asuu karkeasti arvioiden kuusi 
miljoonaa ihmistä, joten Kiina 
on osaltaan tyytymätön histo-
rian tapahtumien muovaamaan 
rajalinjaan, jonka läheisyydessä 
asuu satoja miljoonia kiinalaisia. 

Kuinka kauan Venäjän 
hallinto kestää? 
Tässä kohtaa on hyvä muis-
taa venäläinen sananlasku: Pa-
rempi karmea loppu kuin lopu-
ton karmeus. Joka tapauksessa 
Putinin hallinto saattaa kohdata 
loppunsa lukuisista syistä: 
1. Eliitti vanhenee. Venäjän 

johtajien ikä on nyt 
62 +- 4 vuotta. Uutta 
verta ei tule, vaikka 
Putinille uskollista 
nuorisoa koulutetaan 
järjestelmällisesti. 

2. Eliitti (voimaministeriöt) 
taistelee keskenään: 

Jaettavaa on vähemmän. 
3. Johtaminen on hyvin 

yksilökeskeistä. Yksilö 
voi ratkaista muutaman 
ongelman tehokkaasti 
mutta ei satoja. 

4. Johdon laillisuus murenee: 
Kuinka ylläpitää laillisuutta 
kovin pitkään? 

Kaikkein pessimistisimmät 
(optimistisimmat) asiantuntijat 
ovat jo pitkään antaneet Puti-
nin hallinnolle vuoden tai kah-
den elinjakson. Horisontti näyt-
tää kuitenkin koko ajan siirty-
vän, kun kuljemme kohti tule-
vaisuutta. 

Valtaannousussaan Venä-
jän presidentti Vladimir Putin 
hyödynsi häikäilemättä histo-
rian oppeja ja kansan muistia. 
Kun hänet valittiin, muu maa-
ilma pohti lähinnä sitä, milloin 
valtio romahtaa. Putin onnistui 
kuitenkin tekemään itsensä kor-
vaamattomaksi useille tahoille – 
myös rikkaille ja vaikutusvaltai-
sille oligarkeille. Hänet valittiin 
Venäjän johtajaksi juuri sellaisel-
la hetkellä, jolloin hän pystyi ra-
kentamaan haluamansa hallin-
non ilman vastarintaa. 

Kyseessä on toistuva syk-
li. Uppsalan yliopiston profes-
sori Stefan Hedlund on tutkinut 
venäläistä hallintoa jo pitkään. 
Jos kiinnostus heräsi, niin suo-
sittelen kirjaa “Power and Legi-
timacy – Challenges from Rus-
sia”. Joka tapauksessa hän on 
todennut, että Venäjä on tosiasi-
allisesti romahtanut kolme ker-
taa eli 1610–1613, 1917–1918 
ja vuonna 1991. Jokaisen ro-
mahduksen jälkeen Venäjä on 

noussut oikeastaan muuttumat-
tomana. Muutosjohtajasta riip-
pumatta valtio on kerännyt pala-
sensa rautanyrkkisen, sorron ja 
lain ulkopuolella toimivan hallin-
non myötä. Professorin mukaan 
kaikki institutionaaliset muutok-
set ovat epäonnistuneet, koska 
ne ovat olleet vastoin syvään 
juurtunutta normistoa. Ne ovat 
jo pitkään suosineet epäviralli-
sia sääntöjä, joissa valtion etu 
on aina kävellyt yksilön vapauk-
sien edelle. 

Epävirallisten sääntöjen li-
säksi Venäjän halu suurval-
ta-aseman saavuttamiseen lä-
hes hinnalla millä hyvänsä on 
osaltaan aiheuttanut maini-
tut romahdukset ja niiden jäl-
kiseuraukset. Kansallisen suu-
ruuden tavoittelu on valtion ide-
ologian ydinaluetta. Putin totesi 
1990-luvun lopussa, että Venä-
jä on ja pysyy suurvaltana, vaik-
ka se kyseisellä hetkellä olikin 
historiallisten haasteiden edes-
sä. Putinin mukaan Venäjä oli 
vaarassa liukua toisen tai kol-
mannen luokan maaksi. Lääk-
keeksi venäläisille hän tarjo-
si visiota Venäjästä jumalalli-
sen kohtalon täyttäjänä kanso-
jen parissa. Nyt – vain vajaat 
20 vuotta myöhemmin – hä-
nen visionsa on iskostunut sy-
välle kansalaisten mieliin. Asiaa 
on auttanut se, että Venäjä on 
huomattavasti homogeenisempi 
valtio kuin sen edeltäjä Neuvos-
toliitto. Nationalistisen tunteen 
ylläpito on aiempaa helpompaa. 

Putin ei tietenkään ole en-
simmäinen Venäjän johtaja, jo-
ka ratsastaa länsikriittisyydellä 
ylläpitääkseen hallinnon lailli-
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suutta. Presidentti Putin lähes-
tyy kuitenkin täydellistä saavu-
tusta siinä, miten venäläisyys 
saadaan kohotettua suorastaan 
mystiseen asemaan ja kaikkea 
länsimaista vastustetaan. Erityi-
sesti Yhdysvaltojen holtiton toi-
minta globaalissa ympäristössä 
on venäläisin silmin mielipuolen 
härän mellastamista posliinikau-
passa. Venäjällä on siis velvolli-
suus olla vastapaino ja kansain-
välisen vakauden tae pahan voi-
mia torjuttaessa. Venäläinen on 
Putinin lailla ”tosi mies” lellittyi-
hin ja taantuneisiin länsimaa-
laisiin verrattuna. Taistelussa 
länsimaista rappiota vastaan 
tarkoitus pyhittää keinot ja hy-
vittää kärsimykset. Ukrainan 
tapahtumat on kuvattu kan-
salaisille länsimaiden ensim-
mäisenä askeleena Venäjän 
hajottamiseksi ja valtion suur-
valta-aseman horjuttamiseksi. 

Putinin ajama politiikka 
on kuitenkin suistanut Venä-
jän kovin yksinäiseksi vallaksi. 
Kiinan kanssa veljeily ei palvele 
valtion pitkän aikavälin etuja sen 
enempää kuin Saksan työntä-
minen pois ystäväpiiristä. Sisä-
politiikassa länsivastaisuus tuot-
taa tarvittavat irtopisteet, mutta 
loppujen lopuksi länsimaat ovat 
ainoa tarvittavan korkean tek-
nologian ja investointien lähde. 
Venäjä tarvitsee molempia yl-
läpitääkseen esimerkiksi ener-
giantuotantoansa. Neuvostolii-
ton aikaiseen teolliseen kapasi-
teettiin Venäjä ei yksinkertaises-
ti yllä. Länsimaiden luottamuk-
sen palauttaminen puolestaan 
edellyttäisi syvällistä muutosta 
venäläisessä hallinnossa ja toi-

mintatavoissa. Sitä muutosta ei 
ole näköpiirissä. 

Länsimaissa siis monet tut-
kijat tulkitsevat alhaista energi-
anhintaa, pakotteita ja vastapa-
kotteita lähtöaskeleina Putinin 
hallinnolle tai jopa alkusoitto-
na Venäjän hajoamiselle. Auto-
ritaaristen hallintojen oletetaan 
olevan kovan ulkokuorensa ta-
kana yllättävän hauraita. Saat-
taa olla niin, että niissä tulkin-
noissa kansan syvien rivien tyy-
tymättömyydelle annetaan liian 
suuri painoarvo. Venäjän valtion 

eliitti on edelleen vahva ja pyrkii 
kaikin keinoin säilyttämään ase-
mansa. On melko todennäköis-
tä, ettei valta vaihdu ainakaan il-
man kipinöitä.

Näin ollen kyseenalaistan 
ajatukset siitä, ettei Venäjän joh-
to näkisi mahdollisesta sodasta 
hyötyjä. Länsimaalaisin silmin 
aseellinen selkkaus olisi turha 
ja kallis. Valtaansa ylläpitäväl-
le se voisi kuitenkin olla työkalu 
siinä missä mikä muu tahansa. 

Vaikutusammunta 

Puolustusministeri Jussi Niinis-
tö (ps.) totesi elokuun alussa Il-
talehdelle antamassaan haas-

tattelussa: ”Venäjällä on kiistä-
mättä kyky uhata Suomea, jos 
se niin tahtoo, mutta en ole ha-
vainnut Venäjän nykyjohdol-
la olevan tällaista tahtoa. Tästä 
syystä en näe, että Venäjä oli-
si suoranainen uhka Suomelle.” 

Lausunto on linjassa suo-
malaisille tutun ja turvallisen 
”meitä kohtaan ei tällä hetkellä 
ole sotilaallista uhkaa” – ajatte-
lun kanssa. Uhan katsotaan ole-
van sotilaallisen kyvyn ja poliit-
tisen tahdon yhdistelmä. Tätä, 
jo hieman vanhakantaista ajat-

telua, on ryhdytty kiistämään. 
Uuden näkemyksen mukaan 
sotilaallinen uhka ei ole nol-
la tai yksi – On tai Off –, vaan 
sitä säädellään vapaasti aina 
täydellisen harmonisesta rin-
nakkainelosta varsinaisen so-
dan välillä joustavasti ja kei-
novalikoimaa vaihdellen. Eli 
uhka on koko ajan olemassa, 
mutta sen ilmenemismuodot 
muuttuvat. Viime aikoina si-
tä on kutsuttu hybridisodan-

käynniksi. 
Yksi hybridisodankäynnin 

kivijalka on informaatio-operaa-
tiot, jotka suunnataan kohde-
yleisöön käytännössä jatkuvas-
ti. Operaatioiden luonne riippuu 
tarkoitusperistä. Mielipideilmas-
ton muovaaminen on suunni-
telmallista ja pitkäkestoista työ-
tä. Toisaalta kohdevaltiossa voi-
daan aiheuttaa rajua hämmen-
nystä ja sekasortoa. Jälkimmäi-
sestä on hyviä esimerkkjä tohtori 
Saara Jantusen syksyllä 2015 il-
mestyvässä ”Infosota” – kirjassa. 

Mm. kansainvälisten suh-
teiden professori Pami Aalto 
Tampereen yliopistosta totesi il-
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matilanloukkausten ja informaa-
tiosodankäynnin olevan toden-
näköisimmät keinot aiheuttaa 
Suomeen sekasortoa. 

Ihan tohtori Jantusen ku-
vailemaa tilannetta emme on-
neksi vielä ole kohdanneet, 
mutta ilmatilassa on vilskettä 
riittänyt. Nykyisin useat valtiot 
julkaisevat tiedot sekä ilmatilan-
loukkauksista että niiden estä-
miseksi tehdyistä tunnistuslen-
noista. Vuonna 2014 Naton jä-
senvaltiot lähettivät hävittäjän-
sä ilmaan yli 500 kertaa eli nel-
jä kertaa vuoden 2013 määrän. 
85 prosenttia lennoista johtui 
venäläisten koneiden käyttäy-
tymisestä jäsenvaltion ilmati-
lan läheisyydessä. 

Tänä vuonna heinäkuun 
loppuun mennessä tunnistus-
lentoja oli tehty yli 300. Ky-
seessä ovat suurimmat luvut 
sitten kylmän sodan päät-
tymisen. Venäjä on puolus-
tautunut sillä, että lisäänty-
nyt lentotoiminta johtuu Na-
ton hämäristä puuhasteluis-
ta sen rajojen läheisyydessä. 
Niin kadotetaan sopivasti kier-
teen perimmäinen syy, joka on 
Krimin miehittäminen ja Venä-
jän sotilaallinen aktivoituminen. 
On kuitenkin selvää, että myös 
Naton lentotoiminta on vilkas-
tunut. Venäjän viranomaisten 
mukaan jäsenvaltiot toteuttivat 
vuonna 2014 yli 3000 taktista 
lentoa valtion ”läheisyydessä”. 
Naton mukaan sen koneet py-
syivät pääosin satojen kilomet-
rien päässä Venäjän rajasta. To-
ki myös Baltian maiden rauhan-
aikainen ilmavalvonta pysyi ko-
ko ajan kiireisenä. 

Tunnistuslento ei tietenkään 
tarkoita sitä, että valtion ilmati-
laa olisi loukattu. Viime vuon-
na Venäjän koneiden raportoitiin 
tehneen niin kymmenen kertaa. 
Niistä kahdeksan oli Viron ilma-
tilan loukkauksia ja kaiken kaik-
kiaan kukin tapahtuma kesti vain 
joitakin sekunteja. On siis täysin 
mahdollista, että loukkaukset 
ovat tahattomia ja ilman poliit-
tisen sanoman painolastia. Kes-
kustan europarlamentaarikko ja 
entinen ulkoministeri Paavo Väy-
rynen totesikin kirjoituksessaan 
syksyllä 2014: ”Suomen alueve-

sien ja ilmatilan loukkauksia oli-
si paljon vähemmän, jos molem-
mat rantavaltiot olisivat laajenta-
neet niitä hieman vähemmän, 
vaikkapa kahdeksaan tai kym-
meneen meripeninkulmaan. Täl-
laisenkin alueen tehokas valvo-
minen olisi ollut riittävän työläs-
tä ja kallista.” Venäjän motivaa-
tiota suunnistusvirheisiin tai tran-
spondereiden pitämiseen suljet-
tuna on vaikea arvioida. Pelkkä 
ilmatilan kapeus ei oikein riitä 
perusteluksi. 

Aktiivisuuden lisäksi len-
tokäyttäytyminen on muuttu-

nut provokatiiviseksi. Venäläis-
ten koneiden lennot ovat saat-
taneet noudattaa epätavallisia 
reittejä tai koneet ovat pyyhkäis-
seet useita kertoja esimerkiksi 
sota-alusten yli. Lisäksi venäläi-
set jättävät lentoreittinsä ilmoit-
tamatta ja pitävät usein tran-
sponderit suljettuina. Lennon-
varmistus onkin ollut uudenlai-
sen haasteen edessä. European 
Ledership Networkin (ELN) te-
kemän analyysin mukaan maa-
liskuun 2014 ja 2015 välissä oli 
yksi tapaus, jossa siviilimatkus-
tajakoneen ja venäläisen tiedus-

telukoneen yhteentörmäys oli 
lähellä, koska jälkimmäinen ei 
ilmoittanut sijaintiaan. 

Myös Suomessa Venäjän 
lentotoiminnan lisääntyminen 
on johtanut ilmatilan tehos-
tettuun valvontaan. Profes-
sori Pami Aallon kuvailemaa 
sekasortoa se ei kuitenkaan 
ole aiheuttanut alun viestin-
tämurheiden jälkeen. 

Onko tämä sotaa? 
Seuraavaksi tulee ajatuspäh-

kinä. Tarkastelkaa oheista Ve-
näjän asevoimien päällikkö ken-
raali Valeri Gerasimovin ajatus-
rakennelmaa sodasta eri vai-
heineen (ks. Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksen tutkimus-
katsaus 1/2015: Hybridisodan-
käynnin käsitteestä sekä http://
vpk-ws.ru/sites/default/files/pdf/
VPK _ 08 _ 476.pdf). Sen jäl-
keen asettakaa pystyviiva sii-
hen kohtaan, jossa mielestän-
ne olemme: 
1. Venäjän ja Naton 
2. Venäjän ja Euroopan 

unionin ja 
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3. Venäjän ja Suomen 
välisissä suhteissa. 

Voidaanko siis aidosti väit-
tää, ettei turvallisuusympäris-
tössämme ole tapahtunut ikä-
vää käännöstä kielteiseen suun-
taan? Voimmeko olla täysin var-
moja, ettei kuviteltu pystyviiva 
liikahda vielä enemmän oikeal-
le? Viivan vasemmalla puolella 
olevat keinot kohdistuvat mei-
hin tällä hetkellä taukoamatta. 
Lainaan tähän kohtaan Alpo Ru-
sin Keskisuomalaiseen kirjoitta-
maa ”Itämeri – rauhaton meri” 
kolumnia: ”Venäjä toimii globa-
lisaation olosuhteita hyödyntä-
mällä, eikä pidä mallina men-
neiden sotien toistoa. Professo-

ri Mark Galeottin mukaan Venä-
jä käy tämän mukaisesti hybri-
disotaa lobbareiden, konsult-
tien, hakkereiden sekä venäjä-
mielisten (maksettujen) kom-
mentaattorien sekä rahan ah-
neiden yritysten avulla. Sota-
propagandaa ja länsivihaa syöt-
tävien Venäjän televisiokanavi-
en sponsoreina toimivat keskei-
set länsibrändit kuten IKEA ja 
monet autovalmistajat. Galeot-
tin mukaan Venäjä on jo saa-
nut voiton hybridisodan ensim-
mäisessä mittelössä käyttämäl-
lä hyväkseen lännen hyväuskoi-
sia ”hyödyllisiä idiootteja”, kuten 
Lenin nimitteli läntisiä yhteistyö-
kumppaneitaan.” 

Tuli seis 

Aloitin artikkelin puolustusmi-
nisteriön pohdinnoilla ”vihreistä 
miehistä”. Kyseisen uutisen jäl-
keen olemme toistuvasti kuul-
leet rauhoittavaa sanomaa. Ah-
venanmaata ei uhkaa kukaan 
eikä mikään. Meidän on syytä 
toimia siten, että se on pysyvä 
olotila. Minkä tahansa Suomelle 
kuuluvan alueen haltuunotosta 
saatavan hyödyn pitää olla mil-
lä tahansa logiikalla laskettu-
na pienempi kuin siitä saata-
van sisä- tai ulkopoliittisen hyö-
dyn. Siihen ajatukseen on hyvä 
päättää tämä artikkeli.
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V enäläisen NTV-kana-
van toimittaja, Sak-
san-kirjeenvaihtaja oli 

tylsistyneenä G7 -kokoukses-
sa kesäkuussa Garmisch-Par-
tenkirchenissä. Koska Venäjän 
presidentti Vladimir Putin ei ol-
lut paikalla, ei Moskovaan tar-
vittu raporttia maailman talous-
mahtien kokouksesta. Toimit-
taja antoi haastattelun saksa-
laiselle ZDF-yhtiölle. Hän väitti 
Putinia kyyniseksi ja Ukrainan 
sodan pitkittämistä laskelmoin-
niksi. Haastattelun nähnyt kat-
soja raportoi tapahtuneesta Ve-
näjälle. Pian soitettiin Kremlistä 
televisioon.  Toimittaja Konstan-
tin Goldensweig erotettiin. Hän 
ei kadu sanomisiaan, vaan kir-
joitti sosiaaliseen mediaan an-
teeksipyynnön osallistumises-
taan propagandahulluuteen.

Venäjän Ukrainan-politii-
kan verisistä jäljistä raportoi-
neen Boris Nemtsovin tytär 
Zhanna Nemtsova jätti työnsä 
RBK-uutistoimistossa ja kirjoit-
ti jäähyväisiksi nyky-Venäjälle 
Vedomosti-lehdessä, että pro-

paganda tappaa kirjaimellises-
ti. Venäjällä valtion ohjaukses-
sa oleva media on höykyttä-
nyt ihmisten ajattelua sellaisella 
voimalla, että osa ihmisistä on 
kääntynyt muita vastaan. Krem-
lin kupeeseen murhattu Nemt-
sov ei ollut kuka tahansa, vaan 
Venäjän entinen varapääminis-
teri 1990-luvulla, tiedemies ja 
oppositioaktivisti.

Vaikeita aikoja, mutta eivät 
mahdottomia, sanovat silti me-
dia-alan ammattilaiset. Perintei-
nen media kurjistuu kaikkialla 
maailmassa rahoituksen muut-
tuessa. Verkosta haetaan aineis-
toa eri tavoin kuin ennen. Täs-
sä muutoksessa ovat menesty-
neet nokkelat järjestöt sekä uu-
della tavalla uutisia ja viihdettä 
tarjoavat sivustot, jotka saavat 
rahoitusta median monimuotoi-
suutta tukevilta tahoilta. Tilaaja-
na voi olla myös valtio.

Propaganda yltää harvoin 
aivopesuksi 

Kyse on mutkikkaasta asiasta. 
Kun elät yhteiskunnassa, jossa 

kaikki tietävät valheesta, sinun 
on elettävä valheessa ja hyväk-
syttävä se, että elät ikään kuin 
valhe olisi totuus. 

Venäjällä on käynyt näin. 
Kaikki tietävät, ettei kyse ole de-
mokratiasta. Demokratiaa imi-
toidaan, mutta saadaksesi si-
nulle kuuluvan osasi yhteiskun-
nasta käyttäydyt sen mukaises-
ti kuin farssi sinulta vaatii. Muis-
sakin autoritaarisissa maissa ta-
pahtuu jotain samantapaista. 
Massat alkavat mukautua vallit-
sevaan totuuteen, uuteen maail-
manjärjestykseen.

Venäläisen televisiomaa-
ilman saloja paljastanut Peter 
Pomerantsev sanoo, että on 
yleisesti tiedossa, kuinka joka 
perjantai kanavajohtajat mene-
vät Kremliin saamaan ohjeen-
sa. Media ei ole vapaa, mutta 
silti jokainen pelaa peliä. Pu-
tinin henkilökultin rakentami-
nen alkoi jo viimeistään vuon-
na 2005, jolloin päätelevisio-
kanavien johtajilta alettiin vaa-
tia viikkolistoja uutisista. Oman 
päämäärän ajaminen on help-

Valehtelun 
lyhyt oppimäärä

”Kun elät yhteiskunnassa, jossa kaikki tietävät valheesta, sinun on elettävä valhees-

sa ja hyväksyttävä se, että elät ikään kuin valhe olisi totuus.”

Jarmo Koponen
Kirjoittaja on toimittaja ja entinen lehdistöneuvos  
sekä YLE:n kirjeenvaihtaja Neuvostoliitossa ja Venäjällä.
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poa, kun valtamedia on hallus-
sa ja oppositiolta on poistettu 
ohjelma-aika.  Kiinnostavaa on 
se, miten tämä sama viesti on 
mennyt niin hyvin läpi yleisölle 
Euroopassa ja muuallakin maa-
ilmassa. 

Amerikkalaisen selvityksen 
mukaan kiinalaiset opiskelijat ei-
vät usko propagandaa suolta-
van tv-juontajan puheita, mut-
ta ne jotka katsovat televisiota, 
ovat sitä mieltä, että vahva val-
tio voi tuottaa kyseistä ohjelmaa 
ja osoittaa olevansa kykenevä 
toimija. On vaikea selittää, mi-
ten ihmisten ajattelu toimii. Voi-
daan ajatella, että valtiovalta an-
taa ymmärtää, että sillä on po-
liisi, vankilat ja turvallisuuspal-
velut, siksi se määrää keskuste-
lun suunnan: teidän on puhut-
tava tästä ja tuosta, jos haluatte 
elää tässä yhteiskunnassa. Ky-
se on kummallisesta rituaalista. 
Pomerantsevin mielestä ihmiset 
haluavat osallistua kabareehen, 
Mukana pysytellessään yhteen-
kuuluvuuden tunne syvenee en-
tisestään. Syntyy kierre.

Muitakin täydentäviä kei-
noja on olemassa, kuten esi-
merkiksi usein toistettavia sa-
noja ja käsitteitä. Venäjän te-
levision ohjelmat muistuttavat 
nykyisellään kulttia, jossa esi-
tetään tunteisiin vetoavasti pel-
koa herättäviä ja yliluonnolli-
sia salaliittoja. Kyse on toisen-
laisesta propagandasta, mutta 
se uppoaa myös hyviin ihmi-
siin. Eräässä selvityksessä ha-
vaittiin, että tunnetun tv-hah-
mon esiin nostamat sanat (ho-
kemat) esiintyivät useasti myös 
internetin hauissa. Näin on ta-

pahtunut esimerkiksi väitteille 
Ukrainan fasismista

Epäluulon kylväminen 
toimii

Yksinkertaistaen voi sanoa, että 
propaganda perustuu vuosisato-
ja vanhoihin ennakkoluuloihin. 
Putinistien on vain pitänyt kaa-
taa bensaa kytevään maahan. 
Tehokkaita vaikuttamiskeinoja 
on useita. Yksi käytössä oleva 
metodi on epäluulojen kylvämi-
nen. Toinen vaikuttava toiminta-
malli on kertoa niin suuri valhe, 
etteivät sen kuulevat tahdo us-
koa kenenkään pystyvän valeh-
telemaan niin paljon. 

Israeliin emigroitunut toi-
mittaja Vladimir Jakovlev kuvaa, 
miten häntä opetettiin Mosko-
van yliopistossa toimittajia val-
mistavassa tiedekunnassa tai-
turoimaan propagandalla. Tuol-
loin kohteena eivät kuitenkaan 
olleet oman maan kansalaiset. 
Tai ainakaan niin ei ajateltu en-
sisijaisesti olevan. Nyt se on to-
tisinta totta. Tehokas keino, var-
sinkin internetaikana, on myös 
miltei mitättömän rikoksen tai 
kömmähdyksen esiin tuominen 
ja leimaaminen siten, että tari-
nasta jää ”haju”. Keskeistä on 
nakertaa luottamusta.

Jakovlev muistuttaa, että 
”mädän sillin hajun” tarkoitus 
ei suinkaan ole osoittaa syylli-
syys, vaan synnyttää laaja ylei-
nen keskustelu.

Ihmismieli on rakennettu 
siten, että heti kun yleisen kes-
kustelun välineeksi tulee syylli-
syys, ilmaantuvat ”puolustajat” 
ja ”vastustajat”, ”tietäjät” ja ”ek-
spertit”, syytetyn villit ”syyttäjät” 

ja kiihkeät ”puolustajat”. 
Mutta riippumatta siitä, mi-

tä näkökantaa keskustelun osal-
listujat edustavat, he toistavat 
yhä uudestaan syytetyn nimen 
likaisen ja skandaalimaisen syy-
töksen yhteydessä ja näin tar-
tuttavat tämän ”vaatteeseen” 
yhä enemmän ”mädän sillin” 
hajua, kunnes lopulta tuo ha-
ju seuraa häntä kaikkialle. Ky-
symys siitä, ”tappoiko-varas-
tiko-viettelikö vai eikö kuiten-
kaan”, nousee tärkeimmäksi hä-
nen nimensä yhteydessä.

Venäjän sulkeutuminen 
luonteenomaista

Itse asiassa minkään maan tur-
vallisuudesta vastaavat viran-
omaiset eivät ole yhtään sen 
avoimempia, kuin mitä yhteis-
kunta niiltä vaatii. Ukrainan so-
dan aikana on voitu todeta, ettei 
julkisuudessa ole perustavaa laa-
tua olevaa tietoa riittävästi, jotta 
realistinen keskustelu olisi mah-
dollista. Ukrainalaiset tietävät hy-
vin, ettei demokratiaa voi raken-
taa ilman tietoa. Tämä tietysti 
johtaa seuraavaan ongelmaan, 
joka on luottamuksen puute. 

Venäjä sotii selkeästi itään 
ja länteen jakautunutta maa-
ta vastaan, mutta kyseessä on 
kansallisesti herännyt Ukrai-
na. Yhtä tarinaa ei voi heille ku-
kaan myydä tuosta vaan. Uk-
rainan Harkovasta on saatu tie-
toja, joiden mukaan ihmiset ei-
vät luota sen enempää venäläi-
seen, ukrainalaiseen kuin pai-
kalliseenkaan mediaan.

Tiedämme Venäjän osalli-
suudesta Itä-Ukrainan sotaan 
juuri niin paljon kuin meille ker-
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rotaan, mutta, kiitos sosiaali-
sen median, varmistettua tietoa 
on saatavilla avoimista lähteistä 
paljon enemmän kuin äkkisel-
tään tuntuisi. Avoin yhteiskun-
ta tarkoittaa käytännössä mah-
dollisuutta vaikuttaa päätöksen-
tekijöihin.

Venäjällä sotilaiden kiin-
nostus omien päivitysten teke-
miseen on tuottanut päänvai-
vaa strategeille enemmän kuin 
hyvin ruodussa pysyvä valtame-
dia.  Media toimii huolimatta ra-
joituksista ja kasvaneesta itse-
sensuurista Luonnollisin rajoite 
ja kannustin pysymään valtion 
päätöksiä tukevalla linjalla, eri-
tyisesti maaseudulla, on raha. 
Mutta toisaalta alueilla on myös 
pelottomia ja isänmaallisia ihmi-
siä.  Tunnetuin esimerkki huo-
mattiin jo vuosi sitten kun Vi-
ron lähistöllä Pihkovassa ilmes-
tynyt Pskovskaja Gubernia -leh-
den päätoimittaja hakattiin hä-
nen julkaistuaan uutisia Itä-Uk-
rainassa kuolleista sotilaista. 
Myös suomalaiset toimittajat 
vierailivat niillä haudoilla.

Venäjä on määrännyt, ettei 
rauhan aikanakaan saa enää 
julkaista uutisia miestappioista. 
Aiemmin määräys koski sota-ai-
kaa. Itä-Ukrainassa soditaan, 
mutta Venäjän pitää johdonmu-
kaisesti kiinni kannastaan, jon-
ka mukaan separatistien riveis-
sä taistelee vain vapaaehtoisia 
venäläisiä. Putinin päätökses-
sä tehdä tappioluvuista valtion 
salaisuuksia ei ole mitään kum-
mallista. Pyrkimyksenä on suo-
jautua kansalaisyhteiskunnan 
reaktioilta ja poliittisilta aktivis-

teilta. Samalla lyödään nauloja 
poliitikko Putinin arkkuun.

Määräys herätti luonnolli-
sesti venäjänkielisen blogi-maa-
ilman, mutta kansalaisten kes-
kuudessa vaikutus on mitätön. 
Ihmiset ovat välinpitämättömiä. 
Vastaavalla tavalla on suhtau-
duttu tietoihin venäläisten soti-
laiden kuolemista Ukrainassa, 
joita paljastui entisen ministe-
rin selvityksessä. Helmikuussa 
murhatun Nemtsovin tapausta 
ei ole lopullisesti ratkaistu. Kai-
ken kaikkiaan Venäjän valtiojoh-
don hyväksymät päätökset vah-
vistavat järjestelmällisesti maan 
voimaministeriöiden asemaa.

Veteraanien ääni hukkuu 
internetin roskaan

Iso ongelma on se, että sellai-
set ihmiset, jotka tuntevat Ve-
näjän eli sen edeltäjänään pitä-
män Neuvostoliiton turvallisuu-
sorganisaatioiden metkut, ovat 
lopettaneet työnsä kylmän so-
dan päätyttyä. (Venäjän sisäi-
sen turvallisuuden poliisi on ol-
lut aina vahva.) Samaan aikaan 
on alkanut toisenlainen sota, 
jossa vihollisen päälle vyöryy 
disinformaatio ja valhe. 

Venäjän propagandaguru 
on nykyisin Dmitri Kisiljov. Hän 
on tuttu suomalaisillekin. Aikoi-
naan 1990-luvun alussa hän 
oli yksi voimakkaasti länsimai-
sen uutiskäsityksen puolesta-
puhuja. Kokemusta Kiseljoville 
on karttunut ainakin Norjan ja 
Puolan tarpeisiin tehtyjen ulko-
maanpalvelujen uutismiehenä. 
Se oli epäilemättä hyvä koulu 
propagandaa varten. 

Kisiljov toimii myös ulko-
maille suunnatun Sputnik-me-
diayhtiön johdossa. Sputnik ei 
saanut Suomesta hakemaan-
sa lupaa radiolähetyksille, ja se 
onkin panostanut ennen muu-
ta nettiin. Suomeksi uutiset teh-
dään internetiin toistaiseksi Ve-
näjällä ja ru-päätteisestä osoit-
teesta, mutta uutistoimisto on 
ilmoittanut hakevansa suoma-
laista henkilökuntaa. Neuvos-
toliiton aikana toimi ulkomaan-
palvelu APN, jossa oli työs-
sä suomea osaavia ja suoma-
laisia. Nämä tuottivat ilmaisek-
si aineistoa, jota julkaistiin Suo-
messa ennen muuta maakun-
tien lehdissä.

Neuvostoaikana oppinsa 
saaneen Kiseljovin sanoma on, 
että venäläisten pitää ymmär-
tää oman maansa valoisa tu-
levaisuus sekä kiero ja synkkä 
muu maailma. Kisiljevin viikko-
katsauksessa valoisassa maail-
massa ovat tietenkin venäläis-
laulajan menestys ja kakkossi-
ja Euroviisuissa, kiinalaisvenä-
läiset sotaharjoitukset ja Puti-
nin puhe jossain tilaisuudessa. 
Synkkää kuvastaa puolestaan 
Yhdysvallat ja Ukrainan presi-
dentti Pjotr Poroshenko ja län-
silehdistölle haastattelun anta-
nut Putinin entinen pääminis-
teri Mihail Kasjanov. Tämänkal-
taisen sanoman halutaan leviä-
vän joka sunnuntai myös Venä-
jän rajojen ulkopuolelle.

Lännessä ei ole muodos-
tettu vielä yhtenäistä näkemystä 
siitä, miten venäjänkieliseen uh-
kaan vastataan. Mutta monet sa-
novat, että olisi korkea aika.
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Merisotalaivasto toimii 
kaikilla merialueilla

Vuonna 2010 Venäjän asevoi-
missa suoritettiin uudelleenorga-
nisointi, jossa aiemman kuuden 
sotilaspiirin sijaan siirryttiin nykyi-
seen neljän sotilaspiirin jakoon. 
Kokoonpano muodostuu Länti-
sestä, Eteläisestä, Keskisestä ja 
Itäisestä Sotilaspiiristä. Uudis-
tuksen yhteydessä sotilaspiirien 
komentajille alistettiin meri- ja il-
mavoimien joukkoja niiden omil-
ta alueilta ja sotilaspiirien esikun-
tia vahvistettiin. Näin muodoste-
tuille voimaryhmille luotiin kyky 
suunnitella ja toimeenpanna ope-
raatioita itsenäisesti.

Venäjän Merivoimat, tai vi-
rallisesti Venäjän Federaati-

on Merisotalaivasto, on jakau-
tunut neljään laivastoon ja yh-
teen lippueeseen, merijalkaväki- 
ja rannikkojoukkoihin sekä tu-
ki- ja huolto-organisaatioon. Ai-
kaisemmin kokoonpanoon kuu-
luneet laivaston ilmavoimat on 
pääosin siirretty voimaryhmien 
ja ilmavoimien alaisuuteen. Me-

rivoimien päätehtäviä ovat Venä-
jän kansallisten intressien, talo-
udellisen toiminnan ja meriyhte-
yksien turvaaminen, strategisen 
ydinasevoiman ylläpito ja Venä-
jän sotilaallinen puolustaminen. 
Tehtäviin kuuluvat myös operaa-
tiot varsinaisten toiminta-aluei-
den ulkopuolella sekä koulutus 

Venäjän uusi meridoktriini
korostaa merivoimien asemaa
Presidentti Vladimir Putin hyväksyi heinäkuun lopulla Venäjän uudistetun meridokt-

riinin, joka korvaa vuonna 2001 julkistetun version. Doktriini täydentää noin puoli 

vuotta aikaisemmin uusittua sotilasdoktriinia. Meridoktriinin mukaan toiminnan uu-

siksi painopistealueiksi muodostuvat Atlantti sekä arktiset alueet. Lisäksi pysyvää 

läsnäoloa Välimerellä lisätään ja Mustanmeren laivaston suorituskykyä ja tukeutu-

misedellytyksiä kehitetään. Doktriini pyrkii myös kehittämään Venäjän kahdenvälistä 

yhteistyötä muun muassa Kiinan ja Intian kanssa. Uuden meridoktriinin on sanottu 

olevan ”oikeutettu vastaus Naton laajentumiseen”. Venäjä haluaa lisätä läsnäoloaan 

ja kehittää merellistä voimaa. 

Hannu Roponen ja Eero Korpi-Tassi
Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee sektorinjohtajana  
Merivoimien esikunnan Suunnitteluosastolla.

Kapteeniluutnantti Eero Korpi-Tassi palvelee  
Merisotakoulussa taktiikan opettajana.

Teem
a

Venäjän uudet tuulet

Ria novosti

Maihinnousualus ja raketin laukaisu.

23Rannikon Puolustaja 3 | 2015



ja telakkateollisuuden tuki. Aikai-
sempi meridoktriini korosti Venä-
jän intressien suojaamista ja ta-
loudellisen suvereniteetin puolus-
tamista ensisijaisesti lähialueilla. 
Uuden doktriinin myötä toimin-
ta ulotetaan aikaisempaa kau-
emmaksi, jolloin tehtäviin saat-
taa tulla muutoksia ja niiden tär-
keysjärjestys muuttunee.

Merivoimat modernisoituu 
nopeasti

Neuvostoliiton hajotessa Venä-
jän laivaston alusten ja henki-
löstön määrä romahti. Harjoit-
telu, valmius sekä alusten huol-
to ja uudisrakentaminen kärsi-
vät vakavasti. 1990-luvulla aloi-
tetut laivanrakennusprojektit ve-
nyivät suunnitellusta aikataulus-
ta ja esimerkiksi 1996 aloitettu 
Borei-luokan strategisen ydinsu-
kellusveneen valmistuminen vii-
västyi vuoteen 2008 saakka. 
2010-luvun taitteessa Venäjä 
antoi ilmoituksen, jossa se totesi 
käynnistävänsä mittavat merivoi-
mien kaluston uudistukset ja val-
mistavansa merivoimille yhteen-
sä noin 100 uutta alusta vuo-
teen 2020 mennessä. Alusmää-
rästä noin kaksi kolmasosaa olisi 
pinta-aluksia ja yksi kolmasosa 

sukellusveneitä. Venäjän lehdis-
tön julkaisujen mukaan tavoittee-
na on rakentaa 51 modernia pin-
ta-alusta ja 24 sukellusvenettä, 
joista jälkimmäisistä kahdeksan 
tultaisiin varustamaan ydinaseil-
la. Tarkat alusmäärät kuitenkin 
vaihtelevat eri lähteissä.

Venäjä onkin rakentanut 
kalustoa varsin aktiivisesti, mut-
ta yleisenä trendinä on ollut, et-
tä aikataulut alusten valmistu-
misen osalta ovat myöhästy-
neet. Venäjän Itämeren laivas-
ton vanhojen Kilo I -luokan su-
kellusveneiden korvaajaksi arvi-
oitu Lada-luokan sukellusvene 
koki kehityksensä aikana mer-
kittäviä vaikeuksia ja sen val-
mistuminen venyi. Koko La-
da-luokan projekti oli jäädytet-
tynä ensimmäisen aluksen on-
gelmien takia, mutta projekti 
on sittemmin saanut uutta tuul-
ta alleen ja Venäjä on aloittanut 
projektin uudelleen. Ensimmäi-
nen sarjan veneistä toimii ny-
kyisin Pohjoisessa laivastossa 
ja seuraavien veneiden on tar-
koitus olla ensimmäisen aluksen 
paranneltuja versioita. Seuraa-
vat Ladat on tarkoitus luovuttaa 
merivoimille 2017 ja 2019. Kilo 
II -luokkaa Venäjä on rakentanut 

sekä omille merivoimilleen että 
vientiin. Viimeisimmät vientiin 
rakennetut veneet on valmistet-
tu Vietnamille. Uusimmat Venä-
jälle rakennetuista Kilo II -luo-
kan alukset on liitetty Mustan-
meren laivastoon.

Venäjä on rakentanut kon-
ventionaalisten sukellusvenei-
den lisäksi myös muuta sukel-
lusvenekalustoa. Borei-luokan 
ydinsukellusveneitä on raken-
nettu yhteensä kolme kappalet-
ta, yksi Pohjoiseen laivastoon ja 
kaksi Tyynenmeren laivastoon. 
Borei-luokka on varustettu bal-
listisilla Bulava-ohjuksilla, joiden 
kantama on julkisten lähteiden 
mukaan jopa 10 000 km.  Ky-
seinen alusluokka edustaa osaa 
Venäjän ydinasetriadista. Toinen 
rakennettava ydinsukellusvene 
on Jasen-luokka, jonka ydin-
käyttöisistä hyökkäyssukellus-
veneistä yksi on valmistunut ja 
luovutettu Pohjoiselle laivastol-
le. Toisen kyseisen projektin su-
kellusveneen odotetaan valmis-
tuvan Venäjän uutisoinnin mu-
kaan 2016. Toinen Jasen-luo-
kan alus on varustettu ensim-
mäistä alusta hiljaisemmalla 
propulsiojärjestelmällä ja kehit-
tyneimmillä sensoreilla. Alus-
luokkaa suunnitellaan raken-
nettavan yhteensä kahdeksan 
kappaletta. Jasen-luokan pää-
aseistuksena ovat Kalibr-ristei-
lyohjukset sekä torpedot. 

Venäjän pinta-alusten ra-
kennus on ollut niin ikään ak-
tiivista. Uudet taistelualusluo-
kat ovat yleisesti ottaen moni-
käyttöisiä korvetteja ja fregat-
teja. Vuonna 2001 aloitettiin 
ensimmäisen, projekti 20380 

Venäjän uudet tuulet

Lada-luokan sukellusvene Nevalla Pietarissa.

24



-sarjan korvetin, Stereguštšin, 
rakennus. Alus luovutettiin me-
rivoimille 2007 ja tämän jälkeen 
sarjan seuraavia aluksia on val-
mistunut tasaisesti. Itämeren 
laivasto on saanut neljä uutta 
Stereguštši-luokan alusta, jois-
ta ensimmäinen eroaa kolmes-
ta viimeisimmästä muun muas-
sa ilmatorjunta-aseistuksen-
sa osalta. Kolmessa viimeisim-
mässä aluksessa on asennet-
tuna vertikaalisesti laukaistava 
REDUT-ilmatorjuntaohjusjärjes-
telmä, kun ensimmäinen on va-
rustettu lähinnä omasuojaan ky-
kenevällä Kashtan-järjestelmäl-
lä. Stereguštši-luokkaa on tois-
taiseksi valmistettu Itämeren ja 
Tyynenmeren laivastoihin. Toi-
nen merkittävä rakenteilla oleva 
alusluokka on Admiral Gorsh-
kov-luokka. Fregateista ensim-
mäinen on meritestivaiheessa 
ja luovutettaneen merivoimille 
Pohjoiseen laivastoon vuoden 
2015 aikana. Alusluokan pää-
aseina ovat REDUT-järjestelmän 
lisäksi Kalibr-risteilyohjusjärjes-
telmä sekä torpedot. 

Edellä mainittujen lisäksi 
Venäjällä on rakennettu kokon-
sa puolesta Itämerellekin so-
veltuvaa Bujan-M luokan oh-
juskorvettia, joka myös on va-
rustettu Kalibr-risteilyohjuksil-
la. Toistaiseksi rakennetut Bu-
jan-M luokan alukset on sijoi-
tettu Kaspian lippueeseen ja 
Mustanmeren laivastoon. Mus-
tanmeren laivastoon ollaan ra-
kentamassa myös uutta Admi-
ral Grigorovich-luokan fregattia. 
Fregatti on monikäyttöinen ja 
omaa lähes Admiral Gorskovin 
kaltaisen suorituskyvyn. Alus-

luokka perustuu Intialle raken-
nettuihin Talwar-luokan fregat-
teihin, mutta sen suorituskykyä 
on paranneltu. Aluksia on Ve-
näjän lehdistön mukaan tilattu 
kuusi kappaletta.

Merijalkaväki hyökkää, 
suojaa ja siirtää voimaa 

Venäjän merijalkaväen koko-
naisvahvuus on verrattain pie-
ni, vain noin 12 000 sotilasta, 
mutta sitä voidaan pitää yhtenä 
asevoimien eliittijoukoista - ase-
ma merivoimien aselajina on to-
ki erilainen esimerkiksi maaha-
nalaskujoukkoihin verrattuna. 
Venäläisen ajattelun mukaan 
merijalkaväellä keskitetään voi-
maa tarvittaessa nopeasti uusil-
le operaatioalueille. Lisäksi me-
rijalkaväen tulee kyetä maihin-
nousuun puolustetulle rannalle 
sekä alueen haltuunottoon. Me-
rijalkaväen yksiköillä on myös 
paljon muita, esimerkiksi alus-
ten ja tukikohtien suojaamiseen 
liittyviä tehtäviä.

Merijalkaväkiyksiköt on 
alistettu laivastoille siten, et-

tä kussakin laivastossa toimii 
yleensä prikaatin kokoinen jouk-
ko. Jokaiseen laivastoon kuuluu 
myös Spetsnaz-erikoisjoukkoyk-
sikkö, joista osa on koulutettu 
vedenalaiseen toimintaan, ja 
niiden tehtäviin kuulunee suo-
ran toiminnan ja erikoistiedus-
telun lisäksi vastaerikoisjoukko-
toiminta ja taistelualusten, erityi-
sesti strategisten sukellusvenei-
den, suojaaminen.  Pohjoisen ja 
Tyynenmeren laivastojen meri-
jalkaväkiyksiköt vahvennettiin 
prikaateiksi vuonna 2014. Yksi-
kön kokoa osoittava nimitys on 
tosin harhaanjohtava, sillä pri-
kaatit ovat henkilöstömääriltään 
eri suuruisia. Itämeren laivas-
toon kuuluva 336. Merijalka-
väkiprikaati on henkilöstöltään 
suurin yksikkö ja sen normaali-
ajan vahvuus on noin 3500 so-
tilasta. Tyypillisesti merijalkavä-
en yksiköt ovat keveitä ja esi-
merkiksi venäläisen pataljoo-
nan taistelujaotuksen mukainen 
henkilöstömäärä on huomatta-
vasti pienempi brittiläiseen tai 
amerikkalaiseen merijalkaväki-
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pataljoonaan verrattuna.
Perusyhtymä merijalka-

väkiprikaati muodostuu yleen-
sä neljästä tai viidestä pataljoo-
nasta, kahdesta panssarivau-
nupataljoonasta sekä tukevis-
ta aselajiyksiköistä. Vähintään 
yhden pataljoonan henkilöstö 
on koulutettu laskuvarjohyppyi-
hin. Komppanioiden kokoonpa-
not ovat lähes samankaltaiset 
maavoimien moottoroitujen jal-
kaväkikomppanioiden kanssa. 
Prikaati ei todennäköisesti toi-
mi koottuna, vaan taisteluteh-
täviin prikaatista muodostetaan 
yksi tai useampi merijalkaväen 
taisteluosasto, joiden kokoonpa-
not voidaan rakentaa tilanteen 
ja tehtävän mukaiseksi. Taiste-
luosaston vahvuus saattaisi olla 
noin 800 sotilasta ja se koostui-
si vahvennetusta pataljoonasta, 
panssarivaunukomppaniasta, 
telahaupitsipatterista sekä ase-
lajiosista. Taisteluosasto voi ot-
taa rajoitetun kokoisen kohteen 
haltuun tai toimia suuremman 
joukon hyökkäyksen kärkenä. 

Merijalkaväen käyttöä voi-
man keskittämiseen vaikeut-
taa vanhentuva maihinnousu- 

ja kuljetusaluskalusto. Siirtymi-
nen taistelujärjestyksessä kauas 
tai toimiminen horisontin takaa 
suoraan kohteelle ei nykyisellä 
kalustolla ole mahdollista. Venä-
jä on kuitenkin määrätietoises-
ti pyrkinyt kehittämään maihin-
nousukykyä, mikä mahdollistai-
si voiman siirtämisen ja merel-
tä maalle hyökkäyksen toteut-
tamisen. Venäjän tavoitteena 
oli hankkia yhteensä neljä Mist-
ral-luokan tukialusta, joista kaksi 
ensimmäistä rakennettiin Rans-
kassa ja kaksi jälkimmäistä pi-
ti rakentaa venäläisillä telakoil-
le. Ranska ilmoitti aiemmin tä-
nä vuonna, että kahta jo raken-
nettua alusta ei tulla toimitta-
maan. Kyseiset alukset piti alun 
perin luovuttaa Venäjälle vuosien 
2014 ja 2015 aikana. Kaupan ja 
siihen kuuluneen option purkau-
tumisesta ilmoitettiin virallisesti 
elokuussa. Muita hankkeita ovat 
Ivan Gren- ja Djugon-luokkien 
maihinnousualukset sekä Rap-
tor-luokan kuljetusvene.  Raken-
nettavat maihinnousualukset ky-
kenevät kuljettamaan 1-2 komp-
panian vahvuisen osaston sekä 
taistelu- tai kuljetuspanssarivau-

nuja. Raptor on ilman lisenssiä 
valmistettu CB 90-Stridsbåtin 
kopio, jota oli todennäköisesti 
tarkoitus käyttää Mistral-luokan 
alukselta käsin.

Merijalkaväkijoukko-osas-
tojen kalusto lienee toisistaan 
poikkeavaa ja osittain van-
haa. Tosin ainakin Kaliningra-
din alueen prikaatille on hankit-
tu laajan ohjelman myötä uutta 
taistelukalustoa, mm. T-90 tais-
telupanssarivaunuja ja 2S31 te-
lahaupitseja. Suunnitelman mu-
kaan merijalkaväkiyksiköiden 
tulisi vuonna 2009 alkaneen 
varustamisohjelman mukaan 
olla varustettuja vuoteen 2015 
mennessä, mutta ohjelma to-
dennäköisesti viivästyy.  

Merijalkaväkiyksiköiden 
harjoitustoiminta on aktiivista ja 
niissä harjoitellaan säännöllises-
ti myös taisteluosaston kokoisten 
osastojen maihinnousuja. Harjoi-
tuksissa on myös havaittavissa 
eri joukkojen ristiinalistamista, 
mikä kertoo vakiintuneesta tais-
telutavasta ja korkeasta koulu-
tustasosta. Palvelukseen astuvat 
varusmiehet ovat pääsääntöisesti 
vapaaehtoisia ja sopimussotilai-
den lukumäärä korkea. Merijal-
kaväen yksiköitä on myös toistu-
vasti käytetty taistelutehtävissä. 
Arvioiden mukaan merijalkavä-
en taistelukyky on korkea. 

Doktriinin vaatimuksiin 
vaikea vastata

Venäjän merivoimien kalusto 
on modernisoitumassa ja suo-
rituskyky paranee tulevien vuo-
sien aikana. Vaikka kokonaisalu-
smäärä saattaa jopa osin vähen-
tyä Neuvostoliiton aikaisten alus-
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 – www.globalsecurity.org
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 – www.RT.com 
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 – http://ria.ru/
 – http://rusnavy.com/ 
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business/article/ukraine-crisis- 
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523012.html
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luettu 6.8.2015
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press%20room/press%20releases/
press%20releases/archive/2015-4fe9/
february-0592/military-balance-2015-
further-assessments-4723, luettu 
4.8.2015

luokkien vanhetessa, valmistuvat 
taistelualukset ovat monipuolisia 
ja niiden asejärjestelmien kanta-
mat ja suorituskyvyt ovat kas-
vussa. Uudet venäläiset pin-
ta-alukset ovat verrattain pieniä 
monitoimifregatteja ja -korvette-
ja, mutta niiden suorituskyky on 
uudella aikakaudella. 

Huolimatta merkittävistä 
uudistuksista, aivan ongelmaton-
ta Venäjän merivoimien kehitys 
ei ole ollut. Laivanrakennuksen 
aikataulut ovat venyneet ja osa 
Venäjän hankinnoista on koko-
naan peruuntunut. The Moscow 

Times -lehden mukaan Ukrainan 
kriisi on vaikeuttanut Venäjän lai-
vanrakennusta merkittävästi. Li-
säksi lehden mukaan osa raken-
nettavista aluksista käyttää uk-
rainalaisvalmisteisia pääkonei-
ta ja niiden osia, eikä korvaa-
via komponentteja ole valmiina 
saatavilla. Lisäksi EU:n pakot-
teet hankaloittavat tarvittavien 
varaosien saantia ja alihankintaa. 
Voiman siirtämiseen ja merijal-
kaväen keskittämiseen soveltuva 
alusluokka puuttuu. Mistral-kau-
pan jälkeen jää nähtäväksi, mi-
kä on Venäläisen laivanrakenn-

usteollisuuden innovaatio- ja ra-
kennuskyky.

Uudistetun meridoktriinin 
myötä Venäjän laivastojen läs-
näolo maailman merillä lisään-
tyy ja näkyvyys kasvaa. Tais-
telukyvyn kehittymisestä huo-
limatta taloudelliset ongelmat 
ja laivanrakennusteollisuuden 
hitaus hankaloittavat strategi-
an toimeenpanoa. Toiminnan 
ulottaminen aikaisempaa kau-
emmaksi ja pysyvyyden saa-
vuttaminen erityisesti arktisel-
la alueella tulee olemaan haas-
tavaa.

Venäjän uudet tuulet
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A rktinen alue on olo-
suhteiltaan ollut hy-
vin vihamielinen ja 

osin luoksepääsemätön viime 
aikoihin asti. Mutta viime vuo-
sikymmeninä ilmastonmuutos 
on muuttanut tilannetta. Ark-
tis lämpenee lähteistä riippu-
en kaksin-nelinkertaisella no-
peudella muuhun maapalloon 
verrattuna. Pohjoisen Jääme-
ren jääpeite sulaa nopeammin 
kuin mitkään mallit ovat ennus-
taneet. Meri saattaa olla kesäl-
lä jäätön jo 2020- tai 2030-lu-
vuilla. Talvella meri kuitenkin 
jäätyy lähes kokonaan. Kesä-
jään laajuus oli ennätyskesänä 
2012 vain 3,4 miljoonaa neliö-
kilometriä, kun 30 vuoden kes-
kiarvo on yli 6 miljoonaa neliö-

kilometriä. Paksu, monivuotinen 
jää on häviämässä hyvinkin no-
peasti, etenkin Venäjän puolei-
selta merialueelta. Jään sula-
miseen vaikuttaa ilman ja me-
riveden lämpenemisen lisäk-
si ”musta hiili”, jota kulkeutuu 
lumelle ja jäälle pohjoisen me-
riliikenteen päästöinä ja kauko-
kulkeutumana. Myös jäätä tum-
memmat sulat merialueet absor-
boivat enemmän auringon ener-
giaa.

Lämpenemisen johdosta 
Arktiksen ikirouta sulaa kiihty-
vää tahtia mantereella ja meren-
pohjassa. Sulaminen vapauttaa 
suuria määriä metaania, joka 
sitoo lämpöä 20-kertaa enem-
män kuin hiilidioksidi. Tämä 
lämmittää kiihtyvästi ilmastoa, 

joka sulattaa lisää ikiroutaa, jo-
ka…. Kierre, jonka pysäyttämi-
nen on mahdotonta, on synty-
nyt. Lämpeneminen vaikuttaa 
ilmastoon hidastamalla ”ark-
tista oskillaatiota” ja synnyttä-
mällä korkeapaineita pohjoi-
seen. Nämä puolestaan muut-
tavat eteläisimpien alueiden il-
mastoa ja lisäävät sään ääri-il-
miöitä. Muutokset merivirtoihin 
ovat mahdollisia, mutta Golf-vir-
ran pysähtymistä ei tarvinne pe-
lätä. Muutosten vaikutus eteläis-
ten alueiden ilmastoon ja sää-
hän kasvattaa kaukana Arktik-
sesta sijaitsevien maiden, ku-
ten Kiinan ja Intian, tieteellistä 
kiinnostusta pohjoisen muutok-
seen. Pohjoisen Jäämeren ran-
noilla muutokset ovat merkittä-

Jää sulaa! 
Asevoimien toiminta kasvaa Arktiksessa  
– lisääntyykö turvallisuus vai konfliktin uhka?

Jaakko Savisaari
Jaakko Savisaari on Atlas Elektronik Finland Oy:n toimitusjohtaja.

Teem
a

Arktiselle alueelle ei ole olemassa yhtä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Arktisen 

Neuvoston jäsenvaltiot, jotka ulottuvat pohjoisen napapiirin pohjoispuolelle, sopi-

nee Suomelle hyvin, koska määritelmät, jotka perustuvat esimerkiksi heinäkuun kes-

kilämpötilaan tai kasvillisuuteen saattavat jättää Suomen arktisen alueen ulkopuo-

lelle. Käytännössä Arktis mielletään myös usein Pohjoiseksi Jäämereksi, joka on vii-

meinen maailman seitsemästä valtamerestä, ja on vasta nyt avautumassa inhimilli-

selle toiminnalle.
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viä. Ranta-alueet, joita avoimen 
meren aallot eivät ole huuhto-
neet vuosituhansiin, altistuvat 
eroosiolle. Useita yhteisöjä esi-
merkiksi Alaskassa on jo joudut-
tu siirtämään sisämaahan, kun 
maa rakennusten alta on hävin-
nyt mereen.

Luonnonolosuhteiden li-
säksi toiminnan lisääntymistä 
Arktiksessa hankaloittaa kaiken-
laisen infrastruktuurin sekä tie-
toliikenneyhteyksien puuttumi-
nen. Noin 78 astetta pohjoista 
leveyttä on raja, jonka pohjois-
puolella ei ole luotettavia laaja-
kaistayhteyksiä, siellä ”ei pääse 
Facebookiin”. Lähivuosina tilan-
ne tullee paranemaan, kun Ve-
näjä, Norja ja Kanada laukaise-
vat korkealle elliptiselle lentora-

dalle (HEO) satelliittipareja, jot-
ka kattavat Arktiksen jatkuvasti 
alueen valvonnan, viranomais-
ten ja kaupallisiin tarpeisiin.

Pohjoisten yhteisöjen pe-
rinteiset elintavat, jotka perustu-
vat pitkälti metsästykseen ja ka-
lastukseen, ovat uhattuina ym-
päristön muuttuessa. Arktiksen 
petoeläimet kuten jääkarhu ja 
muut eläimet kuten mursut ja 
hylkeet menettävät jäähän pe-
rustuvat elinmahdollisuutensa. 
Uusia petoja leviää pohjoiseen, 
esimerkkinä tappajavalaat, jotka 
syövät muita valaita ja hylkeitä. 
Myös kalakannat ja pieneliöstä 
ovat muuttumassa.

Taloudellisen toiminnan li-
sääntymistä Arktiksessa aja-
vat merikuljetukset, öljy ja kaa-

su, kaivostoiminta, kalastus ja 
matkailu. 

Siperian rannikon edustal-
la kulkeva Pohjoinen Merireit-
ti (Koillisväylä) on ollut avoin-
na liikenteelle jo usean vuo-
den ajan ja merikuljetukset rei-
tillä lisääntyvät, vaikka ovat vie-
lä vähäisiä. Liikenteen kasvun 
edellytyksenä on, että Venä-
jä saa varustamot vakuutettua 
sääntöjen ja tariffien vakaudes-
ta pitkällä tähtäimellä. Kanadan 
pohjoisen saariston läpi kulke-
va Luoteisväylä on avoinna vain 
satunnaisesti, sillä jäät vähene-
vät alueella hitaammin. Joiden-
kin vuosien tai vuosikymmenten 
kuluttua suora Napareitti avau-
tuu, kun jäät katoavat kesäisin 
pohjoisnavalta. 

Venäjän Pohjoisen laivaston osasto johtoaluksenaan ohjusristeilijä ”Petr Veliky.”
natocouncil.ca
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Yhdysvaltojen Geologien 
Tutkimuslaitoksen arvion mu-
kaan arktisella alueella on run-
saasti hyödyntämättömiä öljy- ja 
kaasukenttiä. Niiden käyttöönot-
to edellyttää kallista erikoistek-
nologiaa, mutta jos öljyn hinta 
nousee, niidenkin hyödyntämi-
nen tulee kannattavaksi. Pääosin 
kentät sijaitsevat rantavaltioiden 
kiistattomilla talousvyöhykkeillä. 
Arktisessa on myös merkittäviä 
mineraalivaroja. ”Tavanomais-
ten” metallien lisäksi hyvin mer-
kityksellistä on, että alueella lie-
nee runsaasti harvinaisia maa-
metalleja, joita tarvitaan korkean 
teknologian tuotteiden kuten au-
tojen, matkapuhelimien ja tuuli-
voimaloiden valmistuksessa. Kii-
na hallitsee tällä hetkellä yli 90 
prosenttia harvinaisten maa-
metallien maailmanmarkkinois-
ta. Vaikka kaivostoiminnan kus-
tannukset Arktiksessa ovat kor-
keat, tulee kaivostoiminta lisään-
tymään merkittävästi.

Matkailu alueella on lisään-
tymässä voimakkaasti. Suuren 
riskin muodostaa se, että ristei-
lyaluksia ei ole rakennettuja eikä 
niiden miehistöjä koulutettu jää-
olosuhteisiin. Arktiksesta puut-
tuvat etsintä- ja pelastustoimin-
nan resurssit.

Valtioiden oikeudet  hyö-
dyntää merialueidensa luon-
nonvaroja on määritetty YK:n 
merioikeusyleissopimuksessa 
(UNCLOS) vuodelta 1982. Kul-
lakin Arktiksen rantavaltiolla on 
12 meripeninkulman aluevedet 
ja 200 meripeninkulman (370 
km) talousvyöhyke. Talousvyö-
hykkeen laajentamista voidaan 
hakea, jos valtio tieteellisesti 

pystyy todistamaan mannerja-
lustansa ulottuvan kauemmas 
kuin  200 meripeninkulmaa. YK 
on jo tehnyt ratkaisunsa Norjan 
talousvyöhykkeen laajennuk-
sesta 2009. Tanska ja Kanada 
ovat toimittaneet vaatimuksen-
sa YK:lle. Venäjä toimitti oman-
sa elokuun alussa 2015. Yhdys-
vallat ei ole ratifioinut merioike-
usyleissopimusta, joten se ei voi 
vaatia YK:lta talousvyöhykkeen 
laajennusta. Venäjä ja Norja so-
pivat 40-vuotisen rajakiistansa 
Barentsinmerellä 2010. Kana-
dalla ja Tanskalla on periaatteel-
linen kiista pienen Hansin saa-
ren omistuksesta Grönlannin ja 
Kanadan pohjoisten saarten vä-
lissä. Kanadalla ja Yhdysvalloilla 
on merkittävä erimielisyys noin 
21 000 neliökilometrin aluees-
ta Alaskan ja Kanadan rajan 
jatkeesta Pohjoisella Jäämerel-
lä. Yhdysvaltojen ja Venäjän vä-
linen rajalinja on sovittu vuonna 
1991, mutta Venäjän Duuma ei 
ole sopimusta ratifioinut.

Arktisen alueen hallinnoin-
nissa keskeisin rooli on Arktisel-
la Neuvostolla. Vuonna 1996 
perustettu neuvosto käsitteli al-
kuaikoinaan vain lähinnä ympä-
ristöä ja alkuperäiskansoja kos-
kevia asioita. Neuvoston merki-
tys ja painoarvo ovat kuitenkin 
kasvaneet. Arktisessa Neuvos-
tossa jäseniä ovat Venäjä, Yh-
dysvallat, Kanada, Tanska, Is-
lanti, Norja, Rotsi ja Suomi se-
kä alkuperäiskansoja edusta-
via yhteisöjä. Pysyviä tarkkaili-
jajäseniä on ollut vähän, mut-
ta  viime vuonna neuvosto hy-
väksyi pysyviksi tarkkailijoiksi 
muun muassa Kiinan, Intian, 

Etelä-Korean, Japanin ja Singa-
poren, joilla kaikilla on merkittä-
vä kiinnostus osallistua Arktiks-
en asioiden käsittelyyn. Arktisen 
Neuvoston saavutuksia ovat esi-
merkiksi vuonna 2011 allekir-
joitettu etsintä- ja pelastusso-
pimus sekä 2013 solmittu öl-
jyntorjuntasopimus, jotka jaka-
vat arktisen alueen eri valtioiden 
vastuualueisiin. Vastuut on siis 
jaettu, mutta kykyjä ei vielä ole.

YK:n alainen kansainväli-
nen merenkulkujärjestö IMO on 
viime vuodet neuvotellut kan-
sainvälisesti sitovasta merenku-
lun ympäristönsuojelu- ja tur-
vallisuussäännöstöstä, polaari-
koodista, joka asettaa vaatimuk-
sen muun muassa alusten ra-
kenteelle ja miehistöjen koulu-
tukselle. Sopimus allekirjoitettiin 
vuoden 2014 loppupuolella ja 
astuu voimaan 2017.

Yhdysvalloilla on merkit-
tävät turvallisuus- ja talousint-
ressit arktisella alueella, vaikka 
yleisesti kansalaiset eivät miellä 
maata arktiseksi valtioksi. Kyl-
män sodan ajalta jatkunut läs-
näolo ydinsukellusveneillä, len-
tokoneilla ja ennakkovaroitustut-
kajärjestelmän kautta korostavat 
”kovaa turvallisuutta”. Pehmeän 
turvallisuuden vastuut on säly-
tetty rannikkovartiostolle, jol-
la ei kuitenkaan ole tarvittavia 
resursseja eikä infrastruktuuri-
na. Jäänmurtokyvyn on annet-
tu rapistua eikä uusia jäänmur-
tajia ole rakenteilla. Alaskan öl-
jykentät ovat ehtymässä ja sik-
si Yhdysvallat tähyää Pohjoisel-
le Jäämerelle uusien öljykent-
tien hyödyntämiseksi. Yhdysval-
lat korostaa globaalia merenku-
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lun vapautta myös Arktiksessa. 
Yhdysvaltojen merivoimat seu-
raa muutoksia arktisella alueel-
la, mutta ei vielä ole ryhtynyt 
konkreettisiin toimiin arktisen 
toimintakyvyn kehittämiseksi.

Kanadalle arktinen alue on 
tärkeä. Kanadan arktinen stra-
tegia ”Our North, Our Herita-
ge, Our Future” kuvaa vakaata 
ja elinvoimaista pohjoista aluet-
ta, johon Kanada investoi. Vi-
ranomaisten läsnäoloa pohjoi-
sessa lisätään. Suvereniteetti 
on Kanadalle erittäin tärkeää ja 
arktisen alueen militarisointi on 
herkkä asia, vaikka Kanada it-
sekin investoi sotilaallisiin suo-
rituskykyihin pohjoisessa. Puo-
lustusvoimien rooli on kuitenkin 
pikemminkin muita viranomai-
sia tukeva ja ”pehmeä turvalli-
suus” korostuu. Kanada haluaa 
kontrolloida kaikkea meriliiken-
nettä Luoteisväylällä. Tämä on 
ristiriidassa Yhdysvaltojen va-
paan merenkulun vaatimuksen 
kanssa ja maat ovatkin sopi-
neet olevansa eri mieltä asias-
ta (”agree to disagree”).

Venäjälle arktinen alue 
on ollut strategisesti tärkeä jo 
1930-luvulta alkaen. Nyky-Ve-
näjälle alue on taloudellises-
ti erittäin tärkeä luonnonvarois-
ta ja meriliikennereiteistä johtu-
en, mutta myös suvereniteettia 
korostetaan. Sotilaallinen läsnä-
olo alueella lisääntyy: uusia arkti-
sia joukkoja varustetaan, ilma- ja 
merivoimien  tukikohtia avataan 
ja arktiselle alueelle on muodos-
tettu ”Arktinen voimaryhmä”. 
Venäjällä on tyypillistä, että voi-
maa kunnioitetaan ja heikkout-
ta väheksytään tai jopa halveksi-

taan. Venäjä on viime aikoina ko-
ventanut retoriikkaansa ja lisän-
nyt voimannäyttöänsä erityises-
ti arktisilla alueilla, mutta myös 
muualla. Venäläisen logiikan mu-
kaan se saa sitä kautta kunnioi-
tusta ja parantaa suurvalta-ase-
maansa. Venäjän kesällä 2015 
julkistettu uusi meristrategia to-
teaa, että Naton toiminta Venä-
jän alueen läheisyydessä ei ole 
hyväksyttävää. Venäjä tulee in-
vestoimaan laivastoyksiköihin ja 
infrastruktuuriin erityisesti Mutal-
lamerellä (Krim) ja arktisilla alu-
eilla. Venäjä on todennut, että 
se tulee huolehtimaan suvere-
niteetistaan arktiksessa viitaten 
muun muassa Natoon ja ei-ran-
tavaltioihin (joihin Suomikin kuu-
luu). Lännessä lisääntynyt ja jo-
pa vaaratilanteita synnyttänyt 
voimannäyttö merellä ja ilmas-
sa ei ole lisännyt Venäjän kun-
nioitusta, vaan pikemminkin är-
syttänyt ja pannut lännen miet-
timään missä on raja, jonka jäl-
keen vastatoimiin on ryhdyttävä. 

Ukrainan kriisin johdosta 
ja seurauksena epäluulo ja vas-
takainasettelu Venäjän ja län-
nen välissä jatkuvat pitkään. 
Tämä ei lupaa hyvää taloudel-
liselle kehitykselle ja yhteistoi-
minnalle. Venäjän strategisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen 
vaatii huipputekniikkaa ja pää-
omaa. Molemmista on Venäjällä 
puute. Päämaa olisi mahdollis-

ta saada esimerkiksi Kiinasta ja 
tekniikkaa lännestä, mutta tek-
niikan saatavuus on keskeyty-
nyt pakotteiden vuoksi. On hy-
vin vaikea ennustaa tulevaisuut-
ta; jatkuuko ja lisääntyykö voi-
mannäyttö, joka voi johtaa vä-
likohtauksiin, vai lientyykö vas-
takkainasettelu taloudellisten 
intressien vuoksi jollain aikavä-
lillä. Missään tapauksessa posi-
tiivista kehitystä ei ole odotetta-
vissa lähiaikoina.

Jotkut tutkijat yhdistävät 
sotilaallisen läsnäolon ja konflik-
tin uhkan toisiinsa. Vaikka ase-
voimat ovat Arktiksessa turvaa-
massa valtioiden suvereniteet-
tia ja muita intressejä, ovat ne 
vahvasti myös tukemassa muita 
viranomaisia. Asevoimilla on ai-
noina viranomaisina ainutlaatui-
sia suorituskykyjä tukemiseen 
kuten alueen valvonta-, etsintä- 
ja pelastustoimintaan, raskaisiin 
kuljetuksiin, tukikohtien raken-
tamiseen ja muuhun arktiseen 
toimintaan. Kahden- ja monen-
välinen yhteistoiminta on ollut 
koko ajan kasvamassa (ennen 
Ukrainan kriisiä). Tieteellinen ja 
taloudellinen yhteistyö ovat jat-
kuneet Venäjän ja lännen välil-
lä kriisistä huolimatta. Maiden 
taloudelliset intressit ajavat yh-
teistoimintaan, eivät vastakkain-
asetteluun. Mahdollinen konflik-
ti pohjoisessa tulee heijastukse-
na Arktiksen ulkopuolelta.
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Bo Österlund
Lippueamiraali Bo Österlund, jäi eläkkeelle Turun ja Porin Sotilaasläänin komentajan  
tehtävistä kesällä 2006. Hän on  sen jälkeen työskennellyt kuntien ja satamien  
varautumisen ja valmiussuunnittelun parissa. Huoltovarmuuskeskukselle viime  
vuonna laadittu Meriliikenteen huoltovarmuusselvitys 2014, siirsi ajatukset Itämeren  
meriliikenteen seuraamisen suuntaan . Työn alla on väitöstutkimus työotsikolla  
”Meriliikenteen huoltovarmuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ( 2010 luvulla)”.

S äkerhetspolitiska ut-
maningar har genom 
tiderna, under hela 

vår stormiga historia, varit ka-
rakteristiska för Östersjöområ-
det. Herraväldet till sjöss (Sea 
Control) har om och om etable-
rats, utövats och stundomifråga-
satts av motparten. Denna mak-
tkamp har alltid skapat spännin-
gar mellan de berörda parterna.

Mare Balticum  
– Mare Nostrum

Under de gångna århundradena 
har Östersjön tjänat som sjöväg 
för sjömän, soldater, vallfärd-
are, resenärer och konsumen-
ter samt erbjudit uppehälle och 
utkomst åt utövarna av olika nä-
ringsgrenar till sjöss.

Säkerhetspolitiskt har Ös-
tersjön genom tiderna betrak-
tats som kuststaternas innanhav 
(Mare Clausum) till skillnad från 

t.ex. Medelhavet som tidvis har 
varit tillslutet (Mare Nostrum) 

De danska sunden,  
Östersjöns strategiska lås

Redan i början av 1400-talet 
uppstod meningsskiljaktigheter 
mellan Östersjöns kuststater om 
det för alla öppna havets fria an-
vändning.

Kontrollen av de danska 
sunden har alltid utgjort en akil-
leshäl i det strategiska konceptet 
för Östersjön. Den som kontrolle-
rade sunden, kunde bevaka infar-
ten och utfarten och därigenom 
uppskatta, ja nästan i realtid be-
räkna, Östersjöns sjömilitära ka-
pacitet och dess förändringar. 

Efter andra världskriget, 
i och med erövringen av Bal-
tikum, bredde Sovjetunionen 
(stödd av sina allierade) ut sin 
intressesfär till Östersjöns öst-
liga och sydliga kuster, ända 

fram till den historiska ”Lybeck-
gränspålen”. Det neutrala Sve-
rige härskade över Östersjöns 
västkust, Finland för sin del 
Bottniska vikens östkust, skär-
gårdens farleder öster om Åland 
upp till Bottniska viken, det de-
militariserade Åland samt Fin-
ska vikens nordkust.

Järnridån delar Europa i 
maktsfärer

Sir Winston Churchill konstate-
rade i mars 1946 att en järnridå 
hade lagt sig tvärs över Europa 
och att det kalla kriget hade lagt 
sig mellan parterna. 

Skandinavien behandlades i 
de efterkrigstida överläggningar-
na i praktiken som en strategisk 
helhet. Nato accepterade hotbil-
den och scenariet och detta for-
mulerades så här: “The defense 
of the region must therefore be 
considered as a whole with the 

Östersjöns säkerhetspolitiska  
och strategiska betydelse, 

en återblick med sikte på framtiden

Under det kalla kriget möttes Natos och Warszawapaktens fartyg på Östersjön så 

gott som varje dag. Sovjetunionen dominerade kusten från Lybeck ända till Viborg. 

I dag är Östersjökusten under Nato- eller EU-ländernas kontroll. 

Teem
a

Venäjän uudet tuulet
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Sotaharjoitus.  leo Puhakka

object of achieving one integra-
ted and coordinated plan.”

I Natos försvarsplanering 
definierades nordliga Europa-
kommandots (Allied Forces 
Northern Europe AFNORTH)  
som omfattade förutom Skan-
dinavien även delar av Sveriges 
och Finlands territoralhav

En eller två anfallskilar 
och främmande hjälp

Den för Skandinavien gemen-
samma hotbilden, som omfat-
tade två sovjetiska anfallskiler, 
en i norr och en över de centrala 
delarna av Östersjön, lade grun-
den också för Sveriges försvars-
planering under det kalla kriget.

Men de svenska politikerna 
frångick denna tudelade hotbild 
från ingången av 2000-talet då 
de ansåg att det inte längre var 
ekonomiskt möjligt att skapa och 
uppehålla avvärjningsförmåga för 
två anfallskilar. Sverige har i sina 
försvarsbeslut börjat uppteckna ” 
möjligheten att trygga sig till ut-
ländsk militär hjälp” för att kom-
pensera denna militära opera-

tionsdefekt. Även i Finland bör-
jade man uppteckna en reserva-
tion av samma typ i statsrådets 
säkerhets- och föresvarspolitiska 
redogörelser från och med 2001. 

”Mare Sovieticum” och 
Sovjetunionens upplösning

Upphävandet av Warszawapak-
ten 1990 och Sovjetunionens 
upplösning 1991 förändrade de 
sjöstrategiska ställningarna och 
säkerhetspolitiska hörnstenarna 
även i Östersjön.

Ryssland förlorade sin Öst-
ersjömarins centrala stödområ-
den, krigshamnar och baser i de 
baltiska länderna. 

Nato breder ut sig i 
Östersjöområdet

Östersjöns säkerhetspolitis-
ka hörnstenar flyttades som en 
följd av Natos utbredning. Po-
len anslöt sig till Atlantpakten år 
1999 och de baltiska länderna 
år 2004. Ryssland lämnades, ut-
tryckt med en gymnastikterm, i 
en geografisk spagatposition. Ena 
benet stöder sig på Sankt Peters-

burg i den inre Finska viken och 
det andra på Kaliningrad- enkla-
ven i mellersta Östersjön.

Östersjöns sjötrafik har un-
der början av 2000-talet vuxit till 
ett av världens livligaste sjöom-
råden. Hamnarna vid Östersjön 
hanterade år 2012 sammanlagt 
över 800 miljoner ton av varor, 
d.v.s. cirka  9 % av hela världens 
transportmängd. Exportens an-
del av utrikestrafiken på Öster-
sjön var 491 miljoner ton och im-
portens 285 miljoner ton.

Östersjöns varu- och contai-
nertrafik beräknas fram till 2017 
tredubblas från 2000-talets ni-
vå och olje- och oljeprodukter-
nas transporter estimeras öka 40 
% från dagens 150 miljoner ton.

Efter millennieskiftet har 
den ryska Östersjömarinen ut-
vecklats i takt med Rysslands 
ökande ekonomiska resurser. 
Trots detta har över 90 % av 
den ryska marinens fartygsbe-
stånd, enligt en svensk forsk-
ningsrapport, byggts redan un-
der sovjetregimens tid, alltså för 
över 25 års sedan.
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I det ryska rustningspro-
grammet 2020 har ett anslag 
på 4700 miljarder rubler (156 
miljarder US dollars) vikts för 
byggandet av 100 örlogsfartyg: 
bl. a. 20 ubåtar, 35 korvetter 
och 10-15 fregatter. Den rys-
ka Östersjömarinen förmodas 
få sin andel av upprustningen i 
form av ökad landstignings- och 
sjötransportkapacitet: en fregatt, 
möjligen två kommer antagligen 
att anvisas åt denna.

Öppenhet, rörlighet och fri-
handel innebär att vi kan dra nyt-
ta av globaliseringen men samti-
digt blir vi allt mer utsatta och be-
roende av omvärlden och varan-
dra. Importens andel av vår brut-
tonationalprodukt var 2013 40,2 
% och exportens 39,7 %. Näs-
tan 45 % av all den energi som 
förbrukas i Finland är importerad. 
Huvudprodukterna är olja, sten-
kol och naturgas; över 80 % av 
oljan och 100 % av naturgasen 
importeras från Ryssland. 

Redan en liten störning i 
våra sjöförbindelser kan alltså 
medföra stora utmaningar gäl-
lande tryggandet av vårt folks 
livsförutsättningar. 

Östersjöns strategiska 
betydelse syns bevaras 
men kommer att förändras

Östersjöns strategiska betydelse 
har ingalunda minskat sedan det 
kalla krigets blockmotsättningar 
Den säkerhetspolitiska arenan 
ser idag annorlunda ut, bero-
ende på från vilket håll man gör 
sin iakttagelse. Östersjöns bety-
delse som energiled ökar i takt 
med Rysslands export. Öster-
sjöns roll ses olika om man tittar 

på den från Viborg i den ryska 
ändan av Nord-Stream eller från 
Greifswald i den tyska ändan. 

Som en följd av Ukrainakri-
sen ökar Nato sin militära närva-
ro i Östersjöområdet och i öst-
ra Europa. Den massiva insat-
sen som skall pågå hela 2014 
har en defensiv karaktär. I Öst-
ersjöstaterna tycks den domi-
nerade principen ända fram till 
2020-talet vara minskade re-
surser. Rysslands försvarsut-
veckling avviker dock märkbart 
från denna decimering. Huvud-
delen av den ryska marinens 
resurstillskott kommer förmod-
ligen att riktas till andra delar än 
dess Östersjöflotta.́

I framtiden kommer utveck-
lingen av vår försvarskapacitet in-
te endast att styras av hotbilder 
eller skenarier utan av tillbuds 
stående ekonomiska resurser. 
Inom marinen betyder detta att 
i takt med att antalet krigsfartyg 
och övningsdygn till sjöss kanske 
avtar, satsar man på att skapa 
en täckande lägesbild som grund 
för möjlig och nödvändig insats. 
Östersjömarinerna har kom-
mit överens om att som grund 
för sitt beslutsfattande skapa en 
gemensam sjölägesbild. Ryss-
land står utanför denna samar-
betsform. Den ledande tanken i 
samverkan till sjöss mellan mari-
ner kan väl beskrivas som ”Poo-
ling and Sharing”, som betyder 
kraftsamling och fördelning av till 
buds stående resurser. Den vikti-
gaste strategiska frågan för en li-
ten stat, Östersjöstat, är vem eller 
vilka man skall samarbeta med 
för att skapa den trygghet man 
satt som målbild. 

Ett av de centralaste be-
greppen i den västerländska för-
svarspolitiken efter det kall kri-
get har varit försvarssamarbete. 
Det handlar om säkerhet, na-
tionell suveränitet, tillit, resur-
ser, historia och så vidare. På 
ovan nämnda områden är de 
fem nordiska länderna olikarta-
de vilket avspeglas i deras sä-
kerhetspolitiska vägval.

Natos generalsekretera-
re svarade på Folk och Försvar 
seminariet 2013 i Sälen i Sve-
rige efter sitt anförande på frå-
gan om Natos partnerskaps-
länder vid behov kan vänta sig 
hjälp av försvarsalliansen. Ras-
mussen svarade rakt på sak att 
Atlantpaktens artikel 5, den så 
kallade ”Robin-Hood” princi-
pen, alla för en och en för alla, 
endast gäller Natos medlems-
länder, punkt och slut.

I den politiska värderingen 
av vår geografiska och säkerhets-
politiska omvärld har vår politis-
ka ledning en från våra västliga 
och sydliga grannar helt avvikan-
de omvärldesbild, eller ”hotbild”. 
Detta ”vi hotas inte av någon” 
har kanske inte respons i dag. 
Kriserna i vår omvärld har statis-
tiskt blivit färre till antalet, men 
de har kommit närmare oss.

”Summa summarum” kan 
man väl som slutsats konstatera 
att Östersjön både förenar, säk-
rar och skyddar, Östersjön trans-
porterar, Östersjön ger utkomst 
men Östersjön kan också isole-
ra och skilja åt.

”Militär kapacitet är en sak, att 
använda den är en annan”
Anders Fogh Rasmussen i Sälen 2013

Venäjän uudet tuulet

34



Artikkelin ensimmäisessä 
osassa käsiteltiin nykyaikaisen 

maihinnousun piirteitä sekä 
maihinnousun kehittymistä osana 

yhdysvaltalaista operaatiotaitoa. 
Artikkelin toinen osa käsittelee 

maihinnousun torjuntaan liittyvää 
problematiikkaa.

Nykyaikaisen 
maihinnousun piirteitä (osa 2)

Matti Linteri ja Hannu Roponen
Komentajakapteeni Matti Linteri palvelee Pääesikunnan  
Suunnitteluosaston kansainvälisellä sektorilla.

Komentajakapteeni Hannu Roponen palvelee sektorinjohtajana  
Merivoimien esikunnan Suunnitteluosastolla.

”Rannikon valtaaminen on helpompaa kuin sen puolustaminen” Sir Walter Raleigh, 

1552-1618

Rannikon Puolustajan numerossa 2/2014 käsiteltiin vuoden 1915 Gallipolin maihinnou-

sua. Sen katsotaan aloittaneen modernien maihinnousuoperaatioiden ajan. Gallipolista 

lähtien on etsitty parasta menetelmää maihinnousujen torjumiseksi. Muutamia poikke-

uksia lukuun ottamatta yritykset maihinnousuhyökkäyksen torjumiseksi ovat epäonnistu-

neet. Maihinnousulla on siis ollut tapana onnistua.

ta maihinnousua vastaan, joka 
kuitenkin lopulta on kääntynyt 
puolustajan tappioksi. Yksinker-
tainen selitys torjunnan epäon-
nistumiseen voi olla, että mai-
hinnousun torjunta on edellyt-
tänyt enemmän resursseja ran-
nikkopuolustukseen kuin valtiot 
ovat rauhan aikana olleet haluk-

kaita käyttämään. Seuraavassa 
pohditaan tekijöitä epäonnistu-
misten takana. 

Yhteisoperaatio vai me-
rioperaatio. Kuten lehdes-
sä aiemmin julkaistussa Vil-
le Vänskän artikkeleissa todet-
tiin, on maihinnousu luonteel-
taan yhteisoperaatio. Tutkittaes-

1. Maihinnousun 
torjunta – tuomittu 
epäonnistumaan?

Torjuntataistelut vuonna 1944 
Omaha beachilla Normandi-
assa samoin kuin saksalaisten 
liikkuva puolustus Salernossa 
vuonna 1943 ovat esimerkke-
jä menestyksekkäästä taistelus-

Ruotsalaisia rannikkojääkäreitä BALTOPS 2015 harjoituksessa.
combat cameRa
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sa viimeaikaisia maihinnousuja 
ja niiden torjuntaa huomataan, 
ettei torjuntaa voida laskea pel-
kän maakomponentin varaan, 
vaan torjunnassa on painotetta-
va merioperaatiota. Saksalaisten 
epäonnistumista maihinnousu-
jen torjunnassa toisessa maa-
ilmansodassa selitetään muun 
muassa maavoimien taipumuk-
sella yliarvioida mahdollisuuten-
sa torjua hyökkäys mantereella 
ja työntää hyökkääjä takaisin 
mereen. Puolustuksessa on siis 
painotettu taistelua mantereella 
merioperaatioiden sijaan. 

Johtosuhteet. Monissa ta-
pauksissa maihinnousun torjun-
nassa maa- ja merikomponent-
tien komentajat ovat toimineet 
itsenäisesti ja toisistaan riippu-
mattomina. Hyökkääjän etuna 
on yleensä ollut puolustajaan 
verrattuna yksinkertaisemmat 
johtosuhteet, ja tavallisesti mai-
hinnousuoperaatio on annet-
tu yhden komentajan vastuulle. 
Gallipolin jälkeiset maihinnou-
sun torjuntayritykset osoittavat, 
että puolustavan osapuolen 
operatiivisella tasolla on oltava 
yksi komentaja maihinnousun 
torjunnasta vastaava komen-
taja, joka on fyysisesti operaa-
tioalueella ja jolla on käytettävis-
sään kaikki operaation osoitetut 
voimat. Useimmiten maihinnou-
sun torjunnassa onkin noudatet-
tu tätä kaavaa, ainakin teorias-
sa, mutta sen käytännön sovel-
taminen on ollut vaikeaa. 

Meren ja ilman herruus. 
Torjunnan epäonnistumiseen on 
usein vaikuttanut hyökkääjän 
hankkima ilman ja merenher-
ruus. Taustalla on yleinen kä-

sitys ilman ja merenherruudes-
ta maihinnousun edellytyksenä 
sekä aloite, joka hyökkääjällä 
normaalisti on hallussaan. Mi-
käli hyökkäävä osapuoli ei pys-
ty saavuttamaan ilman ja meren 
herruutta edes paikallisesti, voi 
se aina lykätä operaatiotaan ja 
odottaa otollisempia olosuhteita. 
Puolustajalla ei vastaavaa va-
linnanmahdollisuutta ole. Siis-
pä puolustaja voi torjua maihin-
nousun ylläpitämällä meren ja 
ilman herruuden itsellään. Toi-
saalta maihinnousut esimerkik-
si Falklandissa ja Salernossa on-
nistuivat ilman hyökkääjän eh-
dotonta ilmaherruutta. Voidaan 
siis päätellä, ettei puolustajan il-
ma-aseen totaalinen eliminoimi-
nen ole ehdoton edellytys onnis-
tuneelle maihinnousulle. Hyök-
käyksen viivästyminen esimer-
kiksi sään vuoksi voi edesauttaa 
puolustajaa, koska näin tarjou-
tuu valmisteluaikaa esimerkik-
si miinoittamiseen. Lisäksi mai-
hinnousuun valmistautuvan jou-
kon valmius, esimerkiksi fyysi-
nen ja psyykkinen toimintakyky, 
saattaa laskea joukon joutuessa 
odottamaan sopivaa säätilaa tai 
muuta edellytystä.

Doktriinin puute. Viimei-
sen sadan vuoden aikana suu-
rimmat maihinnousut on teh-
ty Iso-Britannian ja Yhdysval-
tojen toimesta. Molemmilla on 
maihinnoususotatoimea käsitte-
levä doktriini, jota on jatkuvas-
ti kehitetty ja päivitetty. Puo-
lustava osapuoli on ollut vailla 
vastaavanlaista torjunnan dokt-
riinia. Syynä saattaa olla, että 
maihinnousu on nähty erillise-
nä merioperaationa, joka tarvit-

see oman doktriininsa. Toisaalta 
puolustajat, usein maavoimien 
upseereita, ovat ajatelleet mai-
hinnousun torjuntaa puhtaana 
maaoperaationa, johon voidaan 
soveltaa maasodan puolustus-
taistelun oppeja. Toiseksi eroa 
on tehnyt myös se, että maihin-
nousun on luonteeltaan operaa-
tio, joka voidaan toimeenpanna 
silloin kun tarve on ja olosuh-
teet ovat otolliset. Sopivien olo-
suhteiden ennakointi ja taiste-
luoppien kehittäminen tätä var-
ten on siis ollut aivan luonnol-
lista. Puolustajat sen sijaan ovat 
ajautuneet asemaansa ja tilan-
teeseen kykenemättä ennakoi-
maan sitä. Mikäli esimerkiksi 
Falklandin sodassa Argentiinan 
suunnitelmat tai Saksan suun-
nitelmat toisessa maailmanso-
dassa olisivat toteutuneet, eivät 
ne koskaan olisi joutuneet tais-
telemaan maihinnousua vas-
taan. Maihinnousun torjunnas-
sa doktriinin puute on siis voi-
nut olla eräs tekijä epäonnistu-
misten taustalla.

Miinasodankäynti. Kahden 
yhdysvaltalaisen sotalaivan va-
hingoittuminen Kuwaitin ran-
nikolla Irakin sodassa osoittaa 
perinteisen kosketusmiinan ole-
van yhä tehokas ase puolusta-
jalle. Voidaan tosin väittää, että 
ilmatyynyalusten ja helikopteri-
en laaja käyttö maihinnousuis-
sa vähentää merimiinojen mer-
kitystä torjunnassa. Kuitenkin il-
matyynyalusten rajoitettu mää-
rä tulee todennäköisesti edel-
lyttämään uppoumarunkois-
ten alusten käyttöä mekanisoi-
tujen joukkojen kuljettamises-
sa. Merimiinoilla voidaan edel-

36



leenkin rajata hyökkääjän mah-
dollisuuksia sijoittaa maihinnou-
sun tukialuksia sopiviin paikkoi-
hin pienempien alusten tai he-
likopterien tukeutumispaikoiksi. 
Maihinnousun torjuntaa voidaan 
siis edistää merkittävästi panos-
tamalla miina-aseen tehokkaa-
seen ja ennakoivaan käyttöön.

Maalien valinta. Maalien 
oikea tärkeysjärjestys on ollut 
maihinnousun torjunnassa kes-
keinen tekijä. Usein puolustava 
osapuoli on kohdistanut huo-
mionsa ja tulensa ensimmäi-
siin maaleihin, hyökkääjän tais-
telualuksiin, kuljetusalusten si-
jaan. Näin tapahtui esimerkik-
si Okinawan taistelussa Japa-
nin tehdessä ilmavoimilla kami-
kaze-iskuja Yhdysvaltojen tais-
telualuksia vastaan. Samoin toi-
mi Argentiina iskiessään Britan-
nian taistelualuksia vastaan. Us-
kottiin, että taistelualukset ovat 
kuljetusaluksia arvokkaampia 
maaleja. Toisen maailmansodan 
lopussa Japani muutti käytäntö-
jään ja nosti Yhdysvaltojen mai-
hinnousualukset maaliluettelon-
sa kärkeen. Clausewitziä mu-
kaillen voi todeta, että maihin-
nousussa kuljetusalukset ovat 
hyökkääjän voimanlähde, jonka 
tuhoaminen on varmin tapa tor-
jua maihinnousu. Tästä on tosin 
poikkeuksia, koska esimerkiksi 
Falklandin sodassa brittien len-
totukialukset olivat maihinnou-
suoperaatiolle yhtä tärkeitä kuin 
joukkoja kuljettavat maihinnou-
sualukset. 

2. Johtopäätöksiä 

Hyökkääjän lähtöasema sijait-
see aina puolustajan asevaiku-

tuksen ulottumattomissa me-
rellä tai kaukana mantereella. 
Se pystyy kuitenkin ulottamaan 
oman asevaikutuksensa puolus-
tajaan. Maihinnouseva osasto ei 
ole meriväyliin tai muhin liiken-
nettä rajoittaviin alueisiin sidot-
tu, vaan päinvastoin sillä on ky-
ky kiertää puolustajan painopis-
te sekä merimiinoitteet. Hyök-
kääjä kykenee myös vapaam-
min valitsemaan edullisimmat 
maihinnousualueet ja rannat. Li-
säksi aloite on – liikesodan pe-
riaatteiden mukaisesti ja perin-
teistä maihinnousua selkeäm-
min – aina hyökkääjällä. Kier-
tämällä puolustajan painopis-
teen hyökkääjällä on mahdol-
lisuus käyttää merialueen tyh-
jyyttä hyväksi ja iskeä suoraan 
puolustajan ydinalueille.

Maihinnousun torjunta-
taistelusta voidaan hahmottaa 
kolme keskeistä tekijää. Liike-
sodankäyntiin tulee vastata lii-

kesodankäynnillä. Tällöin ko-
rostuu puolustajan yllätykselli-
syys, aloitteellisuus ja kyky vai-
kuttaa hyökkääjään ennakoivas-
ti. Lisäksi hyökkääjään tulisi vai-
kuttaa sen heikkouksien kaut-
ta. Tämä edellyttää puolustajal-
ta kykyä ulottaa asevaikutus to-
della kauas, eli suoraan hyök-
käyksen lähtöalueelle. Lisäk-
si puolustajan pitää pystyä vai-
kuttamaan hyökkääjään sen ol-
lessa heikoimmillaan; maihin-
nousevan joukon taistelukyky 
on olematon sen ollessa merel-
lä aluksiin lastattuna. Tämä ko-
rostaa miina-aseen merkitystä 
hyökkäystä vaikeuttavana ele-
menttinä. Toinen tekijä on puo-
lustajan kyky suunnitella, koor-
dinoida ja johtaa puolustustais-
telut. Asevaikutuksen ulottami-
nen kauas edellyttää eri puo-
lustushaarojen yhteisoperaatio-
kykyä, jolla sovitetaan tieduste-
lu, maalinosoitus ja asevaiku-

Stridsbåt 90 ja USS San Antonio BALTOPS 2015 
harjoituksessa.
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tus sekä vaikutuksen arviointi 
samaan päämäärään. Kolmas 
tekijä on puolustajan kyky halli-
ta tyhjää taistelutilaa, joka edel-
lyttää puolustajalta kykyä ulot-
taa asevaikutus edellä esitetyllä 
tavalla kauas, kykyä luoda pai-
nopiste ja aivan erityisesti kykyä 
nopeisiin painopisteen muutok-
siin. Pienillä ja ketterillä aluksilla 
liikkuva hyökkääjä pystyy jatka-
maan hyökkäystä nopeasti ran-
tamaalta tavoitteeseen. Tämä 
vaatii puolustajalta erittäin jous-
tavaa ja tehokasta tulenkäytön 
järjestelyä. Maalien lukumääräs-
tä johtuen puolustustaistelussa 
korostuu tykistöasejärjestelmän 
massamainen vaikuttavuus.  

Viimeisen sadan vuoden 
kokemukset maihinnousuis-
ta ja niiden torjunnasta todista-
vat sir Walter Raleighin (1552-
1618) toteamuksen siitä, että 

rannikon valtaaminen on hel-
pompaa kuin sen puolustami-
nen oikeaksi. Tästä huolimatta 
hyökkäystä puolustetulle ranta-
maalle ei yleensä pidetä suosi-
teltavana vaihtoehtona. Maihin-
nousurannan tulee nykykäsityk-
sen mukaan olla vapaa viholli-
sesta tai ainakin heikosti puolus-
tettu. Hyökkääjän rajoitettu ky-
ky nousta maihin puolustetul-
le rantamaalle tarjoaa puolusta-
valle osapuolelle kriittisen edun. 
Koska hyökkääjä ei pysty ran-
tautumaan vahvasti puoluste-
tulle rannikon osalle, ovat puo-
lustajan liikkuvat joukot vapai-
ta keskittymään niihin ”puolus-
tamattomiin” rannikon osiin, joi-
hin hyökkääjä kykenee rantau-
tumaan. Esimerkkinä tästä voi-
daan pitää toisessa maailmanso-
dassa saksalaisten ja japanilais-
ten liikkuvuutta painottavaa ran-

nikkopuolustusta, joka pyrki te-
kemään liittoutuneiden maihin-
nousun puolustamattomalle ran-
tamaalle mahdottomaksi. Hyök-
kääjä, joka on koulutettu ja va-
rustettu nousemaan maihin puo-
lustetulle rantamaalle, voi hyökä-
tä myös alueelle, jota ei puolus-
teta. Päinvastainen menettely 
ei tule kyseeseen. Maihinnou-
su on siis operaationa osoittau-
tunut torjuntaa vahvemmaksi. 
Tämä johtunee hyökkääjän ky-
vystä aloitteen tempaamiseen ja 
osaston paremmasta liikkuvuu-
desta merellä suhteessa mante-
reella odottavaan puolustajaan. 
Eräs taustatekijä voi myös olla, 
että valtiot ovat halukkaita yllä-
pitämään työkaluja maihinnou-
suun, tähän erityislaatuiseen 
merisodan muotoon, ja ovat val-
miita hyväksymään riskit sen 
käyttöön tarvittaessa.

Avunpyyntö digitaalisen arkiston täydentämiseksi

R annikon Puolus-
tajan digitaalinen 
lehtiarkisto on ke-

rännyt paljon hyvää palau-
tetta ja siitä on ollut paljon 
iloa ja hyötyä aina rannikolla 
varusmiespalveluksensa suo-
rittaneista entisistä varusmie-
histä tutkijoihin asti.

Arkistossa on havaittu 
puutteita, joiden paikkaami-
seen kaipaamme nyt teidän 
apuanne. Eri syistä johtu-
en verkossa ei ole Rannikon 
Puolustajan lehteä numero 
3/2003 sekä kahta normaa-
lien vuosikertojen lisäksi jul-

kaistua erikoisnumeroa.
Jos teiltä löytyy edellä 

mainitut lehdet irtonumeroi-

na, olisimme kiitollisia, mikä-
li voisitte lainata niitä digitoin-
tia varten. 

Rannikon Puolustajan toimitus
Lisätiedot: toimitus@rannikonpuolustaja.fi 

Postitusosoite: PL 118, 02101 Espoo

Nro 3/2003 Koulutusekstra 
5/2001.

Merivoimat m/2000.
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jassaan.
Johanna Pakolan kirjoitta-

ma Örö - laidunmaasta linnak-
keeksi julkaistiin vuonna 2008. 
Nyt jo loppuunmyyty kirja on 
uudistettu ja täydennetty sopi-
vasti ajoitettuna Örön avaami-
seen siviilikohteena tänä vuon-
na. Kirja on julkaistu uudessa 
formaatissa ja uudesti taitettu-
na. Formaatti noudattaa Pako-
lan muissa uusimmissa kirjois-
saan noudattamaa muotoa. Pi-
dän sitä erittäin onnistunee-
na. Kirja on tarpeeksi kompakti 
Örö-retkillä tai veneen kirjastos-
sa mukana pidettäväksi, mutta 
toisaalta niin iso, ettei se häviä 
kirjahyllyn muiden kirjojen se-
kaan.

Kirjan osittain uusittu kuvi-
tus on onnistunut, ja hyvä pai-

nojälki pistää positiivisesti sil-
mään varsinkin vanhaan kirjaan 
verrattuna. Kirjassa oleva selkeä 
ja tarpeeksi iso kartta helpottaa 
kirjan tekstien hahmottamista 
ja saareen tutustumista. Vaikka 
omistaisi vuonna 2008 julkais-
tun kirjan, suosittelen myös uu-
den kirjan hankintaa.

Jos Örön nykyisiä ja tulevia 
vieraita ajatellaan, niin mahdol-
lisia lisäyksiä tulevissa painok-
sia voisivat olla hakemisto ja 
englanninkielinen yhteenveto. 
Kirja on myynnissä mm. Aka-
teemisessa kirjakaupassa. Te-
kijän omasta internet-kirjakau-
pasta http://merimaanikko.my-
cashflow.fi/ tilattuna hinta on 
32,90€

Ove Enqvist

M erisiirtola, massiivi-
nen rakennustyö-
maa, kotisaari, työ-

paikka, lapsuuden leikkikenttä, 
linnakesaari, luonnon aarreaitta 
… Tätä kaikkea ja paljon muuta 
mahtuu Örön linnakkeen sata-
vuotiseen historiaan, kertoo Jo-
hanna Pakola uusimmassa kir-

Örön linnake
Johanna Pakola
Merimaanikko, 176 sivua

www.turkurepairyard.com
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R annikkotykkimiehet, 
ye-komentaja Ove 
Enqvist ja everstiluut-

nantti Heikki Tiilikainen ovat us-
kaltautuneet suurtyöhön kirjoit-
taessaan ja kuvittaessaan ran-
nikkotykistöaselajin eletyistä 
vuosikymmenistä kertovan niin 
sisällöltään kuin ulkomitoiltaan 
mittavan teoksen. Esipuhees-
saan kirjoittajat asettavat teok-
sen painopisteen itsenäisen 
Suomen rannikkopuolustuksen 
kolmeen ensimmäiseen vuosi-
kymmeneen. Painopisteen va-
linta rajaa ”kylmän sodan” vuo-
sikymmenet eli 1950 – 1990 
-lukujen kehityksen ja rannikko-
puolustuksen merkityksen tar-
kemman tarkastelun ulkopuolel-
le. Valinta on oikeaan osunut! 
”Kylmän sodan” ajanjakso vaa-
tii oman perusteellisen tarkas-
telunsa.  Kenraali Jaakko Valta-

nen on kirjan saatesanoissaan 
kiinnittänyt huomiota samaan 
asiaan. Riittäisikö tuotteliaalla 
parivaljakolla aikaa ja tarmoa 
tähän seuraavaan vaiheeseen?

Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys on vuosikymmenien ai-
kana dokumentoinut kiitettäväs-
ti aselajin historiaa useina erilli-
sinä teoksina päättyen rt-jouk-
ko-osastojen 1980 - luvun lo-
pussa julkaistuun historiasar-
jaan. Helppolukuinen kokonai-
suutta käsittelevä teos on kui-
tenkin puuttunut. Enqvistin ja 
Tiilikaisen kirja täyttää tämän 
aukon. Kirja ei ole tieteellinen 
aselajihistorian hakuteos lähde-
viitteineen. Nämä löytyvät niitä 
hakeville useista muista julkai-
suista, jotka on sisällytetty kir-
jan lopussa olevaan lähdeluet-
teloon. Edessäni oleva teos an-
taa myös aselajimme historiaan 
perehtymättömille hyvän kuvan 
vaikeuksista ja rankoista olosuh-
teista, joissa itsenäisyytemme al-
kuvuosikymmeninä rakennettiin 
vahva ja toimiva rannikkopuo-
lustus Laatokalta Selkämerelle. 
Tiilikaisen helppolukuinen teksti 
ja sujuva kynä yhdistettynä En-
qvistin aseteknilliseen kuvauk-
seen täydentävät hyvin toisiaan.  
Aselajin historian merkkihenkilöi-
den ”henkilölaatikot” tarkentavat 

kuvaa itsenäiseen toimintaan ja 
ratkaisuihin kouliintuneista, jos-
kus luonteeltaan särmikkäistä-
kin rannikkotykkimiehistä. Jää-
kärikenraali Väinö Valveen hen-
kilökuva on otsikoitu ”Väinö Val-
ve, kiitelty ja kiistelty komentaja”. 
Lukija voi kahden sivun tekstistä 
muodostaa oman kuvansa Me-
rivoimiemme pitkäaikaisesta ko-
mentajasta, Mannerheimin yh-
destä ”luottokenraalista”!

Kirjan sota-aikaa käsittele-
vät sivut antavat tiivistetyt ku-
vaukset useasta pienimuotoi-
sesta mutta armottomasta tais-
telusta saarten kivisillä rannoilla 
tai jäälakeuksilla - saaristotais-
telun joko-tai -asetelmasta: Voi-
ta tai kuole! Viipurinlahti saari-
neen maaliskuussa 1940 ja ke-
sällä 1944 on täynnä näitä esi-
merkkejä. Itäisen Suomenlah-
den linnakkeiden tykistötaiste-
lut jäitse hyökkäävää vihollista 
vastaan ovat pääosalle suoma-
laisista kirjoittamaton luku talvi-
sotamme historiaa. Nyt tapahtu-
vat piirtyvät kirjan sivujen tiivis-
tettynä selkokielisenä tekstinä ja 
yksinkertaisina karttoina lukijan 
eteen. Hankoniemi saarineen, 
Bengtskär, Someri, Mantsi ja 
Järisevä ovat rannikkotykkivä-
elle tuttuja nimiä, mutta monel-
le sotahistoriamme harrastajal-

Linnakesaaret
–Rannikkolinnakkeiden elämää sodassa ja rauhassa
Ove Enqvist ja Heikki Tiilikainen
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 2014, ISBN 978-951-31-8005-8
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luotsien, majakkaväen ja me-
rivartioiden yhteisöihin on vaa-
tinut mantereelta tulleelta ”vai-
moväeltä” ja myös kokematto-
milta päälliköiltä sekä luonteen 
joustavuutta että lujuutta, jotta 
asiat etenivät yksinäisillä saaril-
la toivottuun suuntaan. Tähän 
voin lisätä omakohtaisen kom-
mentin: ”Kokemusta on!” 

Kirjan loppusivut ovat kuin 
kehotus seuraavaan tutkimus- 
ja kirjaprojektiin! Rannikkotykis-
töaselajin liittäminen koulutus-
haarana Merivoimiin todetaan 
kummastellen. Taustalla olevaa 
Suomen turvallisuus- ja sotilas-
poliittisen asetelman muutosta 
Neuvostoliiton ja Varsovan liiton 
hajoamisen jälkeen olisi voinut 
lopuksi käsitellä muutamalla si-
vulla. Olihan Varsovan liiton hal-
litsemasta Itämerestä muutaman 
vuoden sisällä muodostunut NA-
TO:n sisämeri. Kiinteän järjestel-
män haavoittuvuus ja asekehi-
tyksen nopea eteneminen oli-
vat 1990-luvun alkuun men-

nessä liittäneet kysymysmerkin 
rannikkopuolustuksen taistelun-
kestävyyden kohdalle. Kirjoitta-
jat toteavat rannikkopuolustuk-
sen kehittämisen painopisteen 
siirtyneen aselajin lakkauttami-
sen myötä rannikkojoukkojen 
liikkuviin asejärjestelmiin. 

Hieman töksähtävästä lo-
pusta huolimatta komentaja 
Ove Enqvist ja everstiluutnant-
ti Heikki Tiilikainen ovat luoneet 
teoksen, joka kuuluu jokaisen 
aselajistaan kiinnostuneen ran-
nikkotykkimiehen kirjahyllyyn. 
Epävarmojen aikojen jälleen 
häämöttäessä edessäpäin tu-
lee muistaa, että rakentaminen 
kestää vuosikymmeniä, mutta 
purkaminen hoituu muutamas-
sa päivässä! Tämä selviää luke-
malla ”Linnakesaaret – rannik-
kolinnakkeiden elämää sodassa 
ja rauhassa” sivu sivulta!

Asko Kilpinen
Rannikkotykkiväen  
viimeinen kenraali

Linnakesaaret
–Rannikkolinnakkeiden elämää sodassa ja rauhassa
Ove Enqvist ja Heikki Tiilikainen
Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 2014, ISBN 978-951-31-8005-8

le tuntemattomia yksityiskohtia. 
Suursaaren taistelu entistä 

aseveljeä vastaan sai suunnitte-
lematta strategiset mittasuhteet  
punnittaessa suomalaisten suh-
tautumista Neuvostoliiton kanssa 
juuri solmitun aselevon ehtoihin. 
Mannerheimristin ritari, kenraa-
liluutnantti Martti Miettisen ris-
tiriitainen henkilökuva on tuotu 
realistisesti esiin hänelle omis-
tetussa henkilökuvauksessa. 
Myöhempi tutkimus on toden-
nut Miettisen todennäköisesti pe-
lastaneen Suomen miehityksel-
tä hänen käskettyään avata tulen 
saksalaista vastaan Suursaares-
sa 15.9.1944 vastaisena yönä. 

Kirja sisältää useita arkisia 
kuvauksia linnakkeiden rauhan-
ajan elämästä ja sen monipuo-
lisista ongelmista ja ilon hetkis-
tä. Otsikolla ”Meri ottaa oman-
sa” alkava osio kertoo meren ja 
saariston ankaruudesta ja ih-
misen pienuudesta. Perheiden 
sopeutuminen saariston mui-
den asukkaiden, kalastajien, 
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P appapataljoona eli 
21. Erillinen Pataljoo-
na siirrettiin syksyllä 

1939 Kotkan Lohkon reservik-
si Pyhtäälle. Lokakuussa 1939 
Rovaniemen ja Kemin puolivä-
lissä asunut Lauri Hast, kirjoit-
tajan isä, sai parinsadan muun 
lappilaisen kanssa kutsun yli-
määräisiin harjoituksiin.  Kotkan 
ja Pyhtään alueelle siirretty patal-
joona määrättiin linnoitustöihin. 
Kun talvisota syttyi marraskuun 
lopulla, kirjoittajan komppania 
osallistui myös ilmatorjuntateh-
täviin ja vartiointityöhön. Lappi-

laiset kutsuivat itseään Pappa-
pataljoonaksi, sillä heidän kes-
ki-ikänsä oli noin 40 vuotta.

Etelänmiesten hämmen-
nykseksi lappilaiset toimitti-
vat tammikuussa 1940 Pyh-
täälle 9 poroa. Näillä ”salaisilla 
aseilla” helpotettiin varusteiden 
kuljetuksia Kotkan ja Pyhtään 
edustalla olevien saarien kent-
tälinnoitusten välillä. Salainen 
ase hankittiin etelään Lapista 
niin, että sitä ihmeteltiin Meri-
voimien esikunnassakin tyyliin, 
onko tässä perää. Rankin jo pa-
laneen vanhan sotilaskodin sei-
nällä oli aikoinaan yhden Pap-
papataljoonan poron talja.

Pataljoonan 3. komppa-
nia oli mukana myös jäänmur-
taja Tarmon surullisen kuului-
salla sotaretkellä, kun yritettiin 
vallata jäihin juuttunutta vihol-
lisalusta Somerin saaren edus-
talla tammikuussa 1940.  Epä-
onnistuneen retken jälkeen alus 
palasi Kotkaan, jossa joutui vi-
hollisen pommittamaksi. Tarmo 
sai täysosuman, ja 39 aluksen 
miehistön jäsentä kuoli.

Talvisota koveni kovenemis-
taan, ja lappilaispapat komen-
nettiin Pyhtäältä Viipurinlahdel-
le Uuraaseen. Siellä pataljoona 
osallistui Viipurinlahden taiste-
luihin. Hast tovereineen jäi jääl-
tä ryntäävien venäläisten vangik-
si Uuraan Pukinsaaressa. Sota-
vankeus Neuvostoliiton puolella 
päättyi 20. huhtikuuta 1940, ja 
takaisin Suomeen palasi mies, 
joka painoi 45 kiloa.

Kirja perustuu kirjoittajan 
Mauri Hastin sotavankina ol-
leen isän Lauri Hastin muis-
telmiin. Toiseen laajennettuun 
painokseen on lisätty 10 erillis-
tä pataljoonaa koskevaa tarinaa 
(n. 20 sivua).

Kirja on saatavissa mm. 
kustantajalta http://www.vaylakir-
jat.fi, 0400 560 605, hintaan 25 
€.  Kirjoitushetkellä kirja oli alen-
nuksessa hintaan 8 € osoittees-
sa https://www.booky.fi.

Ove Enqvist
Osittain Kymen Sanomien 
kirjoituksen 28.12.2011 pohjalta.

Pappapataljoona
(laajennettu 2. painos)
Hast, Mauri
Väylä-Yhtiöt Oy, 2014, 223 sivua
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K eväällä 2014 järjes-
tettiin tutkijaseminaa-
ri Riilahden taistelus-

ta, josta oli kulunut 300 vuot-
ta. Seminaariin osallistui tutki-
joita Suomesta, Ruotsista, Sak-
sasta ja Venäjältä. Esitelmät on 
nyt koottu kirjaksi. Kirja sisältää 
seuraavat kirjoitukset:
 – Nils Erik Willstrand & 

Kasper Westerlund:  
Inledning

 – Lars Ericson Wolke:  
Linjeskepp, galärer och 
brigantiner. Kriget till sjöss 
1700–1721

 – Aarni Lehti: Synpunkter 
på kustoperationerna mel-
lan Lappvik och Rilax

 – Pavel A. Krotov: Slaget vid 
Hangö udd 1714: forsk-
ningens huvudsakliga re-
sultat och framtidsutsikter

 – Göran Eriksson: Var äg-
de drabbningen egentli-
gen rum?

 – Christer Kuvaaja: Rilaxsla-
gets följder

 – Martin Hårdstedt: Att tol-
ka och förstå ett slag 
och dess betydelse. Den 
svenskspråkiga historie-
forskningen och slaget vid 
Rilax den 27 juli 1714

 – Johanna Wassholm: Stor-
slagen seger eller ärofullt 
nederlag? Slaget vid Ri-
lax1714 i svensk, rysk och 
finsk historiekultur

 – Margareta Matović: Hjäl-
ten från slaget vid Rilax, 
Matija Zmajević (1681–
1735)

 – Joachim Krüger: Sjöslaget 
vid Wittow/Rügen 1712 ur 
ett historiskt och arkeolo-
giskt perspektiv
Tryckta källor och litteratur

Vaikka kirja ei ehkä sovi ai-
noaksi Riilahden taistelua käsit-
televäksi teokseksi niin jos vain 
yksi teos pitäisi valita, tämä täy-
dentää hyvin aikaisempia teoksia 
ja on siinä mielessä hankkimisen 
arvoinen. Erikoisuutena voi mai-
nita, ettei viimeistä sanaa ilmei-
sesti vieläkään ole sanottu siitä, 
missä taistelu tarkalleen tapahtui.

Kirjan hinta on noin kustan-
tajan ilmoituksen mukaan noin 
38 €. Akateeminen kirjakauppa 
pyytää siitä 39,90 €.

Ove Enqvist

Stor seger 
– litet nederlag? Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714
Nils Erik Willstrand & Kasper Westerlund (toim.)
Åbo Akademis bibliotek, Meddelanden från Sjöhistoriska institutetet vid Åbo Akademi. 211 sivua
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S inisen Reservin ja MP-
K:n liput osallistui-
vat aamun paraatikat-

selmukseen ja Sininen Reservi 
vastasi seppeleenlaskusta Mii-
nanraivaajien monumentilla (kts. 
erillinen juttu sivulla 50). Vuosi-
päivää edeltäneenä päivänä pi-
dettiin alusparaati, joka Sinisen 
Reservin puolesta tarjosi mah-
dollisuuden esitellä sekä uutta 
että vanhempaa kalustoa. Lin-
nakeveneperheen uusin jäsen, 
m/s Gyltö, osallistui paraatiin si-

saraluksensa, m/s Kuivasaaren, 
kanssa. Kolmas reserviläisalus 
mukana oli m/s Kilstar – kaikki 
kolme entisiä Merivoimien aluk-
sia. Itse juhlapäivänä m/s Gyl-
tö kastettiin perinteisin menoin. 
Aluksen kummi, Monika Ehr-
nrooth, toivotti vettä kölin alle 
Nylands Brigads Gilletin uudelle 
koulutusalukselle. Juhlayleisössä 
bongattiin sekä Merivoimien ko-
mentaja että entinen puolustus-
ministeri Elisabeth Rehn. Linna-
keveneitä on nyt neljä kappaletta 
reserviläiskäytössä, Sinisen Re-

Sininen Reservi 
vuosipäivän vietossa

Tapahtum
at

Reserviläisten aktiivinen osallistuminen Merivoimien vuosipäivän viettoon on itses-

tään selvä asia. Tänä vuonna Helsingissä vietetty vuosipäivä tarjosi sekä perinteis-

tä että uutta ohjelmaa.

Robin Elfving
Komentajakapteeni res; Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

mika kuutti

mika kuutti

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen vastaanottaa 
merivoimien alusparaatin 8.7.2015, Olympiaterminaalin ja Klippanin 
välisessä kapeikossa Helsingissä.

Nylands  Brigads GIllet ry:n puheenjohtaja Berndt Erhnrooth ja kummi 
Monika Ehrnrooth linnakevene Gyltö:n luovutustilaisuudessa.
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servin jäsenyhdistyksillä. Venei-
den omistaja on MPK ja veneitä 
käytetään pääosin MPK:n Meri-
puolustuspiirin kursseilla. Gyltö, 
Kuivasaari ja Kilstar olivat juhla-
liputettuina, ja avoimina yleisölle, 
Kauppatorin rannassa koko vuo-

sipäivän ajan. Sekä Sininen Re-
servi että Meripuolustuspiiri osal-
listuivat myös esittelykentän ta-
pahtumiin, mm. Rannikkojääkä-
rikillan kajaakeilla ja MPK:n me-
renkulun simulaattoreilla.

Juhlapäivän päätteeksi Sini-

sen Reservin järjestämä iltajuhla 
vietettiin Suomenlinnan Upsee-
rikerhon perinteikkäissä tilois-
sa. Linnakeveneet osallistuivat 
yli 100-päisen juhlayleisön kul-
jetuksiin Suomenlinnaan. Paikal-
la oli sekä aktiivireserviläisiä et-
tä Merivoimien henkilökuntaa. 
Sinisen Reservin pitkäaikainen 
toimija Reima Mäkeläinen vas-
taanotti jo lokakuussa myönne-
tyn Sinisen Reservin Ansioris-
tin kontra-amiraali Kari Takasel-
ta. Prikaatikenraali Asko Kilpi-
nen valotti upseerikerhon histo-
riaa. Laulu raikui pöydissä ja Lai-
vaston Soittokunnan varusmie-
sorkesteri vastasi tanssimusiikis-
ta. Hieno päätös ohjelmarikkaal-
le ja hienolle päivälle!

mika kuutti

mika kuutti

MPK:n linnakeveneet Kuivasaari ja Gyltö kauppatorin laiturissa Helsingissä.

Juhlaväkeä Suomenlinnan Upseerikerholla Sininen Reservi ry:n 
järjestämässä iltajuhlassa.
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Merivoimat juhli vuosipäiväänsä 
komeasti Helsingissä
Merivoimat juhli vuosipäiväänsä 9. heinäkuuta Helsingissä. Alukset saapuivat juhla-

paikalle Eteläsatamaan komeasti laivastoparaatissa jo edellisenä päivänä. Aurinkoi-

nen sää ja yleisölle avoinna olevat sota-alukset houkuttelivat paikalle satoja ihmisiä. 

Leeni Pellinen
Leeni Pellinen toimii tiedottajana Merivoimien esikunnassa.

Tapahtum
at
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P orilaisten marssi ka-
jahti komeasti Laivas-
ton soittokunnan soit-

tamana heti aamukahdeksalta 
juhlallisen lipunnoston merkik-
si Lyypekinlaiturilla Helsingin 
Eteläsatamassa. Lipunnoston 
ja paraatikatselmuksen yhtey-
dessä merivoimien komentaja, 
kontra-amiraali Kari Takanen pi-
ti juhlapuheensa, jossa hän ko-
rosti merivoimien korkeaa toi-

mintavalmiutta merialueillam-
me vuoden jokaisena päivänä. 

Takasen mukaan meripuo-
lustuksen kehittäminen on pitkä-
jänteistä työtä ja sen tavoite on 
varmistaa riittävä meriliikenteen 
suojaamis- ja hyökkäysten tor-
juntakyky. Nykyisen pääminis-
teri Juha Sipilän johtama halli-
tus tekee päätöksen laivue 2020 
-hankkeen toteuttamisesta vielä 
tämän hallituskauden aikana. 

 – Uudella laivueella varmis-
tetaan merivoimien tehtävien to-
teuttaminen 2050-luvulle asti.  
Tänä vuonna käynnistyy Pan-
sio-luokan miinalauttojen perus-
korjaus ja parhaillaan valmistel-
laan Hamina-luokan ohjusvenei-
den laajaa peruskorjausta, kertoi 
Takanen juhlapuheessaan. 

Takanen mainitsi uudet Je-
hu-luokan maihinnousuveneet 
esimerkkinä rannikkojoukkojen 

Puolustusvoimat
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Merivoimien ansioristit jaettiin ensimmäisen kerran

M erivoimien ansio-
rististä ja sen nau-
hasta kuvastuu pe-

rinteinen merivoimien sininen 
väri. Perinteisestä ankkuri-lei-
jonasta ansioristin kantaja tun-
nistetaan merivoimien ansioista 
palkituksi. Merivoimien ansio-
ristiä kannetaan nauhassa mui-

den kunniamerkkien tapaan. 
Merivoimien ansioristin myön-
tää Merivoimien komentaja an-
sioristitoimikunnan esityksestä. 
Puolustusvoimain komentaja on 
23.3.2015 hyväksynyt Merivoi-
mien ansioristin kannettavaksi 
sotilas- ja virkapuvussa.

materiaalisen valmiuden paran-
tamisesta. Jehu oli vuosipäi-
vänä ensimmäistä kertaa esil-
lä yleisölle. 

– Meidän on uuden väli-
neistön lisäksi kehitettävä myös 
henkilöstön osaamista sekä 
joukkojen käyttö- ja toiminta-
periaatteita. Jokaisen palkat-
tuun henkilöstöön kuuluvan, 
varusmiehen ja reserviläisen se-
kä vapaaehtoiseen meripuolus-
tukseen osallistuvan työ on tär-
keää. Uskon, että vahvat meri-

voimaperinteemme, yhteishenki 
ja osaaminen vievät merivoimia 
myötätuulessa eteenpäin, Taka-
nen sanoi. 

Alukset kiinnostivat 

Aamun juhlallisuuksien jälkeen 
oli vuorossa näyttelyalueen ra-
kentaminen ja kaluston asetta-
minen näyttelykuntoon. Porttien 
aukeamisen jälkeen Lyypekin- 
ja Pakkahuoneenlaiturit täyttyi-
vät tasaisesta ihmisvirrasta. 

Myös testikäytössä ole-

va Rauma-luokan ohjusvene 
Naantali saapui Helsinkiin viet-
tämään vuosipäivää. Testauk-
sissa Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos selvittää peruskorjauk-
sen jälkeen ilmenneiden vaurioi-
den korjauksia, ja testien perus-
teella voidaan tehdä päätös väli-
aikaisen ajokiellon päättämises-
tä. Ohjusvene Naantalin edus-
talla riitti kuhinaa ja yleisö joutui 
jonottamaan päästäkseen tutus-
tumaan alukselle. 

Aurinkoinen sää piti huo-
len siitä, että koko päivän ajan 
riitti yleisöä alueella. Iltapäivällä 
oli vuorossa suunnitellut ohjel-
manumerot, kun ohjusvene Ha-
mina esitteli omaa aseistustaan 
satama-altaassa ja alusten mie-
histöjen välinen köydenveto kisa 
käytiin Lyypekinlaiturilla. Vah-
vimmat vetäjät löytyivät Miina-
lautta Porkkalan miehistöstä. 

Merivoimien vuosipäivää 
vietetään Ruotsinsalmen toi-
sen meritaistelun vuosipäivä-
nä. Ruotsinsalmen toisen me-
ritaistelun 9. heinäkuuta 1790 
kävivät Ruotsin ja Venäjän lai-
vastot. Ensi heinäkuussa Meri-
voimat viettää vuosipäiväänsä 
Raaseporissa. 

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat

Jurmot osallistuivat vuosipäivään liittyviin kuljetustehtäviin. Taustalla 
ohjusvene Hamina valmistautuu toimintanäytökseen
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Merivoimien vuosipäivänä 9. heinäkuuta 2015 Merivoimien komentaja,  
kontra-amiraali Kari Takanen myönsi ensimmäiset merivoimien ansioristit 
seuraaville henkilöille ja sidosryhmien edustajille: 

 – Sotamuseo (nro 1) , soljella,  
pysyvästi säilytettäväksi 

 – Merivoimien esikunta
 – Laivaston soittokunta
 – pääkonsuli Kai Hietarinta
 – kommodori (res) Jaakko Tikka
 – komentajakapteeni Patrick Hakalax, 

Merivoimien esikunta
 – ylikersantti Mikko Vähätalo ,  

Merivoimien esikunta
 – insinöörikomentajakapteeni  

Jussi Malmberg. Merivoimien esikunta
 – lääkintäkommodori Kai Parkkola  

(soljella), Merivoimien esikunta
 – kapteeniluutnantti Jenni Bäck,  

Uudenmaan prikaati

 – komentaja Ismo Korhonen,  
Rannikkoprikaati

 – henkilöstösuunnittelija Minna Lehto, 
Rannikkoprikaati

 – kapteeniluutnantti Patrik Hämälainen, 
Rannikkolaivasto

 – komentajakapteeni Heikki Vierelä,  
Rannikkolaivasto

 – kapteeniluutnantti Tuomas Syvänen, 
Merisotakoulu

 – insinöörikomentajakapteeni Jari Hörkkö, 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos,  
merijärjestelmäosasto

 – kommodori Erkki Mikkola,  
Puolustusministeriö

Puolustusvoimat

Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Kari Takanen tarkasti joukot vuosipäivänä.

49Rannikon Puolustaja 3 | 2015



T eksti muistomerkin kyl-
jessä kertoo yksinkertai-
sesti vaarallisen tarinan: 

”1944 – 1952  Suomen meri-
alueella oli yli 60.000 miinaa. 
Raivaukseen osallistui 2000 
miestä ja 200 alusta. Raivauk-
sessa kaatui 28 ja vammautui 
35 miestä.” Merivoimien vuo-

sipäivän viettoa suunnitellessa 
päätettiin, että Sininen Reser-
vi huolehtii kunnianosoitukses-
ta miinanraivaajille. Juhlapäivä-
nä Merisotakoulu asetti kunni-
avartion monumentille, Helsin-
gin Laivastokilta asetti lippunsa 
ja tämän päivän miinanraivauk-
sen huippua edustavan 4. Mii-

nantorjuntalaivueen johto saa-
pui myös paikalle. Tärkeintä oli 
kuitenkin, että yleisössä oli mu-
kana kymmenisen miinanrai-
vaajaveteraania. Seppeleen las-
ki alikersantti Miro Koivisto Mi-
To Purunpäästä, yhdessä Hel-
singin Miinanraivaajakillan pu-
heenjohtajan, Erik Erweksen, ja 

Miinanraivaajia muistettiin 
vuosipäivänä

Robin Elfving
Komentajakapteeni res; Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja

Tapahtum
at

Helsingin Katajanokalla sijaitsee yksinkertainen muistomerkki, jalustalle nostettu 

merimiina. Monumentti muistuttaa meitä miinanraivaajista, jotka jatkosodan päätyt-

tyä saivat tehtäväkseen palauttaa meriväyliemme turvallisuuden. Työ oli vaarallista 

ja aluskalusto alkeellinen.

mika kuutti

Kutsuvieraat ja Helsingin Laivastokillan lippuryhmä Katajanokalla seppeleenlaskutilaisuudessa.
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Sininen Reservi ry:n puheenjoh-
tajan, Robin Elfvingin, kanssa. 
Näin kunnianosoitukseen yhdis-
tyivät varusmies, veteraani ja re-
serviläinen, osoituksena maan-
puolustuksemme jatkumosta 
sukupolvesta toiseen. 

Seppeleenlaskun jälkeen 
Erik Erwes kiitti miinanraivaa-
jien puolesta huomionosoituk-
sesta ja mainitsi erikseen, että 
veteraanien työn huomioiminen 
lämmittää sitäkin enemmän kun 
elettiin monta vuosikymmentä 
sotiemme jälkeen ilman että 
näistä asioista puhuttiin, saa-
tikka työstä kiitettiin. Miinan-
raivauksessa Erwes oli muka-
na 1946-47 Suomenlahdella, 
osastossa, jossa olivat raiavaa-
jina mm. entiset yhteysalukset 
Porkkala, Pukkio ja Pansio. Ra-
distina toiminut Erwes koki ke-
sällä 1947 raivauksen riskit lä-
heltä kun kolme miestä jou-
tui purkamaan pintaan tullut-
ta miinaa soutuveneestä käsin. 
Kokeneet miinamiehet meneh-
tyivät kun miina räjähti ja lä-
hetti painealtonsa yli laivueen. 
Erik Erwes on johtanut Helsin-
gin Miinanraivaajakiltaa yli 18 
vuotta ja hän oli aloitteenteki-
jänä runsaat kymmenen vuot-
ta sitten kun Katajanokan mo-
numentti pystytettiin.

Toinen monumentin pys-
tyttämisen taustavaikuttajista 
oli merikapteeni Harry Frans-
man. Sodan aikana sotilaspoi-
kana toiminut Fransman kertoo, 
että hänet komennettiin miinan-
raivaukseen varusmiespalveluk-
sensa loppupuolella. Meripääl-
lystöksi opiskellut Fransman sai 
”Kuha 17” -raivaajan päällikkyy-

den. Kuha-luokkaa rakennettiin 
18 kpl vuosina 1941-46 ja kak-
si niistä tuhoutui raivaustehtä-
vissä. Kuhalla oli 20 mm. Mad-
sen-keulatykki ja aluksen up-
pouma oli 18 t. Fransman muis-
telee, että Kuhalla oli miehistö 
ja miinanraivaus suoritettiin pa-
reittain, kalusto viritettynä alus-
ten välille. Kotiutuessaan tehtä-
västään itäisellä Suomenlahdel-
la Fransman saattoi todeta, et-
tä Kuha 17 oli säästynyt onnet-
tomuuksilta, mutta hän ei sil-
loin aavistanut, että toinen vaa-
rallinen tehtävä odottaisi häntä 
vuosikymmenten päässä. Alus-
päällikkönä toiminut Fransman 
kutsuttiin 1970-luvun alussa n. 
1400 DWT:n lastialuksen pääl-
liköksi. Yxpilassa alus lastat-
tiin Puolustusvoimien vanhen-
tuneilla räjähteillä ja ammuksil-
la. Lastissa oli sekä pienkalipe-
rista että järeämpääkin tavaraa. 
Toimintaa valvoi tykistöupseeri. 
Lasti toimitettiin Atlantille, Irlan-

nin länsipuolelle, jossa se kipat-
tiin meren syvyyksiin. Ympäris-
tönsuojelusta ei tuolloin paljoa-
kaan ymmärretty eikä toimintaa 
säädelty niin kuin nykyään. Pur-
ku tapahtui kääntämällä laatikot 
puomien avulla laidan yli, jol-
loin lastin solmu nykäistiin au-
ki ja lasti upposi. Merenkäynti 
Atlantilla saattoi vaikeuttaa ope-
raatiota ja kerran ammuslaatik-
ko purkautuikin kannelle, on-
neksi räjähtämättä. Näin Fran-
sman vielä kerran palveli vaa-
rallisessa tehtävässä mutta näi-
tä ”ammuskeikkoja” muistelles-
sa häntä lähinnä harmittaa, et-
tä niistä ei maksettu minkään-
laista vaarallisen työn lisää. Elä-
kepäiviään Helsingissä ja Ahve-
nanmaalla viettävä Harry Fran-
sman osallistuu aktiivisesti Hel-
singin Miinanraivaajakillan toi-
mintaan. Miinanraivaajien vaa-
rallisesta työstä muistuttaa yh-
teensä 7 muistomerkkiä ranni-
kollamme. 

mika kuutti

Seppelettä laskemassa puheenjohtajat Erik Erwes, Robin Elfving  
ja alikersantti Miro Koivisto
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C JSE15-harjoituksessa 
(Combined Joint Staff 
Exercise) skenaario-

na on YK:n mandaatilla toimi-
va kriisinhallintaoperaatio, jossa 
toimijoina ovat mm. YK ja NA-
TO. Harjoituksen pääkohderyh-

minä ovat operatiivinen esikun-
ta sekä maa-, meri-, ilma-, huol-
to- ja erikoisjoukkokomponent-
tien esikunnat.

Suomalaisesta näkökul-
masta pääasialliset kohderyh-
mät harjoituksessa olivat Maan-

puolustuskorkeakoulun opiske-
lijat esiupseeri- ja yleisesikun-
taupseerikursseilta sekä SFN-
TG staff (Swedish-Finnish Naval 
Task Group, staff=  esikunta). 

SFNTG on suomalais-ruot-
salaisen vision mukainen yh-

Suomalais-ruotsalaista yhteistyötä merellisissä harjoituksissa

Monikansallinen  
CJSE-harjoitus Ruotsissa

Markus Mattila
Kapteeniluutnantti Markus Mattila.

Rannikkolaivaston esikunnan henkilöstöä osallistui Ruotsin puolustusvoimien ja 

Ruotsin maanpuolustusyliopiston yhteistoiminnassa järjestämään monikansalliseen 

CJSE15-harjoitukseen 13. - 23.4.2015.

Merkinantoa alukselta toiselle.
magnus JiRlind / Ruotsin Puolustusvoimat.

Tapahtum
at
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teisprojekti, joka tähtää valvon-
ta- ja tiedustelutehtäviin kyke-
nevän task group -tason lai-
vasto-osaston perustamiseen. 
Alustava operaatiokyky (IOC, 
Initial Operational Capability) 
on tavoitteena vuonna 2017 ja 
täysi operaatiokyky (FOC, Full 
Operational Capability) vuonna 
2023. CJSE-15 on osa tähän ta-
voitteeseen liittyvää harjoitusko-
konaisuutta.

Harjoitus toteutettiin Ruot-
sissa usealla paikkakunnalla. 
Merellinen komponentti oli si-
joitettuna Karlskronaan. SFN-
TG toimi sille myös muissa har-
joituksissa nimetyllä aluksel-
la, HSWMS Carlskronalla, joka 
tarjosi hyvät puitteet esikunnan 
toiminnalle.

Osa laajempaa 
kokonaisuutta

SFNTG staff koostuu suoma-
laisesta ja ruotsalaisesta hen-
kilöstöstä. Suomalaisen henki-
löstön rungon muodostaa Ran-
nikkolaivaston esikunnan opera-
tiivisen osaston henkilöstö vah-
vennettuna henkilöstöllä jouk-
koyksiköistä sekä muista jouk-
ko-osastoista.

Osana harjoituksen tavoit-
teita oli saada esikunnalle ko-
kemusta yhteistoiminnasta ja 
toimintatavoista, joita voitaisiin 
hyödyntää toukokuussa järjeste-
tyssä FINSWE EX15-harjoituk-
sessa. Tässä onnistuttiin mai-
niosti, ja esikunnan onnistui pa-
nostaa käynnissä olevan harjoi-
tuskehyksen lisäksi myös jatkon 
kannalta oleellisiin asiakirjoihin 
ja suunnitelmiin.

Tavoitteena 
toimintatapojen 
vakiinnuttaminen

Osa suomalais-ruotsalaises-
ta esikunnasta oli jo entuudes-
taan toisilleen tuttuja, sillä sa-
maan harjoituskokonaisuuteen 
liittyi jo viime vuonna Suomes-
sa pidetty NOCO 2014-harjoi-
tus. Myös tuolloin esikunta toi-
mi samalla aluksella, HSWMS 
Carlskronalla. 

Esikunnan toiminnan kan-
nalta on hyödyllistä, mikäli pää-
osa henkilöstöstä pysyy samana 
ainakin muutamien harjoitusten 
ajan. Näin esikunnan toiminta 
kehittyy, ja kyetään luomaan 
vakiintuneita, hyväksi havait-
tuja ja komentajan tahdon mu-
kaisia toimintamalleja. Toimin-
tamallit kootaan ja kirjataan yh-
deksi kokonaisuudeksi, esikun-
taohjeeksi (Staff SOP, Standard 
Operating Procedure).

CJSE-harjoituksessa saa-
tiin luotua alustava esikuntaoh-
je, jota käytetään ja kehitetään 
edelleen FINSWE EX15 -har-
joituksessa. Tavoitteena on, et-

tä vuonna 2016 saadaan vii-
meisteltyä esikuntaohje SFNT-
G:n käyttöön.

Kohti tulevia harjoituksia

CJSE antoi osallistuneelle henki-
löstölle hyvää praktiikkaa viesti-
liikenteestä, käskyjen ja raport-
tien laadinnasta, tilannekatsa-
usten pitämisestä sekä yleises-
ti toiminnasta kansainvälisessä 
esikunnassa. Harjoitusskenaa-
rion tempo oli suhteellisen ma-
tala, joten kyettiin keskittymään 
sisäisiin toimintamalleihin ja ru-
tiinien muodostamiseen.

Kokonaisuudessaan CJSE 
palveli esikunnan osalta hyvin 
SFNTG:n vision mukaista kehi-
tystä. Harjoitus on Rannikkolai-
vaston ohjelmassa myös tulevi-
na vuosina.

CJSE:ssa luotuja toimin-
tamalleja ja esikuntatuotteita 
päästiin harjoittelemaan laajal-
la suomalaisista ja ruotsalaisista 
sota-aluksista koostuvalla har-
joitusjoukolla myöhemmin tou-
kokuussa pidetyssä FINSWE EX 
-harjoituksessa.

Sukellusveneen torjuntaa FINSWE EX 2015 -harjoituksessa.

magnus JiRlind / Ruotsin Puolustusvoimat.

53Rannikon Puolustaja 3 | 2015



Nina Soini
Nina Soini toimii tiedottajana Rannikkolaivaston esikunnassa.

Merellinen taisteluryhmä 
yhteisharjoituksessa
Merivoimat toteutti yhdessä Ruotsin merivoimien kanssa FINSWE EX 2015 -har-

joituksen 19. - 29.5.2015. Harjoitus perustui Ruotsin ja Suomen merivoimien vi-

sioon yhteisestä merellisestä taisteluryhmästä vuonna 2017: SFNTG, Swedish 

Finnish Naval Task Group.

H arjoitukseen osallis-
tui yhteensä 15 suo-
malaista ja ruotsalais-

ta alusta. Tässä harjoitukses-
sa toimittiin Suomen ja Ruot-
sin aluevesien lisäksi kansain-
välisillä merialueilla. Harjoituk-
sen johtoesikuntana oli Meri-
voimien esikunta, ja taisteluryh-
mää johti Rannikkolaivaston ko-

mentaja kommodori Timo Hir-
vonen. Taisteluryhmän esikunta 
toimi merellä ruotsalaisella HMS 
Carlskronalla. 

Taisteluryhmä pitää sisällään 
yhteisen esikunnan, pintatorjun-
nan taisteluosaston, miinantor-
junnan taisteluosaston, amfibio-
taisteluosaston ja huoltoyksikön. 
Amfbiotaisteluosasto ei tosin ol-

lut mukana tässä harjoituksessa.
Pintataisteluosaston johto-

aluksena toimi MLC Uusimaa 
ruotsalaiskomennossa. Miinan-
torjuntataisteluosastoa puoles-
taan johti suomalainen komen-
taja Kristian Isberg ruotsalaisel-
ta HMS Trossöltä. Myös suoma-
lais-ruotsalainen huoltoyksikkö 
oli suomalaiskomennossa. 

Ruotsalaiseen Visby-luokkaan kuuluu viisi korvettia, joista tässä kuvassa HMS Karlstad.

magnus JiRlind / Ruotsin Puolustusvoimat.

Tapahtum
at
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vat aseet ovat käsisyvyyspom-
mi, syvyyspommi ja sukellusve-
neentorjuntatorpedo. 

– Menetelmät sukellus-
veneiden torjuntaan eivät juu-
ri eroa toisistaan Suomessa ja 
Ruotsissa. Mutta on tärkeää, et-
tä harjoittelemme yhdessä saa-
vuttaaksemme yhteisen merel-
lisen taisteluryhmän vuonna 
2017, sanoi Joakim Backman, 
HMS Helsingborgin päällikkö.

– Kun havainto on saatu, 
tärkeintä on päästä nopeas-

ti paikalle väylien sulkemisek-
si ja etsintäalueen rajaamisek-
si. Jos käytettävissä on useam-
pia sukellusveneentorjuntaky-
kyisiä yksikköjä, onnistumisen 
mahdollisuus kasvaa. Yksiköt 
voivat olla esimerkiksi taiste-
lualuksia tai helikoptereita, ker-
toi Backman.

Sukellusveneentorjuntaosio 
tekstistä on käännös Ruotsin 
merivoimien 4. Meritaistelulaivueen 
tiedotuspäällikkö Magnus Jirlindin 
tekstistä.

Sukellusveneentorjuntaa

Harjoituksessa toteutettiin myös 
sukellusveneentorjuntavaihe. 
Sukellusveneentorjunta käsit-
tää tiedustelun, paikantamisen 
ja hyökkäyksen sukellusvenet-
tä kohti. 

FINSWE EX-harjoituksen 
sukellusveneentorjuntavaihees-
sa alusten tehtävänä oli löytää 
Tukholman saaristossa piileske-
levä sukellusvene. Sukellusvene 
pakotetaan pintaan aseilla, jos 
tilanne niin vaatii. Käytössä ole-

Kommodori Timo Hirvonen johti taisteluryhmää ruotsalaisella HMS Carlskronalla. magnus JiRlind / Ruotsin Puolustusvoimat.
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K ranaatinheitinkomp-
panian kalustona ovat 
120 mm vedettävät, 

raskaat kranaatinheittimet, joi-
den kantama on noin 7 kilomet-
riä. Komppaniaan kuuluu neljä 
tulijoukkuetta, joissa kaikissa on 
kolme kranaatinheitintä sekä ko-
mentojoukkue ja huoltojoukkue. 
Komppania ampuu pääosin Syn-

dalenissa, yleensä kahden - kol-
men tulijoukkueen voimin, sekä 
pyrkii vuosittain osallistumaan 
valtakunnallisiin tykistön ampu-
maharjoituksiin yhdessä maa-
voimien kranaatinheitinkomp-
panioiden (4 kpl) kanssa.

Vuoden 2014 keväällä 
osoittivat Uudenmaan prikaa-
tin KRHK:n putket kohti Maa-

voimien vaikuttamisharjoitus-
ta Rovajärvellä, jossa perintei-
seen tapaan järjestetään kaksi-
viikkoisen harjoituksen puoles-
sa välissä koulutustason mittau-
sammunnat, eli nk. Tykistöken-
raali V-P Nenosen tulenaloitus-
kilpailu. Muutaman vuoden vii-
meisen sijan jälkeen yllätti me-
rivoimien kranaatinheitinkomp-
pania kaikki, jopa Karjalan pri-
kaatin AMOS-KRHK:n, ja voit-
ti ylivoimaisesti koulutustason 
mittauksen.  Voitto Rovajärvel-
lä poiki Uudenmaan prikaatin 
KRHK:lle myös Merivoimien ko-
mentajan myöntämän Merivoi-
mien Ritarinmaljan 6.12.2014. 
Kranaatinheitinkomppanian va-
rapäällikkö, luutnantti Joakim 
Borgar palkittiin myös Uuden-
maan prikaatin Vuoden koulut-
tajana 2014.

Toukokuussa 2015 oli jäl-
leen aika koota kaikki Puolus-
tusvoimien tykistöyksiköt Ro-
vajärvelle Maavoimien vaikut-
tamisharjoitukseen. Merivoimia 
harjoituksessa edustivat jälleen 

Uudenmaan prikaatin

Kranaatinheitinkomppanialla
menestyksekäs vuosi takana

KRHK:n päällikkö, kaptl Jenni Bäck sylissään Merivoimien Ritarinmalja ja 
varapäällikkö, luutnantti Joakim Borgar, sylissään Tykistön tarkastajan 
luovuttavama KRHK:n koulutustasonmittauspalkinto.

Uudenmaan prikaati vastaa merivoimien kranaatinheitinkomppanioiden sekä kevyiden 

kranaatinheitinjoukkueiden kouluttamisesta. Uudenmaan prikaatissa koulutukses-

ta vastaa Tammisaaren rannikkopataljoonan Kranaatinheitinkomppania. Komppanian 

päällikkönä on viimeiset kolme vuotta toiminut kapteeniluutnantti Jenni Bäck.

Jenni Bäck
Kaptl Jenni Bäck

Tapahtum
at

JääkäRi albin sågfoRs / uudPR
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Uudenmaan prikaatin KRHK 
sekä Aliupseerikoulun tulen-
johtolinjan oppilaat. Koulutus-
tason mittaus oli tänä vuon-
na tiukkaakin tiukempi, ja Uu-
denmaan prikaatin KRHK pa-
ransi viime vuoden voittopis-
temääräänsä lähes 200:lla 
pisteellä. Varusmiehet olivat 
antaneet kaikkensa ja hieman 
lisää, ja se riitti tälläkin kertaa.

Uudenmaan prikaatin 
KRHK otti voiton kotiin toi-
sen kerran putkeen. Molem-
pina vuosina kokoonpanossa 
oli kaksi tulijoukkueellista jouk-
kotuotettavia varusmiehiä sekä 
yksi tulijoukkue aliupseerikou-
lun kranaatinheitinlinjan op-
pilaita. Tulenjohtosuorituksis-
ta vastasivat Aliupseerikoulun 
tulenjohtolinjan oppilaat yh-
dessä linjanjohtajansa kanssa.

Menestyksemme salai-
suus ja yksikömme selkäran-
ka ovat rautaiset, ammattitai-
toiset ja motivoituneet kou-
luttajat, jotka saapumiseräs-
tä toiseen antavat kaikkensa 
työnsä ja varusmiesten eteen. 
Henkilöstövajeesta ja vajaa-
vaisesta varustuksesta huoli-
matta meillä on suorituskykyä 
ja tahtoa näyttää muille. Olen 
todella ylpeä omasta henki-
lökunnastani sekä varusmie-
histämme, etenkin aliupsee-
rioppilaista. Erityisesti haluan 
nostaa esille varapäällikköni 
luutnantti Joakim Borgarin, 
joka on valtakunnallisella ta-
solla yksi aselajimme kärki-
osaajista.

Ove Enqvist

K enraali Hannes Igna-
tiuksen kadettisäätiö 
palkitsee vuosittain 

suomalaisten kadettiupseerien 
tekemiä teoksia. Katajanokan 
kasinolla 28.4.2015 pidetys-
sä jakotilaisuudessa meripuo-

lustuksen palkitut olivat Ove 
Enqvist, Erkki Marttila, Urho 
Myllyniemi ja Heikki Tiilikai-
nen. Ove Enqvist palkittiin li-
säksi kunniapalkinnolla pitkä-
aikaisesta kirjallisesta tuotan-
nosta.

Kenraali Hannes Ignatiuksen 

kadettisäätiö 
jakoi stipendejä

Ove Enqvist vastaanotti palkintonsa.

Heikki Tiilikainen.

maRko vaRama

ove enqvist

Tapahtum
at
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Y hdistys päätti tuoda 
uuden toimintamuo-
don jo 1960-luvulla 

Merivoimien kanssa alkaneelle 
yhteistyölle. Merireserviläiset ry 
kehitti konseptin aliupseeriop-
pilaille suunnatusta toiminta-
päivästä. Tavoitteena oli saada 
aliupseerioppilaat kilpailemaan 
sotilaallisissa rastitehtävissä re-
serviläisten ohjauksessa. Lo-
pulliseksi ajatukseksi jalostui 
toteuttaa oppilaille reserviläis-
ten johtama herrasmieskisa, jo-
ka sisältää toiminnallisia rasteja.

Yhdistyksen edustajat esit-
telivät alustavan toteutussuun-
nitelman aliupseerikoulun joh-
tajalle, kapteeniluutnantti Mar-
ko Kaipialle. Hän piti suunnitel-
maa hyvänä ja kannusti yhdis-
tystä jatkamaan suunnittelutyö-
tä. Kaipian pyynnöstä AUK:n 
oppilaskunta sidottiin mukaan 
suunnitteluun ja järjestelyihin. 
Merireserviläiset  suunnitteli ja 
tuotti herrasmieskilpailun sisäl-
lön sekä johti tilaisuuden. Oppi-
laskunta vastasi joukkuejaoista 
ja rinnakkaisohjelmasta.

Tilaisuus alkoi AUK:n joh-
tajan puhuttelulla. Mikäli ei 
aiemmin ollut vielä hereillä, niin 

viimeistään heräsi elokuvasalis-
sa kajahtavaan huutoon ”Hy-
vää huomenta herra kapteeni-
luutnantti!” Ohjelman mukaan 
liikkeelle lähdettiin reserviläistoi-
minnan ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen esittelyllä. Aliup-
seerioppilaat saivat samalla ker-
taa myös perustiedot Merireser-
viläiset ry:stä ja merellisestä re-
serviläistoiminnasta. Esimerk-
kien voimin tulevia reserviläisiä 
kannustettiin mukaan merelli-
seen reserviläistoimintaan. Päi-
vän ajaksi aliupseerikurssi jaet-
tiin kahteen osastoon, toinen 
puolisko osallistui herrasmies-

kilpailuun ja toinen oppilaskun-
nan ohjelmaan. Iltapäivällä, lou-
naan jälkeen osastot vaihtoivat 
paikkaa.

Rannikkoprikaatin aliup-
seerikoulun oppilaille järjeste-
tyn toimintapäivän rasteilla ai-
heina oli sotilaan perustaitoja: 
mm. asekäsittelyä, ensiaputai-
toja, viesti- ja merenkulkutehtä-
viä jne. Rastien toteuttamises-
ta vastasivat reserviläiset, yhdis-
tyksemme jäsenet. 

Kesäkuussa AUK:n oppilail-
le toteutettu päivä oli pilottikokei-
lu. Toimintapäivän kehys on nyt 
havaittu hyväksi, mutta totta kai 

Takaisin 

aliupseerikouluun
Merireserviläiset ry järjesti 13.6. Rannikkoprikaatin aliupseerikoulun oppilaille toi-

mintapäivän Upinniemessä.

Mika Kuutti
Kirjoittaja on yliluutnantti res; Merireserviläiset ry:n johtokunnan jäsen.

Roland alfthan

Tapahtum
at

Aliupseerioppilaat merenkulkurastilla, käytössä meriaiheinen 
maastolaatikko.
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pientä kehittämistä seuraavaa 
kertaa ajatellen tehdään.

Miellyttävää on ollut kuul-
la, että varusmiehet pitivät toi-
mintapäivästä. Aliupseerikou-
lun henkilöstö piti hyvänä, et-
tä toimintarastien aiheet liit-
tyivät kurssin aikana annetta-
vaan koulutukseen. Pohditta-
vaksi jää, voisiko toimintapäi-
vän rastikilpailu olla tulevaisuu-
dessa  AUK:n oppilaille arvostel-
tava osa opintosuoritusta. 

Saamamme myönteisen 
palautteen kannustamana tu-
lemme jatkamaan toimintapäi-
vän toteuttamista. Ilman Meri-
voimien tukea ja aktiivisten jäse-

niemme panosta ei toimintapäi-
vän järjestäminen olisi ollut mah-
dollista. Rannikkoprikaatin Suo-
menlinnan Rannikkorykmentin 
Aliupseerikoulu  toteutti erittäin 
hyvin toiveemme ja tukipyynnöt. 
Lisäksi tapahtumaa tukivat  mer-
kittävästi Reserviläisliitto ja Hel-
singin Seudun Reserviläispiiri. 

Herrasmieskilpailun suorit-
ti 14 aliupseerioppilaista muo-
dostettua joukkuetta. Kilpailun 
voittajaksi nousi joukkue 14, jo-
hon kuuluivat aliupseerioppilaat 
P Karmala, J Saari, S Vairio, J 
Kokkinen, J Pykälistö ja H Koski. 
Toiselle sijalle nousi joukkue 10, 
aliupseerioppilaat J Kilpinen, J Et-

holén, J Aho, R Bergman, L Nie-
minen, W Toropainen ja L Pöllä-
nen. Kolmanneksi sijoittui Jouk-
kue 4, aliupseerioppilaat A Alve, 
M Salminen, T Mäkinen, S Manti-
la, P Mitro ja M Nevalainen. 

Toimintapäivän päätteeksi 
julkaistiin tulokset ja nautittiin 
totta kai munkkikahvit Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen Upin-
niemen Sotilaskodissa.

Oli mukavaa palata päi-
väksi aliupseerikouluun ja näh-
dä tulevien aliupseerien toimin-
taa. Hyvillä mielin voi todeta, 
että taas on kasvamassa osaa-
va aliupseeripolvi. Tästä on hy-
vä jatkaa.

ville mäenPää

Viestirasti meneillään, aiheena lippu- ja vilkkuviesti.
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Jorma Rytkönen
Suomen ympäristökeskus 
RT kerho Johtorengas

L änsi Uudenmaan Pe-
lastuslaitos ja useat vir-
ka-apuviranomaiset jär-

jestivät kesäkuun alussa öljyn-
torjuntaharjoituksen Hankonie-
men alueella. Harjoitusskenaa-
riona oli kuvitteellinen säilölai-
van onnettomuus ulkomerellä. 
Säiliöaluksesta mereen päässyt 
noin 30 000 tonnin öljylautta 
ajelehti tuulen ja merivirtojen 
vaikutuksesta kohti Tvärminnen 
ja Hankoniemen välistä rannik-

koa. Uhkakuva harjoitusta var-
ten tuotettiin Suomen ympäris-
tökeskuksen (SYKE) ja Ilmatie-
teenlaitoksen yhteistyönä.

Harjoitukseen osallistuivat 
Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tos harjoituksen vastuullisena 
järjestäjänä, SYKE, Suomen-
lahden merivartioston Hangon 
merivartioasema, Vartiolento-
laivue, Merivoimien maakun-
tajoukot, Dragsvikin varuskun-
ta, Helsingin pelastuslaitos, Me-

ritaito Oy ja Tammisaari-Inkoo 
-alueen Meripelastusseurat.

Harjoituksen päätavoittee-
na oli testata pelastuslaitoksen 
ennakkopuomitussuunnitelmaa, 
puomittaa suojeltavat alueet ja 
harjoitella operatiivista johtamis-
ta ja toimintoja eri viranomais-
ten ja toimijoiden yhteistyönä. 
Erityisesti harjoituksessa levi-
tettiin noin kahden kilometrin 
verran puomeja mereen, harjoi-
teltiin puomien avulla öljylautan 
pyydystämistä nuottaamalla ja 
keräämällä nuottaan rikastuva 
öljy keräävällä torjuntaveneellä. 
Suomen ympäristökeskus tuotti 
myös harjoituksen johtokeskuk-
siin tilannekuvaa BORIS-2 jär-
jestelmällään (http://www.ym-
paristo.fi/BORIS ). BORIS-tilan-
nekuvajärjestelmän avulla eri 
viranomaiset saivat ajantasais-
ta tietoa öljyvahingosta ja sen 
torjunnan kehittymisestä. 

Pelastuslaitos ja  
maakuntajoukot harjoittelivat 
öljyntorjuntaa Hangossa
Hangon kaupungin eteläpuolisella merialueella järjestettiin öljyntorjuntaharjoitus 1.- 

5.6.2015. Harjoitus näkyi merellä etenkin 2.- 4. kesäkuuta., jolloin harjoiteltiin öljyntor-

juntapuomien sijoittamista ja ankkurointia. Kyseessä oli yhteistoimintaharjoitus, jos-

sa kokeiltiin muun muassa pelastuslaitoksen öljyntorjuntavalmiutta meriolosuhteissa, 

testattiin kaluston soveltuvuutta, harjoiteltiin eri viranomaisten yhteisen tilannekuvan 

muodostamista ja jakamista, rantatiedustelua sekä öljyntorjunnan johtamista.

MERIKJJ:n U-305  ryhtymässä puomin laskuun ulkosaaristossa.

Tapahtum
at

JoRma Rytkönen
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Harjoituksessa Valtion öl-
jyntorjunta-alukset aloittivat ku-
vitteellisen öljyn keräämisen 
avomerellä, ja pelastuslaitok-
sen roolina oli osaltaan ohjata 
ja jarruttaa öljylauttaa, ettei se 
ajautuisi Tvärminnen - Hangon 
väliselle ranta-alueelle.

Viisipäiväisen harjoituksen 
aloituspäivä oli valmistautumis-
päivä, jolloin harjoitusorganisaa-
tiota rakennettiin ja kalustoa siir-
rettiin harjoitusalueelle. Harjoi-
tuksen johtokeskus perustettiin 
Espooseen, jossa sekä johdet-

tiin harjoitusta että koulutettiin 
henkilöstöä. Tilanneseurannan 
välissä kokoonnuttiin saliin ly-
hyisiin tietoiskutyyppisiin koulu-
tustilaisuuksiin, joissa pohdittiin 
rannikon öljyntorjunnan tehtäviä 
operatiivisen torjunnan aikana, 
jatkotoimia, taloutta, resursse-
ja jne... Yhteensä harjoitukses-
sa koulutettiin yli 150 henkilöä. 
Varsinainen operaatioiden johta-
minen harjoitusalueella tapahtui 
Hangon paloasemalle peruste-
tussa TOJEssa, joka miehitettiin 
sekä pelastuslaitosten, SYKEn ja 

reserviläisten avulla.
Joukkojen ja kaluston siir-

tojen, johtokeskusten perusta-
misten ja materiaalinkuljetus-
ten jälkeen harjoiteltiin öljyntor-
juntaa merellä ja vedettiin tor-
juntapuomeja rannikon suojak-
si. Rajavartiolaitoksen helikop-
teri osallistui puomien kuljetuk-
seen merelle. Ilmakuljetukseen 
soveltuvaa puomi oli nk. expan-
di-tyyppistä puomia. 

Harjoituksen aikana koh-
dattiin varsin erilaisia tuuli- ja 
aallokko-olosuhteita. Aluksi har-
joiteltiin hyvissä olosuhteissa au-
ringon paistaessa ja meren olles-
sa lähes tyyni. Myöhemmin koh-
dattiin 15…20 m/s tuuliolosuh-
teita, mikä asetti haasteita puo-
mien käsittelylle ja harjoittelulle.

Rannikkoprikaatin (RPR) 
maakuntajoukkojen reserviläi-
sistä koottua pelastusjoukkuet-
ta koulutettiin tiedustelutehtä-
viin. Vastaavasti RPR:n maa-
kuntajoukko Merikuljetusjouk-

MERIKJJ johtaja ltn Seppo Vihersaari käskyttää joukkoja Upinniemessä ennen harjoitusalueelle lähtöä.

Maakuntajoukkojen tiedusteluryhmä käskynjaossa Russarön linnakkeella.

JoRma Rytkönen

JoRma Rytkönen
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Tiedustelu-UAV palaamassa tukikohtaan.  
Lyhyt video harjoituksessa löytyy YouTubesta:  
https://www.youtube.com/watch?v=LsDUMS-zxRU

ko (MERIKJJ) harjoitteli nuot-
tausta, puomien siirtoa ja ank-
kurointia sekä suoritti materi-
aalin ja joukkojen siirtoa tor-
junta-alueella. MERIKJJ:n vir-
ka-aputehtävä on merellinen öl-
jyntorjunta ja tehtäväkenttä on 
Suomenlahti, tarvittaessa Suo-

men rannikko. Puomien käsit-
telyä ja muita tarvittavia opera-
tiivisia asioita on MERIKJJ:n toi-
mesta viime vuosina harjoiteltu 
tiiviisti.

Tiedustelujoukkoja koulu-
tettiin käyttämään hyödyksi var-
ta vasten öljyntorjuntaan ranni-

kolla kehitettyjä arviointityöka-
luja (mm arviointilomakkeita ja 
nk. SÖKÖ-manuaalissa kuvat-
tuja menetelmiä). Tiedonkeruu-
ta täydennettiin miehittämättö-
mien helikopterin tuottamalla vi-
deo- ja IR-kuva-aineistolla. 

Harjoitus yhdisti erinomai-
sella tavalla erilaisia toimijoita. 
Öljyntorjuntateema mahdollis-
ti useiden osapuolien operatii-
visen kyvyn testaamisen sekä 
mahdollisti erilaisten harjoittei-
den toteuttamisen vaihtelevis-
sa olosuhteissa. Pelastuslaitok-
selle harjoitus antoi näkemystä 
laadittujen ennakkosuunnitelmi-
en toimivuudesta. SYKE:lle har-
joitus toi myös arvokasta näke-
mystä reserviläisjoukkojen mah-
dollisesta käytöstä ympäristöva-
hinkojen torjunnassa.

www.nestorcables.fi

kaapelointiratkaisut
Laadukkaat

kotimaiselta valmistajalta

Valo- ja instrumentointikaapelit
Kupariset telekaapelit

Valokaapeleiden asennustarvikkeet

Valikoimasta löytyy mm. kenttävalo-
kaapelijärjestelmä paikkoihin, joissa 
yhteyksiä tarvitaan nopeasti sekä 
vaatimustason mukaan skaalautuva 
vesistökaapeli FYOHBMP mereen, 
järviin tai jokien ylityksiin.

JoRma Rytkönen
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K ommodori evp. Kai 
Varsio väitteli torstai-
na 11. kesäkuuta so-

tatieteiden tohtoriksi siitä, miten 
hyvin postimerkit sopivat me-
risotataidon dokumenteiksi. Var-
sio käytti tutkimusmateriaalinaan 
omaa ainutlaatuista postimerkki-
kokoelmaansa, joka lienee maa-
ilman suurin sotalaivapostimerk-
kikokoelma, lähes 3 500 sotalai-
vapostimerkkiä. Vastaväittelijöi-
nä olivat professori, eversti Pasi 
Kesseli Maanpuolustuskoulusta 
ja maisteri, RDP (Roll of Distin-
guished Philatelists) Jussi Tuo-
ri. Kustoksena toimi professori, 
kenraalimajuri evp. Vesa Tynk-
kynen Maanpuolustuskorkea-
koulusta. 

Väitöskirja ”Postimerkit me-
risotataidon dokumentteina, Bri-

tannian ja Saksan laivastojen va-
rustelu maailmansotien välisenä 
aikana” on ladattavissa Maan-

puolustuskorkeakoulun Doria-jul-
kaisuarkistosta, http://www.do-
ria.fi/handle/10024/105122

Meripuolustukselle 
taas uusi tohtori

Ove Enqvist

Varsion väitös väitöstilaisuus pidettiin Maanpuolustuskorkeakoululla.
ove enqvist

Tapahtum
at

Palveluksessanne 
maalla ja merellä

Navigointi-, ja  
merenkulkulaitteet

•
Kommunikointilaitteet

•
Erikoiselektroniikkalaitteet  

puolustusvoimille
•

Säiliömittauslaitteet ja  
lastausvarret teollisuudelle

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
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N euvostoaluksia tu-
li näkyviin kaksi mi-
nuuttia myöhemmin.  

Etäisyyden ollessa 28 km suo-
malaiset tykkimiehet tunnis-
tivat alukset: risteilijä Kirov ja 
kaksi Gnevnyj-luokan hävittä-
jää. Näin käynnistyi talvisodan 
ensimmäinen rannikkotykistön 
torjuntataistelu, jossa Russarön 
linnakkeen järeällä 234 mm:n 
Bethlehem-tykkipatterilla estet-
tiin neuvostohyökkääjän pääsy 
Hankoon.

Juuri ennen talvisotaa ja 
sen aikana rannikkotykistön 
tarvitsemia alueita voitiin ottaa 
rannikkotykistön hallintaan ns. 
sotatilalain perusteella. Kun jat-
kosota päättyi, alueet piti joko 
palauttaa omistajilleen tai pak-
kolunastaa puolustusvoimille.

Merivoimien vuonna 1948 
lähettämän esityksen käsitte-
ly puolustusministeriössä val-
miiksi pakkolunastusesityksek-
si kesti melkein puolitoista vuot-
ta. Torstaina 16.2.1950 tapah-
tuneessa puolustusministeriön 
esittelyssä valtioneuvosto antoi 
puolustusministeriölle luvan so-
tatilalain 23 §:n perusteella puo-

lustusvoimien hallintaan otettu-
jen rannikkopuolustukseen tar-
vittavien alueiden pakkolunas-
tukseen. Näin Porsskärin etelä-
kärki, jossa tulenjohtoasema si-
jaitsee, siirtyi lopullisesti puolus-
tusvoimien hallintaan.

Hangon Rannikkopatteristo 
käytti Porsskärin tulenjohtoase-
maa harjoituksissaan, kun käy-
tössä oli 100 mm:n tornikanuu-
napatteri. Kun patteristo lakkau-
tettiin ja 100 TK-patterista luo-
vuttiin, väheni saaren käyttö.

Hangon Rannikkopatteris-
ton Perinneyhdistys päätti, et-

tä Porsskär ansaitsee jo oman 
laattansa ja jatkoi Rannikkoty-
kistösäätiön ja Rannikkotykis-
tön Perinneyhdistyksen hanket-
ta, jossa rannikkotykistön enti-
sille toimipaikoille kiinnitetään 
muistolaatta. 

2. kesäkuuta kokoontui 
reilu kymmenhenkinen joukko 
Syndalenin sotasatamaan. Ti-
laisuuden isäntä, Hangon Ran-
nikkopatteriston Perinneyhdis-
tyksen varapuheenjohtaja, ko-
mentaja evp Jarmo Valtimo, toi-
votti vieraat tervetulleiksi. Pai-
kalla olivat mm. Turun Rannik-
kotykistörykmentin Perinneyh-
distyksen varapuheenjohtaja, 
Johanna Pakola, Rannikkoty-
kistön Perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja, sotatieteiden toh-
tori, komentaja evp Ove Enqvist 
ja Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin komentaja, komentaja 
Olli-Pekka Lund.

 Joukko siirtyi Jurmoon 
ja lähdettiin kohti Porsskäriä.  
Noin vartin matkan jälkeen 
rantauduttiin saareen ja aloitet-
tiin laatan kiinnitykseen liittyvät 
valmistelut. Voimakone kannet-
tiin tulenjohtoaseman juureen, 

Rannikkotykistön 
muistolaatta Porsskäriin

Jarmo Valtimo

HÄLYTYS, huusi varmasti Porsskärin mittausaseman tulenjohtopäivystäjä, kun hän 

1.12.1939, talvisodan toisena päivänä, teki merkittävän havainnon ja klo 09.35 il-

moitti Russaröön, että savua havaitaan kaakossa.

Tapahtum
at

ove enqvist

Kiinnittäminen on tarkkaa puuhaa.
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mutta se ei käynnistynyt. On-
neksi mukana oli kaksi konetta. 
Koneiden vaihdon jälkeen saa-
tiin voimakone käyntiin ja maju-
ri evp Oiva Lyytikäinen, HanR-
Pston Perinneyhdistyksen halli-
tuksen varajäsen, sai virtaa po-

ja laatta saatiin kiinnitetyksi tu-
lenjohtoaseman sisäänkäynnin 
viereen, vasemmalle puolelle.

Kiinnittämisen jälkeen vä-
ki palasi maihinnousurannelle, 
jossa nautittiin järjestäjän tarjo-
amat ”laatta”-kahvit sämpylän 
ja pullan kera. Kahvinjuonnin 
ohella rupateltiin saareen liitty-
vistä muistoista.

Kahvien ja puheiden jäl-
keen tyytyväinen joukko siir-
tyi Jurmoon.  Paluumarssi Syn-
daleniin alkoi.

Hangon Rannikkopatteris-
ton Perinneyhdistys esittää par-
haimmat kiitoksensa Uuden-
maan Prikaatille, joka mahdol-
listi Jurmo-kuljetuksen sekä ja 
Rannikkotykistösäätiölle ja Ran-
nikkotykistön Perinneyhdistyk-
selle, jotka mahdollistivat laatan 
hankkimisen.

rakoneeseensa ja aloitti poraa-
misen. Kolme reikää syntyi no-
peasti, mutta neljännestä löytyi 
harjaterästä, jottei homma su-
junut aivan liian helposti. Pie-
nen pakerruksen jälkeen neljäs-
kin reikä saatiin riittävän syväksi 

ove enqvist

ove enqvist

Nyt se on kiinni. Todistamassa (vas.) Jarmo Valtimo, Olli-Pekka Lund 
ja Ove Enqvist.

Kahvi ja sämpylät maistuivat aina rantakalliolla.
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K un veteen kilpailun ai-
kana päästiin, oli ve-
si kuitenkin vain su-

loisen virkistävää ja merenpin-
ta uintia ajatellen mukavan tyy-
ni. Huoli oli ollut turha.

Mutta miten päädyttiin sii-
hen, että rannikkojääkärikiltaa 
edustanut taistelijapari Ran-
nJk-8K-KovaK osallistui Suo-
men historian toiseen viralliseen 
Swimrun-tapahtumaan?

Perinneyhdistyksen tapah-
tumissa kyseltiin alkukesästä 
toimitsijoita tapahtumaan. Tar-
vittiin henkilökuntaa lähtö- ja 
maalialueelle, varoveneiksi ka-
nootteja ja killan moottorivene. 

Kuultuamme tästä tarpeesta 
heräsi tst-parini kanssa ajatus: 
”Eihän me vain lähdetä vierestä 
seuraamaan, kun muut kilpai-
levat! Me lähdetään mukaan!”. 
Niinpä ilmoittauduimme killan 
puheenjohtajalle ja ilmaisimme 
halukkuutemme ja selvisi, et-
tä voimme osallistua killan vi-
rallisena ”edustusjoukkueena”. 
Matkaksi valitsimme sprintin 
(juoksu 10 km, uinti 2,6 km, 
yht. siis noin 13 km). 

Ennenkokemattoman kil-
palajin aiheuttama paine nou-
si kovaksi, olimmehan olleet 
jo vuosikymmeniä reservissä. 
Olemme kuitenkin pitäneet kun-

nostamme huolta muun muas-
sa juoksemalla säännöllisesti ja 
siten tiesimme kuntomme vielä 
olevan rautainen tähän koitok-
seen. Kuultuamme, että saam-
me varusteiksi puolustusvoimi-
en aktiivikäytössä olevat maas-
tokuvioidut pintauintipuvut ja 
killan sponsoroimat suunnistus-
kengät, into vain kasvoi.

Yhteyshenkilöksi ja viralli-
seksi valmentajaksemme nimet-
tiin Henrika Malmström Uuden-
maan prikaatista. Henrika jär-
jesti meille kilpailua edeltäväl-
lä viikolla kaksi harjoituskertaa 
Upinniemen saaristossa. Ensim-
mäisellä kerralla ahtauduimme 

Heinäkuun viimeinen lauantaipäivä alkoi pilvettömänä ja lämpimän suloisena. 

Edellisenä päivänä Porkkalan edustalla oli ollut vielä kova tuuli ja huoli nousi, että 

aallokko Upinniemen merialueella olisi tapahtumapäivänä kova ja meri myllertänyt 

syvyyksistä kylmää vettä pintaan.

Julius Maaskola ja Antti LaineTapahtum
at
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pintauintipukuihin ja meina-
simme tukehtua juostessamme 
eteläkärkeen. 7 mm puku todet-
tiin valitettavasti liian paksuk-
si ja kankeaksi kilpailuun. Pol-
vitaipeet hiertyivät vereslihal-
le paksujen juoksuun kelpaa-
mattomien pukujen seuraukse-
na. Seuraavalla harjoituskerral-
la pukeuduimme omiin 2 mm 
märkäpukuihimme ja liikkumi-
nen oli jo paljon helpompaa.

Kilpailupäivänä tapahtu-
ma alkoi varuskunnan kun-
totalolla materiaalin jaolla klo 
08.00, ja samalla tarkastet-
tiin pakolliset varusteet: orans-
si uimalakki, numeroliivi, kart-
ta, kompassi, pilli, ja ensiapusi-
de. Märkäpuku oli vapaaehtoi-
nen varuste paitsi jos vesi oli-
si ollut alle 16 C. Lisäksi kisas-
sa sai käyttää vapaamuotoisia 
kelluttimia, joiden maksimikoko 

oli 600x1000. Useimmat va-
rustautuivat uintiosuuksia var-
ten jalkoja kelluttavalla pullaril-
la (pull buoy) jalkojen välissä ja 
lättäreilä (hand paddle) käsissä, 
joilla sai lisätehoja vapaauinitia 
varten. Klo 09.00 käytiin kilpai-
lun kulku vielä johdon taholta 
läpi ja klo 10.00 pääsi kilpai-
lu alkamaan. Kisaan lähdimme 
joukon keskivaiheilla. 

Juoksu Upinniemen urhei-
lukentältä tietä pitkin eteläkär-
keen oli helppo, mutta täysin 
luonnontilassa saariosuuksien 
polkumaastoissa huomattavas-
ti hitaampi ja kuluttavampi. To-
tesimme kuitenkin jälkeenpäin, 
että juoksukunnossa ei ollut va-
littamista. Sen sijaan uintiosuu-
det koituivat meille hidastavik-
si osuuksiksi – eihän meitä ran-
nikkojääkäreitä ole koulutettu ja 
harjoitettu uimaan pitkiä mat-

koja. Tehtävämme on edetä hi-
taasti ja näkymättömästi tiedus-
tellen kaislikossa, eikä uida ja 
pitää kovaa ääntä kuin joutsen-
lintu, joka lähtee lentoon. Uin-
timatkat olivat 20-600 metriä, 
mutta ne tuli tietysti uida mah-
dollisimman nopeasti. 

Ramsön saaressa mei-
tä kannusti vanha koulutta-
jamme Aimo Laaksonen, joka 
iloisesti häntä tervehtiessäm-
me huikkasi meille: ”Älkää nyt 
siihen pesää ruvetko rakenta-
maan!”  Huoltopisteet tulivat 
tarpeeseen ja vaikka meillä oli 
mukana muutama energiageeli, 
oli virkistävää huuhtoa banaani, 
pähkinät ja suolakurkut urheilu-
juomalla alas. Maaliin saavuim-
me jälleen keskivaiheella – olim-
me tyytyväisiä suoritukseen ja 
aikaan 3:06:01.

Märkinä siirryimme kun-
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totalolle ja sopivasti väsyneinä 
huolsimme varusteet ja itsem-
me saunassa. Tämän jälkeen oli 
järjestetty osallistujille ruokailu 
varuskunnan ruokalassa. Mitä 
muuta saattoi odottaa kuin puo-
lustusvoiminen perinteistä her-
nekeittoa ja pannukakkua - kyl-
lä maistui!

Kiitos killalle mahdollisuu-
desta osallistua kilpailuun ja 
näin tutustuttaa meidät uuteen 
lajiin. Mainittakoon tässä yhtey-
dessä, että olemme aloittaneet 
jo uintiharjoitukset ensi vuotta 
ajatellen ja siirtyneet perinteisis-
tä allasharjoituksista avoveteen. 
Ei ole mitään parempaa, kuin 

ennen työpäivää käydä Helsin-
gin edustalla uimassa 30 min. 
tyynessä kesäaamussa.

Mutta suurin kiitos kuuluu 
Henrika Malmströmille, joka pe-
rehdytti meidät lajiin ja valmen-
si meidät ”rookie-tasosta” koke-
neiksi Swimrun-harrastajiksi!

Huomioita swimruniin:
 – Käytä polkujuoksuun tai suunnistuk-

seen suunniteltuja myös märkänä pitä-
väpohjaisia ja/tai nastallisia kenkiä jotka 
eivät ime vettä.

 – Juoksu- ja uintiosuuksien jatkuvan vaih-
telun vuoksi vapaauinnissa pystyy le-
puuttamaan jalkoja ja vastaavasti kä-
siä juoksun aikana. Jalkoja ei tarvitse 
vapaauinnissa juurikaan käyttää koska 
märkkäri ja pulllari kelluttavat.

 – Pullari kumiköydellä reiteen kiinni josta 
sen voi kääntää jalkoväliin kelluttamaa

 – Lättäreillä (hand paddle) saa voimaa va-
paauintiin

 – Uimalaseina kannattaa käyttä avove-
siuintilaseja joissa on leveämpi näkö-
kenttä ja varsinkin aurinkoisella ilmalla 
sopiva tummuus

 – Märkkäriksi mieluummin lyhyt (short) 
malli ja tai erityisesti swimruniin suun-
niteltu malli, jossa on vetoketju myös 
edessä ja jonka voi näin riisua auki 
juoksun ajaksi.

PoPPis suomela/PoPPicok
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merivoimilta mm. aterioiden, 
aluspolttoaineen ja materiaa-
lin muodossa. Tästä huolimatta 
maksettavaa jää myös kurssilai-
sille, oli sitten kysymys sitoutu-
neesta toimijasta tai muusta op-
pilaasta. Vain selkeät koulutus-
tehtävät ja jatko- tai täydennys-
koulutus oikeuttavat vastikkeet-
tomaan osallistumiseen.

MPK:n MERIPP:n meren-
kulun koulutusohjelma on vii-
meistelyä vailla valmis. Kai Kak-
sonen on tehnyt ison työn, jon-
ka ansiosta merenkulun koulu-
tus on ensi vuonna entistä jär-
jestelmällisempää ja laaduk-
kaampaa. Vuonna 2016 mei-
dän on myös päästävä koulut-
tamaan ensimmäisiä sijoitettu-
ja veneenkuljettajia heille räätä-
löidyillä kursseilla. Turussa tä-
tä koulutusta tullaan antamaan 
myös ruotsin kielellä.

Laatuun tullaan muuten-
kin kiinnittämään entistä enem-
män huomiota. Pelkkä laadun 
mittaaminen ei riitä, vaan siitä 
saatavat kokemukset on myös 
otettava huomioon koulutusta 
suunniteltaessa.

Hyvää syksyn jatkoa.

M olemmat tänä vuon-
na luovutetut linna-
keveneet, Gyltö Tu-

russa ja Halkokari Kokkolassa, 
on otettu käyttöön, vaikka Hal-
kokaria ei vielä olekaan, viran-
omaisten kiireen vuoksi, katsas-
tettu. Alusten käyttöönotto sisäl-
si jälleen monta vaihetta ja sel-
laista asiaa, joihin ei aikaisem-
min ole törmätty. Turussa Kurt 
Stoorin ja Kokkolassa Risto Pou-
tun johdolla on tehty paljon työ-
tä asioiden hoitamiseksi. Oppia 
ikä kaikki. 

Viimeiset kaksi venettä (L-
103 ja L-112) odottavat Upin-
niemessä ensi kevään vastaan-
ottoa. L-103:lle on tiedossa Pe-
likaanikilta r.y:n johtama käyttä-
jäyhteisö, mutta L-112 on vielä 
ilman isäntää. Kotkan suunnal-
ta ei, yrityksistä huolimatta, ole 
löytynyt kiinnostuneita. Mikä-
li käyttäjäyhteisöä ei löydy, voi 
olla, että L-112 jää laskematta 
vesille. Se olisi kyllä tosi sääli.

ResUL:n merikilpailun ni-
mellä kulkevaa tapahtumaa on 
elvytetty kuluvan vuoden aika-
na. Kilpailu järjestettiin, van-
hoilla säännöillä, 12-13.9. 
Hämmästyksekseni vain kol-

me joukkuetta ilmoittautui kil-
pailuun. Voi tietysti olla, että ny-
kyiset säännöt koetaan vähem-
män kiinnostavina ja tämän 
myötä osallistuminen on jäänyt 
näinkin vähiin. Sääntöjen uudis-
tamiseen on tarkoitus paneutua 
14.11.2015 järjestettävässä se-
minaarissa. Ihmettelen suures-
ti, jos tämänkään jälkeen ei kiin-
nostusta omien taitojen testaa-
miseen löydy. Ainakin niiden yh-
teisöjen, joilla on MPK:n omis-
tama alus käytössään, sekä lai-
vaston molempien maakunta-
joukkojen, tulisi ehdottomas-
ti osallistua uudistettuun meri-
kilpailuun. On mielenkiintoista 
seurata miten käy.

Ensi vuoden suunnitelmaa 
tehtäessä odotukset MPK:n 
voimavarojen suhteen ovat ol-
leet väärällä tasolla. MPK:n jär-
jestämän kurssin yhden koulu-
tusvuorokauden laskennallinen 
hinta on runsaat 40 €. Kurssi-
maksuksi MPK:n hallitus on en-
si vuodeksi vahvistanut 22 €. 
MPK siis lähtökohtaisesti spon-
soroi koulutusta noin 50%:lla. 
Tämä on hyvä pitää mielessä 
kun kurssibudjetteja laaditaan. 
Lisäksi saamme tietysti tukea 

Meripuolustuspiirin 
kuulumisia

Henrik Nysten

Keskikesän hiljaisemman vaiheen jälkeen MERIPP:n koulutustoiminta on jälleen 

pyörähtänyt käyntiin.

Tapahtum
at
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K aupunkilaisten ja turis-
tien kamerat räpsyivät 
kohti Jurmoja Kotkan 

Sapokassa. Vielä jokin aika sit-
ten merivoimien aluskalusto oli 
arkipäivää alueella, tänään har-
vinaisempia vieraita. Kiinnostus 
tuntui hyvältä meistä rannikko- 
ja meripuolustuksen ystävistä, 
joita oli matkassa puolensataa.

Kotka, Rankki: Ohutta 
yläpilveä ja tykkitulta

Rankki on ollut tukena ja turva-
na jo neljäsataa vuotta. Kalasta-

jat löysivät 1600-luvulla Rankin 
vesiltä hyvät apajat ja saaresta 
suojaisan tukikohdan. Pari sataa 
vuotta myöhemmin merenkävi-
jät ilahtuivat saaren eteläkärjen 
majakasta ja turvallisesta väy-
lästä Kotkaan. 

1900-luvun alkupuolella 
pienestä saaresta tuli Suomessa 
osa Ahvenanmaalta itään ulot-
tuvaa massiivista Pietari Suuren 
merilinnoitusketjua. Punakaarti 
miehitti saaren Vapaussodassa, 
ja patterilla oli suuri merkitys Kot-
kan merialueella keväällä 1918. 

Myös sen jälkeisinä vuosikymme-
ninä Kotka oli kehityksen kärjes-
sä. Rankkiin sijoitettiin ensimmäi-
nen hajaryhmitetty patteri. 

Talvisodan lopulla Rankin ja 
Kirkonmaan linnakkeet muodos-
tivat modernin ja tulivoimaisen 
puolustuskeskuksen. Suursaares-
ta maihinnousua yrittänyt viholli-
nen lyötiin ilman omia tappioita.  

Sotien jälkeen saari on toi-
minut monimuotoisena rannik-
ko- ja meripuolustajien koulu-
tuspaikkana aina vuoteen 2006 
asti. Nyt keväällä 2015 Rankki 

Rankki 
riemastutti kävijöitä

RT on rautaa ja muistot olivat kultaa, kun Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistyksen 

retkikunta vieraili nykyisin siviilikäytössä olevalla Rankin linnakkeella heinäkuussa. 

Pieni saari Kotkan edustalla on ollut monessa mukana.

Ulla ParviainenTapahtum
at

Rankin linnake on nykyisin siviilikäytössä, mutta Jurmot näyttävät laiturissa edelleen luontaisilta. 

ulla PaRviainen
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myytiin yksityiselle omistajalle 
siviilikäyttöön. Parhaiten Rank-
ki on siviilissä tunnettu sääase-
mastaan ja radion merisäästä: 
”Kotka, Rankki: Ohutta yläpil-
veä, näkyvyys…”

Elävää historiaa Raimon 
jalanjäljissä

Retkikuntamme marssi saares-
sa saapumiserän 1/56 alokkaan 
Raimo Torkkelin johdattamana. 
Eri vuosikymmeniltä kullekin 
osallistujalle tutut paikat nostivat 
paljon muistoja pintaan. 

Toivottavasti mahdollisim-
man moni alueen asukas ja tu-
risti löytää Rankin ja sen vie-
lä näkyvillä olevan, kerrokselli-
sen historian. Saaren tarina on 
täynnä mielenkiintoisia juonen-
käänteitä ja paikallishistoriaa. 
Saaressa on synnytty ja kuol-

tu myrskyn ja mylväysten kes-
kellä, onpa piskuisessa saares-
sa ollut myös silloisen kuntansa 
ainoa kerrostalo. Nykyisin saa-
ren eksotiikkaa voi kokea vaik-
kapa yöpymällä kasarmilla ihan 
oikeassa punkassa.

Lisätietoa saaren mielen-

kiintoisesta historiasta löytyy 
muun muassa Lari Pietiläisen 
kirjasta Rankin linnake (2013).

*   *   *

Suuret kiitokset koko retkikun-
nan puolesta kommodori Rai-
mo Pyysalolle ja alusten kuljet-
tajille merikuljetuksista, perin-
neyhdistyksemme puheenjoh-
tajalle Aapo Tokkolalle vierailun 
toteuttamisesta sekä Rankissa 
huoltotoimista vastanneelle Sa-
mi Warjukselle. 

P.S. KotRan Perinneyhdis-
tys on tehnyt Rankin lisäksi so-
tahistoriallisen retken 24 hen-
kilön voimin Taipaleen ja Ko-
nevitsan alueelle toukokuussa. 
Matka oli onnistunut, vaikka 
tiestön huonon kunnon vuoksi 
käynti Kaarnajoen linnakkeella 
jäi väliin.Rankki vuonna 1958.

Alokas Raimo Torkkeli, saapumiserä 1/56, oman kaappinsa ja ”seslongin” kohdalla venäläisten 
rakentamassa ja vuosikymmeniä varastona toimineessa ns. Vanhassa kasarmissa. 

ulla PaRviainen

tiina ahtosalo

71Rannikon Puolustaja 3 | 2015



Aimo Herno on Vantaalla asuva eläkkeellä oleva ekonomi. Hänen isänsä palve-

li rannikkotykistössä, joten Aimo vietti lapsuutensa mm. Rankin, Mustamaan ja 

Vallisaaren linnakkeilla. Asevelvolli suutensa hän suoritti VaaRPsto:ssa1960-61 ja 

hän on sotilasarvoltaan yliluutnantti.

Muistoja Rankin saaresta

L iikemies Ismo Räty osti 
vuoden 2015 Rankin ja 
Kirkonmaan varuskun-

ta-alueet valtion liikelaitos Se-
naatti-kiinteistöiltä. Nyt hän on 
kehittämässä saarista turistikoh-
teita, ja vierailut Rankkiin ovat 
jo mahdollisia. Aimo Herno, jo-
ka asui saaressa noin 70 vuotta 
sitten, kävi kesäkuussa tutustu-
massa entiseen kotisaareensa.

Muutto Rankkiin

Olen syntynyt vuoden viimeise-
nä päivänä 1938, joten tarkkaa 
tietoa siitä, milloin perheemme 
muutti Rankin saareen ei ole, 
mutta arvioni on 1942.

Asuimme ensin ruokala-
rakennuksen ”Etelän-kaipuun” 
(ns. saaren eteläosa) puolei-
sessa päässä ja muutimme 
kasarmirakennuksen toisessa 
päässä olevaan huoneistoon. 
Viimeisin asuntomme oli keittiö 
ja iso makuhuone, pinta-alaa en 
osaa arvioida.

Noin vuotta nuoremman 
veljeni Anteron kanssa liikuimme 
saaressa suhteellisen vapaas-
ti, sillä isämme oli luultavasti 
enimmän aikaa Suursaaressa, 

eikä äidillämme ollut mahdolli-
suutta vahtia meitä koko ajan.  
Edesmennyt sisareni Irma syn-
tyi Rankin aikana vuonna 1944.

Etelän-kaipuulla asunut Or-
ren perhe oli perhetuttujamme. 
Heillä oli silloin 4 lasta suurin 
piirtein samaa ikäluokkaa kuin 
minä ja veljeni.

Lapset sodan melskeessä

Kotkaa pommitettiin aikalailla 
ja joitakin kertoja olimme ”eva-
kossa” Kotkassa, jossa asuim-
me Turistihotellissa, joka sijait-
si vastapäätä pommisuojaa Kot-
kan satamassa.

Muistan yhden yöpommi-

tuksen, jolloin olimme Rankissa 
ja valopommit valaisivat niin, et-
tä ulkona olisi nähnyt lukea kir-
jaa. Saaressa ollut ilmatorjunta 
ja rannikko patteri ampuivat yö-
taivaalle Neuvostoliiton pommi-
koneita, jylinä oli melkoinen va-
loisuuden lisäksi. Pommeja ei 
tietämäni mukaan pudonnut 
Rankkiin, jossa saksa laisilla oli 
ampumatarvikkeita.

Ilmavalvonnalla oli kuunte-
lulaitteet asuintalomme (kasar-
mirakennus) viereisellä kalliolla. 
Allekirjoittaneella on ollut lapse-
na kyky kuulla matalia taajuuk-
sia hyvin, sillä äitini kertoman 
mukaan olin ilmoittanut pommi-
koneiden olevan tulossa jo noin 
puolta tuntia ennen ilmavalvon-
nan havaintoja.

Sodan aikana, siltä osin 
kun muistan, emme kärsineet 
varsinaisesti ruokapulasta. Ruo-
kamme oli yksinkertaista, mutta 
sitä oli riittävästi.

Poismuutto sodan jälkeen

Kun rauha tuli syyskuussa 
1944, tulivat Neuvostoliiton 
edustajat tarkastamaan, että 
Rankki ”riisutaan aseista”. Muis-

Aimo Herno

Aimo Herno entisen kotitalonsa 
rappusilla.

aimo heRno

H
istoria
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tan veljeni kanssa piileskelleem-
me kasarmiraken nuksen sokke-
lissa. Tuuletusluukuista näim-
me sotilasasuiset vieraat, jotka 
näyttivät yllätykseksemme ai-
van tavallisilta ihmisiltä, eivät 
he olleet ”ihonväriltään punai-
sia” niin kuin olimme kuulleet.

Tarkempia tietoja Rankista ja 
Kirkonmaasta löytyy internetistä 
http://www.kotkansaaret.fi/

Syysmyrskyjen aikana 
vuonna 1944 irtosi joukoit-
tain saksalaisten merimiino-
ja ankkureis taan ja ne räjähte-
livät Rankin rantakallioihin saa-
ren toisella puolella. Kova ”pu-
hallus” ja kivisade tuli yli saa-
ren asuintalollemme, rikkoi ik-

kunat ja puhalsi tuhkat keittiön 
hellasta asuntoomme. Ikkunoi-
ta ei kannattanut korjata ennen 
kuin räjähdykset loppuivat. Vel-
jeni kanssa löysimme lasiam-
pulleja, jotka olivat lentäneet 
saaren toiselta puolelta. Ne oli-
vat lähtöisin miinojen sarvista 
ja niiden sisältö oli, kuten myö-
hemmin selvisi, väkevöityä rik-
kihappoa. Happo oli kauniin pu-
nertavaa, joten kuljetimme niitä 
taskuissamme kunnes isämme 
äkkäsi ne ja lysti loppui lyhyeen.

Keväällä 1945, meren 
auettua jääpeitteestään, muu-
timme Mustamaan linnakesaa-
reen.

Tekstin muokkaus Ove Enqvist

Vanhassa kasarmissa palvelut olivat askeettiset.

Rankin ennen itsenäisyyttä valmistunut kasarmi, jossa Hernokin asui. ove enqvist

ove enqvist
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Miinalaiva Louhi

Miinalaiva Louhi oli 1918 en-
simmäisiä itsenäisen Suomen 
laivaston aluksia ja suurin aluk-
semme ennen panssarilaivojen 
rakentamista. Louhi oli valmis-
tunut ensimmäisen maailmaso-
dan aikana ja palvellut aiemmin 
Venäjän laivastossa nimellä Voin. 
Venäläisten poistuttua Suomes-
ta keväällä 1918 jäi alus suoma-
laisten haltuun ja nimeksi tuli en-
sin pelkkä lyhenne M1. Vuonna 
1936 alus ristittiin Louheksi.

Louhi oli 50 metriä pitkä ja 
uppoumaltaan 640 tonnia. Sii-
nä oli aseistuksena keula- ja pe-
räkannelle sijoitettuna kaksi 75 
mm:n tykkiä, yläkannella kaksi 
40 mm:n Vickersiä ja komen-
tosillan katolla 20 mm:n Mad-
sen. Miinoja alus pystyi otta-
maan noin 150 kpl.

Miinoituskykymme oli 
vuonna 1939 heikko, Louhi oli 
Suomen laivaston tehokkain 

miinoittaja talvisodan syttyessä. 
Louhen osuus talvisodan aikana 
lasketuista noin 1900 merimii-
nasta oli noin kolmannes. Ke-
väällä 1941 laivastolle valmis-
tui kaksi ajanmukaista miinalai-
vaa. Uusien miinalaivojen Rii-
lahden ja Ruotsinsalmen kan-
taessa päävastuun jatkosodan 
miinoitustoiminnasta jäi Louhi 

sukellusveneiden emälaivaksi ja 
kauppa-alusten saattotehtäviin.

Louhen uppoaminen 
12.1.1945

Neuvostoliiton kanssa solmitun 
rauhanehtojen mukaisesti entis-
ten aseveljien Suomen ja Sak-
san välillä vallitsi syyskuusta 
1944 alkaen sotatila. Neuvosto-

Aikakapseli 
Suomenlahden pohjassa 

– 70 vuotta miinalaiva louhen uppoamisesta

12.1.1945 kello 12:50 takakannen alla räjähti ja miinalaiva Louhi upposi kahdes-

sa minuutissa vieden 11 merisotilasta mukanaan syvyyksiin. 70 vuotta myöhemmin 

ryhmä reservin raivaajasukeltajia dokumentoi hylkyä kunnioittaakseen tällä artikke-

lilla kaatuneiden miina-aseveljiemme muistoa.

Petri Härmä
res kaptl, Laivaston Sukeltajakilta, MPK Meripuolustuspiiri

Rebreather-sukeltajapari valmiina.

PetRi häRmä

H
istoria
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liiton vaatimuksesta laivastom-
me sai käskyn laskea Saksan 
laivaston toiminnan estämisek-
si useita miinakenttiä Suomen-
lahden suulle.

12.1.1945 Louhi oli ollut 
laskemassa Vantaa 3 -miinoitet-
ta Hangon ulkopuolelle yhdessä 
miinalaiva Ruotsinsalmen kans-
sa. Alukset olivat paluumatkalla 
Hankoon suomalaisten (VMV) 
ja neuvostoliittolaisten (MO) var-
tioveneiden suojaamina, kun 
Louhen takaosassa räjähti klo 
12:50. Aluksen perä nousi rä-
jähdyksen voimasta ja keulakan-
nelle tulvi vettä. Alus upposi no-
peasti, vain parissa minuutissa. 
Louhen upotessa kaatui 11 me-
risotilasta. Loput noin 40 hen-
gen miehistöstä pelastettiin tam-
mikuisella merellä, hyisissä olo-
suhteissa miinalaiva Ruotsinsal-
meen ja saattoaluksiin.

Uppoamisen syyksi epäil-
tiin pitkään magneettista me-

rimiinaa. Vasta 2000-luvulla 
löydettiin Saksan sota-arkistos-
ta Freiburgista dokumentti, jos-
sa sukellusvene U-370 ilmoit-
ti ampuneensa akustisen torpe-
don kohti suomalaista miinalai-
vaa 12.1.1945 klo 11:47. Huo-
mioiden tunnin aikaeron, ampu-
minen tapahtui vain kolme mi-
nuuttia ennen Louhen räjähdys-
tä. Myös ilmoitettu torpedointi-
paikka ruudussa 0253 täsmää 
Louhen uppoamispaikkaan.

Louhen ja Ruotsinsalmen 
laskema miinoite oli kohtalokas 
myös saksalaisille. Kaksi saksa-
laista U-venettä tuhoutui Vantaa 
3 -miinoitteessa tammi-helmi-
kuussa 1945.

Hylyn etsinnät ja aiemmat 
sukellukset 

Reima Rädyn ja Jussi Kaasisen 
johdolla Louhen hylky paikannet-
tiin 5.6.2004 viistokaikudatan 
perusteella. Hylyn runko on pys-

tyasennossa lähes vaakasuoras-
sa. Hylky on keulasta konehuo-
neelle saakka hyvässä kunnos-
sa, mutta peräosa konehuoneen 
skailetin takana on pahoin tuhou-
tunut, räjähdys on ollut voimakas. 
Hylkyalue mitattiin uudestaan 
Kampela 3:n viistokaikulaitteistol-
la 14.6.2007. Noin sadan metrin 
päästä hylyn rungosta löytyi sir-
palekenttä, jossa on mm. aluksen 
perätykki jalustoineen, peräsinra-
kenteita sekä peräruori.

Hylylle tehtiin paikannuksen 
jälkeen vuonna 2004 tunnistus-
sukellus, jonka yhteydessä hyl-
kyä myös videoitiin. Lisäksi Kam-
pelan viistokaiutuksen yhteydes-
sä hylkyä valokuvattiin ja vide-
oitiin vuonna 2007 Badewan-
ne-sukeltajaryhmän toimesta.

Reservin raivaajasukeltajat 
Louhella 15.-17.5.2015

Tänä vuonna Louhen uppoa-
misesta on 70 vuotta. Reser-

antti iskala

Ruorikomennot ovat hiljentyneet ja viimeinen peräsinkulma on keskellä.
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vin raivaajasukeltajat, Laivas-
ton Sukeltajakillan jäsenet, ha-
lusivat kunnioittaa miina-ase-
veljien muistoa kuvaamalla hyl-
kyä ja julkaisemalla aiheesta ar-
tikkelin. Merivoimien esikunnan 
puollettua Henrik Nysténin laa-
timaa esitystämme, Sotamuseo 
myönsi sukellusluvan ja sukel-
lukset toteutettiin Russarössä 
15.-17.5.2015 järjestetyn su-
keltajien MPK-kurssin aikana.

Perjantai 15.5.

Kohteen merkintä ja tiedustelu
Puolustusvoimien eri tahot oli-
vat hyväksyneet sotilasalue-, 
suoja-alue- ja sukellusluvat, jo-
ten paperiasiat oli hoidettu. Ju-
ha ”Roope” Flinkman oli briiffan-
nut aiempien sukellusten mate-
riaalista, joten myös tärkeimmät 

asiat tulevasta sukelluskohteesta 
olivat tiedossamme.

Lähdimme Jannen kans-
sa hakemaan kompuraa Asko-
lan Joken tiloista. Happeakin oli 
mukana, jotta saisimme avoimel-
la kierrolla sukeltaville hieman ri-
kastettua paineilmaa, nitroksia. 
Nitroksilla saisimme hieman li-
sää sukellusaikaa alhaalla tai 
vaihtoehtoisesti lyhyemmät etapit 
noustessa. Ajatuskin pysyisi eh-
kä vähän kirkkaampana. Muuta-
mia peruutuksia oli tullut: Jarmo 
toipui vielä polvileikkauksesta, 
Niclaksella ja Joonaksella painoi 
vielä gradu- ja tenttikiireet pääl-
le. Seitsemän sukeltajaa pääsisi 
veteen kuitenkin jo tänään, per-
jantai-iltana. Jannen ja minun li-
säksi Antti, Dennis, Jukka, Kajtsu 
ja Tony. Huomenna vahvuuteen 

liittyisi vielä Olli. Seppokin oli läh-
tenyt mukaan, vaikka ei aikonut-
kaan itse sukeltaa. Tehtäviä va-
paille käsille kuitenkin riittäisi al-
kaen sukelluspöytäkirjan pidosta.

Pienen koukun jouduimme 
tekemään etsiessämme kompu-
raan uutta imuletkua. Alkuperäi-
nen lienee jäänyt Ryhäsen Ma-
ken varastolle. Pelättiin jo ole-
vamme myöhässä Syndalenin 
uiskosatamasta, mutta niin oli 
tällä kertaa myös puolustusvoi-
mat. Uudenmaan prikaatin so-
tilasveneenkuljettajat olivat vas-
ta paluumatkalla Santahaminas-
sa pidetystä harjoituksesta. Eh-
dimme hyvin pakkaamaan kalus-
tomme Jurmoon ja pitämään vie-
lä briiffin kahvikupin ääressä. Vii-
den aikoihin päästiin lähtemään 
merimarssille kohti Russarötä. 

Vasemman laidan Vickers-tykki.
antti iskala
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Hangon troolisatamasta noudet-
tiin vielä muonaa, jonka linnak-
keen kunnostajat Kekkosen Han-
nun johdolla olivat tilanneet Ran-
nikkoprikaatista, Upinniemestä.

Laskeskelin jo, mitä muu-
taman tunnin viive aikataulus-
samme tarkoittaisi perjantai-il-
lan sukelluksemme kannal-
ta. Ehtisikö pimeä päällemme 
liian aikaisin? Onneksi koulute-
tut miehet liikahtavat tarvittaes-
sa nopeasti. Kompura laituril-
le, majoituskamat kassulle, su-
kelluskamat valmiiksi, irrotus ja 
suunta kaakkoon. Vaikka tuuli 
oli jo tyyntymään päin, oli keli 
vielä melko kuoppainen viikon 
navakan puhalluksen jäljiltä. 
Jurmolla homma kuitenkin vielä 
onnistui ja UUDPR:n SVK:t ovat 
hyvin koulutettuja varusmiehiä. 
Olimme kohteella parissakym-
menessä minuutissa.

Louhen paikkakoordinaatit 
olivat tiedossamme vain minuu-
tin kahden desimaalin tarkkuu-
della, eikä Jurmossa ollut käy-

tettävissä tarkempaa kaikuluo-
tainkalustoa. Aloin jo hieman 
epäilemään onko paikka oikea, 
kun pohjan syvyys näytti noin 
45 metriä. Ennakkotiedon mu-
kaan vettä piti olla vain neljä 
kymppiä, mutta se osoittautui-
kin myöhemmin pääkansitason 
syvyydeksi. Pian kaiku kuiten-
kin piirsi lupaavan piikin, joka 
nousi 35 metriin. Merkitsimme 
piikin paikan MOB:lla ja ajoim-
me vielä muutaman halssin sen 
yli, jotta uskoimme hylyn todel-
la löytyneen. Sen jälkeen las-
kimme ohuen luotinarun alas. 
Viimeiset metrit varovasti, ettei 
luotipaino riko alhaalla mitään.

Vatsanpohjassa oli tuttu 
kutina, kun lähdimme Jannen 
kanssa tarkistamaan merkin-
tämme tulosta. Vesi oli ensim-
mäiset parikymppiä kirkasta, 
mutta lähempänä pohjaa alkoi 
olla enemmän hiukkasia ja sak-
kaa. Näkyvyyttä oli kuitenkin vii-
si-kuusi metriä. Ihan ruhtinaallis-
ta, jos muistelee ruutukalustoet-

sintöjä miinaradoilla. Kalusto ja 
miehet toimivat ja ohitimme jo 
parin minuutin jälkeen kolme-
kymppiä. Pian valokeilaan osui 
reelinkiä ja tiesimme olevamme 
Louhen hylyllä. Luotipaino oli 
pääkannella, vasemman puolei-
sen Vickersin vieressä. Kohteen 
nopean löytymisen jälkeen su-
kelluksemme tehtäväksi jäi kiin-
nittää viikonlopun ajaksi sukel-
tajien laskeutumis- ja nousuköy-
si hylkyyn. Suuntasimme kohti 
keulaa ja löysimme köydelle hy-
vän kiinnityspisteen keulamas-
ton märssykorin kannakkees-
ta. Rasitusta siihen ei tulisi, Jur-
moa ei kiinnitettäisi sukellusten 
aikana. Köyden kiinnityksen jäl-
keen teimme vain nopean yleis-
silmäyksen brygan ympärillä, jot-
ta muutkin ehtisivät tutustumaan 
kohteeseen ennen pimeän tuloa. 
Pinnalle ja Jurmoon päästyäm-
me seuraavat parit lähtivät alas: 
Antti ja Kajtsu sekä suljetun kier-
ron laitteilla (rebreather) sukelta-
neet Jukka ja Tony. Jurmo py-

AVUNPYYNTÖ

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

joka käsittelee rannikkotykistön liittämistä me-
rivoimiin vuonna 1998 ja siihen liittyvää ke-
hitystä vuoteen 2018 saakka. Teoksessa kä-
sitellään myös vuoteen 1998 liittämiseen vä-
littömästi liittyviä aikaisempia tekijöitä eri ran-
nikkotykistöjoukko-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
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sytteli poijun lähettyvillä ja pari 
kerrallaan sukeltajia käytiin pu-
dottamassa ja noukkimassa ylös 
poijulta. 

Aurinko meni taivaanran-
nan taakse ja hämärä alkoi las-
keutua palatessamme Russa-
röön. Varusmiehet jatkoivat Jur-
molla yöksi Syndaleniin ja su-
keltajilla oli vielä ohjelmassa ka-
luston ja miesten huolto. Pullo-
jen täytön ja iltapalan jälkeen en 
enää jaksanut saunalle lähteä, 
suihku riitti ja uni tuli odottele-
matta noin kello yksi. 

Lauantai 16.5.

Kohteen dokumentointi
Herätys lauantai-aamuna oli 
kello seitsemän. Aamutoimien 
jälkeen suunnistimme kassun 
ruokalaan, jonne linnakkeen 
kunnostajat olivat jo kattaneet 
loistavan aamupalalinjan. Su-
keltajat pääsivät valmiiseen pöy-
tään, ylellistä.

Jurmo saapui Syndalenis-
ta ja kiinnittyi Russarön laituriin 
puoli yhdeksältä tuoden mu-
kanaan Ollin ”Suomen Lahes-
ta”. Sukeltajavahvuus oli nyt 
sopivasti kahdeksan ja saimme 
muodostettua tasaparit seuraa-
ville sukelluksille. Matkalla koh-
teelle saatoimme todeta vanhan 
mainingin laskeneen ja tuulen 
olevan enää 6-7 m/s lännestä. 
Jurmolle ajokeli oli jo kevyt ja 
pilvipeitekin oli hävinnyt aurin-
gon edestä sisämaahan maak-
rapujen päälle.

Turvallisuuden huomioi-
den porrastimme sukellukset 
kahteen erään. Rebreather-ka-
lustolla sukeltavat Jukka ja To-
ny saisivat pidemmät sukellus-

ajat, joten he lähtivät ensimmäi-
senä veteen kymmenen aikoi-
hin. Samaan aikaan alas lähtivät 
myös Antti ja Kajtsu. Jälkimmäi-
sessä erässä sukelsivat pareina 
Dennis ja Olli sekä Janne ja mi-
nä. Nyt otimme mukaamme ku-
vauskalustoa hylyn dokumen-
tointia varten. Paremmalla, her-
kemmällä kuvauskalustolla Ant-
ti keskittyisi laajempiin yleisku-
viin ja jälkimmäinen ryhmä et-
sisi kuvauskohteeksi pienempiä 
yksityiskohtia. Eilisten sukellus-
ten perusteella yleiskuvat tulisi-
vat vaatimaan lisävaloa, joten 
kaikille riittäisi tehtäviä.

Sukeltamisen ja kuvaami-
sen kannalta 50 metrin pituinen 
Louhi on sopivan kokoinen. Ve-
den ollessa kohtuullisen kirkasta 
hylystä ehtii saada hyvän yleis-
käsityksen jo yhden sukelluksen 
aikana. 20 minuutin alttiinaolo-
aika 40 metrin syvyydessä piti 
nousuajat kohtuullisina. Ensim-
mäisen kuvaussession aikana 
keskityimme hylyn etuosaan ko-
mentosillalta keulaan.

Runsaista yksityiskohdis-
ta saattoi päätellä, että asevel-
jiemme hautarauhaan oli suh-

tauduttu asianmukaisella kun-
nioituksella. Kaikki esineet näyt-
tivät jääneen ennalleen, kuten 
niiden saattoi kuvitella olleen 
Louhen palatessa miinoitusteh-
tävästä. Hyvin säilynyt aikakap-
seli, ajatukset veivät mukanaan 
70 vuoden taakse tammikuisel-
le merelle.

Sään suosiessa ja muona-
huollon pelatessa erinomaisesti 
aikataulumme piti hyvin. Tuule-
timme päivän ensimmäisen su-
kelluksen typpeä pois kudoksis-
tamme muutaman tunnin ja sa-
manaikaisesti miehet ja laitteet 
saatiin huollettua taas käyttökun-
toon. Ehdimme myös hieman tu-
tustumaan Russarön linnakesaa-
ren nähtävyyksiin. Patikkaretkel-
lä löysimme majakan kivisestä 
alaosasta miinalaiva Louhen Pro 
Patria -taulun vuodelta 1995.

Kolmen jälkeen olimme 
valmiita päivän toiselle sukel-
lukselle ja Jurmo suuntasi taas 
kaakkoon ulkomerelle. Kalus-
ton yhteensopivuuden perus-
teella muokkasimme parijakoa 
hieman: Dennis jatkoi sukelluk-
sia Antin kanssa ja Kajtsu siir-
tyi Jannen pariksi. Ollin kanssa 

Laatikosto ja pesuallas hanoineen komentosillan takaosan hytissä.

PetRi häRmä
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sukelsimme harjoituksen loppu-
osan yhdessä ja pääsimme si-
ten hyödyntämään langatonta 
puhelinyhteyttämme.

Tällä kertaa sukelsimme 
konehuoneen ja komentosillan 
välisellä alueella. Antti kuva-
si Vickers-tykkejä. Oikean puo-
leisen tykin alapuolella, kansi-
tasolla on runsaasti tykin am-
musvöitä. Itse keskityin ku-
vaamaan hyttitilaa, joka sijait-
see ko mentosiltarakenteen ta-
kaosassa. Yksityiskohtia kuva-
tessani Olli näytti lisävaloa kan-
sirakenteen vasemmalta sivulta, 
ikkunaventtiilin aukosta.

Palasimme Russaröön puo-
li seitsemän aikoihin ja nyt eh-
dimme muona- ja kalustohuol-
lon jälkeen nauttimaan koko po-
rukalla myös hyvin lämmitetystä 
saunasta. Saunan jälkeen vie-
lä hieman kertailtiin päivän su-
kelluksia ja katseltiin kuvasa-
toa tableteilta. Aika pian päivä 
merellä ja typpi kudoksissa sai 
kuitenkin yliotteen ja puolilta öin 
tuvissa oli jo hiljaista.

Sunnuntai 17.5.2015

Resti in peace
Jos mahdollista, sunnuntai-aa-
muna sää oli vieläkin parantu-
nut. Yön koleus sai väistyä kirk-
kaan auringonpaisteen tieltä ja 
meri oli lähes pläkä.

Jukkakin ilmestyi aamutoi-
mien jälkeen Jurmoon aikatau-
lun mukaisesti ja sanktioilta väl-
tyttiin. Ensimmäinen ryhmä oli 
taas vedessä jo kymmeneltä. 
Tällä kertaa tehtävänä oli vain 
kuvamateriaalin täydentämis-
tä muutamalla yksityiskohdal-
la. Kuvauksen jälkeen aikaa jäi 

vielä lyhyelle kierrokselle asevel-
jiemme viimeisen leposijan yllä. 
Rest In Peace.

Viimeisenä parina irrotim-
me Ollin kanssa poijuköyden 
hylystä ja nousimme vapaassa 
vedessä dekoon, jossa ajeleh-
dimme kevyen tuulen mukana. 
Jurmo seuraili poijua lähettyvil-
lä ja noukki meidät kyytiin de-
kojen päätyttyä.

Lounaan jälkeen siivosim-
me majoitustilat, purimme täyt-
töasemamme ja kokoonnuimme 
vielä loppuyhteenvetoon laituril-
le. Yhteisesti saatoimme tode-

ta viikonlopun ohjelmamme on-
nistuneen suunnitelmien mukai-
sesti. Onnistumisen mahdollisti-
vat Russarö erinomaisena har-
joitustukikohtana, Rannikkopri-
kaatin ja linnakkeen kunnos-
tajien huoltotuki, Uudenmaan 
prikaatin alus- ja kuljettajatuki, 
Merivoimien esikunnan ja Sota-
museon mahdollistama arvokas 
sukelluskohde sekä sukellustoi-
mintaa suosinut sää. Kiitokset 
kaikille sidosryhmille.

In Memoriam - Miinalaiva Louhen 
kaatuneiden muistoa kunnioittaen.

Suuntimalevy roikkuu edelleen ruorikannella,  
brygan oikealla laidalla.

PetRi häRmä

Lähteet:
 – Badewanne-sukeltajaryhmän tutkimusraportti 

14.6.2007 suoritettujen tutkimusten 
tuloksista,10.5.2011 päivitetty versio.

 – Auvinen, Visa (toim.): Leijonalippu merellä.  
Pori: EITA Oy, 1983. ISBN 951-95781-1-0.

 – Suomen laivasto 1918-1969. Helsinki: 
Meriupseeriyhdistys, 1968.
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A lukset olivat hiilestä-
neet jo Helsingissä, 
joten niiden hiilivaras-

tot eivät olleet täynnä. Torpedo-
veneillä oli kummallakin vajaa 
30 tonnia hiiltä, jonka piti 12 
solmun vauhdilla riittää n. 30 
tunniksi, Vaasaan laskettiin saa-
vuttavan aamun sarastaessa eli 
n. 15 tunnissa. Taivas oli kirkas, 
edellisenä iltana oli tyyntynyt ja 

tuuli oli nyt luoteesta kolmisen 
boforia. Mitään sääennustetta ei 
laivoilla ollut käytettävissä, vaik-
ka sellainen alkoi jo olla tapana. 

Luoteistuuli yltyy

Rauman edustan majakkalaiva 
Relandersgrund (ei sama alus 
joka on nykyisin Helsingissä ra-
vintolalaivana) sivuutettiin klo 
1900. Tuuli alkoi voimistua, ja 

iltayöstä katkesi S1:n keulamas-
ton partuuna. Maston katkeami-
sen estämiseksi piti siihen tuet-
tu radioantenni laskea alas, jo-
ten S1 oli tämän jälkeen näkö-
viestityksen varassa. Torpedo-
veneiden vaikeuksien vuoksi lai-
vueen nopeutta vähennettiin il-
tayhdeksältä kahdeksaan sol-
muun, S1 ei kuitenkaan voinut 
seurata laivuetta edes tällä nope-

Syyspurjehdus 
Pohjanlahdella 1925

Antero Honkasalo
Kirjoittaja on varareservin kapteeniluutnantti, kurssilta nro 78 ja diletanttihistorioitsija. Outoorin saari kuului 
lapsuuden veneretkikohteisiin Preiviikinlahdella. Henkilökohtainen S2:ta koskeva muisto on kapteeniluutnantti 
Sjömanin tyttären kohtaaminen kymmenisen vuotta sitten Reposaaren kirkossa.

H
istoria

Torpedovene S2 – In memoriam

Syksyn tähtiteltan alla
missä pauhaa Pohjanlahti,
taistelustaan kunnialla
lepää Suomen nuori vahti.
- - -

Mutta missä vapaa laine
saartaa vapaan Suomen rantaa,
sinne kulkee miesten maine,
sinne kansan suru kantaa.
- - -

6.X.1925 V. A. Koskenniemi

Kuten useana aikaisempanakin purjehduskautena kuului rannikkolaivueen harjoi-

tusohjelmaan syyspurjehdus Pohjanlahdella. Lypertön ankkuripaikalta lähtivät koh-

ti Vaasaa 3.10.1925 tykkiveneet Klas Horn (komkapt Ekman) ja Hämeenmaa (kaptl 

Rahola) sekä torpedoveneet S1 (kaptl Raninen) ja S2 (kaptl Sjöman) rannikkolai-

vueen päällikön komentaja Yrjö Roosin johdolla.
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Pohjanlahden laivastokilta S2:n muistomerkillä keväällä 2015.

udella. Luoteistuuli yltyi 6-7 bo-
foriin, ja laivueen kurssi käännet-
tiin klo 2125 vasempaan enem-
män vastaiseen suuntaan 337.

Klo 2318 viestitti laivueen 
komentaja Roos: ”Kaikki lai-
vat pysyvät tuulessa parhaan-
sa mukaan.” Torpedoveneiden 
päälliköt ymmärsivät käskyn 
niin, että alusten tuli edelleen 
yrittää pysytellä laivueen muka-
na. Hämeenmaan päällikkö kä-
sitti voivansa toimia harkintansa 

mukaan, mutta päätti kuitenkin 
toistaiseksi seurata lippulaivaa. 
Lippulaiva Klas Horn oli edellä 
mainitun sanoman lähettämi-
sen jälkeen kääntynyt suoraan 
vasten tuulta ja aallokkoa, koh-
ti Ruotsia. Sunnuntaina aamu-
yöllä Klas Horn ja sitä seuraava 
Hämeenmaa katosivat torpedo-
veneiden näkyvistä. Myrsky oli 
kiihtynyt silloin jo 10 boforiksi.

Torpedoveneet kärsivät ko-
vasta kelistä. Vettä pääsi ket-

tinkisoppeen ja konevarastoon. 
Pumput pystyivät aluksi pitä-
mään puolensa, mutta siivi-
löiden vähitellen tukkeuduttua 
täyttyivät osastot kokonaan. 
Muihinkin osastoihin alkoi tih-
kua vettä. Pumppujen käyttö 
vaati höyryvoimaa ja vaikeissa 
olosuhteissa ei tulipesiä saatu 
toimimaan tehokkaasti, mikä li-
säsi hiilen kulutusta. Puoli kah-
delta yöllä vastaanotti Klas Horn 
sanoman S2:lta: ”Keulaosas-

aila honkasalo
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toon tunkeutuu vettä, on hil-
jennettävä vauhtia.” Klo 0430 
Sjöman ilmoitti ettei sillä het-
kellä ollut avun tarpeessa, ve-
den tunkeutuminen keulaan oli 
ilmeisesti saatu rajoitetuksi. 

Kamppailu merta vastaan

Puskettuaan tuntikausia vasten 
myrskyä saapui Klas Horn sun-
nuntaina 4.10. klo 1615 suo-
jaan Ruotsin rannikolle. Hä-
meenmaa puolestaan oli en-
siksi koettanut seurata lippulai-
vaa, mutta aamuyöllä päällik-
kö oman harkintansa mukaan 

päätti lähteä pyrkimään koh-
ti Merenkurkun saaristoa. Alus 
jatkoi koko aamun ja päivän 
kamppailua aallokossa, vasta 
lähellä puoltayötä saatiin Norr-
skärin majakka näkyviin. Pi-
meässä ei uskaltauduttu saa-
ristoon, vaan odoteltiin avome-
rellä aamun koittoa. Lopulta Hä-
meenmaa kiinnittyi Vaskiluodon 
satamaan peräkansi vedenpin-
nan tasalla ja koko henkilökun-
ta lopen uupuneena. 

S1 kamppaili vesimassoja 
vastaan koko yön vauhdin yhä 
laskiessa ja hiilivarastojen huve-

tessa. Sunnuntaiaamuna pääl-
likkö teki päätöksen kääntää 
laiva ja pyrkiä Mäntyluotoon. 
Käännös onnistuikin, kun kai-
kin voimin ponnistellen oli aluk-
selle saatu riittävästi höyrynpai-
netta ja ohjailukykyä. Lokia ei 
merenkäynnin takia voinut käyt-
tää, tähtitieteelliset havainnot 
olivat mahdottomia, joten aluk-
sen paikkaa ei avomerellä voi-
nut kuin yrittää arvioida. Puo-
lenpäivän aikaan etuvasemmal-
la nähtiin majakan huippu, jon-
ka oletettiin olevan Yttergrund. 
Klo 1230 huomattiin suoraan 

1. komentosilta
2. keulasoppi
3. ankkuriketjusäilö
4. miehistösuoja
5. konevarasto
8. torpedokärkien säilö
9. miehistösuoja

10. ammuskellari
11. alipäällystön hytti
13. kattilahuone
14. kattilahuone
15. konehuone
16. päällikön hytti
17. upseerimessi

22. ammussäilö
24. konemestarien messi
25. ylikonemestarin hytti
26. konemestarin hytti
30. varasto
31. aliupseerien hytti
33. radioantenni

Torpedovene S2 oli alunperin venäläisen So-
kol-luokan (sokol = haukka) alus ja laskettiin 
vesille vuonna 1899. Sokol-luokan alusten al-
kuperäiset tekniset tiedot olivat:
 – uppouma: 240 tn
 – pit x lev x syv: 57.9 m x 5.6 m x 2.3 m
 – koneisto: 3800 HP , 4 Yarrow-kattilaa
 – huippunopeus: 26 solmua

 – miehistö: 4+55
 – päätykistö 2 kpl 75 mm,  

kaksi torpedoputkea

Sokol-luokan aluksia jäi talveksi 1918 Helsin-
kiin. Ne liitettiin osaksi nuoren Suomen val-
tion sotalaivastoa, alukset nimettiin (tai nu-
meroitiin) S1-S5. 
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edessä Skarvörenin merimerk-
ki, oltiin siis Ouran edustalla. 
Suurin vaikeuksin saatiin alus 
käännettyä suunnalle 225. Si-
vutuuli koetteli alusta kovasti, 
konehuoneessa miehet työs-
kentelivät polvia myöten vedes-
sä. Myrsky painoi aluksen jo itä-
viitan väärälle puolelle, tyrskyt 
olivat 60 metrin päässä. Laivan 
kallistuma oli 49 astetta, mutta 
hitaasti nousi torpedovene taas 
kölilleen. Päällikkö ei määrännyt 
miehistölle pelastusvöitä, koska 
katsoi niiden haittaavan liiaksi 
työskentelyä, eikä niissä olois-
sa kukaan olisi kuitenkaan me-
restä elävänä selvinnyt.

Hieman ennen klo 1300 
tunnistettiin Reposaaren savu-
piiput. Lopulta Kaijakarin meri-
merkki saatiin näkyviin ja kun 
Kaijakarin suojaava vaikutus al-
koi tuntua voitiin kääntää Män-
tyluotoa kohti. Klo 1440 kiinnit-
tyi S1 Mäntyluodon laituriin. Hii-
liä oli jäljellä kaksi 80 kg:n säkil-
listä. Satamaan saavuttuaan uu-
punut miehistö sai tietää uutisen 
sisaralus S2:n tuhosta.

”Ei voi työskennellä nyt ...”

Klo 0700 S2 kysyi Roosilta: 
”Missä olette? Emme pääse yh-
tään eteenpäin. Mitä tehtävä? 
Sjöman.” Roos kehotti pyytä-
mään apua, ja S2 alkoi antaa 
hätämerkkejä: ”SOS-SOS-SOS. 
Here torpedoboat S2 filling lat. 
61°40’ long. 020°15’ ...”. S2 
kääntyi ja alkoi pyrkiä sata-
maan Suomen puolelle. Hätä-
sanoman kuullut Vaasan radio-
asema ja vastasi: ”Koetamme 
toimittaa apua mahdollisimman 
pian”, mihin S2 vastasi: ”Kiire 

on.” Härnösandista lähtenyt He-
lios ilmoitti pääsevänsä paikalle 
11 tunnissa, Vaasan Protector 
ei päässyt myrskyn takia lain-
kaan ulos. Myöskään Reposaa-
resta ei apua voitu antaa. Klo 
1200 ilmoitti S2 olevansa suun-
nalla 110 Reposaaresta noin 
15 mpk länteen. Tilanne laival-
la toistaiseksi huono. Aallokko 
painoi alusta lounaaseen kohti 
Säppiä. Klo 1322 Vaasa kutsui 
alusta, jolloin S2 vastasi: ”Ei voi 
työskennellä nyt.”

Pari minuuttia tämän jäl-
keen näki luotsi Yrjö Aalto Re-
posaaren luotsiaseman tornis-
ta torpedoveneen Outoorin itä-
viitan lähellä. Sen keula näyt-
ti olevan pohjoiseen kohti Re-
posaarta.  Aluksen peitti suuri 
hyökyaalto, josta se kuitenkin 
vielä kerran tuli näkyviin puo-
littain kumossa pohjapuoli kiil-
täen auringossa, minkä jälkeen 
se katosi aaltoihin. Meri oli niel-

lyt 53 parhaassa iässä olevaa 
miestä. Eloonjääneitä ei ollut. 

Hylystä löydetyt 23 vaina-
jaa siunattiin 15.8.1926 Re-
posaaressa yhteishautaan, nel-
jä vuotta myöhemmin paljas-
tettiin Wäinö Aaltosen veistämä 
muistomerkki. Komentaja Roo-
sia syytettiin varomattomuudes-
ta ja taitamattomuudesta viran-
toimituksessa. Roosin ei tarvin-
nut olla vastaamassa sotayli-
oikeudessa syytteeseen. Hän 
kuoli elokuussa v. 1926 häkä-
myrkytykseen A-veneen kajuu-
tassa. 

Lähteitä:

 – Torpedovene S2:n 
muisto : Laivaston 
vuosikirja, 1925

 – Suomen laivasto. 
2, 1918-1968.

83Rannikon Puolustaja 3 | 2015



KOTK A

Kaunissaari

Ristisaari

Kirkonmaa
Rankki

Haapasaaret

Suursaari

sarivaunua. Rankin viisi kuuden 
tuuman raskasta ja Kirkonmaan 
neljä kymmenen tuuman järe-
ää rannikkokanuunaa avasivat 
tulen 15 kilometrin murhaavan 
tehokkaalla ampumaetäisyydel-
lä. Tuho oli hirvittävää, sekä sir-
paleitten repiminä uhreina että 
räjähdysten synnyttämiin avan-
toihin vajonneina. 

Hyökkääjä kääntyi pakoon 
tulen ja pettävän jään infernoa. 
Mutta helvetti seurasi, järeä tuli 
aina 23 kilometriin saakka. Me 
suomalaiset voimme vain kau-
histella toista vaihtoehtoa. Ilman 
linnakkeiden torjuntatulta hyök-
kääjä olisi päässyt Kotkan tasalla 
katkaisemaan armeijamme yhte-
ydet Helsinkiin. Se olisi merkin-
nyt puolustuksemme luhistumis-
ta. Tämä torjuntataistelu oli yksi 
rannikkotykistön loistavista voi-
toista. Mutta nyt merisivustam-

me on avoin. Se on avoin uu-
dentyyppisille rannikko-operaa-
tioille. Niitä vastaan tarvittaisiin 
uudentyyppisiä rannikkolinnak-
keita. Niitä ei korvaa mikään, ei-
kä jalkaväkimiinoja. 

Loistava voitto meren jäällä 3.3.1940
tai Kauhistuttava kuolonloukku meren jäällä 3.3.1940

Pertti Huhtanen
Kehittämiskonsultti, Kotka 

Suomen puolustus oli luhistumassa kun Moskovan 

rauha 13.3. astui voimaan klo 11.00, kirjaimellises-

ti yhdennellätoista hetkellä. Sodan viimeisinä päivinä 

suomalaisten tappiot olivat kasvaneet dramaattisesti. 

Mutta tappiot usein unohtuvat. Voitot muistetaan, ei 

kuitenkaan kaikkia.

Y ksi unohdettu voitto 
saatiin Kirkonmaan ja 
Rankin linnakkeiden 

torjuessa hyökkäyksen Suursaa-
resta kohti Kotkaa. Suomalais-
ten yhden päivän tappiot maa-
liskuussa 1940 olivat tunnetus-
ti lähes tuhat kaatunutta. Yleen-
sä ei tiedetä, että neuvostotap-
piot eräänä maaliskuun päivänä 
itäisen Suomenlahden jäälakeu-
della olivat hyvinkin samaa suu-
ruusluokkaa.

Tämä tapahtui parissa tun-
nissa, ilman omia tappioita. Aa-
mulla 3. maaliskuuta suuntau-
tui Suursaaresta kohti Kotkan 
edustalla sijaitsevaa Haapasaa-
ristoa kuuden kilometrin pitui-
nen sotilasmassa. Pääosa tu-
li marssien tiiviissä muodos-
telmissa. Joukkoon kuului he-
voskolonnia, moottoriajoneuvo-
ja ja ainakin kymmenen pans-

H
istoria
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Rannikkoupseeriyhdistys

teinen seminaari järjestetään 
keskiviikkona 25.11.2015 klo 
18.00 Suomenlinnan Upsee-
rikerholla. Seminaari koostuu 
alustuksesta: Lippueamiraali Ti-
mo Junttila ”Ajankohtaista puo-
lustushallinnosta”.

Alustuksen jälkeen keskus-
telua aiheista ja yhdistysten tar-
joama iltapala.

Ennen kokousta on mah-
dollisuus saunoa Merisota-
koulun isossa saunassa. Sau-
na on käytössä klo 15.45 al-
kaen. Ota oma pyyhe mukaan. 
Ilmoittautumiset oman yhdistyk-
sen sihteerille 9.11.2015 men-

Perinteinen 
pistooliammuntakisa

Rannikkoupseeriyhdistyksen ja 
Johtorenkaan välinen pistoo-
liammuntakilpailu järjestetään 
torstaina 8.10 klo 17.00 alkaen 
Taistelukoulun sisäampumara-
dalla. Kisa ammutaan pienois-
pistoolein.

Ilmoittautumiset: petri.par-
viainen@mil.fi, 0299 815600.  
Ota mukaan oma pienoispistoo-
li ja -patruunat  

Syksyn seminaari 

Meriupseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkoupseeriyhdistyksen yh-

nessä jarmo.valtimo@rannikon-
puolustaja.fi tai 040 5647695.

Ensi vuoden jäsenretki 
Ruotsiin

Yhdistys jatkaa suosittuja jäsen-
retkiään. Ensi vuoden jäsenretki 
tehdään Ruotsiin elo-syyskuus-
sa. Hallitus tiedottaa lisää mat-
kasta jäsenilleen, kun yksityis-
kohdat saadaan sovituksi.

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

Hyvää alkanutta syksyä.

Hallitus

Rannikkoupseeriyhdistys 
tiedottaa

Laivaston Sukeltajakilta

L aivaston sukeltajakilta täyttää tänä vuon-
na 30 vuotta ja tätä juhlitaan jäsenten 

kesken 7.11.2015 Turussa. Tilaisuus alkaa klo 
14 Forum Marinumissa ja juhlaillallinen klo 18 

alkaen ravintolalaiva Borella. Lisätietoja ja il-
moittautumisohjeet puheenjohtajalta Tapani 
Korhoselta +358 40 558 3194, tapani.kor-
honen@kotikone.fi
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Meriupseeriyhdistys

K aapparilaiva Itämeren kau-
huun pestattiin miehistö 

Turussa Pansion varuskunnan 
pistooliradalla 26.5.2015. Pai-
kalla oli neljä ampujaa taistele-
massa kaapparikapteenin pes-
tistä. Harri Kulju vastasi järjeste-
lyistä ampumaradalla, suuri kii-
tos hänelle siitä. Ammunnanjoh-
tajana toimi Torsti Annala. Sää 
Pansiossa oli tihkusateinen, 
lämmitä n. 10 astetta.

Tulokset Kaapparilaiva 
ammunnasta:
 – Kaapparikapteeni 

Vesa Ennevaara 
148+124+65=337

 – I-perämies Torsti Annala 
129+105+74=308

 – II-perämies Eino Kostian 
103+67+52=222

 – Muonamestari 
Pentti Holopainen 
74+60+40=174

Ilmarin pistooliammunta:
1. Vesa Ennevaara 

31p - 10,8 sek + 4 hyv 
=24,2

2. Torsti Annala 
28p - 7,7 sek + 2 hyv  
=22,3

3. Eino Kostian 
17p - 7,1 sek + 6 hyv  
=15,9

4. Pentti Holopainen 
9p - 5,0 sek + 2 hyv  =6

TOURIN-TUSSARI am-
munta vuorostaan on suunni-
teltu järjestettäväksi Upinnie-
men kivääriradalla lokakuussa.

Ilmoittautumiset suoraan 
sihteerille. Ilmoitathan mikäli 
kuulut ampumaseuraan tai olet 
PV tai RVL aktiivipalveluksessa.

2. Tulevat tapahtumat

Lokakuussa järjestettävä yh-
distyksen kuukausikokous pi-
detään Helsingissä, perjantai-
na 23.10.2015. Tilaisuudessa 
katsaus rajavartiolaitoksen kan-
sainväliseen toimintaan.

Marraskuussa Rannikkoup-
seeriyhdistyksen ja Meriupsee-
riyhdistyksen yhteinen semi-
naari järjestetään keskiviikko-

na 25.11.2015 klo 18.00 Suo-
menlinnan Upseerikerholla. Se-
minaari koostuu alustuksesta: 
Lp-amir Timo Junttila “Ajakoh-
taista puolustushallinnosta”.

Tilaisuuksien tarkemmat 
tiedot julkaistaan yhdistyksen 
jäsenkirjeessä. 

3. Palkitsemisia:

Meriupseeriyhdistys palkitsi an-
sioituneesti menestyneitä 82. 
merikadettikurssin kadetteja 
26.8.2015 seuraavasti:
 – Kadettipursimies Jus-

si Hirvonen – “kurt Tourin 
stipendi (500e)”

 – Kadetti Simo Seppä – 
“Reilun kadetin kiikarit”

26.8.2015 palkittiin myös 
SM4 kurssilla ansioitunut yli-
luutnantti Ilkka Soininen ”Kap-
teenin kaukoputkella”.

Meriupseeriyhdistys 
tiedottaa:
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
juhlisti Järvön saaren toimintaansa

Suomenlinnan Rannikkotykistö  on toiminut Järvön saaressa jo 30 vuoden ajan. 

Juhlaa vietettiin yhdessä laajan kutsuvierasjoukon kanssa syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna.

On hienoa nähdä kiltalais-
ten tekevän pyyteetön-

tä työtä näinä aikoina, kun työ-
paikalla vaaditaan enemmän ja 
enemmän. Viikonloppuna kuului-
si levätä hieman pidempään, ot-
taa rennosti ja lukaista vaikkapa 
kirja. Järvön saarella nämä päi-
vät ovat viiden vuoden aikana yh-
den käden sormilla laskettavissa.

Tämä vuosi on Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillalle kol-
maskymmenes vuosi kun olem-
me saaneet olla kauniilla saarel-
la. Kunnia heille jotka aikoinaan 
sen meille mahdollistivat!

Laiturit ja muut rakennukset 
ovat jo karuissa oloissaan olleet 
sen aikaa, että huoltotoimenpi-

teitä on pitänyt tehdä, nämä 5 
vuotta on ollut juurikin sitä.

Ns. ”Rupugrilli” on lasitettu 
parvekelaseilla, jotka saatiin il-
maiseksi taloyhtiöltä, jossa par-
vekeremonttia tehtiin, sekä kat-
tohuovat uusittiin.

Ns. ”Tykkigrilli”, joka on 
rakennettu käsittääkseni pa-
renteesin ajan valonheitinase-

maan, on saanut tänä kesänä 
uuden katon. Vielä pitäisi muu-
rata tulisija uusiksi.

Kiltamaja on saanut viime-
kesänä uuden pinnan, jota rap-
sutettiinkin käsivoimin oikein 
urakalla! Sisälle laitoimme tä-
nä vuonna akkuvirralla toimi-
van LED-valaistuksen.

Voimakoneasema raken-
nettiin äänieristeineen. 600Kg 
voimakone vietiin käsivoimin 
uuteen asemaansa 70 metriä 
ikävässä maastossa.

2010 valmistunut sauna 
vaati tänä vuonna jo huoltomaa-
lauksen. Meri-ilma, pakkanen ja 
aurinko tekevät hidasta, karua 
työtään. Saunaan asensimme 
myös akkutoimisen LED-valais-
tuksen, uudet PuuCeet, 3 kpl 
on asennettu paikalleen ja to-
dettu toimivaksi.

Tässä olivat vain suurim-
mat työt, pieniä töitä on lukui-
sia. Saaren isäntänä on todetta-
va, että tällaisen ryhmän kans-
sa on hienoa pitää killan ja Suo-
men lippua korkealla!

Ari Orpana
Järvön isäntä

Juttukooste Sirpa Holma

Näkymä laiturilta itään syyskuisena aamuna.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

aRi oRPana

Tykkigrilli.
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

K ymmenen kilometriä lä-
hes suoraan etelään Hel-

singin Kauppatorilta laivaväy-
län varrella Harmajan kohdal-
la sijaitsee luokse pääsemättö-
mältä vaikuttava pieni linnake-
saari nimeltään Kuivasaari. Täl-
lä hetkellä saari on Suomenlin-
nan Rannikkotykistökillan yllä-
pitämä museosaari. Kuivasaa-
ren nimi nousee esiin uutisis-
sa, kun sen järeällä kaksiputki-
sella tykillä ammutaan kunnia-
laukauksia. Laukaukset kuulu-
vat Helsinkiin asti. Ensimmäi-
set ammuttiin Itsenäisyyspäivä-
nä 6. joulukuuta v 1992. Täl-
löin killan aktiivisten talkoolais-
ten kunnianhimoinen tykin en-

tisöintiprojekti oli saatu vihdoin 
maaliinsa. Entisöidyllä tykki-
vanhuksella – valmistui alun 
perin ampumakuntoon kesällä 
1935 - ammutaan lähes vuosit-
tain kunnialaukauksia. Maam-
me 100 v-itsenäisyyspäivä lä-
hestyy – silloin viimeistään jä-
reällä jyrähtää taas! Onpa tykki 
tehnyt myös todellisen ”luonne-
roolin” yhdessä Raid-elokuvas-
sa. Käykääpä googlettamassa. 
Samalla voitte käydä myös kil-
lan sivuilla www.rt-kilta.net ja 
www.facebook.com/rtkilta.

Kuivasaaressa on järeän 
kaksiputkisen tykkitornin lisäk-
si esillä suuri määrä Suomen it-
senäisyyden aikana käytetyis-

tä rannikkotykeistä ja lisäksi 
1960-luvulla käyttöön otettua 
meritorjuntaohjuskalustoa.

Kuivasaari on myös luon-
tokohde. Kuten yleensäkin 
puolustushallinnon käyttämät 
alueet niin myös Kuivasaari on 
pääosin säilynyt luonnoltaan 
samanlaisena, kuin se oli sato-
ja vuosia sitten. Erityisen rikas-
tuttava vaikutus oli taannoisella 
kauppamerenkululla paarlastei-
neen. Saaressa on myös runsas 
lintu- ja perhoskanta.

Oikeastaan Kuivasaari 
on enemmän kuin museo- tai 
luontokohde. Se on edelleen 
Suomen pääkaupungin edus-
tan strategisesti tärkeällä alueel-

Kuivasaari – kuin Jules Verne´n ”Salai         suuksien Saari”

Historialliset tykit ilta-auringossa.
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la oleva maanpuolustusharras-
tuksen kohde yhdelle maamme 
vireimmistä maanpuolustuskil-
loista, jonka jäsenet eivät halun-
neet luovuttaa, kun Sotamuse-
on (=valtion) rahat eivät riittä-
neet Kuivasaari-nimisen kansal-
lisaarteen säilyttämiseen. Suo-
menlinnan rannikkotykistökilta-
laiset ovat osoittaneet, että pe-
rinteisellä suomalaisella talkoo- 
tai vapaaehtoistyöllä voi saada 
aikaan ensi alkuun mahdotto-
malta tuntuvia asioita. 

Suomenlinnassa olevas-
sa Sotamuseon Maneesissa 
on Suomen sotien yleisnäytte-
ly, jossa esitellään myös pieni-
muotoisesti rannikkotykistön 
historiaa. Koko itsenäisyyden 
ajan tykkikalusto on kuitenkin 
Kuivasaaressa. Niinpä Kuiva-
saarelle tulisi ”siirtää” Suomen-
linnassa suljetun Rannikkotykis-
tömuseon status. Ei siis tarvitsisi 
perustaa ”uutta” museota, vaan 
avata se uudestaan Kuivasaa-
ressa. Kyseessä olisi osoitteen 
muutos, jossa v 2007 suljettu 
Rannikkotykistömuseo siirtyisi 
uuteen osoitteeseen Kuivasaa-
reen. Tämä tulisi tehdä ennen 
kuin puolustusvoimat kokonaan 
luopuu saaresta. Killalla on VI-
SIO saaren jatkokäytölle!

Kuivasaari on vielä sotilas-
aluetta, jonne ei saa saapua il-
man asianmukaista lupaa. Suo-

menlinnan Rannikkotykistökil-
ta järjestää saareen valvottuja 
opastuksia, joiden pääsymak-
suilla kerätään varoja kaluston 
ylläpitoon.  Nämä varat ovat ai-
noa resurssi saaren kohteiden 
säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Tänä kesänä kolmena vii-
konloppuna saareen järjestet-
tiin avoimia opastettuja yleisö-
retkiä, jotka lähtivät Helsingin 
Merisatamasta.  Kesäisten ylei-
söretkien aikana saarelle avat-
tiin myös Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen sotilaskoti, jossa oli 
mahdollisuus muistella sotilas-
palvelusaikaa ja tarjota vaimol-
le ja lapsille ne kuuluisat sotkun 
munkkikahvit. 

Saareen on ollut mahdollis-
ta päästä myös yksityisesti esi-
merkiksi yhdistys- tai yritysvie-
railun merkeissä ottamalla yh-
teyden saaren isäntään: yhte-
ystiedot aiemmin mainituilla kil-
lan nettisivuilla. Helsingin saa-
ristoristeilyjä järjestävät yrittäjät 
osaavat järjestää Kuivasaareen 
risteilyn mahdollisine trahtee-
rauksineen. Merimatka Kuiva-
saareen kestää vesibussilla alle 
puoli tuntia. Kuivasaaren opas-
tetun kierroksen pituus kestää 
noin pari tuntia.  Tänä kesänä 
vieraita on ollut ilahduttavan 
runsaasti; sekä yleisö- että yk-
sityisretket yhteen laskien noin 
tuhat vierasta.

Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta on perustettu 
13.10.1962 ylläpitämään ran-
nikkotykistöhenkeä ja olemaan 
yhdyssiteenä rt-miesten kesken. 
Nykyään aktiivisessa jäsenistös-
sämme on mukana myös naisia 
antaen hienon lisän toimintaam-
me. Kuivasaaren rannikkotykis-
tömuseo on killan vaativin ak-
tiviteetti ja suurena tukena ovat 
työssämme tietenkin puolustus-
voimat ja erityisesti Suomenlin-
nan Rannikkorykmentti. Kiltaan 
voit Sinäkin liittyä -erityisvaati-
muksia ei ole. TERVETULOA JÄ-
SENEKSI TAI VIERAAKSI.

Hasse Rekola ja  
Mikko Taavitsainen

Durlacher 254 45D.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Kuivasaari – kuin Jules Verne´n ”Salai         suuksien Saari”
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Rannikkosotilaskotiyhdistys

Juhlavastaanotto ystäville 
ja sukulaisille oli järjestet-

ty Kirkkonummella Wohls Gå-
rdissa 17.7.2015. Katsaus Lii-
san menneisiin vuosikymmeniin 
lienee paikallaan mm. siksi, et-
tä hänen perheensä on monijä-
senisesti osallistunut paitsi so-
tavuosina rintamapalvelukseen 
myös sitä ennen ja sen jälkeen 
sotilaskodin tarjoamiin tehtäviin 
yli 70-vuoden ajan. 

Isä, jääkärikapteeni Emil 
Hagelberg oli palannut Sak-
sasta Suomeen ja Vapausso-
dan päätyttyä saanut komen-

nuksen Tampereelle ja tavan-
nut siellä Mary Schreckin, Lii-
san tulevan äidin. Kun siirto Jal-
kalaan Kannakselle seurasi, hän 
vei vaimon ja matkan varrella 
Pyhtäällä kastetun tyttären mu-
kanaan. Savon Jääkärirykment-
ti oli Sorvalissa, josta Liisalla on 
ensimmäiset sotilaskotimuiston-
sa. Siellä hän sai 6–7-vuotiaa-
na kerätä äidin apuna kuppe-
ja. Myös 3 vuotta nuorempi si-
sar Mary-Ann tuli mukaan soti-
laskotiin. Mieleen painui juhan-
nusjuhla ja samalla valatilaisuus 
Sorvalissa.

Vuoteen 1936 asti perhe 
asui Viipurissa ja välillä Terijoel-
la, kun isä toimi siellä polku-
pyöräpataljoonan komentajana. 
Seurasi isän siirto Helsinkiin ja 
Sotakorkeakouluun, sitten San-
tahaminaan Uudenmaan ryk-
menttiin pataljoonan komenta-
jaksi. Mutta kun 1939 talviso-
ta syttyi, perhe siirrettiin Santa-
haminasta Vaasaan pois sotatoi-
mialueelta, ja isä lähti rintamalle 
Summaan ruotsinkielisen, poh-
jalaisista muodostetun JR 9:n 
komentajana. Suojeluskuntapii-
rin kautta isältä tuli hätähuuto, 
että rintamalla tarvittiin lumipu-
kuja. Tytöt kulkivat ovelta ovel-
le keräten lakanoita ja äiti pe-
rusti ompelimon yhdessä San-
tahaminasta tutun ”majorska” 

Elin Enighorstin kanssa. Apuun 
tuli vaasalaisrouvia ompeluko-
neineen.

Isä palasi rintamalta takai-
sin Santahaminaan. Välirauhan 
aikana hänet komennettiin Ah-
venanmaan linnoitustöihin ja 
sinne Liisa pääsi mukaan, hän 
kun oli isän tyttö eikä halun-
nut luopua sen paremmin isäs-
tä kuin hevosestakaan. Aika kä-
vi kuitenkin pitkäksi pelkästään 
hevosia jaloitellessa. Niinpä Lii-
sa toimi Ahvenanmaan puolus-
tustoimistossa konekirjoittajana 
keväästä 1940 juhannukseen. 
Isä hevosineen palasi Ahve-
nanmaalta ja seurasi siirto Dra-
gsvikiin. Kesä kului usein Dra-
gsvikissä vieraillen ja ratsas-
taen. Vuonna 1939 suoritetun 
ylioppilastutkinnon perään pi-
detyn välivuoden jälkeen tar-
koituksena oli aloittaa syksyllä 
1940 opinnot. Liisa oli haaveil-
lut eläinlääkärin urasta, mutta 
Suomessahan ei ollut mahdol-
lista opiskella alaa. Sattumalta 
kadulla tavatun uimaritoverin 
(uimari-Liisa oli Viipurin ajoilta 
kolminkertainen Suomen mes-
tari) kanssa keskusteltuaan ja 
lantilla asian ratkaistuaan Lii-
sa liittyi seuraan ja ilmoittautui 
hänkin opiskelijaksi Hankenille. 
Opetukseen tuli tauko, kun so-
ta syttyi ja Rannikkosotilaiden 

Sisaremme Liisa Hagelberg 95   vuotta!
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Huoltoyhdistys sotilaskoteineen 
tuli kuin itsestään tarjolle äidin 
ystävättären, yhdistyksen pu-
heenjohtaja Anna-Lisa Rewel-
lin kautta.  

Kiitos Anna-Lisa Rewellin, 
perhekin siirtyi sotilaskotitehtä-
vän perusteella mukana, kun 
isä sai siirron Hangon rintamal-
le JR 13:n komentajaksi. Ryk-
mentti siirrettiin itärintamalle, ja 
isä kaatui 13. elokuuta 1941. 
Äidin ja sisaren kanssa päivys-
tettiin Hangon rintaman sotilas-
kodeissa. Työvelvollisena Lii-
sa joutui opintoihin liittyen isän 
järjestämänä harjoittelijaksi ra-
kennusfirmaan, joka lähetettiin 
armeijan yksikkönä lentoken-
tän rakennustöihin Rukajärvelle 
(1941–1942). Liisa oli harmis-
saan, kun alueella ei ollut so-
tilaskotia, mutta kyllä runsaasti 
lottia. Opiskelun ohella 1942–
1943 (syksyllä 1943 kesken-
eräisten opintojen suorittami-
seen oli pojille annettu rinta-
malta opintoloma, mikä sai Lii-
sankin palaamaan Helsinkiin) 
tuli tilaisuus sotilaskotityöhön 
Suomenlinnassa ja Merikasar-
milla sekä Merivoimien Esikun-
nan kanttiinissa, joka oli sijoitet-
tu Hotelli Helsinkiin. Päällikkö-
nä oli silloin kenraali Väinö Val-
ve ja toiminnassa mukana van-

hastaan tuttu lapsuudenystävä 
Mirja Valve.

Opintojakson suoritettuaan 
Liisa pääsi ensimmäistä kertaa 
itärintamalle lomittamaan Syvä-
rillä 5. divisioonan alueella toi-
mivia sisaria ja hoitamaan omia 
kotejaan. Lauma, Piste, Nystyrä 
ja Hyttynen tulivat Liisalle rak-
kaiksi sotapesiksi. Palvelu Sy-
värillä jatkui joukkojen perään-
tymiseen, kesään 1944 saak-
ka. Rintamajakson palvelu kes-
ti yhteensä 2 vuotta 1 kk. ”Tääl-
lä on elämä onnekasta ja aika 
sujuu työn touhussa … kuinka 
minä voinkaan taas istua kont-
torissa, kun olen päässyt tä-
män elämisen makuun,” Liisa 
oli kirjoittanut äidilleen Pistees-
tä 2.10.1943.

Sota oli ohi ja opinnot jat-
kuivat, Liisa valmistui ja Ulkomi-
nisteriöstä tuli 1945 alkaen hä-
nen työnantajansa. Työ vei hä-
net pois Suomesta, Norjaan, In-
tiaan, Sveitsiin, Kiinaan, Meksi-
koon, Itävaltaan ja lopuksi Kuu-
baan. Viimeiset vuodet ennen 
eläkkeelle siirtymistään 1985 
hän toimi ministeriön passitoi-
miston päällikkönä. Paluu aktii-
viseen sotilaskotityöhön oli taas 
mahdollista ja Mäkiluodon me-
rellisestä sotilaskodista tuli Lii-
san suosikki, siellä hän viet-

ti 1990-luvulla monet päivys-
tysviikonloput Pipsa-koiransa 
kanssa. Yhä Liisa on mukana 
paikallisosaston senioriryhmäs-
sä ja seuraa siten yhdistyksen 
ajankohtaisia asioita ja tapahtu-
mia. Äiti Mary Hagelberg, tyttä-
ret Liisa ja Mary Ann ja tämän 
tytär Riitta Björklund yhdessä 
veljensä tyttären Tuuli Hakalan 
kanssa ovat antaneet neljässä 
polvessa merkittävän panoksen 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
suorittamaan vapaaehtoiseen 
työhön. Riitta ja Tuuli ovat tä-
män päivän aktiivisia sisaria.

Liisan henkilöhistoria on 
tulvillaan jännitystä ja osoituk-
sia peräänantamattomasta tah-
dosta onnistua suunnitelmissa. 
Hän on pyrkinyt edistämään 
naisten asemaa ja tasa-arvoa 
työelämässä, mm. ollut muka-
na perustamassa Suomen Uni-
fem-osastoa (nyk. UN Women) 
Helvi Sipilän rinnalla ja osoitta-
nut, että nainen seisoo omilla 
jaloillaan miesvaltaisessa diplo-
maattikunnassa. Onniteltuam-
me nyt energistä 95-vuotiasta 
vihreätä sisartamme odotam-
me kutsua 5 vuoden kuluttua 
100-vuotisjuhlaan.

Keskustelu Liisan kanssa Espoossa 
5.11.2014

Eeva Viljanen

Rannikkosotilaskotiyhdistys

Sisaremme Liisa Hagelberg 95   vuotta!
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Pohjanlahden Laivastokilta

Muun toiminnan ohessa 
järjestettiin kevätkau-

della kaksi matkaa, toinen Re-
posaareen Porin ulkopuolel-
la 23.5. ja toinen Isoonkyröön 
10.6. Reposaareen liittyy eräs 
Suomen laivaston surullisimpia 
tapahtumia, kun torpedovene 
S2 upposi syysmyrskyssä vie-
den mukanaan koko miehistön. 
Tapahtumasta on tässä lehdes-
sä tarkempi artikkeli, jonka on 
laatinut killan jäsen Antero Hon-
kasalo Karijoelta. Honkasalo toi-
mi myös retkemme asiantunte-
vana oppaana. Saimme tutus-
tua idylliseen saaristokylään, 
sen eri nähtävyyksiin mm. eri-
koislaatuiseen kirkkoon. Tuu-

lisessa saaren kärjessä saim-
me pienen tuntuman siitä, mil-
laisissa olosuhteissa torpedo-

veneet kamppailivat syysmyrs-
kyssä 1925. Ja tuulta oli sil-
loin tuplasti enemmän. Tutus-
tumismatkan kruunasi lounas  
tasokkaassa Reposaaren Ra-
vintolassa. Matkaan osallistui 
toistakymmentä kiltalaista, osin 
myös muista maanpuolutusyh-
distyksistä.

35 kilometrin päässä Vaa-
sasta  sijaitsevan Isonkyrön 
menneisyyteen sisältyy aimo 
annos sotahistoriaa, josta tun-
netuinta on epäilemättä Napuen 
taistelu helmikuussa 1714. 300 
vuotta sitten käyty taistelu herä-
tettiin henkiin elokuussa 2014, 
tosin vain tilapäisesti.  Hävitty 
taistelu oli osana päättämässä 
Ruotsin suurvaltakautta, eivät 
edes Isonkyrön urheat talonpo-

Pohjanlahden laivastokillan kevät
teuvo Roden

teuvo Roden

Retkeläiset S2:n muistomerkillä.

VaaRPston entinen kouluttaja esittelee tykkipihan nähtävyyksiä. Taustalla 
keskellä tekstissä mainittu kanuunahaupitsi 152 H 38.
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jat kyenneet silloista perivihol-
lista, venäläistä,  nujertamaan. 
Napuen taistelun kulusta kertoi 
isokyröläinen Juhani Jokela, sa-
moin kuin muista alueen nähtä-
vyyksistä. Armfeltin kivi oli uu-
si tuttavuus, vaikka allekirjoit-
tanut luuli tuntevansa taistelun 
historian kutakuinkin tarkkaan. 
Karoliinikeskus vanhan kirkon 
kupeessa kuvasi uutta tekniik-
kaa hyödyntäen taistelun ta-
pahtumia kartoin ja taistelure-
konstruktion avulla. 

Nähtävyydet eivät suin-
kaan jääneet muutaman sadan 
vuoden taakse, koska uudem-
paakin historiaa nähtiin: pie-

teuvo Roden

nessä mutta hyvin järjestetys-
sä Asemiesmuseossa oli näh-
tävää yllin kyllin, ja viereisellä 
kentällä olevassa aidossa tyk-
kikokoelmassa oleva venäläi-
nen 6 tuuman kanuunahaupit-
sin näkeminen sykähdytti van-
haa rannikkotykkimiestä. Sa-
ma tykki oli pääaseena Vaasan 
Rannikkopatteristossa, jossa 
suoritin varusmiespalvelukseni 
60-luvun jälkipuoliskolla. Näy-
teillä oleva tykki taisi tosin olla 
hieman nuorempaa ikäluokkaa. 
Tykkipihassa oli lisäksi kahdek-
san muutakin tykkiä jalkaväkity-
keistä ilmatorjuntakanuunoihin. 
Aikamoinen saavutus asianhar-

rastajille näinkin lukuisan tykki-
määrän hankkiminen.

Isonkyrön matka päättyi 
tutustumisella Kyrö Distilleryn 
viskitehtaaseen, uuteen alan yri-
tykseen, joka on jo ehditty pal-
kita kansainvälisissä kilpailuis-
sa, joskaan ei ruisviskistä vaan 
ginistä. Viskiä maistellaan sitten 
kolmen vuoden kuluttua.

Matkaan otti osaa yhteen-
sä 11 henkeä. Laivastokiltalais-
ten lisäksi mukana oli jäseniä 
Vaasan Reserviupseerikerhos-
ta ja Pohjanmaan Maanpuolus-
tuskillasta.

Teuvo Roden

S2:n uppoamispaikkaa tähystetään. Tuuli antoi pientä esimakua siitä, millaiset olivat olosuhteet 
turman sattuessa.
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Turun Laivastokilta

Kuulumisia

Turun Messut 2015 järjes-
tettiin 20. – 23. 8. johon 

kiltamme osallistui rakentamal-
la oman ständin Puolustusvoi-
mien osaston yhteyteen D-hal-
liin tukeutuen Rannikkolaivas-
toon. Samassa hallissa myös 
monet muut killat ja reservijär-
jestöt olivat esillä. Esittelimme 
ennen kaikkea oman kiltamme 
toimintaa ja pyrimme rekrytoi-
maan uutta jäsenistöä. Puolus-
tusvoimien erittäin monipuoli-
nen osasto veti perinteisesti suu-
ria yleisömääriä puoleensa, joten 
potentiaalia väkeä oli D-hallissa 
liikkeellä varsinkin sunnuntaina 
ruuhkaan asti. Useita kiltaam-
me kiinnostuneita yhteydenotto-
ja saatiinkin. Edustimme samal-

la myös Laivaston Kiltaa ja Si-
nistä Reserviä. Killalla oli useita 
myyntiartikkeleita esillä, joiden 
tuotto käytetään killan toimin-
nan tukemiseksi. Tärkeimpinä 
tuotteina oli uudistettu kravatti 
ja aivan uusi klubitakin kangas-
merkki. Lukumääräisesti eniten 
ostajia kiinnosti kuitenkin yllät-
tävästi juuri messujen alla han-
kitut kuulakärki/kosketusnäyttö-
kynät. Järjestimme kaikille mes-
sutunneille vähintään yhden, joil-
lekin tunneille kolmekin kiltam-
me jäsentä paikalle esittelijöiksi. 
Messuesittelijöinä toimivat Jou-
ni Aho, Jarmo Holm, Kalevi Ylis-
tö, Kyösti Rantanen, Jukka Har-
jamäki, Rami Kuustonen ja Sep-
po Kaila. Kiitokset kaikille!

Ampumassa

Sinisen Reservin ammunta-2 
lauantaina 29.8.2015 Raasis-
sa ja Sinisen Reservin RK-am-
munta lauantaina 26.9.2015 
Upinniemessä. Tuloksia saa-
daan seuraavaan numeroon.

Syyskokous

Killan syyskokous on 27.10.2015 
klo 18.00 Heikkilän sotilaskodis-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Osallistuminen muissa 
killoissa

Kiltamme osallistui Turun Ran-
nikkotykistökillan järjestämään 
matkan Tallinnaan. Mukaan 
lähti meiltä kuitenkin vain Jar-
mo Holm ja Seppo Kaila. Retki 
tehtiin linja-automatkana 18.8. 
lähtien liikkeelle Heikkilästä aa-
museitsemältä kohti Helsingin 
Länsisatamaa. Paluu samaan 
paikkaan oli seuraavan päivän 
iltahämärissä. Säät suosivat, ei 
kuitenkaan liian lämmintäkään, 
vaan sopivan aurinkoista.

Tutustuimme saapumispäi-
vänä Patarein vankilaan, siinä 
heti sataman tuntumassa. – Jär-
kyttävä paikka. Voin Kakolaan ja 
sen viereiseen Lääninvankilaan 
turistina tutustuneena todeta, 
että kyllä Kakolakin on ollut Pa-
tareihin verrattuna loistohotelli! 
Seuraavana päivänä oli vuoros-
taan tutustuminen erittäin positii-

Turun Laivastokillan messuständillä esittelijävuorossa Jukka Harjamäki 
ja Jouni Aho.

sePPo kaila
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viseen paikkaan. Kävimme Len-
nusadamin merimuseossa. Kon-
septi museon toteuttamiselle oli 
tuore. Lattiatasossa oltiin ”me-
ren pohjalla”, tarkastellen sieltä 
aluksia ja pinnan alaisia miinoja. 
Sillalla oltiin laituritasossa, josta 
esim. Lembit-sukellusveneeseen 
pääsi ja yläpuolellamme nähtiin 
vielä lentokalustoa. Infosysteemi 
videoineen ja tiedonsiirto pääsy-
lippu-kulkukortilla omaan sähkö-
postiin luettavaksi oli ainakin it-
selleni nykyaikaisinta näkemis-
täni. Kävimme Tallinnan matkal-
lamme tietysti myös ”kaupassa”.

Retken järjestäjien tarkoi-
tuksena oli selvästi tarjota oma-
kustannusajattelun edullinen ja 
mukava yhteisretki. Japin ja it-
seni mielestä tässä oli onnistut-

tu hyvin. Oli mukava olla tällä 
kertaa ihan vain ookaamassa 
vaivattomasti muiden järjestä-
mällä retkellä. Kiitokset kuulu-
vat matkanjohtaja Heikki Poh-
janvirralle ja rattia koko mat-
kan pitkin ahtaita katuja ja ku-
jia pyörittäneelle kuljettajallem-
me Arto Penttilälle!

Kunnianosoitukset

Kaatuneiden muistopäivänä 
sunnuntaina 17.5.2015 TLK:n 
seppeleen laski Jarmo Holm ja 
Juho Angervo ja lippua kantoi 
Jouni Aho.

Merkkipäiviä

Viime numeron syntymäpäivä-
listassa oli kahden kiltaveljen 
ikävuodet vaihtanut paikkaan-

sa! Siis Erkki Kärkkäinen täytti 
14.6. 85 vuotta ja Rauno Kekä-
läinen aivan samalla päivämää-
rällä 70 vuotta! Palstanpitäjä 
pahoittelee sekaannustansa.

Loppuvuoden syntymäpäi-
väsankareita ovat: Vilho Aho 19. 
10. 93 v, Teuvo Kähkönen 23. 
10. 80v, Asko Kivekäs 24.10. ja 
Ossi Salminen 4.12. 75 v, Matti 
Laakso 29.9. ja Kyösti Rantanen 
21.12. 70 v, Antti Pajala 26.11. 
60 v, Ossi Lindgren 6. 10. ja Ti-
mo Waris 1. 11. 50 vuotta.

Onnea syntymäpäiväsan-
kareille!

Seppo Kaila

Seppo Kaila ja Jarmo Holm Tallinnan sataman suunnalla.
aRto heinonen Ja sePPo kaila/kuvamaniP.
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Turun Rannikkotykistökilta

Turun Rannikkotykistökilta 
vahvistettuna muutamalla 

Salon sotahistoriallisen seuran 

jäsenellä vierailivat n. 30 hlön 
voimin kauniin sään vallitessa 
upeassa Suomenlinnassa 9.5. 

Retken tarkoitus oli ulkoilun ja 
historian yhdistäminen muka-
vaksi tapahtumapäiväksi.

Tässä matkanjohtaja kilta-
veli Heikki Pohjanvirta, onnistui 
hyvin. Paitsi, että hän on asunut 
saarella, hän oli myös tehnyt ko-
tiläksynsä ja kertoi Viaporin histo-
riasta elävöittäen sitä omakohtai-
silla tarinoilla. Myös hänen kaksi 
veljeään, Erkki ja Lauri olivat pai-
kalla ja Lauri kertoi myös omia 
kokemuksiaan sekä muisteli ran-
nikkotykistön vaiheita. Kiitos siitä!

Retki oli mukavan leppoisa 
ja uskon kaikkien viihtyneen, ai-
nakin minä viihdyin!

Kiltamatkat Suomenlinnaan ja Tallinnaan 
Arto Heinosen sanoin ja kuvin

Toimintasuunnitelma 2015

Mahdolliset aikataulumuutokset tulevat Turun Sanomien kiltapalstalle ja sen netin tapahtuma-
kalenteriin sekä omille kotisivuillemme. Samoin uusista kohteista informoidaan mainittujen ka-
navien kautta.

Vuoden 2015 kiltatapahtumat ja -matkat

Lokakuu Museo Militaria, Hämeenlinna. Vastuuhenkilö Matti Puhakka
 Syyskokous. Vastuuhenkilö Petri Leppäkoski
Marraskuu Syysjuhla. Vastuuhenkilö Jukka Rainer Kulo
Joulukuu Joulumatka. Vastuuhenkilö Matti Puhakka

Voidaan järjestää myös muita matkoja sekä vierailuja, jos sopivia sattuu eteen.
Muistutus: Kahvitapaamiset kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 14 Mahdollisesta pai-

kanvaihdoksesta Naantalin Aurinkoisessa Kauppiaskatu 9 (Wiklundin valopiha) johonkin muu-
hun tiedotetaan kiltapalstalla. Mursujaoksen uimahallitapaamiset Impivaaran uimahallissa kuu-
kauden toinen keskiviikko klo 10.

Pohjanvirran RT-veljekset.

mikael kaskelo
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Tallinna

Elokuu oli jo edennyt yli puolivä-
lin, kun kiltamme teki matkan Tal-
linnaan. Matkassa oli myös vah-
vistuksia mm. Laivastokillasta. 
Kesän sateet ja koleus olivat vain 
muisto ja saimme nauttia hienos-
ta loppukesän auringonpaisteesta 
ja mukavasta ulkoilusäästä.

Matkallamme oli kaksi pää-
kohdetta. Tiistaina heti rantau-
tumisen jälkeen ajoimme Pata-
rein vankilamuseoon. Museo on 
karuudessaan ajatuksia herättä-
vä. Se on ollut käytössä niinkin 
myöhään kuin 2005, ja viimei-
nen teloitus on tapahtunut Viron 
jo vapauduttua miehityksestä. 
Vankilan Punainen- huone on 
hiljentävä paikka, siellä teloitet-

aa! Itse museo on hieno tykkei-
neen, miinoineen, veneineen 
ja onpa siellä kokonainen su-
kellusvenekin, ”Lembit”, johon 
pääsee myös sisälle kokemaan 
miten ahtaissa oloissa jopa nel-
jänkymmenen hengen miehis-
tö joutui toimimaan. Ulkotiloissa 
suurimman kiinnostuksen koh-
de on höyryjäänmurtaja ”Suur 
Töll”, joka Suomessa tunnettiin 
nimellä ”Väinämöinen”.

Matkasta ehdotuksen teki 
Pentti Grandell ja ideasta kopin 
ottanut Heikki Pohjanvirta toi-
mi matkanjohtajana. Kiitos heil-
le ja myös kaikille muille muka-
na olleille!

Mikael Kaskelo
Killan tiedottaja

tavat kohtasivat matkansa pään.
Iltaa vietimme paikallisis-

sa ravintoloissa ja tietysti tutus-
tuen Tallinnan vanhaankaupun-
kiin. Jätimme myös Tallinnan lu-
kuisiin ostoskeskuksiin ja myy-
mälöihin rahojamme. 

Toinen kohteemme oli Len-
tosataman merimuseo. Pienten 
väärinkäsitysten jälkeen saa-
vuimme sinne pahasti myöhäs-
sä, mutta ansaitun ja opetta-
vaisen ripityksen jälkeen palve-
lu oli hyvää ja luontevaa. Op-
paamme Eero Rang oli todelli-
nen asiantuntija, kuten pitää-
kin ja hänen kertomaansa oli 
seurattava tarkalla korvalla, sil-
lä siihen sisältyi riemastuttavaa 
virolaista huumoria ja itseironi-

mikael kaskelo

Merimuseo Suur Töllin kannelta.
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telyihin osallistui joukko rannik-
kojääkäreitä toimihenkilöinä se-
kä PeRyn Buster -vene ”Ryynä-
ri II”.  Kesän tapahtumista on 
tässä lehdessä useita kuvitettu-
ja artikkeleita. 

Rannikkojääkärien histo-
riikkiprojekti etenee suunnitel-
man mukaisesti ja on julkais-
tu syyskuun alussa Kokonais-
turvallisuusmessuilla. Historii-
kin tilaukset voi lähettää osoit-
teeseen: henri.harmia@teliaso-
nera.com . Hinta kaksikielisel-
le, runsaasti kuvitetulle ja valta-
vasti tietoa sisältävälle teokselle 
on 40 euroa plus toimituskulut.  

Tätä kirjoittaessamme on 
syksyn ohjelmassa vielä Ran-
nikkojääkärien action-viikonlop-
pu Syndalenissa 25-27. syys-
kuuta. Se on suunnattu MPK:n 
sitoutuneille kouluttajille tai kou-
luttamisesta kiinnostuneille, sa-
moin kuin ”Talvisodan muisto-
ja ja adventin lauluja” -konsert-
ti Upinniemen Merikappelissa 
sunnuntaina 29.11. Konsertis-
sa Kaaderilaulajat esittävät oh-
jelmistoaan.  Vuoden viimei-
nen tapahtuma on varsinainen 
rannikkojääkäreiden juhlavuo-
den 2015 päätapahtuma, Ran-
nikkojääkärikillan 50-vuotisjuh-
la perjantaina 6.11. eli Svenska 
Dagen-päivänä Dragsvikin up-
seerikerholla. Tilaisuudessa juh-
litaan samalla Killan 50-vuoti-
sjuhlia, Vaasan Rannikkojääkä-

L injasimme viime syksynä, 
että rannikkojääkärikillan 

50-vuotisjuhlavuonna, vietäm-
me entistä selkeämmin toimin-
nallisiin asioihin keskittyen. Sa-
malla vaalimme tarkasti rannik-
kojääkäriperinnettä. On tärkeää 
tietää mistä olemme tulossa, 
minkälaisiin tehtäviin rannikko-
jääkäreitä on koulutettu, mutta 
vielä tärkeämpää on elää ajassa 
ja toimia niin, että myös nuoret 
vastakotiutuneet rannikkojääkä-
rit tuntevat killan omakseen. 

Edellisessä artikkelissa ke-
väällä lupasimme toiminnantäy-
teistä kesäkautta ja paljon on-
kin tapahtunut.  Kesän aika-
na Killan ja PeRyn ohjauksessa 
aktiivit järjestivät loistavan pa-
lautteen saaneen selviytymis-
kurssin Upinniemessä TUIMA 
2015 harjoituksen yhteydessä. 
Heti sen perään järjestettiin vii-
kon mittaisen leirikoulu, jossa 
nuoriso perehtyi luonnossa ja 
merellisessä ympäristössä ole-
miseen, sekä hienosti onnistu-

neeseen kanoottivaellukseen.
Teikarin päivää vietettiin 

heinäkuun alussa sekä Upin-
niemessä että Dragsvikissä pe-
rinteitä kunnioittaen, hienos-
ta säästä ja ystävistä nauttien. 
Seppeleenlaskuun ja tunnustus-
ten jakamiseen osallistui myös 
Teikarin veteraani Olavi Hepo-
nen.

Heinäkuun viimeisinä päi-
vinä Upinniemessä järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Suomes-
sa Swimrun-kilpailu, jonka ide-
ana on yhdistää uinti- ja juok-
suosuudet yhdeksi vaativaksi 
kestävyyskilpailuksi. Reitti läh-
ti Upinniemen urheilukentältä ja 
kulki E-laiturin kautta Upinnie-
men saaristoon. Saaristossa oli 
lukuisia uinti- ja juoksuosuuksia 
aina Hilan Haukipäähän asti ja 
sieltä enemmän juoksupainot-
teisena takaisin urheilukentäl-
le.   Kilpailuun osallistui rannik-
kojääkäreiden joukkue aidois-
sa rannikkojääkärin pintauinti-
puvuissa ja varusteissa. Järjes-

Kokouskutsu

R annikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään keskiviikkona 25.11.2015 alkaen klo 

18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Jä-
senille lähetetään myöhemmin erillinen kutsu, jossa on tar-
kemmat tiedot. 

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus

Rannikkojääkärit

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Jehun päällikkö esittelemässä veneen ohjaamoa killan pj Henri Harmialle ja Juha Karvoselle.

ripataljoonan 25-vuotistaivalta, 
sekä PeRy:n purjehdus- ja kou-
lutuskauden päättäjäisiä. Ran-
nikkojääkäreiden juhlasta myö-
hemmin lisää. 

Vuoden 2016 tapahtuma- 

ja koulutuskalenteri on valmis-
teilla ja se tulee sisältämään vä-
hintään samat koulutustapahtu-
mat kuin 2015 lisättynä useam-
malla erilaisella selviytymiskurs-
silla. Retki purjeveneillä Kotkas-

ta Teikarin saarelle Viipurinlah-
delle on myös suunnitteilla en-
si kesäksi. 

Kerran Rannikkojääkäri – 
aina Rannikkojääkäri!

Henri ja Mika

Kutsu Rannikkojääkärikillan 50-vuotisjuhliin

Kulunut vuosi on killan juhlavuosi, kun 
killan perustamisesta (kunniarannik-

kojääkäri evl Magnus Haaksalon aloittees-
ta 7.11.1965) on kulunut 50 vuotta. Juhla-
vuosi on ollut toimintaa, mutta myös juhlia. 
Se huipentuu rannikkojääkäreiden yhteiseen 

juhlaan, jota vietetään UUDPR:ssa perjantai-
na 6.11.2015.

Tämä on kutsu sekä Rannikkojääkärikil-
lan että RannJP:n perinneyhdistyksen jäsenil-
le. Erilliset kutsut lähetetään myöhemmin niin 
heille kuin kutsuvieraille.

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Palkitsemiset 3.7.2015

Rannikkojääkärimitalit

Kultainen 
Rannikkojääkärimitali
komdri Kjell Törner

Hopeinen 
Rannikkojääkärimitali
komkapt Janne Kandelin

Pronssinen 
Rannikkojääkärimitali
kaptl Sampsa Tamminen

Teikarin Taistelijoiden standaari ja asevelimerkki

komdri Kjell Törner
Matti Kaskeala
Olli Ollila
Aarne Krogerus

Ilja Hakanpää
Mika Kiuru
Aimo Laaksonen
Tapani Flyktman

Teikarin päivä 3.7.2015

Kom Juha Torkkelin johdolla killan ja PERY:n hallituksien jäsenet sekä 
muutamat muut juhlavieraat pääsivät tutustumaan uuteen Jehuun. 
Venettä esittelemässä veneen päällikkö ylil Mats Jansson.

lämminhenkisen aamukahvi-
tilaisuuden. Iso kiitos komdri 
Pyysalolle sekä järjestelyistä 
huolehtineelle ylil Tatu Vartiai-
selle ja varuskunnalle!

Juhlajoukko siirtyi Dragsvi-
kiin, jossa juhlallisuudet jatkui-
vat klo 12 paraatikatselmuksel-
la, johon osallistuivat myös Ran-
nikkojääkärikillan ja JP 27:n pe-
rinneyhdistyksen liput, sekä lisää 
juhlaväkeä. VAARANNJP:n ko-
mentaja kom Juha Torkkeli tar-
kasti paraatijoukot, joiden edes-
sä kunnioitettiin myös Teikarin 
sankarivainajien muistoa laske-
malla sekä VAARANNJP:n että 
em. yhteisöjen kukkalaitteet. Päi-
vän kunniavieraana oli Teikarin 
veteraani Olavi Heponen.

R annikkojääkäreiden perin-
netaisteluiden muistopäi-

vä ja VAARANNJP:n vuosipäi-
vä eli Teikarin päivä on 5. heinä-
kuuta, Teikarin ja Melansaaren 
taistelujen viimeinen taistelupäi-
vä. Tänä vuonna sitä vietettiin jo 
perjantaina 3.heinäkuuta, mut-
ta se ei vähentänyt päivän mer-
kityksellisyyttä varsinkaan, kun 
samalla juhlistettiin VAARANN-
JP:n 25-vuotista historiaa.

Juhlallisuudet alkoivat pe-
rinteiseen tapaan Upinniemes-
sä Teikarin kivellä, jolle lasket-
tiin Teikarin Taistelijoiden, Ran-
nikkojääkärikillan ja RannJP:n 
perinneyhdistyksen yhteinen 
kukkalaite. Rannikkoprikaati oli 
asettanut muistokivelle juhlali-
putuksen, ja varuskunnan pääl-
likkö komdri Raimo Pyysalo se-

kä osallistui kukkalaitteen las-
kuun, että tarjosi vierailleen 
jo perinteeksi muodostuneen, 

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys 
ry. ja Rannikkojääkärikilta ry. kutsuu Teidät, perheenne ja 
ystävänne Upinniemeen

Talvisodan muistoja ja adventin lauluja 
-konserttiin

Upinniemen Merikappeliin 1. adventtisunnuntaina 
29.11.2015 klo. 18:00 – 20:00

Glögitarjoilu alkaen klo. 17:00. Konsertissa esiintyy Kaaderilaulajat

Ilmoittautuminen tapahtumaan osoitteessa: https://merikappeli.com

Merikappeli sijaitsee sotilasalueella ja jokaisella tulijalla tulee olla asianmukainen vierailulupa.  
Ilmoittautuminen oikeuttaa pääsyyn Upinniemen varuskuntaan. Saapuessanne varuskunnan 
portille ilmoittakaa liikennevartiolle osallistuvanne konserttiin ja esittäkää pyydettäessä henki-
löllisyystodistus.

Upinniemen Merikappeli, Upinniemen Rantatie, 02470 Upinniemi

Tilaisuuden järjestävät:
Rannikkoprikaati, Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry, Rannikkojääkärikilta ry

Lisätiedot: Esa Aittokallio p. 040-5869 061

Katselmuksen jälkeen juh-
laväki siirtyi upseerikerholle, 
missä kom Juha Torkkeli toi-
votti vieraat tervetulleiksi se-
kä kertasi pataljoonansa histo-
riaa sekä kertoi tulevaisuudes-
ta. Puhetta seurasi niin VAA-
RANNJP:n kuin killan ja Teika-
rin Taistelijoiden huomionosoi-
tusten jakaminen. Historiateok-
sen toimitusneuvoston puheen-
johtaja Erkko Kajander esitte-
li ”Rannikkojääkärit tässä ajas-

sa – Kustjägarna i tiden”-teok-
sen, joka kertoo erittäin mie-
lenkiintoisesta ajanjaksosta eli 
rannikkojääkäreiden viimeisen 
historiavaiheen vuosilta 1997-
2015. Teos julkaistaan Koko-
naisturvallisuus 2015-messuil-
la 4. syyskuuta. Palkitsemis-
ten jälkeen oli herkullinen juh-
lalounas sekä vapaata seuruste-
lua. Niin pataljoonan historiasta, 
kuin Viipurinlahden ja Teikarin 
taisteluista käytiin monta aja-

tuksia herättävää keskustelua. 
Aurinkoinen ja lämminhenki-
nen päivä täydentyi hallituksen 
ja muutaman kutsuvieraan tu-
tustumiseen uuteen Jehu- eli U 
700-luokan kuljetusveneeseen, 
sekä pienen iskujoukon sauno-
miseen ja illalliseen.

Kiitos myös 25-vuotiaalle 
VAARANNJP:lle sekä eritoten 
kom Juha Torkkelille!

Antti Rautiainen

Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys
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Leirikoulu Ramsön saaressa:

Alexin ja Isakin Ramsö tarina

L eirikoulu alkoi 7.6.2015 
ja loppui 12.6.2015. Me 

saimme tiedon leirikoulusta isäl-
tä sillä meidän isämme on käy-
nyt Rannikkojääkärikoulun. Lei-
rin ohjaajat olivat Mika Kiuru, 
Esa Aittokallio, Erkki Järvi ja Jan-
ne Kämärä. Kaikki osasivat to-
della paljon ja opimme heiltä uu-
sia asioita. Leirillä teimme monta 
asiaa mm. tulentekoa, opimme 
hypotermiasta, haimme ruokaa, 
suunnistimme ja pidimme haus-
kaa. Haluamme kertoa enem-
män suunnistuksesta. 

Meidät jaettiin kolmeen 

Ylärivi vasemmalta: Mika, Daniel, Janne, Isak, Alex, Oskar, Rasmus, Julia ja Erkki. Alarivi vasemmalta: Amanda, 
Kristian, Esa, Tristian ja Eero.

Kypäräkalliolta maisemaa leirin suuntaan.

ryhmään ja saimme yhden kar-
tan per ryhmä ja kaikki saivat 

kompassin. Minun (Isakin) ryh-
mässä oli minä, Rasmus, Eero 

esa aittokallio

esa aittokallio
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ja Esa. Päätimme suunnistaa 
kypäräkalliolle, joka on Ram-
sön korkein kallio. Nimi kypärä-
kallio tulee siitä että se on pyö-
reä ja muistuttaa kypärää. Mat-
kalla sinne jouduimme kävele-
mään kahden ”punkkilandian” 
läpi. Päästäksemme viimeiset 
metrit huipulle meidän oli pak-
ko käyttä sinistä köyttä. Huipul-
ta näkyi koko Ramsö ja todel-
la kauas avomerelle. Siellä huo-
masimme että Rasmuksella oli 
yli 10 punkkia housujen pääl-
lä. Esa otti pari kuvaa huipulta 
ja sitten lähdimme takaisin. Nä-
kymät kypäräkalliolta olivat niin 
hienot, että halusimme näyttää 
sen koko ryhmälle. Päätimme 
mennä illalla sinne takaisin, ja 
tällä kerralla kaikilla olivat kame-
rat mukana. 

Viimeisenä päivänä pak-
kasimme tavarat ja pääsimme 
maihin Jurmolla. Jurmo on iso 
sota-alus jota Rannikkojääkärit 
käyttävät. Aluksessa oli jous-
tavat penkit. Jurmo liikkui no-
peammin kun luulimme. Kun 
pääsimme satamaan söimme 
varusmiesruokalassa. Ruokai-
lun jälkeen pelasimme jalkapal-
loa ja menimme Sotkuun syö-
mään berliininmunkkia. Mika 
tarjosi! Kun berliininmunkit oli 
syöty saimme todistuksen missä 
luki mitä olimme tehneet leirillä 
ja kaikkien nimet. Esa oli ottanut 
lisäksi todella paljon kuvia leiril-
lä ja pystyimme katsomaan nii-
tä yhdessä isän ja äidin kanssa 
leirin jälkeen. Leirillä saimme hy-
viä uusia ystäviä ja ollaan käyty 
yhdessä pelaamassa futista lei-

rin jälkeen. Viiden telttapäivän 
jälkeen saimme nukkua omas-
sa sängyssä. Uni maistui ja ke-
säloma oli vasta alussa. Muka-
va kesän aloitus. 

Isak ja Alex Loppi

R annikkojääkäripataljoonan Perinneyhdis-
tys ja Rannikkojääkärikilta järjestivät yh-

dessä MPKry:n kanssa kesäkuussa Upinnie-
messä Ramsön saaressa Leirikoulun koululai-
sille. Leirikoulu oli onnistunut. Opetusaiheet 
vietiin lävitse suunnitellusti ja leirikoululaiset 
sekä vanhemmat olivat tyytyväisiä. Tästä roh-
kaistuneena päätimme järjestää Leirikoulun 
myös ensi kesänä Ramsössa 12-17.6.2016. 

Leirikoulu tulee löytymään MPKry:n si-
vuilta ja ennakko ilmoittautumisia ja kyselyitä 
otetaan vastaan osoitteessa mika.kiuru@fin-

nair.com tai 050-3926866. 
Tässä yhteydessä haluaisimme kiittää 

URLUS-säätiötä, Rannikko Prikaatia ja Leijo-
na Cateringiä tuestanne sekä leirikoululaisten 
vanhempia luottamuksesta. Kiitokset myös 
ohjaajille Esa Aittokalliolle, Erkki Järvelle ja 
Janne Kämärälle.

Ohessa on kahden leirikoululaisen kerto-
mus leiriviikosta.

Terveisin:
Mika Kiuru, kurssinjohtaja

Kaikki osallistujat saivat leirin 
päätteeksi todistuksen.

Leirikoulu Ramsön saaressa:

Alexin ja Isakin Ramsö tarina
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

17. perinnepäivä  
Russarön linnakkeella

H angon Rannikkopatteris-
ton Perinneyhdistys viet-

ti 1.8. seitsemättätoista perin-
nepäiväänsä Russarön linnak-
keella yhteistoiminnassa Ran-
nikkoprikaatin ja Suomenlin-
nan Rannikkorykmentin kans-
sa. Päivä aloitettiin perinteisesti 
Hangossa sankarihaudoilla. Ti-
laisuuden kenttähartauden pi-
ti kappalainen Marja Kalliokos-
ki Hangon suomalaisesta seu-
rakunnasta. Rannikkoprikaatin 
ja hankolaisten maanpuolus-
tusyhdistysten yhteisen seppe-
leen laskivat Hangon Sotave-

teraanien puheenjohtaja Sep-
po Ahokas, perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Veikko-Olavi 
Eronen ja kapteeniluutnantti Ti-
mo Kalliotie. Tilaisuutta juhlis-
ti Dragsvikin Perinnesoittokun-
ta kapellimestari Helge Dahlin 
johdolla ja hankolaisten maan-
puolustusyhdistysten lippulin-
na johtajanaan komentaja Jar-
mo Valtimo.

Päiväjuhla

Seppeleenlaskun jälkeen juhla-
väki vietiin Russarön linnakkeel-
le tällä kertaa miinalautalla. Lin-
nakkeella perinnepäivään osal-
listujat toivottiavat tervetulleik-
si SlRR:n komentaja Olli-Pek-

ka Lund ja perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Veikko-Olavi Ero-
nen. Tilaisuutta juhlisti kansan-
edustaja Matti Saarinen puoli-
soineen. 

Päivän ohjelmaan kuu-
lui lounaalla sotaväen herne-
keitto ja pannari, josta vasta-
si Upinniemen varuskunnasta 
Leijona Catering oy. Lounaan 
jälkeen Perinnesoittokunta pi-
ti taas hienon puistokonsertin 
kasarmin läheisyydessä. Kon-
sertin yhteydessä puheenjoh-
taja Veikko-Olavi Eronen ojen-
si kapteeniluutnantti Eero Suo-
malaiselle kiitokseksi erinomai-
sen hienosti hoidetusta perin-
nepäivän käytännön järjeste-
lyistä Patteriston 90- vuotisjuh-
lajulkaisun. Tilaisuudessa jaet-
tiin myös perinteiset perinneko-
likot kunniakirjoineen paikalla 
oleville 2013 jäseniksi liittyneil-
le, poissaolleille on kolikot lähe-
tetty postitse. Linnakkeen au-
ditoriossa oli juhlaväellä mah-
dollisuus katsoa videoesitys ”It-
senäisen Suomen rannikkoty-
kistö”. Päivän aikana oli myös 
mahdollisuus käydä majakal-
la sekä tutustua 130 TK:hon 
ja uusintamaalattuihin vanhoi-
hin järeisiin 234 mm:n tykkei-
hin, joiden kunnostamisesta, 
mikä jatkuu vielä, on vastannut 

Perinnesoittokunta kapellimestari 
Helge Dahlin johdolla.

kaaRle lange

kaaRle lange

104

Järjestöt

Olli-Pekka Lund ja puheenjoh-
taja Veikko-Olavi Eronen toivot-
tavat juhlaväen tervetulleeksi 
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vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen työryhmä johtajanaan han-
kolainen Hannu Kekkonen. So-
tilaskoti oli auki koko päivän 

ajan, jolloin juhlaväellä oli tilai-
suus käydä siellä mm. ”sotkun” 
munkkikahveilla. 

Perinnepäivän viettoon 

osallistui kaikkiaan n. 150 hen-
gen joukko. Lämpimät kiitokset 
Rannikkoprikaatin komentajal-
le kommodori Raimo Pyysalolle 
ja Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin komentajalle komenta-
ja Olli-Pekka Lundille henkilös-
töineen sekä Upinniemen varus-
kunnan Leijona Cateringin hen-
kilöstölle, Rannikkosotilaskodin 
Hangon paikallisosastolle, Drags-
vikin Perinnesoittokunnalle, han-
kolaisille sotaveteraani- ja sotain-
validiyhdistyksille sekä nuorem-
mille maanpuolustusyhdistyksil-
le, Hangon seurakunnille ja kai-
kille teille, jotka olitte järjestämäs-
sä perinnepäiväämme! Kiitoksia 
kaikille mukana olleille!

Veikko-Olavi Eronen
puheenjohtaja

 Miinalautta Pyhäranta lähtösatamassa Hangossa.

Seppeleenlasku Hangon sankarihaudoilla, seppelepartiossa, vasem-
malta kaptl Timo Kalliotie, puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen, Hangon 
Sotaveteraanien puheenjohtaja Seppo Ahokas.

kaaRle lange

kaaRle lange

105Rannikon Puolustaja 3 | 2015



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
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Rannikon Puolustajan teemat 2015
4/2015 Asevelvollisten koulutus Merivoimissa

www.rannikonpuolustaja.fi

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

Tapahtumakalenteri 2015
Lokakuu Turun Rannikkotykistökillan retki Museo Militaria, Hämeenlinna 

(s. 96).

Lokakuu Turun Rannikkotykistökillan syyskokous (s. 96).

6.11.  Rannikkojääkärikilta ry:n 50 vuotisjuhlat (s. 99).

25.11.  Rannikkojääkärikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous (s. 98).

29.11. Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konsertti Upinniemen 
Merikappelissa (s. 101).

Marraskuu Turun Rannikkotykistökillan syysjuhla (s. 96).

Joulukuu Turun Rannikkotykistökillan joulumatka (s. 96).

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

RAIKON 
KONEPAJA OY

•  Tilaus- ja korjauskonepaja
•  Raskaskonekorjaamo

Vuodesta 1949

Vahdontie 91, 20320 TURKU
Puh. 02 4389 100

ISO 9001:2000D , AGAP 2120

Raikon Konepaja Oy.indd   1 20.9.2010   12.34
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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


